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Құрастырушылардан
М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты «Бабалар сөзi» атты көп томдық басылымды дайындап, жариялау
жұмысын жалғастыруда.
Аталған басылымның басты мақсаты—халықтың рухани
мұрасын сол күйiнде өзiне қайтару, яғни қолда бар фольклор
лық материалдарды жарыққа шығару.
«Бабалар сөзi» атты серияның он үшiншi томы алдыңғы
оныншы, он бiрiншi, он екiншi томдары сияқты дiни дастандарды қамтиды.
Қазақ ақындары «Салсал», «Кербаланың шөлiнде», «Жұм
жұма», «Зарқұм», «Хазiрет Оспан», «Мұхаммед Ханафия»
сияқты ондаған дiни мазмұнды, ислам дiнiнiң тарихы мен
имандылықты жырлайтын дастандарды туғызды.
Олардың көбi ХIХ ғасырдың екiншi жартысында және ХХ
ғасырдың басында жеке кiтап болып басылып, халық арасына
қисса-хикая, дастан деген атпен кең таралды.
Дiни дастандар өзiнiң сюжеттерi, мазмұны, шығу тарихы, даму, таралу жолдары жағынан әр түрлi. Бiрақ олардың
барлығы идея жағынан бiрiгедi, ол—исламдық руханият
құндылықтарын насихаттау, мұсылманшылықты өмiр сүрудiң
негiзi деп түсiндiру идеясы1.
Аталмыш серияның он үшiншi томына «Ғазауат Сұлтан»
атты шығарма енгiзiлдi.
Дастанның басты қаһарманы Сейiтбаттал (Баттал-Ғази)—
түрiк фольклорлық эпосының қаһарманы. Осы дiни күрескердiң
ерлiктерi дәрiптелетiн шағын дастан Қазан төңкерiсінен бұрын
бiрнеше рет (1879, 1883, 1888, 1908) басылып шықты.
1

Азибаева Б.У. Казахский дастанный эпос. Алматы: Ғылым, 1998. С.34.
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Ал Сейiтбатталға арналған «Ғазауат Сұлтан» атты өте
көлемдi, 18094 жолдан тұратын дастан 1908 жылы жарық
көрді. Оны жариялаған—Маңқыстау Тыныштықұлы.
Дастанның басты қаһарманы Сейiтбаттал—әскер басы, дiндi уағыздаушы батыр ретiнде көп уақыт бойы ислам дiнiн басқа
халықтарға таратуға күш салған. Сейiтбаттал—Мұхаммед
пайғамбардың күйеу баласы, халифа Әлидiң ұлы Хұсайыннан
тараған ұрпақ, солардың бастаған ғазауат жорығын жалғас
тырушы.
Дастанның негiзгi сюжетiне арқау болған—Сейiтбаттал
батырдың көп құдайшылдарға қарсы соғыстары мен оның әдiл
қазылығы туралы аңыз, әңгiмелер.
Томға кiрген бөкейлiк Маңқыстау Тыныштықұлы жария
лаған «Ғазауат Сұлтан» дастаны көлемдi болғандықтан, ал
ғашқы он төрт тарауы жүз томдық серияның он үшiншi томына
енгiзiлдi де, қалған бөлiгi келесi он төртiншi томға кiрдi.
Томды дайындау барысында Қазан төңкерiсiне дейiн кiтап
болып шыққан мәтiндi дұрыс тану үшiн мұқият талдаулар мен
сараптау жұмыстары жүргiзiлдi.
Кiтапты құрастырушылар, негiзiнен, ғылыми басылымның
басты шарттарын басшылыққа ала отырып, шығарманың
түпнұсқа мәтiнiн мүмкiндiгiнше сақтауға тырысқанын ескертемiз. Мәселен, дастанда кездесетiн һәр(әр), ердi (едi), һеш (еш),
бiрлән, илән, илә (және, бенен, мен), уа (және) т. б. осы тектес
араб, парсы, түркi сөз қолданыстары, сондай-ақ Құран мен
хадистерден келтiрiлген үзiндiлер де көп жағдайда түпнұсқа
бойынша берiлдi. Ал шығарушылардың сауатсыздығынан кеткен кейбiр қателер мағынасына сай түзетiлдi.
Том қосымшалармен толықтырылды. Қосымшаларда томға
енген нұсқаға ғылыми түсiнiктеме және оның табылған вариант
тары жөнiнде мәлiмет берiлдi. Сондай-ақ бұған сөздiк, жер-су атау
лары, мәтiндерде кездесетiн тарихи тұлғалар мен дiни есiмдерге
арналған түсiнiктер, дастанның жинаушылары мен жырлаушылары туралы деректер, орыс, ағылшын тiлiндегi резюмесi жазылып, пайдаланылған әдебиеттердiң тiзiмi көрсетiлдi.
Томға ұсынылып отырған «Ғазауат Сұлтан» дастаны 1908
жылғы басылымынан еш өзгертусіз дайындалып, кирилл
әрпiнде тұңғыш рет жарияланып отыр.
Томның көлемi—22 б. т.

Ғазауат Сұлтан
Бисмиллаһир рахманир рахим.
Һазәл китаб фи манақиби хазрәт сұлтан Сейiтбаттал Ғази.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлхамдулиллаһи раббил аләмин
уас салауату уас саламу алә хайри халқиһи Мұхаммадин уа алә
әлиһи уа асхабиһи әжмағин*.
Бисмиллаһи хамд илән сөз бастамалы,
Әуелi сөз бастасақ Алла дейдi.
Әуелi есiм Алланы жад қылмалы,
Сиынып фазылына зар жыламалы.
Көңiлiмiзге хайыр илһам салғыл дейдi,
Тiлiмiзге хайрул кәлам бергiл дейдi.
Бар қылған барша әлемдi Мәуләмiздi,
Иғтиқад жан тiлмен зар қылмалы.

10

Қадiр Алла бар қылған жұмламызды,
Жаратқан инсан қылып шүкiр бiздi.
Мүмiн қылып жаратқан Алла бiздi,
Чоқ шүкiр жад қылмалы һәр демде Алламызды.
Кәпiр, мүмiн жаратса Қадiр өзi,
Құл болғанның амалын бiлер өзi.
Құл болғанның Аллаға не-дүр сөзi,
Құданың құдiретiне жетпес көзi.

Бұл кiтапта хазiретi сұлтан Сейiтбаттал Ғазидiң ерлiгi баяндалған.
Мейiрiмдi, рахымды Алланың атымен бастайын. Бүкiл әлемнiң Раббысы
Аллаға мадақ. Оның ең қайырлы жаратылысы Мұхаммедке һәм оның отбасы
мен барлық дос-жарандарына салауат және жарылқауы мен қолдауы болғай.
*
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Жаратты кiмдi пақыр, кiмдi ғани,
Жұмлаға болар Хақтың бұйырғаны.
Жаратты нәби, мұрсал, сұлтандарды,
Бiр жанға тәслiм қылған жұмлаларды.
Көрсеңiз һәр падишаһтың рағияларды,
Қаратқан тәдбирiне Иләһым Қадiр оны.
Және бiл жаратқан Алламызды,
Бар қылған бiр зәрреден бар әлемдi.
Қарасаңыз, иә әууал, зәрренiң асылыны,
Әуелде неден болған фасылыны.
Бiлсеңiз құп, бiлмесең, бiл әуел зәрренi,
Мұхаммед Мұстафаның деймiз-дүр нұры оны.
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Әуел нұрдың бiлдiңiз бе асылыны?
Құданың ғажап қылсаңыз хасылыны.
Ол нұрдан жаратқан Мұхаммедтi,
Сол себеплi Сәруар ғалам деймiз оны.
Һәр пенде сүйер болса ол нәбидi,
Жаһаннамнан халас қылар ол жанларды.
Сүйсеңiз сүйген құлдың ғаламатын,
Һәрдайым оқыр болар салауатын.
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Мұхаммед Мұстафаның хас үмбетi,
Салауатқа кәмiл қылар ықыласты.
Пайғамбардан нәжат тiлесеңiз бұ жаныңды,
Оқыңыз ықылас бiрлән салауатты.
Салауат, сәлем сеңа болсын иә, Хабибi,
Күнәһардың дертiне иә, Тәбибi.
Құдай-а, баян қылдым бiр кiтап мiнәжатты,
Iшiнен сұрап түрлi һәр қажеттi.
Баян қылдым әулиелерден манақибтi,
Үмiт етiп анлардан шапағатты.
Және де баян қылдым Қожа Ахметтi,
Тәлибтер оқысын деп ол назымды.

ғазауат сұлтан
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Назым жаздым Мұхаммед Мұстафаның
					
мұғжизатын,
Бiлсiн деп салауаттың фазилатын.
Һәм баян қылдым асхаб илән ахбабларды,
Шариғатты кәмiл бiлген мазһаб илә ғалымларды.
Достыға дос жалынса нешiк ердi,
Досты көңiлi алынар деген ердi.
Иләһтан медет тiлеп қылдым зары,
Шайыд-шапағат қылар деп жұмлалары.
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Нешiк-дүр һәрдайым да құлдың сөзi,
Қожасы қабыл қылса бiлер өзi.
Намыс деп тiлiн кеспек терiс өзi,
Көрiңiз «лә тафанту мин рахмати»* деген сөзiнi.
Сол себеплi зар қылып дедiм сөзiн,
Шапағат қылғай ма деп жидым сөзiн.
Баян қыламын бiр ғазиз, мәшһүр әулиенi,
Паш болған кереметi бiр ғазы ердi.
Мұхаммед Мұстафаның мұғжизаты, кереметi,
Дүниядан көшпес бұрын бiлдiрдi оны.
Ол ердi бiлмегенге бiз ғарiп бiлдiрелi,
Лақаб есiмi Сейiтбаттал деймiш ердi.

70

Сейiтбатталдың кiтаплары насыр ердi,
Насырды назым қылып жазғым келдi.
Манақиб кереметiн жайғым келдi,
Шапағат ол ғазизден сұрағым келдi.
Дүр уа жауһар сөзлерiн шашқым келдi,
Қауымдардың көңiлiн ашқым келдi.
Бейылаж қауым, мiскiндер аңдамайды,
Ашық түркi болмасалар тыңламайды.
Ғалымдар өзi оқып хоштанады,
Қауымдар түсiнбеген бос қалады.

*

Мейiрiмдерiңдi жоғалтпаңдар.
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Ғалымдар қауымдарға тiлмәш ердi,
Бiлдiрмек бiлмегенге абзал ердi.
Сол себеплi бiлдiрерге қылдым қасты,
Иә, Алла, түзегейсiң ықыласымды.
Жаранлар, сiз дұғада болғыл жары,
Бұл құлдың Алла болсын медеткерi.
Айтайын ол ғазиздiң хикметтерiн,
Түзеуге көңiлiңiздi, жiбiткелi.
Естiңiз Сейiтбаттал палуан-ердi,
Паш болған әуелiнi тыңда ендi.

90

Пайғамбардың мұғжизатының мәшһүрiн,
Айтайын рауилардың айтқан сөзiн.
Пайғамбарымыз Мәдинеде тұрар ердi,
Насихат асхабларына айтар ердi.
Бiр күнлер сахабаларына сөз сөйледi:
—Мүбәрак қатарым тар,—деп сөйледi.
Көңiлiм бүгiн ғажап мәлүл,—дедi,
Қардашым Жәбiрейiл келмегелi үш күн болды.

100

Бiр хикаят айтыңыз сiзлер,—дедi,
Қардашым келерiне және себеп,—дедi.
Сол халде бiр сахабасы тұра келдi,
Қол қусырып, хозурында тағзым қылды.
Абдулуаһап ол сахабаның есiмi ердi,
Iшiнде сахабалардың мәшһүрi ердi.
Ол сахабаның хикметтерi ғажап ердi,
Бұрынғы пайғамбарларды көрген ердi.
Анларға қызмет, құрмет қылған ердi,
Анлардан хайыр фатиха алған ердi.
Әлқисса, Пайғамбарымыздан изин сұрды:
—Айтайын көргенiмдi сiзге,—дептi.

ғазауат сұлтан
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«Бәлi» деп Пайғамбарымыз изин бердi,
—Хайрул кәлам, мархабан, хош, сөйле,—дептi.
Сол халде Абдулуаһап сөз сөйледi,
Көргенлерiн түрлi ғажап бек сөйледi:
—Көп жасқа иә, Расул Алла, келдiм,—дептi,
Һәр тараптарға жолым түсiп кездiм,—дептi.
Бiр күнлерi шаһары Рұмға бардым,—дептi,
Шаһарын сайран қылып кездiм,—дептi.

120

Адамлары бек һәйбатлi, хұсни ғажап,—дедi,
Ләкин дiнi батыл анлардың, мүнкәр,—дедi.
Мұсылман Хақ Тағала қылар ма едi,
Көңiлiм оны сүйдi бейкүнәһлы,—дедi.
Сөзiн айтып Абдулуаһап тамам қылды,
Тағзым қылып орнына қайта отырды.
Сол халде сұлтан әл-Әнбия пiкiр қылды,
Үмбетлiкке көңiлi оны сүйдi.
Сол халде Жәбiрейiл Әмин жетiп келдi,
Хақтың сәлемiн Пайғамбарға айтып келдi:
—Көңiлiңiз Рұм халқын сiздiң сүйдi,
Құдайым сүйгенiңдi сiзге бердi.

130

Сiзге үмбет ол халықты қылмақ болды,
Ләкин қазiр уақытта болмас,—дедi.
Бұ дүниядан көшсеңiз бiр күн,—дедi,
Екi жүз жылда бiр ұғлан туар,— дедi.
Оның нәсiлi Әли Мұртазадан болар,—дедi,
Мақамы Малатиядан ол ұғлан шығар,—дедi.
Дiн қылышын ол ұғлан соғар,—дедi,
Мұнаууар дiн исламды қылар,—дедi.

140

Есiмi Жағыпар болар, ол ұғлан әуел,—дедi,
Соңында Сейiтбаттал лақабы,—дедi.
Көркем жүздi, ұзын бойлы, тәттi сөздi болар,—дедi,
Төрт кiтапты тамам жатқа бiлер,—дедi.
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Шиғыр оқып, ол дауысын созар,—дедi,
Оның дауысын ұшқан құстар тыңлар,—дедi.
Оқыр болса, назым бiрлән әгар сөздi,
Инси жынлар есiнен танар,—дедi.
Шақ болмас ғылымына һеш жан,—дедi,
Һәм бiлер жұмла жанның тiлiн,—дедi.
Һайбатлы Асадулла, Шаһмардандай болар,—дедi,
Хамзаға пара-пар болар оның күшi,—дедi.

150

Хайлакер баба Омардан болар,—дедi,
Жалғыз жүрмек әдетi және болар,—дедi.
Жер жүзiн сайран қылып кезер,—дедi,
Адам жетпес жерлерге жетер,—дедi.
Сиқырын талай жаһанның бұзар,—дедi,
Уа және дию, перi, жынларды қырар,—дедi.
Рұм шаһарын ол жұмла алар,—дедi,
Ыстамболды ол алып болар,—дедi.

160

Адамларын ол мұсылман қылар,—дедi,
Кәнисаларын бұзып, мешiт салар,—дедi.
Жәбiрейiл көп сөздердi баян қылды,
Раушан аян қылып, ғұруж қылды.
Андан соң Пайғамбарымыз тафриқа баян қылды,
Асхаби ахбаблар және аян қылды.
Асхабалары бұны естiп шат болды,
Көрмегендер көрген кебi бек шаттанды.
Уа және Абдулуаһап сахаба тұра келдi,
—Иә, Расул Алла, сөзiм бар және,—дедi.
Бұ қауымдардан көрер ме һешкiм оны?
Ол ұғланның ғажайып хикметтерiн.

170

Сол уақытта Жәбiрейiл жетiп келдi,
Уа және Хақтың сәлемiн айтып келдi:
—Сол сұраған сахабаң көрер,—дедi,
Көп заман соғысында болар,—дедi.
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15

Достыңыз дахи сiзге сөз бұйырды,
Сипасын сол адамның басын,—дедi.
Бұ күндi тарих қылсын және,—дедi,
Хат жазып һәм тапсырсын оған,—дедi.

180

Ол хатқа бек ықтият болсын,—дедi,
Өзiне Жағыпардың берсiн,—дедi.
Хаттың iшiне бiр шашын салсын,—дедi,
Ол шашты Жағыпар бәнд қылсын,—дедi.
Ғазылық талай жанмен қылар,—дедi,
Басына талай қиындық келер,—дедi.
Һәркiмлер қылыш илән шалар,—дедi,
Ол шаштың құрметiнен қалар,—дедi.
Және мүбәрак ауыз-жарын берсiн,—дедi,
Аманат Абдулуаһап алсын,— дедi.
Ол түкiрiктi Жағыпар ғазы жұтса,—дедi,
Жұмла хикмет тiлдердi бiлер,—дедi.

190

200

Машриқ, Мағрибты кезер,—дедi,
Ол жолда талай ғажапты көрер,—дедi.
Ләшкер қылып талай халықты алар,—дедi,
Һәр халықтың тiлiн сонда бiлер,—дедi.
Әлқисса, Жәбiрейiл аләйһиссалам көп сөз айтты,
Аян, баян қылумен ғұруж еттi.
Бұ сөздi Хабибулла баян қылды,
Бiлдiрiп асхабларына аян қылды.
Әлхасыл, хазiретi Әли қолына қалам алды,
Сол күнi тарих қылып тамам жазды.
Отырған ұлық-кiшiк асхаблары,
Ол хатқа сәлем жазып пешатлады.
Пайғамбарымыз Абдулуаһапқа «кел» деп айтты,
«Аманат ауыз-жарымды ал» деп айтты,
Тәбарак Абдулуаһап тұра келдi,
Ғиззатлап Пайғамбардың жерiн сүйдi.
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210

Жердi сүйiп, басын қойып жатып ердi,
Басын сипап, аузына һәм түкiрдi.
Түкiрiктi Абдулуаһап жұтып ердi,
Жұта алмай, тамағына түйiн болды.
Ұрадай түйiн болып тұрып ердi,
Құданың хикметiне асхабтары қайран қалды.
Әлидiң жазған хатын оған бердi,
—Берiк болғыл үшбу хатқа, жаным,—дедi.
Көп сәлем Жағыпар ғазыға айтқыл,—дедi,
Көрерсiң, иншалла, ол ғазынды.

220

Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Айталық сөзiмiздiң мақсұтыны.
Әмма рисалат жылдары Пайғамбардың
				
тамам болды,
Мұхаммед Хабибулла дүния салды.
Нәубет бiрлән сахабалар жұмла көштi,
Абдулуаһап сахаба жалғыз қалды.
Ол келiп Малатияда отан қылды,
Екi жүз жыл толғанша күтiп тұрды.
Хазiрет Әлидiң нәсiлiн тарих қылды,
Интизар Жағыпар сұлтанға болып жүрдi.
Әлқисса, ол нәсiлден бiр ер туды,
Есiмi Рабиғ деймiш ғалым мәшһүр болды.
Құп әуезлi ол шаһарда мәшһүр болды,
Отыз жыл хұтбаны ол оқыды.

230

Ол ғалымнан бiр ұғлан және туды,
Есiмiн ұғылының Әли қойды.
Ол Әлиден екi ұғлан және туды,
Екiсiне Хасен, Хұсайын деп есiм қойды.
Хасен ғайат, құп әуезлi ғалым болды,
Хұтбаны Хасен ғалым оқыр болды.
Хұсайын бек баһадүр палуан болды,
Сарғаскерi халифа ағзам оған бердi.
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240

Заманында бек қисапсыз палуан болды,
Қаһарланса дұшпанларын һәлак қылды.
Ол Хұсайын қайсар Рұмнан хараж алды,
Һәр ықылымларға бiлiнiп мәшһүр болды.
Ыстамболдан қайсар Рұм қорқар ердi,
Қорқып тақтысында жатпас ердi.
Жетi жерден қарауыл үй салдырды,
Уа және қорған салып, берiк қылды.
Онда да Хұсайыннан қорқар ердi,
Жыл сайын алтын, жауһар берер ердi.
«Иә, Хұсайын! Сен бiзге келмең,—дедi,
Не мақсұдың бар болса алғыл» дедi.

250

Хұсайын ғазы оның сөзiн қабыл қылды,
Жыл сайын сыйлық алып тұрар ердi.
Хұсайынның бiр әдетi болар ердi,
Һәр күнлерде аң аулауға шығар ердi.
Бiр күнлерде аң ауларға шығып ердi,
Алдынан бiр ғажайып киiк қашты.
Ол киiктi Хұсайын ғазы қуған ердi,
Ол киiк бiр таудағы ғарға кiрдi.

260

Артынан Хұсайын ғазы кiрген ердi,
Ол киiктi таба алмай қайран қалды.
Ғар iшiне көзiн салып тұрған ердi,
Iшiнде бiр ғажайып атты көрдi.
Байланып бiр тас аузар тұрған көрдi,
Үстiнде ер-тұрманы берiк көрiндi.
Ат алдында шаншылған сүңгi көрдi,
Уа және бiр ұлық күрзi ғажап көрдi.
Уа және ат үстiнде қоржын көрдi,
Уа және ер қасында шынжыр көрдi.
Хұсайын ғазы ол атқа көзiн салды,
Ол аттың сипатына қайран қалды.
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270

Түсi сары, алтын кебi жалтырайды,
Десең болар көрген жан қалтырайды.
Хұсайын ғазы һәр тарапқа назар салды,
«Сахибы не жерде» деп қайран қалды.
Һеш ғаламат болмады, атқа келдi,
«Иесi келер ме екен?» деп атқа келдi.
Ат секiрдi тұттырмай, нәфрат қылды,
Неше кере хайла қылса ол болмады.

280

Сол уақытта ғар iшiнен дауыс шықты:
—Иә, Ашқар, тәсiлiм болғыл оған,—дейдi.
Жағыпарға тапсырар сенi,—дейдi,
Ол Жағыпар—мұсылманлардың нұры,—дейдi.
Ол Жағыпар сұлтан дүнияға келсе,—дейдi,
Дiн мұсылманды мұнаууар қылар,—дейдi.
Мүшiрiк болған залымдарды қырар,—дейдi,
Шаһарларын талқан қылып бұзар,—дейдi.
Хұсайын ғазы төрт тарапқа көзiн салды,
Һеш адам ол арада көрiнбедi.
Андан соңыра Хұсайын ғазы атқа келдi,
Ол ат ендi қозғалмай, тәсiлiм болды.

290

Атты алды, қаруларға көзiн салды,
Һәр қаруларда жазылған хатты көрдi.
Жұмласын Хұсайын ғазы оқып көрдi,
Жұмласының сөзiн тамам бiлдi.
«Хамза палуанның сүңгiсi илән күрзiсi,—дептi,
Ол қоржын Ысқақ пайғамбардан қалған,—дептi.
Дүния малын салса да толмас,—дептi,
Көтерсеңiз ауыр болмас және,—дептi.

300

Iшiнде Адам аләйһиссаламның шашы,—дептi,
Дұшпанларды байласаң шынжыр,—дептi.
Және бар Дәуiт пайғамбардың заһарлы қылышы,
Әгар тасты шапсаң да кесер,—дептi.
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Ысқақтың шынжырының бiр хикметi,
Жын, шайтанды байласаң да кетпес» дептi.
Әлхасыл, Хұсайын ғазы көрдi жұмла бәрiн,
Қанша жазған сөзiң бiлдi бәрiн.
Бұнларды жұмла алып Хұсайын жүрдi,
Уа және көп пiкiрге қалып жүрдi.
«Иә ғажап! Ол Жағыпар кiм-дүр?—дедi,
Бұ мисли ат, құралға ие» дедi.

310

Табарик пiкiр ойлап келер ердi,
Ұйқысы ғалиб болып аттан түстi.
Аттан түсiп, ол ұйықтап жатып ердi,
Түсiнде пiкiрiнен хабар бердi:
Түсiнде Қызыр аләйһиссалам сүйiншi сұрды,
«Ол Жағыпар сенiң ұғылың болар,—дедi.
Аз қалды, бұл дүнияға ол ұлың келүр,—дедi,
Дiн мұсылманларды мұнаууар қылұр» дедi.

320

Оянып Хұсайын ғазы тұра келдi,
Сәжда-и шүкiр үшiн намаз қылды.
Андан соңыра атқа мiнiп үйге келдi,
Бұ сырды ғайрлардан пiнһан қылды.
Әлқисса, бiраз заман, күнлер өтiп жатты,
Хұсайын ғазының қатыны хамл болды.
Сарғаскер ол шаһарда Хұсайын ердi,
Патша илән мәжiлiс қылып отыр ердi.
Бiр адам қапу қағып, изин сұрды,
Ол адамға изин бердi, үйге кiрдi.
Ол адам Тауабил деймiш палуан ердi,
Хұсайынның қатынының ағасы ердi.

330

Хұсайынның құлағына ол келiп сыбырлады:
—Саида ұғлан туды қазiр,—дедi.
Сүйiншi сұрап, ол үйге қайтып кеттi,
Патша сонда:—Нешiк келген?—деп сұрады.
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Хұсайын ғазы патшаға жауап бердi:
—Бiз пақырдан бiр ұғлан келген,—дедi.
Ол сөзге патша және бек қуанды,
Қолына «Астурлық» деген кiтап алды.

340

Ғылымына астурлықтың ол маһир ердi,
Кәуәкиб-жұлдыздарға назар салды.
Ол ұғланның талиғын жақсы көрдi,
Назарын һеш адамларға шақ көрмедi.
—Ұғылың құтты болсын, палуан—дедi,
Жаһанда теңдесi жоқ болұр,—дедi.
Жаһанның палуаны ұғылың болұр,—дедi,
Ғылымына жердiң жүзi толұр,—дедi.
Есiмi Жағыпар болсын оның,—дедi.
Бiздiң бiлген ғылымымыз осы,—дедi.
Уа және көп дұғаларды жазып бердi.
—Басына ұғылыңыздың таққыл,—дедi.

350

Хұсайын ғазы дұғаны алып үйге келдi,
Құдаға шүкiр үшiн намаз қылды.
Жоқ ердi Хұсайын ғазының ғайр ұғылы,
Той қылып, шаһар әһлiн қонақ қылды.
Садақа ғалым-ғұламаларға және бердi,
Жұмласы хайыр дұға оған қылды.
Әлқисса, үшбу ұғлан үшке келдi,
Көргенлерi «алты жаста» дерлер ердi.

360

Ол ұғланның хұсниы ғажап ердi,
Көргендер «Жүсiп сәни»* дерлер ердi.
Һәркiм еркелетiп, қолға алып сүйер ердi,
Қайта жерге қоюға қимас ердi.
Әлхасыл, азайталық үшбу сөздi,
Айталық сөзiмiздiң мақсұтыны.

*
Жүсiп сәни—арабша екiншi Жүсiп, яғни Жүсiп сияқты өте сұлу деген
мағынаны бiлдiредi.
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Жағыпардың нұры балқып өсе тұрсын,
Кәмелетi һәрбiр күнде арта түссiн.
Атасы Хұсайын ғазының сөзi келсiн,
Ғұмырының тамам болған себеплi баян болсын.
Жаранлар, бiр қайғылы сөзiм келдi,
Хұсайынға тағдыр болар уақыт келдi.

370

Бiр күнлерi аң ауларға шығып ердi,
Шыққаны Мағмурияның тарапы ердi.
Хұсайын ғазы бiр тауға шығып ердi,
Алдынан бiр манқыш-киiк қашты.
Ол киiктi Хұсайын ғазы қуып ердi,
Ол киiк көп әскерге келiп кiрдi.
Айтылған «ердi ғапылда» деген сөзi,
Ғапыл күнде көп ләшкерге Хұсайын ұшырады.

380

Меһрияил ол ләшкердiң басы ердi,
Қайсардың қатынының ағасы ердi.
Меһрияил, Меһiран, Шамасаб үшеу ердi,
Ол киiк Меһрияил патшаның мүлкi ердi.
Ол киiк Меһрияилге туғры келдi,
Тiрiлмес ол киiктiң халiн көрдi.
Меһрияил ғадұб бiрлән нағра салды,
—Кiм қуған бұ киiктi?—деп сұрады.
Тез оны хозурыма келтiр,—дедi,
Келмесе, аман бермей өлтiр,—дедi.
Сонда ләшкерлер һәр тарапқа көзiн салды,
Қарасалар, тау басында адам көрдi.

390

Әскердiң бағзылары оған барды,
—Нешiк қудың патшаның киiгiн?—дедi.
Ол патша бiзлерге әмiр қылды:
«Тез оны хозурыма келтiр» дедi.
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Хұсайын ғазы үшбулерге жауап бердi:
—Менiм атым Хұсайын ғазы болсын,—дедi.
Меһрияил маған берсiн киiгiн,—дедi,
Жоқ десе, не қылармын бiлсiн,—дедi.

400

Бұны естiп ләшкерлерi керi келдi,
Естiген сөзлерiнен хабар бердi.
—Сiздi шақырды,—деген сөздi тыңламады,
«Әуелi киiгiн берсiн» деп сөйледi.
Оны алып келерге хал болмады,
Неше кере жалынсақ ол болмады.
Меһрияил ол Хұсайын ғазыны бiлер ердi,
Айрылып ақылынан естен танды.
Ләшкерiне ол Меһрияил сөз сөйледi:
—Ол Хұсайын бек қуатты палуан,—дедi.
Шақ болмас жекпе-жеке һеш адам,—дедi,
Жұмла әскерлер ортаға алып бақсын,—дедi.

410

Хұсайын ғазы сол күнде ғапыл ердi,
Аң аулап, ол құралсыз жүрген ердi.
—Қаруларым болмады,—деп аһи қылды,
Не қылармын қарусыз ендi,—дедi.
Әсiлiмiзде қашып кетпек жоқ-дүр,—дедi,
Бабаларымыз жалғыз жауға кiрген ердi.
Иә, Алла! Өзiңнiң қылғаның болар,—дедi,
Тағдырыңа тәбдил болмас һешбiр,—дедi.

420

Тәуекел! Ғалиулла!—деп қарсы жүрдi,
Дiн үшiн жаным құрбан болсын,—дедi.
Нәсiп қыл, хұсни иман, иә, Алла,—дедi,
Шаһидлыққа нәсiп қылғыл бiзге,—дедi.
Тауарис ол болған бiзге,—дедi,
Шаһидлық бабалардан қалған,—дедi.
Әлқисса, нағра салып, сайха қылды,
Әскерi мүшрiклердiң естен танды.
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«Иә, Алла!» деп, мүшрiклерге қол сермедi,
Қаруын палуанлардың тартып алды.
Мисли аш арыслан қойға кiрдi,
Анларды төбе-төбе қырып салды.

430

Адамның қаны мисли наһр селдей болды,
Үш күн, үш түн аттан түспей қыра бердi.
Төртiншi күн қырық мың ләшкер ортаға алды,
Нехасыл, кәманд атып, шаһид қылды.
Құралсыз атқа мiнiп, желген ердi,
Өзiнiң қазасына келген ердi.
Көп әскер оның атын ортаға алды,
Тұттырмай Малатияға желе бердi.
Қан болып Малатияға жетiп барды,
Халайықтар оны көрiп қайран қалды.

440

Бұл iстi кiм қылғанын бiле алмады,
Халайықтар матам тұтып, зар жылады.
Бiр адам сол уақытта жетiп келдi,
Ол келген Яхия ибн Мансұр деген ердi.
—Мен көрiп Хұсайын ғазыны келдiм,—дедi,
Мағмурияда ол Хұсайын шаһид болды.
Жұмла көрген-бiлгендерiн баян қылды,
Меһрияилдың өлтiргенiн аян қылды.

450

Бұл iстi шаһар әһiлiнiң бәрi бiлдi,
Жетi күн Құран оқып, зар жылады.
Әмiр Омар халифа ағзамға қағаз жазды,
Хұсайын ғазының мажырасын тамам жазды.
Халифа хатты көрiп, зар жылады,
Үш күнi Хатым Құран ол оқыды.
Әлхасыл, халифа ағзам хаттар жазды,
«Сақ бол!» деп, һәр шаһарларға тамам жазды.
«Қайсар малғұн әрекет қылса, әгар,—дейдi,
Тез бiзге хабар қылғыл сiзлер,—дейдi.
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Ғинаят Хақ Тағала қылсын өзi,
Байлансын дұшпанлардың жұмла көзi».

460

Бұл хатты әмiр Омар естiп жұмла бiлдi,
—Сарғаскер бiзге керек ендi,—дедi.
Жағыпар—мұғтасим әзiр күнде сәби,—дедi,
Ол өскенше сарғаскер керек,—дедi.
Шаһар әһлi мәслихат жұмла қылды,
—Сарғаскер Ғабдуссалам болсын,—дейдi.
Сарғаскер Ғабдуссалам болып тұрды,
Мұныменен бiрнеше заман тұрды.

470

Әлхасыл, үшбу сөздi азайталы,
Сөзiне Жағыпар сұлтанның бiз келелi.
Жағыпар он үш жасқа келiп ердi,
Жиырма аршын қад қамат бойға келдi.
Уа және төрт кiтапты жатқа бiлдi,
Ол кiтап: Таурат, Забұр, Iнжiл, Құран ердi.
Төртеуiнiң тәпсiрiн жұмла бiлдi,
Хадистерiн Пайғамбардың жұмла бiлдi.
Ғалым, ғұлама, тәлиб, тулабалар бахс қылды,
Жағыпар сұлтан жұмласын мәлзам қылды.

480

Ғылымына һешбiр адам шақ болмады,
Хұтба оқуды Омар патша оған бердi.
Жағыпар ғазы мiнбарға шығып ердi,
Мұнаууар мешiт iшi жарық болды.
Хұтбаны Жағыпар сұлтан оқып ердi,
Халайықтар естен танып зар жылады.
Мисли бiр қияметтiң күнi болды,
Естiген инсi-жындар есiн танды.
Андан соң өнер ғылымын әуес қылды,
Силхушур—соғыс ғылымын және бiлдi.
Әлқисса, шаһар әһлi майданға бiр күн шықты,
Тафарраж ұлық-кiшiклер қыла шықты.
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Һәркiмлер түрлi өнер қылып ердi,
Жағыпарға һешбiр адам пар келмедi.
Ат ойынын, сүңгi ойынын жұмла бiлдi,
Күрзi, қылыш ойындарын жұмла бiлдi.
Күрессе һешбiр адам шақ болмады,
Жетпiс екi ойынды артық бiлдi,
Халайықтар жұмла көрген қайран қалды.
Халайықтар Жағыпарға «африн»
			
деп тахсин қылды,
«Өнерi атасынан да өткен» дейдi.
Уа және мәжiлiс әһлi сөз сөйледi:
«Не себеплi атасының уазифасын сұрамас?» дейдi.

500

Әлхасыл, Жағыпарға халайықтар көп сөз айтты:
—Атаңның мұнахибын сұра,—деп айтты.
Атаң сенiң сарғаскер сұлтан ердi,
Халифадан ол уазифа алар ердi.
Дүниядан атаң сапар қылған ердi,
Ғабдуссалам уазифасын алған ердi.
Сен ендi әмiр Омарға айтқыл,—дейдi,
Атаңның уазифасын берсiн,—дейдi.

510

Жағыпар сонда анларға жауап бердi:
—Сiзлердiң бұл сөзiңiз болмас,—дедi.
Атам менiм көрсеткен-дүр өнер,—дедi,
Алған-дүр уазифаны сол себеплi.
Халайықтарына және сөзiн баян қылды,
Жағыпар өнерiн ғайат қылды.
—Сенiң өнерiң атаңнан озған,—дейдi,
Бiз көрдiк өнерiңдi жұмла,—дейдi.
Сен бiлмеген өнер һеш қалмады,
Ендi тоқтар һеш iсiң жоқ, сұра,—дейдi.
Әлқисса, күн кеш болып, көп сөз болды,
Жағыпар ғазы мәлүл болып, үйге келдi.
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520

Анасының есiмi Сағида ердi,
Құшақтап, ұғылының көзiн сүйдi.
Жоғарыдан орын түзеп отырысты,
Асарға алдарына тағам қойысты.
Жағыпар ғазы сол уақытта бiр аһ ұрды,
Көзiнен жасы рауан аға бердi.
Анасы сонда:—Иә, жаным, ұғылым!—дедi,
Не себеплi қайғы шектiң, бiлдiр?—дедi.

530

Сол халде Жағыпар сұлтан жауап сұрды:
—Атамның хал-жайын бiлдiр,—дедi.
Анасы сол уақытта «аһ-үһ» деп жауап бердi,
—Жүрегiмдi кәуап қып жақтың,—дедi.
Атаң сенiң жаннан озған палуан ердi,
Дiн қылышын бейарзу Алла соққан ердi.
Қайсардан атаң хараж алған ердi,
Дiн мұсылманлар шат болып күлген ердi.
Рұм қайсары тақ үстiнде жатпас ердi,
Қорқып, ол рахат һеш таппас ердi.
Жыл сайын ол қайсардан сыйлық алды,
Уа және халифадан уазифа алар ердi.

540

Жағыпар сонда «жылама!» деп жауап бердi,
—Иншалла, атамның уазифасын қойман,—дедi.
Әлхамдулла, ғылым-тахсил жұмла қылдым,—дедi,
Уа және жұмла өнерiн адамлардың бiлдiм,—дедi.
Сонда анасы Жағыпарға сөз сөйледi:
—Бұл сөздi қоя көргiл, жаным,—деп сөйледi.
Ғабдуссалам—бай адам, сөзi мұғтабарлы,
Һәм жақыны патшаның, сөзi тыңдаулы.

550

Арамызға бiр ғауға түсер,—дедi,
Бұл сөзден фариғ болғын, жаным,—дедi.
Әлхасыл, сабах садық таң да туды,
Жағыпар ғазы мешiтке барып кiрдi.
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Имам болып, намаздан фариғ болды,
Патшадан сөз айтуға изин сұрды.
Патша сонда Жағыпарға изин бердi,
Жағыпар ендi бұлбұлдай сөз сайрады:
—Әлқисса, атамның уазифасын берсең,—дедi,
Мүмкiн болса, мен алсам нешiк?—дедi.
Анамның нығметi бұ күнде нұқсан,—дедi,
Асарға һәм киерлiкке жетпес,—дедi.
560

Ол сөзiн халайықтар мақұл көрдi,
«Өнерi Жағыпар сұлтанның жеткен» дедi.
Сол халде Ғабдуссалам сөз сөйледi:
—Иә, Жағыпар, менiм сөзiмнi тыңла,—дедi.
Сенiң атаң өнерлi кiсi ердi,
Қайсардан хараж алған палуан ердi.
Сенiң iсiң мәсжидте тұрмақ,—дедi,
Мақсұдың ғылым-тахсил қылмақ,—дедi.

Сен ендi өнерiң болса, көрсет,—дедi,
Атаңның қанын алғын әуел,—дедi.
570 Меһрияил, Шамасаб өлтiрген атаңызды,
Палуан болсаң, алып кел оның басын.
Әуелi, сен бiтiрсең бұ қызметтi,
Атаңның мен берейiн уазифасын.
Бұл сөзге халайықтар екi тарап талас болды,
Екiсiн екi тараптар қуатлады.
Жамағаттар бұ сөз бiрлән таратылды,
Жағыпар сұлтан мәлүл болып, үйге келдi.
Анасы үшбу сөзден хабар бiлдi,
«Аһи жүрек, күшiгiм» деп қайғы қылды.
580

Анасының ағасы Тауабил және келдi,
—Аһи жүрек, күшiгiм,—деп сөйледi,—
Әуелi, неге айтпадың маған?—дедi,
Тасила берер ердiм саған,—дедi.
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Арамызға бiр адауатлық түсер,—дедi,
Иә, ұғылым, бекер айтпадың, қате,—дедi.
Жағыпар сұлтан ол екiсiне жауап бердi:
—Ол сөзлер өтiп кеттi бiзден,—дедi.
Ол уақытта рахат, дәулет мауфир ердi,
Бұл күнде жұмла дәулетлер зайұл болды.
590

—Ол дәулет Ғабдуссаламға түсiп кеттi,
Бiзлерге пақырлықтың уақыты жеттi.
Анасы мұны айтып зары қылды,
Гауһар кебi көзден жасын жары қылды.
—Ендi Меһрияилдiң ғаламатын сөйле,—дедi,
Тапсам, басын келтiрейiн сiзге,—дедi.
Тауабил сонда Жағыпарға сөз сөйледi:
—Жаным ұғылым, сабыр қылғыл,—деп сөйледi.

600

Меһрияил—жауыз, малғұн палуан,—дедi,
Қара күштi, һайбатлы, бек аяр,—дедi.
Бейниһая әскерi көп-дүр оның,—дедi,
Қоя көргiл бұ пиғылыңды, жаным,—дедi.
Әлқисса, көп сөз айтып, күн кеш болды,
Жағыпар сұлтан түн жарымында атқа мiндi.
Анасы маниғ қыла алмай зар жылады,
«Иә, Алла! Өзiң сақта!» деп жылады.

Әуелгi бап: Жағыпар ғазының атасын өлтiрген Меһрияил
илән Шамасабты өлтiрiп һәм он бес басты келтiргенi-дүр
Иә, Алла! Сөз башлайын, өзiң оңда,
Көңiлiме пiкiр салғыл, Құдауанда.
Сөз айтсақ хамд илән салауат мұнда,
Көп қылғай сауабын махшар күнде.
610

Мұхаммед Мұстафаның шапағатында,
Хайрул кәлам табылғай тiлiмiзде.
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Сұлтан Сейiтбатталдың соғысында,
Он үш жаста бастаған ғайр түнде.
Жаранлар, ықылас илән сөзiм тыңла,
Айтайын Жағыпар сұлтанның хикметiн де.
Түн жарымда Жағыпар сұлтан атқа мiндi,
«Тәуекел, Илалла!» деп жолға кiрдi.

620

Бұ сырдан шаһар әһлiлерi ғапыл болды,
Кеткенiн Жағыпардың һеш бiлмедi.
Әлқисса, Жағыпар сұлтан жүрiп кеттi,
Түн iшiнде бiр сарайға жетiп келдi.
Ол сарайдан бiр руһбан қарсы шықты,
—Хош келдiң, Жағыпар,—деп сәлем бердi,—
Мүбәрак құтты болсын жолың,—дедi,
Дұшпаныңыз мәлзам болсын сенiң,—дедi.
Сонда Жағыпар руһбаннан жауап сұрды:
—Менiм Жағыпар екенiмдi кiм бiлдiрдi?
Руһбан сонда Жағыпар ғазыға жауап бердi:
—Атаң Хұсайын түсiмде хабар бердi:

630

«Иә, Шамас, сен орныңнан тұрғыл,—дейдi,
Қапу ашып, шығарға шыққыл,—дейдi.
Менiм ұғылым, Жағыпар қазiр келер,—дейдi,
Мақсұды менi өлтiргеннiң қаны,—дейдi.
Туғры жолды ұғылыма көрсет,—дейдi,
Боларсың шапағатымда менiм» дейдi.
Жағыпар ғазы мұны естiп қайран қалды,
Аттан түсiп, руһбан илән көрiс қылды.

640

Ол руһбан қапу ашып, екеуi үйге кiрдi,
Тонын шешiп, сопы тонын киiп алды.
Уа және бiр қапуды ашып, iшке кiрдi,
Оның бiрлән Жағыпар ғазы бiрге кiрдi.
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Қараса, бiр мәсжид зинатлы михраблы,
Құран Шариф күрсиде һәм ашулы.
Ол руһбан жұмла сырды баян қылды,
Өзiнiң мұсылмандығын аян қылды.
Екiсi намаз үшiн қиам тұрды,
Жағыпар ғазы имам болып, намаз қылды.
Андан соң Құран оқып дауыс созды,
Тәпсiрiн баян қылып һәм бiлдiрдi.
650

Шамас пiр оны естiп, қайран қалды,
Есiнен кәһи халде талып кеттi.
Екiсi түн бойынша мәжiлiс қылды,
Меһрияилдiң сипаттарын тағриф қылды.
		

Әзiн жаныб

Бұл екiсi мәжiлiс қылып тұра тұрсын,
Ендi Малатия халқының сөзi келсiн.
Жағыпардың кеткен түнiнiң таңы туды,
Муәзiндер азан айтып, сада қылды.

660

Мәсжидке жамағаттар әзiрлендi,
Имам болар Жағыпар сұлтан көрiнбедi.
Әмiр Омар:—Жағыпарға сiзлер барғыл,—дедi,
Күн шығар, нешiк мұнда келмес?—дедi.
Бiр адам тезлiк илән оған барды,
—Үйде ме имам Жағыпар?—деп сұрады.
Анасы имам Жағыпардың жауап бердi:
—Түн жарымы болғанда кеткен,—дедi.
Бұл сөздi патша Омарға иғлам қылды,
Падиша тезлiк илән намаз қылды.
Намаздан фариғ болып, бұлайша әмiр қылды:
—Тез екi жүз кiсi Жағыпарды iзде,—дедi.

670

Әлидiң жәдiгерi Жағыпар ердi,
Дұшпанның жайын бiлмес сәби ердi.

31
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Һеш мүбараз көрген жоқ бұрын,—дедi,
Ғапыл барып, кiрмесiн жауға,—дедi.
Әлқисса, екi жүз палуан iздеп ердi,
Таба алмай Жағыпар сұлтанды қайтып келдi.
		

Әзiн жаныб

Ендi баян қылалы Жағыпар ғазы ердi,
Шамас илән уағдаласып, жолға кiрдi.
Аллаға тәуекел қылып Жағыпар жүрдi,
Аллаға мiнәжат қылып, жәрдем сұрды:
680

—Бар қылған Қадiр Сұбхан Мәулам,—дедi,
Ғинаят өзiң жәрдем бергiл,—дедi.
Мен бiр зағип, бейшара пендең,—дедi,
Сенен ғайр iс болмас зәрре,—дедi.
Қуат, құдiрет жұмласы сенен,—дедi,
Сиындым құдiретiңе, Мәулам,—дедi.
Рұм халқын бағыштағыл бiзге,—дедi,
Дiн исламның жолына салғыл,—дедi.
Кәнисасын бұзайын оның,—дедi,
Мәсжид, медресе салайын анда,—дедi.

690

Әлқисса, Хаққа сиынып келер ердi,
Алдынан бiр салтанатлы адам көрдi.
Шақырып, Жағыпар ғазыға тура келдi,
Ат тұрманы, қарулары алтын көрдi.
Сұрады Жағыпар ғазыдан:—Кiмсiң?—дедi,
Келесiң қай тараптан және?—дедi.
Барасың қай тарапқа бiлдiр?—дедi,
Уа және аты-жөнiңдi баян қыл бiзге,—дедi.

700

Жағыпар сонда ол адамға жауап бердi:
—Келермiн Шын елiнен мұнда,—дедi.
Қанатус атым сұрасаң менiм,—дедi,
Келермiн Рұм халқын iздеп,—дедi.
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Силхушур өнер iздеп келем,—дедi,
Естiдiм Рұм елiнде көп-дүр,—дедi.
Ол сонда Жағыпарға көзiн салды,
Толған айдай нұрына қайран қалды.
Һайбатлы бiр палуан мұны көрдi,
Көңiлiне ол кәпiрдiң қорқу түстi.

710

—Иә, жiгiт, құтты болсын жолың,—дедi,
Дәулетiң жары қылып келдiң,—дедi.
Менiм атым—Шамаб палуан, бiлгiл,—дедi,
Қаһарымнан Бағдатта халифа қорқар,—дедi.
Силхушурлық менен өтпес әркез,—дедi,
Үйретем маған ерсең жұмла,—дедi.
Жағыпар ғазы бұл кәпiрге сөз бастады:
—Өнерiң болса көрсетшi маған,—дедi.
Екеумiз сынасалық, әй, палуан, қазiр,—дедi,
Өнерiң жақсы болса ерейiн саған,—дедi.

720

Малғұн «Хош, болар» деп оңтайланды,
Күрзiмен Жағыпарды ұрмақ болды.
Жағыпар оның күрзiсiн тартып алды,
Кәпiрдiң қол терiсi сапта қалды.
Малғұнды күрзi бiрлән ұрып ердi,
Мұғаллақ төбесiнен ол жығылды.
Жағыпар ғазы кеудесiне мiнiп алды,
Уа және сақалынан тұтып алды.
Уа және бағузына қанжар қойды,
—Тез, иман бiр Аллаға келтiр,—дедi.
Атамды сен өлтiрген қанлы,—дедi,
Құдайым айдап келдi сенi,—дедi.

730

Сол халде иман айтпай, һәрзия айтты,
Сол халде ол малғұнның басын кестi.
Кеудесiн бiр шұңқырға көме салды,
Басын қоржынына салып алды.
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Қоржынның әуел пайдасы қазiр тидi,
Көрерсiң хикметiн талай әлi.
Уа және Жағыпар сұлтан атқа мiндi,
Алдынан бiр бұлдыраған тау көрiндi.
Ол тауға жетiп келiп, назар салды,
Бiр шаһар тау астында бар көрiндi.
740

Шаһарға назар салып қарап ердi,
Атырабында шатыр тiккен ләшкер көрдi.
Сол жерде бiр адамға ұшырап, хабар сұрды,
Ол адам Жағыпар ғазыға жауап бердi:
—Бұл көрiнген Мағмурияның шаһары,—дедi,
Шатырлар—Меһрияилдың әскерлерi.
Хұсайын ғазыны өлтiрген малғұн ердi,
Жүрген қысасты Малатияға бармақ,—дедi.
Адамларын хараб қылып, қырмақ,—дедi,
Халифасын өлтiрiп, қағбасын жақпақ,—дедi.

750

Ол адам жөнiн айтып жүре бердi,
Жағыпар ғазы таудан түсiп, о да жүрдi.
Жолында бiр баққа Жағыпар ұшырады,
Мисли жәннат бақшасы деп оны бiлдi.
Бақшаның ортасына келiп ердi,
Алтын тақты құрылған шатыр көрдi.
Атын ол бақшаға қоя бердi,
Өзi келiп алтын таққа шығып алды.

760

Тақ үстiнде ғажаплап отыр ердi,
Ұйқысы ғалиб болып, ұйықтап қалды.
Ол бақ-бақша Меһрияилдың мүлкi ердi,
Һәр күнлерде тафарраж қыла келер ердi.
Меһрияил ол бақтарға қазiр келдi,
Қасына бiрнеше палуанлары ере келдi.
Бiр жiгiт тақ үстiнде жатқан көрдi,
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Толған айдай жүздерi балқыр көрдi,
Сияпат шұһратына ғажап қалды.

770

—Адамзаттан туар екен мұндай!—дедi,
Қай зүрият болар?—деп кеңес қылды.
—Арабқа меңзелер,—деп сөз сөйледi,
Һеш нәрседен қаупi жоқ, жатыр,—дедi,
Әгар араб болмаса, жатпас,—дестi.
Бұнлардың ғалибалық дауыстарын
Есiтiп, тақ үстiнен тұра келдi.
Тақтан түсiп, тағзым илән сәлем бердi,
Рұмның әдетiнше қиам тұрды.
Сол уақытта Меһрияил сөз сұрады:
—Қай жерлiк боларсың?—деп сұрады.
Қай тарапқа барарсың және?—дедi,
Есiмiң кiм болар? Бiлдiр!—дедi.

780

Жағыпар сонда:—Шын елiнен келем,—дедi,
Сыржайыл менiм есiмiм сұрасаң,—дедi.
Силхушурлық һауасид қылып шықтым,—дедi,
Естiдiм Рұм елiнде көп-дүр,—дедi.
Меһрияил күлiп, сонда сөз сөйледi:
—Талиғың құтты болсын!—деп сөйледi.
Менiм атым—Меһрияил палуан, патша,—дедi,
Жаһанда теңдесiм жоқ менiм,—дедi.

790

Қайсардың әскербасы мен-дүр,—дедi,
Қасымда жүз қолым бар палуан,—дедi.
Һәрқайсысы жүз кiслiк палуан,—дедi,
Һәрқайсысы жүз түрлi ойын бiлер,—дедi.
Әгар менiм қасымда тұрсаң,—дедi,
Жұмладан артық қылам сенi,—дедi.
Жағыпар ғазы сол халде «Хош-дүр!» дедi,
Көңiлiнде атасының қаны ердi.
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35

Күлiп сонда Меһрияил сөз сөйледi:
—Қасыма келiп менiм отыр,—дедi.
Арақ-шарап iшелiк қазiр,—дедi,
Андан соңыра ойын қылалық қазiр,—дедi.
800

Жағыпар сонда малғұнға сөз сөйледi:
—Антым бар iшпен деген бұрын,—дедi.
Ләкин мен сақилық қылайын сiзге,—дедi,
Шарабыңыз құтты болсын, iшiңiз сiзлер,—дедi.
—Рұқсат, антың болса iшпе,—дедi,
Басыңа зарар болса сенiң,—дедi.
Сақилық Жағыпар сұлтан қыла бердi,
Һәркiмлердiң сауытларына құя бердi.

810

Жұмласы шарап iшiп, масты болды,
Бiлмедi, ол арада күн кеш болды.
Жағыпарға Меһрияил сорлы көзiн салды,
Көзiне көркем қыздай ол көрiндi.
Бейшара көзiн айырмай қарай қалды,
Қолын алып Жағыпар сұлтанның қысып қойды.
Бiр шайтан бейшараны айналдырды,
Мойнынан құшақтап және сүйдi.
Жағыпар ғазының қолынан жетеледi,
Бiр аулақ бақтарға алып келдi.
Уа және Жағыпар ғазыны құшақтап назар қылды,
«Жан махбүбiм, ғашығым» деп және сүйдi.

820

Жағыпар ғазы сол уақытта пiкiр қылды,
«Өнер бастар уақытым болды ендi,—дедi,
Атаңның қанын ал» деп қолына айтты,
Күшiнiң қуат қылар молына айтты.
Малғұнды жүрегiнен салып ердi,
Мұғаллақ төбесiнен ол жығылды.
Кеудесiне шаһин кебi мiнiп алды,
Махкам сақалынан тұтып алды.
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830

Меһрияил есiн жиып, көзiн ашты,
Жағыпарға:—Сен кiмсiң?—деп сөзiн қатты.
—Хұсайын ұғылы, менiм есiмiм—Жағыпар,—дедi,
Атамның қанын ала келдiм,—дедi.
Иман айт, жаның барда жылдам!—дедi,
Құдайым оңай бердi сенi,—дедi.
Ол сорлы иман айтпай, еңiз қылды,
Басын оның сол уақытта кесiп алды.
Басын оның кеудесiнен жұда қылды,
Жанын оның жаһаннамға жөнелдiрдi.

840

Андан соң палуанларға және келдi,
«Патшаңыз бiреуiңiздi шақырар» дедi.
Бiр палуан Жағыпар илән ерiп келдi,
Меһрияилдың кесiлген басын көрдi.
Жағыпар ғазы ол палуанға һәм сөйледi:
—Тез мұсылман болғыл!—деп қаһарланды.
Ол малғұн қабылы жоқ еңiз қылды,
Уа және оның басын кесiп салды.
Әлқисса, нәубет бiрлән тағы келдi,
Бiр-бiрлеп он төртiнiң басын кестi.
Сол жерде он бес палуан бiрге ердi,
Афлахун бiрiсiнiң есiмi ердi.

850

Афлахун иман айтып, мүмiн болды,
Көңiлiне Хақ Тағала нұр толтырды.
Қоржынға он бес басты салып алды,
Алтын-күмiс жұмла мүлкiн және салды.
Ысқақтың қоржынының хикметiн,
Бұл жерде Жағыпар сұлтан бiлiп алды.
Ендi Жағыпар түн iшiнде ат iздедi,
Бiр тараптан ат тауып алып келдi.
Бiр атқа заттарын артып алды,
Бiр атқа Афлахун палуан мiнiп алды.
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860

37

«Алла» деп, түн iшiнде жүрiп кеттi,
Үш күнде Малатияның шаһарына жеттi.
Бар ермiш Хұсайынның төрт бақшасы,
Афлахунды аттар бiрлән анда қойды.
Жағыпар ғазы жылдам басып үйге келдi,
Анасының тыңлады ғазиз сөзiн.
Анасы зар жылап отыр ердi,
Мiнәжат ұғылы үшiн қылып зары.
«Иә Алла, Қадiр Сұбхан өзiң ердi,
Ғаламға қорған болған, сұлтан Ғани.

870

Басыма менiң салдың қасiреттердi,
Не қылсаң өзiң Қадiр, Сұбхан Ғани.
Жалғыз қозым бар ердi, қайда барды,
Арыслан, бөрiлерге туғры барды.
Жалғызға жәрдем берген Қадiр, Ғани,
Иә, Алла, жәрдем бергiл» деп жылады.
Шыдамай Жағыпар сонда кiрiп келдi,
Зар қылып анасын құшақтады.

880

Қолын сүйiп, анасын ғиззатлады,
Аяғына жүзiн сүртiп, құрметтедi.
Анасы ұғылының көзiн сүйдi,
«Жаным, ұғылым, есенбiсiң» деп жылады.
Сол халде Тауабил рұм нағашы жетiп келдi,
—Жүрек-күшам, балам,—деп һәм жылады,—
Жолың аман болды ма, жаным?—дедi,
Сен кеткен соң қалмады сәнiм,—дедi.
Көрдiм, шүкiр, қалмады арман,—дедi,
Көргенiңдi баян қыл, ұғылым,—дедi.

890

Жағыпар сонда бұнларға жауап бердi:
—Атамның қанын алып келдiм,—дедi.
Келтiрдiм нышанларын оның,—дедi,
Көрсiн деп шаһар әһлiнiң жұмлалары.

38
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Бiр құлы мұсылман болды оның,—дедi,
Есiмi Афлахун палуан деген,—дедi.
Бақта, ат қасында қалып ердi,
Көрсеңiз жүргiл анда қазiр,—дедi.

900

Шат болып бұл екiсi ере жүрдi,
Бақтағы Афлахунды көзi көрдi.
Тауабил қуанғаннан Жағыпар ердi
Патшаның хозурына алып барды.
Ол патша Жағыпар ғазының халiн сұрды,
Һәм көрiсiп жаранлармен хал сұрасты.
Патша Жағыпар ғазыдан һәм сұрады:
—Естiдiк Рұм елiне барғаныңды.
Алдың ба атаң қанын, жаным?—дедi,
Баян қылғыл, раушан бiзге оны,—дедi.

910

—Бәлі, алдым атамның мен қанын,—дедi,
Келтiрдiм нышанларын оның,—дедi.
Көп едi сол уақытта жаранлары,
Есiтiп Ғабдуссалам қатты күлдi.
Ғабдуссалам күлген соң, жұмла күлдi,
—Рас па үшбу сөз?—деп ғажаптанды.
Сол уақытта Ғабдуссалам бұ сөздi «болмас» дедi,
—Бiр қойшыны өлтiрiп келген,—дедi.
Меһрияилдың қуатын бiлмейсiң бе?
Жағыпардай жүз кiсiге болмас,—дедi.
Не үшiн мұнша жалған сөз айтады,
Халайықты бұл алдайын деп айтады.
Сол халде Жағыпар ғазы ашуланды,
—Мүмiнлерге инкар қылған нешiк?—дедi.

920

Зүриятым жалған сөздi һеш айтпады,
Мен нешiк өтiрiк сөздi айтам,—дедi.
Тауабил, алып келшi жұмлаларын,
Қарайсын өтiрiкшiнiң жүзi,—дедi.
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Бiрнеше жаранларымен Тауабил барды,
Он бес басты Афлахун илән алып келдi.
Халайықтар он бес басты жұмла көрдi,
Меһрияил илән Шамабтың басын танып бiлдi.

930

Ендi Жағыпар Ғабдуссаламды шiлтеледi,
—Жалғаншы ендi кiм-дүр? Айтшы!—дедi.
Сол уақытта Ғабдуссалам қатты ұялды,
Тiлi тұтылып, тiзесiне басы жеттi.
Халайықтар жұмла тұрған қайран қалды,
«Африн» деп, Жағыпар сұлтанға тахсин қылды.
Әмiр Омар бектерiне сонда бұйрық қылды:
—Бұ бастарды әр орамға iлгiл,—дедi.
Паш болсын халайықтарға жұмла,—дедi,
Мүшiрiк мәлзам, мүмiнлер сау болсын,—дедi.
Халифаға хат жазып, бұл iстi ағлам қылды,
Қайратын Жағыпар ғазының мағлұм қылды.

940

Ол хатты Афлахун палуан алып барды,
Халифа хатты көрiп бек шат болды.
Жағыпарға Афлахун илән халғат бердi,
Әмiр Омарға хат илән сәлем жазды:
«Хұсайын ғазы кеткелi көңiлiм мәлүл ердi,
Бiр дәулет бiзге келген тағы» дейдi.
Һәр тарап, ықылымдарға хабар жазды,
«Хабар бергiл, қайсар әрекет қылса» дейдi.

950

Әмiр Омар хатты оқып бек шат болды,
Һәр атырапқа хабар жазып, жансыз салды.
Шат болып әһлi исламлар тұрсын ендi,
Қайсардың қайғысынан сөз тыңла ендi.

Екiншi бап: Жағыпар сұлтанның мәшһүр болғаны;
қайсардың әскерi жүз мың илән келiп, һәлак болғаны
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Жағыпардың мен айтайын заһир болған баянын,
Ашылған жиһан ара аянын.
Пайғамбарымыздың мұғжизат ақпарын,
Ашылған он үш жаста азһарын.
Бiлдiрдi Абдулуаһап сахабасы,
Паш болар бұл соғыста мажырасы.
Меһрияил, Шамабтың өлгенiн,
Палуан, беклерiнiң қырылғанын.
960

Әскерлерi күн шыққанда бiлдi оны,
Не қыларын бiле алмай солды қаны.
Хат жазып, қайсарына бердi оны,
Хатты көрiп, қайсардың қорықты жаны.
Қайсар малғұн естiп, есiн танды,
Басындағы тәжiн лақтырды.
Шошығаннан тағынан құлап кеттi,
Басын кескен тауықтай домаланды.

970

Рұм халқы қырық күн-кеш зар жылады,
Бұ iстi кiм қылғанын бiле алмады.
Әлқисса, һәр тарапқа жансыз салды,
Жағыпардың қырғанынан хабар алды.
«Хұсайыннан бiр ұғлан қалған дейдi,
Есiмi Жағыпар сұлтан мәшһүр дейдi.
Бұ күнде он үш жасқа келген дейдi,
Өнерi атасынан асқан дейдi.
Әгар кәмелет жасына жеткен болса,
Хараб қылар жұмламызды мұнда келсе».
Әлқисса, мүшәура беклерiмен қайсар қылды,
Уәзiрлерi жұмла мәслихат бiр сөз қылды.

980

Қайсардың төрт ұғылы болар ердi,
Һәрқайсысы бiр ықылымға патша ердi.
—Бiздерге рұқсат бергiл, ата,—дедi,
Алалық дадамыздың қанын,—дедi.
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Қайсар сонда үлкен ұғылы Рабиғты,
Қырық мың әскер илән жiбермек болды.
Уа және екi малғұн палуан қосты,
Ибрианус, Кибрианус деген ердi.

990

Аңа дахи қырық мың жұп наққар қосты,
Сияпат, салтанат бiрлән жолға түстi.
Әскерi Мағмурия деген шаһарға келдi,
Шамас пiрдiң қасына жақын түстi.
Рабиғ қалам алып, әмiр Омарға қағаз жазды,
Хат iшiнде мақтанып көп сөз жазды:
«Халифаңыз ғұзыр қылып келсiн,—дептi,
Хұсайынның ұғылы Жағыпарды берсiн,—дептi.
Жетi жылғы харажын және берсiн,—дептi,
Өзi және қайсарға басын қойып барсын,—дептi.
Ғұзыр илән iлтипат қылып барса,—дептi,
Бәлки ғафу қылар оған қайсар,—дептi.

1000

«Жоқ» десе, не қылармын бiлсiн,—дептi,
Қағбасын отқа жағармын оның» дептi.
Бұл хатты бiрнеше адам алып келдi,
Әмiр Омардың алдына келiп қойды.
Әмiр Омар ол хатты оқып көрдi,
Iшiндегi сөзлерiн жұмла бiлдi.
Халайықтар естiген соң бұл сөздердi,
Iшiне жұмласының қорқу түстi.

1010

Сол уақытта Ғабдуссалам сөз сөйледi,
Былшылдап Жағыпар ғазыға көп сөйледi:
—Ұйықтаған арысланды бұл оятты,
Аждаһаның құйрығын өзi басты.
Үшбу iсi оңай емес, қиын,—дедi,
Жағыпардың өзi берсiн жауабын,—[дедi].
Жағыпар сонда ол хатты қолына алды,
Ол хатты пәре-пәре қылып салды.

42

діни дастандар

Уа және қалам алып, мүшiрiклерге хатты жазды:
«Бұл iстi жалғыз өзiм қылдым,—дедi,
Үзе салармын, барайын қазiр,—дедi,
Қолынан не iс келсе, қылсын» дедi.
1020

Елшiлерi хатты алып, қайтып кеттi,
Жағыпар Ғабдуссаламды шiлтеледi:
—Иә, Ғабдуссалам, сен сөйлегiл бос сөздердi,
Сен бiлгiл «ердi қатын кемiтер» деген сөздi.
Аллаға мен тапсырдым кендүмдi,
Сен отырғыл басыңды сақтап үйде,—дедi.
Иншалла, мәлзам қылармын дұшпанларды,
Шапағат қылар болса бабам
		
Мұхаммед—Хақ Хабибi.

1030

Жағыпар ғазы ашу бiрлән үйге келдi,
Түн жарымы болғанда ат ерледi.
Таудан тапқан сары атқа мiнiп алды,
Сондағы қаруларын тамам алды.
Аллаға мiнәжат қып жүре бердi,
Бабасы Мұхаммед Мұстафадан жәрдем сұрды:
«Иә, Алла, Мәулам Сұбхан өзiң,—дедi,
Дұшманларға мәлзам қылма мұсылманларды».
Жағыпардың аман қылсын жолдарын,
Айталық Малатия халқының сөзлерiн.
Таң атып, муәзiндер азан айтты,
Халайықтар мәсжид сарай қадам басты.

1040

Имам болар Жағыпар сұлтан көрiнбедi,
—Бiреуiңiз хабар бер,—деп патша айтты.
Сол уақытта қорған бекшi әзiр ердi,
—Түн жарымы болғанда кеткен,—дедi.
Оны есiтiп әмiр Омар тезлiк илән намаз қылды,
Намаздан фариғ болып, қайғы қылды.

43
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—Әлидiң жәдiгерi Жағыпар ғазиз ердi,
Дұшпанның жайын бiлмес жалғыз өзi.

1050

Тағы сонда Ғабдуссалам сөз сөйледi:
—Қайғырма оның үшiн босқа,—дедi.
Бiр жапанға ол қашып кеткен,—дедi,
Бұ шаһарға фитна салып жеткен,—дедi.
Тауабил рұм сол уақытта әзiр ердi,
Ашуланып, Ғабдуссаламды шiлтеледi:
—Хұсайын ғазы өлгелi қанша болды?!
Иә, Ғабдуссалам, қолыңнан не iс келдi?!
Жаранларды ғайбаттап отыр босқа,—дедi,
Қолыңнан келген iсiң осы-ақ!— дедi.
Жағыпар ғазының нәсiлi нешiк ердi,
Дұшпанлардан қауiп қып қашқан ба едi?!

1060

Ол һәм қашпас дұшпанынан һәркез,—дедi,
Сен отырғыл түтiн салып үйде,—дедi.
Тұрды да ашуланып үйге келдi,
Асынып қаруларын атқа мiндi.
Соңынан Жағыпар ғазының жүре бердi,
«Иә, Алла, жолықтыр» деп жолға түстi.
Жағда деген бiр палуаны болар ердi,
Жағыпардың нәсiлiне жақын ердi.

1070

Оның палуан төрт ұғылы болар ердi,
Төртеуiн ертiп алып о да жүрдi.
Жетiсiп Тауабил рұмға шүкiр қылды,
Алладан Жағыпарға жәрдем сұрды.
Құдайым қабыл қылсын дұғаларын,
Ендi баян қылайық Жағыпар әулиенi.
		

Әзiн жаныб

Күн-түн жүрiп, Жағыпар ғазы шаһарға келдi,
Белгiлi Шамас пiрге туғры келдi.
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Шамас пiр Жағыпар ғазыға қарсы шықты,
Бiрiн-бiрi сүйiсiп, тағзым қылды.

1080

Хал-қуатын сұрасып, мәжiлiс қылды,
Меһрияил, Шамабтың өлгенiн ендi бiлдi.
Шамас ер оның үшiн тахсин қылды,
—Ендi қайда барарсың, ұғылым?—дедi.
Жағыпар сұлтан жұмла сөзiн баян қылды,
Көп ләшкердiң келгенiн аян қылды.
—Малатияның халайықтары қауiп қылды,
Мен жалғыз Аллаға сиынып келем,—дедi.
Шамас сонда:—Жүрек-күшам, ұғылым,—дедi,
Сабыр қыл, арттағы әскерлер келсiн,—дедi.
Бейқисаб көп көрiндi ләшкер,—дедi,
Анларға жалғыз барма, ұғылым,—дедi.

1090

1100

Шаһ әулие Шамас пiрге жауап бердi:
—Иә, бабам, сiз дұғада болғыл,—дедi.
Жалғызбын деп қорқып тұру болмас,—дедi,
Шара жоқ, тәуекел қылмай бiзге,—дедi.
Уағдаласып Шаһ әулие атқа мiндi,
Бейқисапсыз әскерлердi көзi көрдi.
Бiр адам ол ләшкерден шығып келдi,
—Кiмсiң?—деп Жағыпар ғазыдан жауап сұрды.
Сонда Жағыпар:—Бұ әскерлер не iздейдi?
Iздеген сол адам мен-дүр,—дедi.
Сонда ол адам:—Хұсайынның ұғылы сен бе?—дедi,
Өлтiрген Меһрияил илән Шамаб ердi.
«Бәлi» деп Шаһ әулие жауап бердi:
—Он төрт палуанын өлтiрген бiрге,—дедi.
Ол адам Жағыпар ғазыға «және» дедi,
—Қайсардан қорықпадың ба, нешiк?—дедi.
Жағыпар сонда ол адамға:—Әй, малғұн,—дедi,
Қайсарды ләшкерi илән қырам,—дедi.
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Рұм халқын жұмла мұсылман қылам,—дедi,
Көнбеселер, қырармын жұмла,—дедi.
1110

Кәнисасын талқан қылам жұмла,—дедi,
Орнына мәсжид-медресе салам және,—дедi.
Малғұн сонда Жағыпарға ашуланды,
Қолына қылышын алып ол ұмтылды.
—Менiм атым—Тамус Рухи палуан,—дедi,
Екi пәре қылайын сенi қазiр,—дедi.
Жағыпар ғазы оның қылышын тартып алды,
Лақтырып, өз қылышын қолына алды.

1120

Ол малғұнды екi пәре қылып салды,
Жанын оның жаһаннамға жөнелдiрдi.
Там басынан Шамас пiр қарап көрдi,
«Аләйк ғаун Алла» деп дұға қылды.
Мүшiрiклер сол уақытта оны көрдi,
Ақырып Жұмһүр деген бiр палуан келдi.
Оны да Әулие екi пәре қылып салды,
Жүздерiн мүшiрiклердiң қара қылды.
Рабиғ сол уақытта Кибрианусқа бек ақырды:
—Тез барып, сол адамды келтiр!—дедi.
Кибрианус бек мықты малғұн ердi,
Жүз батпан күрзi тұтып жетiп келдi.

1130

Жағыпар ғазы кiшкене қалқанын қолына алды,
Кибрианус күрзi илән салып қалды.
Шаһ әулиенiң бiр қылына да кәр қылмады,
Иләһым Қадiр Сұбхан ол сақтады.
Жағыпар сұлтан күрзi илән ұрып ердi,
Дүнияға келмегендей күлдей қылды.
Рабиғ қайсар ұғылы фариад қылып,
				
бек ақырды,
Iнiсi Ибрианусқа «Бар!» деп айтты.
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1140

Сонда Ибрианус қаһарланып жетiп келдi,
Мисли екi арыслан қарсыласты.
Сол уақытта Тауабил илән Жағда келдi,
Жағда ғазының төрт ұғылы бiрге келдi.
Жағыпар илән Ибрианустың алысқаны,
Көрiндi мисли екi арыслан таласқаны.
Қылыш, күрзi бiр-бiрiне ұрғандары,
Сағиқа мисли рағд отша шолды.
Адамлардың құлағын тұтты дауыстары,
Ысқырар Шаһ әулие мисли аждаһадай.
Сол уақытта Шаһ әулие қуат қылды,
Көтерiп кемерiнен әуеге атты.

1150

Бiр заманда жерге айналып келер ердi,
Қиярдай екi бөлiп, пәре қылды.
Жаһаннамға жөнелдi оның шыбын жаны,
Мүшірiклердiң оны көрген кеттi сәнi.
Оны көрiп Тауабил илән Жағда ғазы,
«Аләйк ғаун Алла» деп нағра салды.
Жағыпар ендi атын қайта ерттеп алды,
Атына мiнiп алып, бiр ғажайып нағра салды.

1160

Иә, ғажап! Сол нағрасының дауысынан,
«Жетi қат көк жерге түстi ме» деп ойлады.
Мүшiрiклерден бiрнешесi сарсаң болды,
Бағзылары естен танып, мәжнүн болды.
Ендi адамлар жекпе-жекке һеш келе алмады,
«Алла!» деп, ол әскерге Жағыпар жалғыз кiрдi.
Тауабил илән Жағда ғазы және кiрдi,
Жағданың төрт ұғылы «Алла» деп о да кiрдi.
«Аллаһу Акбарды» ұран қылып жұмла қылды,
«Иә, Мұхаммед Мұстафа!» деп қылыш ұрды.
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Әзiн жаныб

Мүбараз бұнлар қылып жүре тұрсын,
Ал ендi Малатияның сөзi келсiн.
Кеткен соң Тауабил илән Жағда ғазы,
Абдулуаһап сахаба сөз бастады:
—Иә, әмирүл-мүмiннiң патшасы, сөзiм тыңла,
Басыңды сақтап сiз мұнда отырсыз ба?
Ләшкер илән дұшпанлар келсе мұнда,
Сiздi аман қояр ма, ғажап мұнда?
Мойныңызға жиһад ләзiм болған күнде,
Отырсың не себеплi ғапыл мұнда?
Бармақ-дүр дұшпанларға қарсы анда,
Үстiңе келсе, амандық болмас сонда.

1180

Әмiр Омар:—Хош, болсын сөзiң,—дедi,
Барабан соққыз, жиылсын ләшкер,—дедi.
Ендi бұнлар барабан соғып, ләшкер жиды,
Сол халде бес мың ләшкер әзiрлендi.
Бiр мыңға Абдулуаһап болды басы,
Бiр мыңға Ғабдуссалам болды басы.
Бiр мыңға Әли бин Һашым болды басы,
Екi мыңға әмiр Омардың өзi басы.

1190

Әлқисса, үшбу әскерлер лә филхал жүрдi,
Кемi алда, кемiсi соңында қатты жүрдi.
Әуелi Абдулуаһап сахаба жетiп келдi,
Жағыпардың соғысына көзiн салды.
Һеш кiдiрмей соғысқа келдi, кiрдi,
Ғабдуссалам және жетiп, о да кiрдi.
Әли ибн Һашым да келiп кiрдi,
Жұмласы хамлә қылып, қыра бердi.
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Сол уақытта әмiр Омар жетiп келдi,
Оны көрiп, Рабиғ қайсар ұғылы «Ай һу!»*—дедi.
—Хал басқа болып кеттi, ғажап,—дедi,
Жұмлаңыз әй, әскерлер, қапта,—дедi.
1200

Сол уақытта жұмла әскерлер араласты,
Сол халде Жағыпар сұлтан нағра салды.
Бұ нағраны мүшiрiк илән мұсылманлар естiмедi,
Көп адам естен танып, аттан түстi.
Мүмiнлер есiн жиып, соғыс қылды,
Мүшiрiклердi қой мисли қуып қырды.
Жағыпар және бiр уақытта қаһар илән
					
нағра салды,
Ол нағрадан суда балық,
		
қырда хайуан жұмла ұрысты.

1210

Сол уақытта мүшiрiклер есiн танды,
Жағыпар ғазы шапқан шөптей қыра бердi.
Бiр уақытта Рабиғ қайсардың
			
ұғылына ұшырады,
Көтерiп ат үстiнен жерге ұрды.
Тауабил Афлахун илән жетiп келдi,
Қайсар ұғылы Рабиғты байлап алды.
Оны көрiп, әскерлерi жұмла қаша бердi,
Мұсылманлар арттан қуып, оны қыра бердi.
Әлқисса, бес мың адамды тең жер қылды,
Өлгенiнiң қисабын Алла бiлдi.
Мұсылманлар шашылған малды жиды,
Қайсардың шатырына келiп кiрдi.

1220

*

Абдулуаһап, Жағыпар, әмiр Омар бiрге отырды,
Жағда ғазы, Афлахун және отырды.
Жағыпар сұлтан Афлахунға әмiр қылды:
—Қайсардың ұғылы Рабиғты келтiр!—дедi.

Ай һу – Аһ, оһ: таң қалу белгiсi
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Афлахун Рабиғты бұнларға алып келдi,
Жағыпар ғазының хозурына отырғызды.
Жағыпар сұлтан Рабиғқа уағыз айтты,
Дүния илән ақыреттiң жайын айтты:

1230

—Жаһаннамның отына жаныңды салма,—дедi,
Зұлматтың iшiнде мәңгi қалма,—дедi.
Керек болса дүния ақыреттiң сұлтандығы,
Табылар мұсылманлықтан бiлсең оны.
Сонда уағызы Жағыпар уәлидiң әсер қылды,
Сол жерде ықылас илән мүмiн болды.
Уа және бес мың жесiр адамлардың жұмлалары
Сол жерде қойдай шулап, мүмiн болды.
Ендi мүмiнлер адамларын қисап қылды,
Бес мыңнан екi жүз адам шаһид ердi.
Әлхасыл, жұмла әскердiң адамлары әзiр болды,
Баршасы Жағыпар сұлтанның қолын сүйдi.

1240

Шамас пiр там басынан қарар ердi,
Мұсылманларға дұға қылып тұрар ердi.
Отырған мұсылманларға Шамас келдi,
Ғиззатлап жұмла исламларға сәлем бердi.
Шамасты ғайр адамлар бiлмес ердi,
Бiр руһбан «Кiм-дүр?» деп ғажапланды.
Жағыпар ғазы сол халде баянлады,
Шамастың мұсылманлығын аянлады.

1250

—Жұмлаңыз үшбу сырды кезлең,—дедi,
Мұсылманларға жансыз болып тұрсын,—дедi.
Андан соңыра жұмла адамлар асап, рұқсат қылды,
Хош мәжiлiс қылысып, рұқсат қылды.
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Әзiн жаныб
Жағыпардың мажырасын Абдулуаһаптың ашқаны
Жаранлар, қош тыңлаңыз бұ сөз келдi,
Жағыпар сұлтанның мәшһүр болар уақыты келдi.
Сонда Абдулуаһап сахаба тұра келдi,
—Әй, халайықтар, сөз айтамын, тыңла,—дедi.
Кәмил ықлас тыңлаңыздар үшбу сөздi,
Айтайын Мұхаммед пайғамбардың мұғжизасын.
Әмiр Омар «Ләббайка» деп,
			
тағзым илән тұра келдi,
—Мархабан, бас үстiне сөйлең,—дедi.
1260

Андан соң Абдулуаһап сөз бастады:
—Айт салауат Пайғамбарымызға,—деп бастады.
Сонда халайықтар салауат айтып шуылдады,
Аллаға зiкiр айтып, жұмла дуылдады.
Андан соң Абдулуаһап сөз сөйледi,
Жоғарғы өткен сөздi баяндады:
—Мен Мәдине шаһарынан келдiм,—дедi,
Мұхаммед Мұстафаның
		
мүбәрак жүзiн көрдiм,—дедi.
Көп заман мәжiлiсiнде болдым,—дедi,
Естiдiм көп насихат сөзiн,—дедi.

1270

Бiр күнi Жәбiрейiл Әмин жетiп келдi,
Хақтың сәлемiн Пайғамбарға айтып келдi.
Бұ Жағыпардың уасифлерiн баян қылды,
Шығарын Малатиядан аян қылды.
Ғаламат нышандарын жұмла тағриф қылды:
«��������������������������������
Оң бетiнде бiр меңi болар дейдi.
Ұзын бойлы, көркем жүздi болар дейдi,
Есiмi Жағыпар болар оның және дейдi.
Шақ болмас ғылымына һеш жан дейдi,
Заманында теңдесi жоқ палуан дейдi��
»�.
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Сол күндi тарих қылып жазды,—дедi,
«�������������������������������������
Екi жүз жылда ол мәшһүр болар дейдi��
»�.
Ол хатты мен ғарiпке берген ердi,
«������������������������������������
Ол жiгiттi сен көрерсiң�������������
»������������
деген ердi.
Мен ғарiпке Пайғамбар Құда әмiр қылды,
«Малатиядан сен оны күткiл»,—дедi.
Мәдинеден сол себеплi келдiм,—дедi,
Истиқамат бұ шаһарда қылдым,—дедi.

1290

Ұқсады бұ жiгiттiң ғаламаты,
Көрiндi жұмла болған баянаты.
Және бар мұнда болған аманаты,
Көрiнер ме бұғазымда ғаламаты.
Және бар менде болған жазған хаты,
Бiлiнер оқысаңыз жұмла баянаты.
Сол уақытта жаранлары һәм сөйледi:
—Көрiнер бұғазыңызда һәр уақыт түйiн заты.
—Иә, ұғылым Жағыпар, сен мұнда келшi,
Пайғамбардың аманатын менен алшы.
Ол түйiн—Пайғамбардың ауыз-жары,
Аузыңды аш, бара қалса, жұтқыл оны.

1300

Сол халде Жағыпар ғазы тұра келдi,
Мүбәрак Абдулуаһапқа тағзым қылды.
Құданың хикметiн көргiл ендi,
Екi жүз жылғы түкiрiк ол қозғалды.
Пайғамбардың мұғжизат-кереметi заһир болды,
Жағыпар әулиенiң аузына фил-хал барды.
Сол халде жетпiс екi тiлдi бiлдi,
Жұмла ғылымдық пәндердiң бәрiн бiлдi.

1310

Андан соңыра Пайғамбардың хатын алды,
Хатты сүйiп, басына қойып алды.
Ол хатты әмiр Омарға және бердi,
Тағзым қылып, ол хатты Омар сүйдi.
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Ол хатты құрмет бiрлән ашып ердi,
Ол хаттан ғуд ғинбардың исi шықты.
Ол хатта хазiрет Әлидiң қолын көрдi,
Мүбәрак қолын танып, тахсин қылды.
Әуелi Алланың есiмiн жад қылыпты,
Уа және Мұхаммед Мұстафаны
		
салауат әйла паш қылыпты.
Асхабы ризуандарды һәм айтыпты,
Сәлем шапағат уа және көп айтыпты.
1320

«Сiзге, мақбұл үмбетлерiм, сәлем,—дептi,
Хатым нәби-Расул Алла мен-дүр,—дептi.
Үшбу хатқа жолықсалар һәркiм,—дептi,
Қабыл көрiп алсынлар сөзiм,—дептi.
Менен соң екi жүз жыл толса,—дептi,
Бiр ұғлан Малатиядан туар,—дептi.
Ол ұғланның есiмi Жағыпар болар,—дептi,
Ұзын бойлы, көркем жүздi болар,—дептi.

1330

Алладан келген төрт кiтапты жатқа бiлер,—дептi,
Адамзатқа шақ болмас ғылымы оның,—дептi.
Һ��������������������������������������������
еш назары палуандықта жоқ болар оның,—дептi,
Инсi, жындар оны жығып алмас,—дептi.
Ол бiлер жұмла хикмет, ғылым сырларын,
Һәм бұрар жұмла болған сиқырларын.
Дiн исламды мұнаууар қылар жұмла,—дептi,
Рұм елi, Ыстамболды ол алар жұмла,—дептi.
Бұ сөзiм Хақтан келген хабар,—дейдi,
Сәлем жазған Расул Алла,
		
уәли уал ахирин мен-дүр дептi.
Ол заманға Абдулуаһап барса,—дептi,
Һ�����������������������������������
еш инкар оған қылмай көнсiн,—дептi.

1340

Һәркiмлер мүмiн, мүслiм болса,—дептi,
Ол Жағыпарға тәсiлiм болып ерсiн,—дептi.

ғазауат сұлтан

53

Әгар һәркiмлер маған ықылас қылса,—дептi,
Ол Жағыпарға ықылас қылсын жұмла,—дептi.
Әгар һәркiмлер риза қылсалар ол Жағыпарды,
Мен қылармын анларға шапағатымды����������
» [дептi]�.
Ол хаттың жұмла бiлдi жазған сөзiн,
Пайғамбардың хатын сүйiп, ықылас қылды.

1350

Жұмла тұрған халайықтар Жағыпарға
				
тәсiлiм болды,
Сол жерде қойдай шулап, қолын сүйдi.
Жағыпар ғазы хатты алып, көзiн сүрттi,
Мойнына тұмар қылып, байлап алды.
Андан соңыра жұмла ләшкерлер атқа мiндi,
Жұмласы Малатияға келiп түстi.
Жағыпар сұлтан олжа малды тақсым қылды,
Халифаға жүк алтын, екi жүз атты бердi.
Жағыпар ғазы Рабиғ илән алып барды,
Халифаға Жағыпардың палуанлығын баян қылды.
Пайғамбардың жазған хатын баяндады,
Жағыпардың хикметтерiн аяндады.

1360

Фатих-нама халифа ағзам хатты оқыды,
Хатты оқып, ол халифа бек шат болды.
Жағыпар илән Рабиғқа халғат бердi,
Көп сыйлық Жағыпар ғазыға һәм жiбердi.
Хұсайынның ғимамасын және бердi,
Мұхаммед Ханафияның қылышын һәм жiбердi.
Уәлид һиндидiң күрзiсiн және бердi,
Хазiретi Әлидiң бiр туын һәм жiбердi.

1370

Атасының бiр әскерiн берсiн,—дедi,
Ғабдуссалам жай тұрсын ендi,—дедi.
Әмiр Омарға ол хатты алып келдi,
Әмiр Омар хатты оқып бек шат болды.
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Ғабдуссалам естiдi бұ хабарды,
Шарасыз тәсiлiм болып жайға тұрды.
Бiраз заман мұның бiрлән шаттық болды,
Бұ қисса үшбу жерде тамам болды.
Пайғамбарға салауат қылғыл сiзлер ендi,
Жағыпар сұлтанға дұға қылғыл және ендi.
Насырды назым жазған Тыныштық ұғылыны,
Дұғадан тастай көрме бiз ғасыны.
Үшiншi бап: Қайсардың ұғылы тұтқын болған соң, және
келiп қырылғаны
1380

Бисмилла деп және сөз башлалы,
Хаққа хамд, Пайғамбарға салауат һәм башлалы.
Қайсардың қайғысынан сөз ашалы,
Сейiттiң кереметiне көз ашалы.
Қашқындар қайсарына келгенiн,
Басын қойып аяғына зар жылағанын.
Айтайын назым бiрлән сiзлерге оны,
Жаранлар, хош хикаят, тыңла мұны.

1390

Құдайым—Қадiр Сұбхан Мәулам өзi,
Тiл көңiлге бұ-дүр өзiнiң бұйырғаны.
Қашқындар қайсарға келiп зар жылады,
«Басымызға қиямет түстi» деп жылады.
Қисапсыз ләшкерлерiнiң қырылғанын,
Ұғылы Рабиғның тұтылған ғажайыбын.
Қайсар сонда естiп, есiн танды,
Басындағы тәжiн лақтырды.
Тақтан түсiп, ол бақырды,
Есектiң айғырындай ол ақырды.
Жетi күн-түн һеш тағам ол татпады,
Рахат кешi-күндiз ол таппады.

1400

Тақ үстiне шығып һеш отырмады,
Һ������������������������������
еш адамға ол және сөз айтпады.
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Бiр күнлерi уәзiр, беклерi анда келдi,
Қайсарға тағзым илән сөз сөйледi:
—Елiң бар жетi ықылым сiздiң,—дедi,
Жұмласының әскерiн жиғыл,—дедi.
Жұмласы Малатияға барсын,—дедi,
Ұшырсын топырағын көкке,—дедi.

1410

Оны естiп қайсар малғұн таққа мiндi,
—Хош болар мәслихат болса,—дедi.
Көп бармасалар әскерлер анда,—дедi,
Уа және хараб қылар анлар тағы бiздi.
Ендi бұнлар төрт ықылымға қағаз жазды,
Ахмар Тұран бiрiсiнiң патшасы ердi.
Қайсардың ағасының ұғылы ердi,
Iшiнде патшалардың мықтысы ердi.
Хусусан мiндет илән оған жазды,
«����������������������������������������
Өш алмасаңдар нар-нұр ұрсын сенi��������
»�������
дейдi.
Бұ хатты Ахмар Тұранға алып барды,
Ахмар Тұран жүз мың ләшкер алып жүрдi.

1420

Қайсар малғұн екi ұғылына әмiр қылды:
—Төрт жүз мың әскер алып жүргiл,—дедi.
Уа және екi жүз палуанларды қосып бердi,
Һ�������������������������������
әрқайсы жүз кiслiк палуан ердi.
Мәшһүрiнiң есiмдерi—Меһiран, Фаридон деген ердi,
Сыржайыл, Iлияс, Синбад деген ердi.
Қайсардың екi ұғылы Шамғұн, Шамас деген ердi,
Ахмар Тұранға қосылып бұнлар жүрдi.
		

1430

Әзiн жаныб

Бұнлар ендi қосылып тұра тұрсын,
Ендi Малатия шаһарының сөзi келсiн.
Яхия ибн Мансұр мұсылманларға жансыз ердi,
Ол келiп әмiр Омарға хабар бердi.
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Қайсардың пиғылдарын бұнларға баян қылды,
Бес жүз мың ләшкер илән аттанғанын.
Әмiр Омар естiдi Яхиядан бұ хабарларды,
Бiлдiрдi жаранларға жұмлаларды.
Әлқисса, мунадилер нағра салып, хабар қылды,
Әскерлер һәр тараптан ол жиылды.
Он екi мың атқа мiнген ләшкер болды,
Уа және үш мың жаяу әскер жүрдi.
1440

Әмiр Пайғамбарымыздың туын алып жүрдi,
Ғалымдар Құран оқып-оқып жүрдi.
Барабан, нағра тартып әскер жүрдi,
Салтанат сияпаттар тiгiп жүрдi.
Аллаһума салли уа саллим алә Мұхаммадин
Әлиһи асхабиһи әжмағин*.
Жағыпар ғазы Хаққа мiнәжат қылып жүрдi,
Салауат Мұхаммед Мұстафаға айтып жүрдi.
«Құдай-а Қадiр Сұбхан өзiң,—дедi,
Туғры жолға сала көргiл жұмла жанды.
Кәпiр, мүмiн жаратсаң өзiң,—дедi,
Мүмiн қылып көрсеткiл туғры жолды.

1450

Хақ Мұхаммед Мұстафаның ғиззатлы құрметiн,
Нұқсан қылмай, бергейсiң жәрдемiңдi��
»�.
Бұлайша мiнәжат қылып келер ердi,
Жағыпар ғазы төрт ұлығымен о да келдi.
Сол уақытында тау басына шығып ердi,
Дария кебi ләшкердi келер көрдi.
Жағыпар ғазы сол уақытта атынан түстi,
Атын махкам ерлеп, қайта мiндi.
Сонда Жағда ғазы Жағыпарға:—Байқа,—дедi,
Бұ әскерлер әуелгiдей көрiнбейдi.

*
Әй, Аллам, Мұхаммедке, оның отбасына, барлық дос-жарандарына
салауатыңды бер.
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1460

Жағыпар айтты:—Мен барайын қазiр,—дедi,
Көрейiн Хақ бұйырса соны,—дедi.
Тауабил және:—Әй, ұғылым,
			
сабыр қыл қазiр,—дедi,
Уақыт тар, күн кеш болды, жаным,—дедi.
Арттағы ләшкерлерiмiз келсiн,—дедi,
Хұшырат қылалы жұмламыз бүтiн,—дедi.
Сол уақытта Абдулуаһап сахаба және келдi,
—Жаным, ұғылым, қалғыл бүг���������
i��������
н,—дед��
i�.
Бұ әскерлер әуелг����������������
i���������������
дей көр��������
i�������
нбейд��
i�,
Қоналық үшбу тауға бүт���������
i��������
н,—дед��
i�.

1470

Әлқисса, ол ләшкерлер анда қонды,
Аллаға з��������������������������������
i�������������������������������
к������������������������������
i�����������������������������
р айтып, жұмласы намаз қылды.
Абдулуаһап сахаба сөз сөйлед��
i�:
—Қазалық үшбу таудан хиндик,—дед��
i�.
Қапусы екi жақтан болсын,—дедi,
Азық-түл�����������������������������
i����������������������������
к бәр�����������������������
i����������������������
с���������������������
i��������������������
қалсын мұнда,—дед��
i�.
Әлхасыл, қорған қазып, бер���������
i��������
к қылды,
Ол жерд���������������������������
i��������������������������
б������������������������
i�����������������������
р белг�����������������
i����������������
л���������������
i��������������
мәнзил қылды.
Ендi сабах садық таң атып, ләшкер тұрды,
Жұмласы азан айтып, Аллаға намаз қылды.
		

1480

Әзiн жаныб

Екiншi сөз айталық сiзлерге ендi,
Қайсардың ұғылы Шамғұнның сөзi келдi.
Қолына қалам алып, ол кейбiр қағаз жазды,
Тәкаппарлық көңiлiндегi сөзiн жазды.
Балқыс деген бiр палуанға хатын бердi,
Қасына қырық палуан ере келдi.
Ол хатты әмiр жазды, Омарға бердi келiп,
Малғұнның әмiр Омар сөзiн бiлдi.

58

діни дастандар

1490

«Нар-нұр менiм қасымда,—деп сөйлептi,
Фахр илән мен келдiм сiзге,—дептi.
Жағыпарды тұтып берсiн бiзге,—дептi,
Уа және Пайғамбар көрдiм деген сахабаны.
Уа және жетi жылдық харажын берсiн,—дептi,
Жоқ деселер не қылармын бiлсiн» дептi.
Сол уақытта Жағыпар сұлтан тұра келдi,
Балқыстың құлақ-мұрнын кесiп алды.
Уа және қырқына қырық түрлi белгi салды,
—Барып айтқыл Шамғұнға сөзiм,—дедi.
Барармын таң туғанда өзiм,—дедi,
Әуелi мен қырармын жұмлаңды,—[дедi].

1500

Уа және өлтiрермiн патша болған қайсарыңды,
Уа және мен алармын Ыстамболыңды.
Талқан қылып бұзармын кәнисаларды,
Орнына мен салармын мәсжид, медреселердi.
Бұ сөздi Балқыс пақыр естiп бiлдi,
Қан болып қырық сорлы ол жөнелдi.
Бөрi тартқан қойдай болып бұнлар келдi,
Шамғұнның аяғына басын қойды.

1510

Жәбiр-жапа көргендерiн баян қылды,
Жағыпарының қылғанын аян қылды.
Мұны естiп Шамғұн ашуланды,
Сол түнi ұйықтамастан қайғыланды.
«Палуанлар қайдасың?���������������
»��������������
деп шақырады,
Таң түсе «Б�������������������������
���������������������������
арабан соқ» деп бақырады.
Әлқисса, сабах садық таң да туды,
Екi әскер сап болып қарсы тұрды.
Арасыны мисли майдан таралады,
Жекпе-жекке сөзлерiн шарт қылады.
Әуелi мұсылманлардан Жағда шықты,
Мүшiрiклердiң жиырмасының басын кестi.
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1520

Мұсылманлар оны көрiп шатлық соқты,
«Аләйк ғаун Алла»* деп дұға қылды.
Мүшiрiклерден Синбад ұғылы Iлияс шықты,
Келiп ол Жағданың атын жықты.
Сүлеймен Жағда ғазының ұғылы жеттi,
Келiп ол атасын халас еттi.
Синбад ұғылы Iлиястың басын кестi,
Фаридон сол уақытта келiп жеттi.
Келiп ол Сүлеймен илән хамлә еттi,
Күрзiмен Сүлеймен атын жықты.

1530

Сүлейменнiң екi iнiсi келiп жеттi,
Мұса илән Ахмар Сүлеймендi алып кеттi.
Мұсылманлардан Әли деген бiреу келдi,
Фаридон илән екiлiсi хамлә еттi.
Фаридонды қылыш илән шалып ердi,
Фаридонды екi пәре қылып салды.
Уа және Әли палуан бек һайбат қуат қылды,
Сол майданда жетi палуанды һәлак қылды.
Мұсылманлар Әлиге тахсин қылды,
«Аләйк ғаун Алла» деп дұға қылды.
Фи баян Ахмар Тұран**

1540

Жаранлар, сөз тыңлаңыз соғыстың бiр қызығы,
Ахмар Тұранның баян болар палуандығы.
Мүшiрiклерде жоқ ердi одан мықты,
Күркiреп ол майданға келiп жеттi.
Әлиге келiп күрзi ұрып ердi,
Қалқанын пәре қылып уа және атын жықты.
Сол уақытта Ғабдуссалам келiп жеттi,
Әлидi халас қылып, өзi тұрды.

*

Саған Алланың жәрдемi жетсiн.
Ахмар Тұран жайлы.

**
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1550

Екiлiсi бiраз соғыс қылып ердi,
Ғабдуссаламның қалқанын пәре қылды.
Күрзiсiнiң зақымынан аты жығылды,
Құлдары Ғабдуссаламның алып кеттi.
Әлқисса, ол майданда Ахмар Тұран тұрды,
Мұсылманлардан қырық кiсiнi забун қылды.
Бағзы өлдi, бағзысы мажрух болды,
Күн кеш болып, Ахмар Тұран қайта барды.
Мүшiрiклердiң әскерлерi шат болды,
Шамғұн қарсы барып, құрмет қылды.
Үстiне Ахмар Тұранның шашу шашты,
Халғат берiп уа және бек ғиззат құрмет қылды.

1560

Ахмар Тұран Шамғұнға бек мақтанды:
—Сұлтаным, шат қылармын ертең,—дедi.
Келтiрермiн хозурыңа Жағыпарды
Уа және Абдулуаһап сахаба палуанды.
Бұ сөзге Шамғұн сорлы шат болады,
Таң туғанша ләшкерлерге ойын қылды.
Мүмiнлер бұ тараптан мәлүл болды,
Құдаға сәна айтып, жұмласы намаз қылды.

1570

Жағыпар ғазының ол күнi бармағаны,
Һәркiмлердiң менмендiгiн сынағаны.
«��������������������������������������
Ахмар Тұранның бiлсiн,—дедi,—күштерiн,
Тәкаппарлар паш қылсын,—деп,—iстерiн».
Әлқисса, таң да туды, ләшкерлер атқа мiндi,
Абдулуаһап сахаба қарсы барды.
—Мен көрдiм Пайғамбардың жүзiн,—дедi,
Естiдiм мүбәраклы сөзiн,—дедi.
Кәпiрлермен көп мүбараз қылдым,—дедi,
Өлсем шаһид, қалсам ғазы болам,—дедi.
Оны естiп Ахмар Тұран жетiп келдi,
Келубан Абдулуаһапқа сүңгi ұрды.
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Абдулуаһап оның сүңгiсiн маниғ қылды,
Екiсi нәубет бiрлән хамлә қылды.
Он екiден екiлiсi әрекет қылды,
Бiрiн-бiрi ала алмай көп жүрiстi.
Әлқисса, Ахмар Тұран күрзi ұрып ердi,
Абдулуаһаптың қалқанын пәре қылды.
Күрзiсiнiң зақымынан аты жығылды,
Шарапатлы сахаба аман тұра келдi.

1590

Сол халде әмiр Омар падишаһ жетiп келдi,
Ахмар Тұранды Абдулуаһапқа жiбермедi.
Жолдастары Абдулуаһапқа жетiп келдi,
Ол майданнан сахабаны алып кеттi.
Ахмар Тұран әмiр Омарға көзiн салды,
Сияпат шұһрасына ғажап қалды.
«Кiмсiң?» деп, әмiр Омардан жауап сұрды,
Әмiр Омар кiмдiгiн баян қылды.
—Хош келдiң олай болса, Омар,—дедi,
Менiм бiр iздегенiм сен-дүр,—дедi.
Әмiр Омарға сүңгiсiн маниғ қылды,
Ала алмай бiрiн-бiрi көп жүрiстi.

1600

Бiр ғапылда күрзi илән ұрып ердi,
Әмiр Омардың атын жығып, өзi қалды.
Ендi өзiн ұрайын деп қайта айланды,
Сол уақытта Жағыпар сұлтан нағра салды.
Ахмар Тұран сол уақытта есiн танды,
Бiрнеше халайықтар өлiп қалды.
Бұ нағраның дауысы ғажап болды,
Жер дүрiлдеп, дарияда су шайқалды.

1610

Аспан арасы ғайқарғы мисли болды,
Соғысы түгiл, адам пiрi естен танды.
Бұ сөзге сенбесеңiздер, әй адами,
Яхуда Жақып ұғылы нешiк ердi.

61

62

діни дастандар

Яхуда һайбат бiрлән ақырғанда,
Шаһарлар талқан болып қалушы ердi.
Бiлсеңiз, оның нәсiлi Әли Мұртаза ердi,
Ақырса, жер зiлзала болар ердi.
Хикаятын талай сiзлер көрмедiң бе,
Суда балық, қырда хайуанлар қорқар ердi.
Ысқырса аждаһадай және өзi,
От шығып, жердiң жүзiн өртер ердi.
1620

Жағыпар сұлтан сол нәсiлден туған ердi,
Тауарис дауыс содан қалған ердi.
Айталық әуелi айтқан сөзiмiздi,
Салмалық ғайр сөзге көзiмiздi.
Әмiр Омар сол уақытта қайтып кеттi,
Өзiнiң ләшкерiне барып жеттi.
Жағыпар ғазы сол халде жетiп келдi,
Ахмар Тұран есiн танып тұрған ердi.

1630

Ендi Ахмар Тұран есiн жиып, көзiн ашты,
Толған айдай Жағыпарға көзiн салды.
—Нешiк келдiң, жас ұғлан, мұнда?—дедi,
Жоқ па едi һеш палуанлар анда?—дедi.
Сонда Жағыпар Ахмар Тұранға жауап бердi:
—Көз салма жастығыма менiм,—дедi.
Хұсайынның ұғылы Жағыпар мен-дүр,—дедi,
Өлтiрген Меһрияил илән Шамабыңды.
Ахмар ендi Жағыпар сұлтанға қарай қалды,
Толған айдың нұрына қайран қалды.
Әлқисса, екiлiсi сөз сөйледi,
Қуатлап дiннiң жайын бек сөйледi.

1640

Жағыпар оның сүңгiсiн қамшы илән пәре қылды,
Әлқисса, Ахмар Тұран Жағыпар ғазыға сүңгi ұрды.
Уа және күрзi илән Жағыпарды ұрып ердi,
Бiр қылыны Жағыпар ғазының сындырмады.
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Алланың фазылы, кәрiм ғинаяты,
Мұхаммед Мұстафаның мұғжиза шапағаты,
Мүмiнлердiң зар қылған мiнәжаты,
Заһир аян бiлiндi кереметi.

1650

Абдулуаһап сахаба сонда дұға қылды,
«Аләйк ғаун Алла» деп сада қылды.
Тауабил және шат болып дұға қылды,
«Жауыз көз, тiлден сақтасын Алла сенi».
Мүмiнлер жұмла тұрған «әмин» дейдi,
Шат болған дауыстары көкке шықты.
Сонда Ахмар ашуланып күрзi ұрды,
Сонда Жағыпар тартып алып, аспанға атты.
Жағыпар ендi Мұхаммедтi мақтап айтты,
Естiртiп тұрып халайықтарға шиғр айтты:
—Хақ Мұхаммед Мұстафа бабамды бiлдiңiз бе?
Мұғжизат кереметiн көрдiңiз бе?

1660

Ахмар Тұран мисли Самрұқ палуан ердi,
Бозторғайға күшi жетпей тұрғанын.
Қырық кiсiнiң ақылы бар бiр пендеде деген кәнi?!
Ақылың болса, бiлсеңшi үшбу iстi.
Бiлмесең, бiлдiрейiн Алланың бiрлiгiн,
Мұхаммед Мұстафаның хақтығын.
«Алла бiр, Мұхаммед Хақ дегiл» ендi,
Демесең, қиналтармын мен жаныңды.

1670

Жағыпар ғазы мұны айтып ұрып ердi,
Қалқаны күл-күл болып, аты өлдi.
Аузы-мұрны қан болып тұра келдi,
Бiр дұшпан ат келтiрiп, оны мiндi.
Ахмар Тұран атқа мiнiп, қарсы тұрды,
Жағыпарды бек мақтап сөз сөйледi:
—Бәрекелдi қуатыңа, Жағыпар, сенiң,—дедi,
Барабар заманында қылған сенi.
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Құдайым жолықтырған маған сенi,
Көрмедiм сен мысалы һешбiреунi.
Бұ күнi ақшам болып, күн кеш болды,
Армансыз күреселiк ертең,—дедi.
1680

Бiр мурууат қылсаңыз бiзге,—дедi,
Келейiн хозурыңызға ерте,—дедi.
Жағыпар ғазы «хош, болар» деп рұқсат бердi,
Екiлiсi әскерлерiне қайта келдi.
		

Әзiн жаныб

Мүмiнлер таһарат алып, азан айтты,
Жағыпар сұлтан имам болып, намаз қылды.
Намаздан соңыра тағам асап, шүкiр қылды,
Халайықтар тағат илән мәшғұл болды.

1690

Жағыпар өз шатырына қайтып келдi,
Рұмия тон киiп, ол атқа мiндi.
Бiр жерге атын қойып, ләшкерлерiн аралады,
Шамғұнның шатырына көзiн салды.
Шамғұн, Шамас шатырда бiрге ердi,
Ахмар Тұран алтын күрсиде отыр, көрдi.
Жағыпар ғазыны бек мақтап отыр ердi:
—Ғұмырымда көрмедiм,—деп,—мұндай ердi.
Палуандықта теңдесi болмас оның,—дедi,
Хұсни Жүсiп сәни бiлдiм,—деп сөйледi.
Көп мақтап Жағыпарды атқа мiндi,
«Өз қосыма барам» деп жүре бердi.

1700

Атқа мiнiп, бiр төбеден асып ердi,
Артынан Жағыпар ғазы ере жүрдi.
Бiр бақ-бақшаларға Ахмар келiп түстi,
Iшiн сайран қылып аралады.
Атын ағла баққа қоя берiп, бiр жерге келдi,
Бiр аулаға, шатырға кiре келдi.
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Iшiнен толған айдай қыз көрiндi,
Ахмарға тағзым қылып, сол қыз тұра келдi.

1710

Қолын тұтып жоғарыға ол шығарды,
—Не себеплi кеш келдiң?—деп сұрады.
—Шамғұн, Шамастың қасында болдым,—дедi,
Көп мәжiлiс анлармен қылдым,—дедi.
Қыз ендi бiр қадах шарапты қолына алды,
Iшерде ол шарапты бiр сөз айтты:
—Ғашықтық үшiн iшермiн бұл шарапты,
Менi бүгiн забун қылған ол жiгiттi.
Ол қыз сонда сұрады үшбу сөздi:
—Мәшалла, кiм забун қылған сiздi.
Һешбiр адам забун қылар ма ғажап сiздi?!
Бiзге баян қылсаңшы үшбу сөздi.

1720

Сонда Ахмар Тұран сөйледi Жағыпар ердi,
—Бiр жiгiт забун қылды бүгiн менi.
Ғұмырымда көрмедiм ондай ердi,
Адамзаттан қуаты асқан жанды.
Көркемдiгiн тiлмен тағриф болмас,—дедi,
Бiр анадан ондай ұғлан тумас,—дедi.
Уа және һәр қадахны iшкенде айтар ердi,
—Сол жiгiттiң ғашығына болсын,—дедi.

1730

Сол уақытта Жағыпар ғазы кiрiп келдi,
—Шарабыңыз құтты болсын сiздiң,—дедi.
Ахмар сонда:—Кiмсiң?—деп жауап сұрды,
Бей уақытта жүрiпсiң неге?—дедi.
Жағыпар сонда жауап бердi оған,—дейдi,
—Кiмдi қастап iшiпсiң шарабыңды.
Сол жiгiтiң қаслаған мен-дүр,—дейдi,
Майданда забун қылған сенi,—дейдi.
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Дұшпан деп бiлушi ердiм бұрын сенi,
Бiлмедiм сүйерiңдi сенiң менi.
Кiл мұсылман бола көргiл, сұлтан, ендi,
Салмағыл жаһаннамға сен жаныңды.
1740

Ахмар сонда:—Иә, ғажап!—деп сөйледi,
Бiздi сен қайдан таптың түнде?—дедi.
Ол айтты Ахмар Тұранға сонда сөздi:
—Табармын һәркiм қашса сонда оны.
—Олай болса, хош келдiң мұнда,—дедi,
Күресiп, сынасалық күшiмiздi,—[дедi].
Мен жығылсам, мұсылман болам,—дедi,
Сен жығылсаң, кiрермiсiң бiзге?—дедi.

1750

Жағыпар сонда:—Хош болар сөзiң,—дедi,
Тұра алсаң уағдаңызда өзiң,—дедi.
Уағданы тамам қылып, күресе салды,
Жыға алмай Жағыпарды Ахмар Тұран сандалды.
Қыз сонда екiсiне көзiн салды,
Мисли екi арыслан талас салды.
Ахмар қызды ендi қызғанады,
Ұрарға Жағыпар сұлтанды оңтайланды.
Жағыпар ғазы сол уақытта нағра салды,
Қыз түгiл Ахмар Тұран да есiн танды.
Көтерiп Ахмар Тұранды жерге ұрды,
Үстiне қаршығадай мiнiп алды.

1760

Ахмар Тұран сол уақытта көзiн ашты,
—Шарт орныға келдi ме?—деп Жағыпар айтты.
Тұрамысың уағдаңда, палуан?—дедi,
Жоқ десең, басыңды кесем қазiр,—дедi.
Ахмар сонда:—Ерлiктiң iсi бiр-дүр,
Сөз сөйлесе, сөзiнде садықлық-дүр.
—Мәгәр сiзге айтарлық сөзiм бар-дүр,
Қабыл көрсең айтайын, сұлтаным, тұр.
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Жағыпар ғазы сол халде тұра келдi,
Ахмар Тұран қол қусырып, тағзым қылды.
Аяғына жығылып, басын қойды,
—Не десем, мұсылман болам сiзге?—дедi.
Шаһзада Жағыпар ғазы тағзым қылды,
Үгiт етiп, иман арзу тамам бiлдi.
Қыз және сол арада мүмiн болды,
Жағыпарға тәсiлiм болып, тахсин қылды.

Жағыпардың лақап есiмi Сейiтбаттал болғаны
Ендi Ахмар Тұран сөз сөйледi:
—Айтайын иә, Жағыпар сұлтан,—деп сөйледi.
Әгар көңiлiңiзге келмесе бiр сөз,—дедi,
Қояйын лақап есiм сiзге,—дедi.
1780

—Хош болар, Ахмар Тұран, сөзiң,—дедi,
Мен де қоям лақап есiм сiзге,—дедi.
—Сейiтбаттал есiмiң болсын,—дедi,
Бiзге де лақап есiм қойсаңыз хош-дүр,—дедi.
Жағыпар сонда:—Есiмiң Ахмет Тұран
				
болсын,—дедi,
Лақап есiм сол жерде екiсiне баян болды.
Сейiтбаттал, Ахмет Тұран лақап болды,
Халайықтарға үшбу есiм мәшһүр болды.

1790

Ахмет Тұран Сейiтбатталдан рұқсат сұрады:
—Ендi сiз әскерiңiзге барғыл,—дедi.
Бiлмесiн үшбу сырды ешкiм,—дедi,
Баралық таң туған соң анда,—дедi.
Майданда күреселiк бiздер,—дедi,
Сол жерде жығып алғыл менi,—дедi.
«Хош, болар» деп, Сейiтбаттал қайтып кеттi,
Сабах садық таң туған соң, бұнлар келдi.
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Екi әскерлер сап болып, қарсы тұрды,
Жағыпар-Сейiт майданға барып тұрды.
Сол уақытта Ахмет Тұран жетiп келдi,
—Тұрмысың уағдаңда,—деп Жағыпар айтты.
1800

Ахмет Тұран:—Түндегi сөз болмас,—дедi,
Иғтибар есiрiк сөзде жоқ-дүр,—дедi.
Бұ майданда жығып алсаң менi,—дедi,
Сол уақытта иғтибар сөз болар,—дедi.
—Олай болса өнерiңдi башла,—дедi,
Және ғапыл болдым деп айтпа,—дедi.
Ахмет Тұран сол уақытта сүңгi салды,
Сейiтбаттал қамшы илән пәре қылды.

1810

Жағыпар ендi «Иә, Алла» деп қолын созды,
Оң аяғын үзеңгiден һәм шығарды.
Көтерiп аты үстiнен лақтырды,
Жетi құлаш жерге барып ол құлады.
Кеудесiне шаһбаздай мiнiп алды,
—Сұлтаным мурууат қыл,—деп жалынды.
Сол уақытта Ахмет Тұран бек жалынды,
—Сұлтаным, мурууат қыл,—деп жалынды.
Сейiтбаттал сол уақытта тұра келдi,
—Не сөйлесең сөйлей бергiл ендi,—дедi.
Ахмет Тұран тағзым қылып, со халде тұра келдi,
Жағыпардың аяғына жүзiн қойды.

1820

Өзiнiң ләшкерлерiне қарсы тұрды,
«Алла бiр, хақ Мұхаммед-Расул Алла»
				
деп иқрар қылып.
Мұсылманлар «Аләйк ғаун Алла» деп,
				
дұға қылды,
Башарат нәмiре соғып, сайха қылды.
Ахмет Тұран Сейiтбатталдан изин сұрды:
—Барайын мүшiрiклерге мен бiр,—дедi.
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Тамаша-қызығымды көргiл,—дедi,
Ғасыларға қылыш ұрып келем,—дедi.

1830

Сейiтбаттал Ахмет Тұранға изин бердi,
Ахмет Тұран майданда жолан қылды.
Мүшiрiклер Ахмет Тұраннан жауап сұрды:
—Не үшiн қойдың бабалардың дiнiн?—дейдi.
Сенi Жағыпар майданда сиқырлады,
Көрмеспiсiң қайсарды ендi,—дейдi.
Ахмет Тұран анларға жауап бердi:
—Хақ дiнiнiң фазилатын көрдiм,—дедi.
Мұхаммед пайғамбар мұғжизат кереметi
					
заһир болды,
Ықылас сол себеплi қылдым,—дедi.
Көрмеймiсiң бас ұғлан не iс қылды?
Нағра тартса, жер-көктi тiтiреттi.

1840

Тiлiмдi алсаңыз, мұсылман болғыл,—дедi,
Жаныңызды жаһаннамның отына салма,—дедi.
Әгар тiлiмдi алмасаңыздар сiзлер,—дедi,
Қырармын жұмлаңызды қазiр,—дедi.
Әлқисса, қырық палуанлар оған келдi,
Ахмет Тұран жұмласын қырып салды.
Ендi мүшiрiклер майданға келе алмады,
Мұсылманлар шат болып, нағра салды.

1850

Ахмет Тұран Сейiт хазiреттен және сұрды:
—Салайын дұшпанларға һәлак,—дедi.
Хазiретi Сейiтбаттал изин бердi,
Ахмет Тұран аш бөрiдей оған кiрдi.
Артынан Абдулуаһап сахаба және кiрдi,
Сейiтбаттал, Жағда ғазы бiрге кiрдi.
Әмiр Омар ләшкерiне һәм бұйырды:
—Һешбiрiңiз қалмағайсың, қапта,—дедi.
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Иә, ғажап, жұмла әскерлер қаптап ердi,
Мисли бiр қияметтiң күнi болды.
Бiр күн, бiр түн һеш тынбай соғыс болды,
Адамлардың қаны ат жүрместей наһр болды.
1860

Тозаңнан һешбiр адамлар көрiнбедi,
Сол халде Сейiтбаттал мiнәжат қылды.
—Иләһым Қадiр Сұбхан өзiң ердi,
Мүмiнлерге жәрдем бергiл, Алла,—дедi.
Бұл соғысқа мен себеплi болдым,—дедi,
Себеплiге де себеплi қыл өзiң,—дедi.
Мұсылманлар, әгар, мәлзам болса,—дедi,
Қорқамын көз жасынан оның,—дедi.

1870

Сол уақытта бiр хикмет Хақтан болды,
Мұсылманлардың тарапынан желдi қылды.
Мұсылманлар таныстылар бiрiн-бiрi,
Дұшпанлардың көзлеріне құмды құйды.
Мүшiрiклер басын сақлап, һәлак болды,
«Шаһар Рұм қайдасың» деп қаша бердi.
Мүмiнлер үш күн, үш түн оны қуды,
Артынан аш арысландай қыра бердi.
Үш күннен соң мүмiн жамиғ болды,
Дұшпанлардың жетi мыңын жесiр қылды.
Жетпiс мың мүшiрiклердiң өлiгiн көрдi,
Қаншасы көрiнбеген бiлiнбейдi.

1880

Жұмла болған ерлердi Жағыпарға алып келдi,
Мұсылман қылып, Рабиғ тәсiлiм қылды.
Шамастың шатыры илән мүлкат тонын,
Ахмет Тұран палуанға сыйлық қылды.
Андан соң жұмла малдарды тақсым қылды,
Бестен бiрiн халифаға халғат қылды.
Қалғанын әскерлерге үлестiрдi,
Бiр хаббесiн Сейiт хазiретi һеш алмады.
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Андан соңыра Малатияға бұнлар келдi,
Тез ендi халифаға қағаз жазды.
Шығарған бестен бiрi малдарын,
Жағда ғазы халифаға алып барды.
Халифа хатты оқып, бек шат болды,
Шам шариф һәм һәр ықылымларға хабар бердi.
Естiп һәр мұсылманлар бек шат болды,
Жұмласы Жағыпар сұлтанға дұға қылды.
Халифа Жағда ғазыға халғат бердi,
Жағыпар ғазыға һәм қымбатты мал жiбердi.
Әмiр Омар илән беклерге һәм жiбердi,
Хат iшiнде баянлап һәрбiреуiн.

1900

Хатты оқып, әмiр Омар бек қуанды,
Жiберген халғаттарды үлестiрдi.
Жұмла беклер шат болып, дұға қылды,
«Руйзамин халифасын сақта» дейдi.
Малатияның халайықтары шатлық тапты,
Пақырлары бай болып, жұмласы рахат тапты.
Сейiттiң сағадатлы дәулетiнi,
Руйзаминнiң мұсылманлары қуаттапты.

1910

Бұ қисса үшбу жерде тамам болды,
Ендi дұға қылатын уақыт келдi.
Қыл Мұхаммед Мұстафаға сiзлер салауатты,
Һәм Сейiт хазiретiне ықылас илән дұғаңызды.
Насырны назым жазған Тыныштық ұғылыны,
Дұғадан ұмыта көрмеңiз бiз ғасыны.

Төртiншi бап: қайсардың төрт ұғылы бес жүз мың ләшкер
илән келiп қырылғаны
Әуелi бiз башлалы шарапатты бисмилланы,
Бұ ердi iс басында сөз сұлтаны.
Әй, жаранлар, тыңдаңызлар үшбу сөздi,
Қайсардың төртiншi рет қырылғанын.
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1920

Қашқындар ол соғыстан құтылғанын,
Қайсарға келiп зарлық қылғандарын.
Рабиғ, Ахмет Тұраннан айрылғанын,
Қайсардың қанатының сынып қайрылғанын.
Ақылынан қайсардың айрылғанын,
Қияметтiң бастарына келгенiн.
Уәзiр, беклерi жұмла жиылып келгенiн,
Жұмласы мүшәура-кеңес қылғанын.
Жимақ болды бес мың ләшкерлерiн,
Төрт ұғылы жүрмек болды қиып жанын.
Ол уақытта қыс фасылының күнлерiн
Өткiзiп, жаз фасылында жүрмек болды.

1930

Қайсардың зар жылап тұрғанын,
Көз жасы көл мысалы болғанын.
Айтармыз алдыңызда сiзлерге оны,
Бұ жерде қысқарталық үшбу сөздi.
Дұшпанлар жылап тұра тұрсын,
Айталық Сейiт хазiреттiң сөзi келсiн.
		
Әзiн жаныб
Сейiт хазiреттiң қатын алғаны
Риуаят рауилардың сөзi келдi,
Хош тыңлаңыз, Шаһ әулиеге шаттық келдi.
Дос сүйiнсе, сүйiнбек достың iсi,
Дос күйiнсе, күйiнбек мүмiн iсi.

1940

Құданың достын сүйсе әр пендесi,
Шапағат қылар деймiз ол пендесi.
Қыс өтiп, жаз фасылы өтiп ердi,
Шаһ әулие тафарраж қыла түзге шықты.
Сайран қылып, һәр жерлерге жүрiп ердi,
Бiр суға ағып жатқан ұшырады.
Ол судан Шаһ әулие өтiп ердi,
Алдынан бiр ұлық бақшаға ұшырады.
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1950

Ол бақша аралап Шаһ әулие келер ердi,
Iшiнде бiр ұлық сарай көрдi.
Сарайға назар салып қарап ердi,
Терезеден қараған қызды көрдi.
Екiсiнiң бiр-бiрiне қараған көзi түстi,
Ғашықтық екiсiне бiрдей түстi.
Екi нұр бiр-бiрiне шұғыла қылып ердi,
Көңiлiне ғашықтық ауға жош әйлады.
Жолына Сейiт хазiрет жүрiп келдi,
Құдаға «����������������������������������
�����������������������������������
Хамд-сәна�������������������������
»������������������������
зiкiр айтып жүре бердi.
Бұ ғашықтық екiсiне бiрдей болды,
Құданың қосатұғын уақыты болды.

1960

Әуел Сейiт хазiретi әмiр Омарға жетiп келдi,
Бiр бақша көргендiгiн баян қылды:
—Иә, патша, мен көрдiм бiр құп суреттi,
Жаһанда һеш көрмедiм ондай қызды.
Әгар Зылихамыз∗ аманында болса ердi,
Қайсы көркем болар бiлмен,—дедi.
Бұ сөзге әмiр Омар құп жауап бердi:
—Ол—сенiң атаңның ағасының қызы,—дедi.
Бұны естiп Сейiт хазiреттiң көңiлi ауды,
Ләкин әдеп сақтап үндемедi.
		

1970

Әзiн жаныб

Уа және қыздың сөзiн тыңлаң ендi,
Құдайым ғашық қылған оның өзiн.
Бар ермiш ол қыздың дая болған бiр анасы,
Ол қыздың кеше-күндiз пәруанасы.
—Иә, ана, бiр сөзiм бар құлақ салшы,
Айыпқа бұйырмағыл болса терiсi.
Бiр жiгiт көрдiм бүгiн ғажап қылшы,
Есiмдi алып кеттi оның түсi.

*

«Жүсiп—Зылиха» дастанының кейiпкерi Зылиха сұлуға теңеп тұр.
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1980

Бар ма екен бұ дүнияда һеш теңдесi?!
Адамзаттан артық болған пешенесi.
Бiлермiсiң, кiм болар оның нәсiл, нисасы?
Ұқсаған перiштелерге шұһрасы.
Сол уақытта баян қылды қарт анасы:
—Атаңның iнiсiнiң-дүр данасы.
Қойылған Жағыпар оның мүсәммасы,
Аталмыш Сейiтбаттал—оның лақап есiмi.
Палуан әсәд, Алла шұһрасы,
Бұ жаһанның ғалымы-кәмiл әулиесi.
Уа және халифаның сарғаскер басы,
Алғаны Бәйтул Алладан уазифасы.

1990

Уа және мұсылманлардың зор қорғаны,
Салып жүр дұшпанларға зор қырғынды.
Он жасында жад бiлген төрт кiтапты,
Һәм бiлер жетпiс екi және тiлдi.
Бұ күнде он бес жаста оның жасы,
Болып жүр қайратынан әскер басы.
Қыздың сонда бұзылды шұһрасы,
Ғашық оты тұтап, кеттi есi.

2000

Сол уақытта ақыл бердi қарт анасы:
—Хабар қыл, жаным нұры, көзiм қарасы.
Құдаға сәна айтып сен жылашы,
Құдайым қабыл қылса, ғажап емес, болар осы.
Әлқисса, бұл қайғымен қырық күн өттi,
Бiр күнi әмiр Омар түстi көрдi.
Түсiнде Пайғамбарымызды ол көрiптi,
Әмiр Омарға Хақ пайғамбарымыз хабар бердi:
«Иә, Омар, сен Хасен молданы шақыр,—дептi,
Жағыпарға қызын берсiн, айтқыл,—дептi.
Екi ғашық муафиқ болып, Алла қосты,
Екiсiне ғақд неках қылсын���������
»��������
дептi.
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2010
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Әмiр Омар оянып, Аллаға шүкiр қылды,
Аллаға сәна айтып, көп пiкiр қылды.
Бiр адамға:—Хасен молданы келтiр,—дедi,
Ол адам Хасен молданы алып келдi.
Екiсi хал сұрасып отырысты,
Әмiр Омар көрген түсiн баян еттi,
Ол Хасен үшбу сөздi бiлдi баян,
Ықыласын Пайғамбарға қылды аян.

2020

Той қыларға барабан соғып, қылды баян,
Қызды бермек болды заһир-аян.
Шаһар әһлi жиылып, тойға келдi,
Шашуға һәр адамлар мал келтiрдi.
Ғалымдар ғақд қылып, хұтба оқыды,
Қыз Зейнеп шаттық қылып, ол отырды.
Жағыпар ғазы ғашығына қосылысты,
Екiсi жiбек кебi есiлiстi.
Үш айдай екi ғашық қосылысты,
Бiр күнлерi қайғы есiгi ашылыпты.
Әмiр Омар жаранларымен отыр ердi,
Iшiнде Сейiтбаттал бiрге ердi.

2030

Бiр адам қапу қағып, изин сұрды,—
Изин бердi, ол адам кiрiп келдi.
Ибраһим ибн Мансұр мүмiнлерге жансыз ердi,
Ұлықтап ғазизлерге сәлем бердi.
Сәлемiн алып:—Хош келдiң,— деп халiн сұрды,
Көргенiң, естiгенiңдi сөйле,—дедi.
—Мен келдiм Ыстамболдан қазiр,—дедi,
Һәм бiлдiм мәслихат қылған халiн,—дедi.
		
		
Әзiн жаныб
Қайсарға Меһiран қауымдары келiп ердi,
Қыздырып ол малғұн көп сөйледi:
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2040

—Арабтардың қылған iсi асты,—дедi,
Үш жерде әскерлерiңдi қырды,—дедi.
Ұғылың илән Ахмет Тұранды алды,—дедi
Көп әскерiңдi өзiне тәсiлiм қылды,—дедi.
Аз ердi, ол көп әскер болып алды,
Шат болып арабтар сiзге күлiп алды.
Ләшкер жиып бармасаңыз анда,—дедi,
Бiр күнлерi Баттал келер мұнда,—дедi.
Келсе, хараб ол қылар жұмламызды,
Сейiтбаттал өлмесе, бiр күн алар сенi.

2050

Қайсар сонда көп жылап, сөз сөйледi:
—Жаным бар тәнде тұрған құры,—дедi.
Не қыларға бiлмеймiн һеш хайланы,
Сiзлер тапсаңыз, қылайын ол хайланы.
Сейiтбаттал болып жүрмелер аждаһадай,
Оны өлтiрер күн қайда, аһи уа аһи,
Һ�����������������������������������
әркiмдер өлтiрер болса ол Батталды,
Оған халал қылармын тәж-тағымды.

2060

Қисапсыз ләшкерлердi жиғын,—дедi,
Жұмла ұғылым ләшкер илән барсын,—дедi.
Жетi ықылым жұртына хаттар жазды,
Бес мың кiре, жүз мың әскерлер әзiрлендi.
Үшбулер жұмла аттанып келер,—дедi,
Уа, Алла, ағлам, бұ күнде Мағмурияда
					
болар,—дедi.
Шат болып отырасыздар мұнда,—дедi,
Ғапылсыз, қайғыңыз жоқ сiзлер,—дедi.
Сейiт хазiретке әмiр Омар кеңес қылды,
Ә��������������������������������
р тарапқа жiбердiлер хабарларды.
Сол күнде әмiр Омардың бар әскерi,
Жиырма мың сол жерде болғандары.

ғазауат сұлтан

2070

Сегiз мыңын шаһарға бекшi қойды,
Он екi мың әскер илән жүрмек болды.
Сейiтбаттал хазiретi үйге келдi,
Зейнепке:—Хош хал, үйде отыр,—дедi.
Зейнеп сонда наз қылып жылай бердi:
—Сенсiз қарар қылармын қайтып?—дедi.
Фарахаттық көңiлiмiзге қайғы толды,
Нешiк тахаммул қылармын?—деп жылады.

2080

Ол жерге мен де барсам нешiк?—дедi,
Шаттық, қасiрет болғанын көрсем,—дедi.
Сейiт сонда:—Бұл сөзiң болмас,—дедi,
Қатын барсалар, аяқ бау болар,—дедi.
Әгар барсаң, бiр ранжу ершүр,—дедi,
Қасiретке қаларсың сонда,—дедi.
Тез сабыр қыл,—деп Сейiт кеттi,
Баяғы бiр хиндик қазған жерге жеттi.
Бiр күн, бiр түн ол жерде қарар айтты,
Сол жерге Зейнеп қатын тағы жеттi.
Сейiтке тағзым илән сәлем айтты,
Басын қойып, аяғына жүзiн сүрттi.

2090

—Фирақ оты өрбiтедi менiң бағұрымны,
Һ�����������������������������������
еш қарарым қалмады менiм зар,—дедi.
Сейiт сонда:—Иә, мiскiн Зейнеп,—дедi,
Бiр ранжу ершүр ендi саған,—дедi.
Бiр аулақ мұғраға Зейнептi алып келдi,
«Бұ жерде басың сақтап отыр» дедi.
Ол ләшкерлер сол түнi анда қонды,
Құдаға сәна айтып, намаз қылды.

2100

Таң атып, күн шыққанда адам тұрды,
Рұмның әскерлерi заһир болды.
Шамастың бiр палуаны болар ердi,
Есiмi Милан рұм деген ердi.

77
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Миланға Шамас сонда әмiр қылды:
—Мың кiсiмен сол қауымға барғыл,—дедi.
Барып бiл, сол қауымлар кiм-дүр?—дедi,
Бiзлерге қайтып келiп бiлдiр,—дедi.
Милан сонда мұсылманларға туғры барды,
Мұсылманлардан бiр жүз кiсi қарсы барды.
Ахмет Тұран, Жағда ғазы, Мұса жүрдi,
Абдулуаһап, Тауабил, Афлахун нағыз ердi.
2110

Шыдамай Ахмет Тұран нағра салды,
Бiр сағатта үш жүз мүшiрiктi қатил қылды.
Қалғандары мажрух болып, керi қашты,
Бiр жүз мұсылманлардың қылыны сындырмады.
Милан қашып, Шамасқа туғры барды,
—Бiр жүз кiсi қырды,—деп, жылап барды.
Шамас сонда Миланға:—Лағнет,—дедi,
Жүз кiсiден мың кiсi қаштың,—дедi.

2120

Милан сонда Шамасқа сөз сөйледi:
—Бiлмеймiсiң Ахмет Тұран нешiк ердi?
Бұ сөзбен екi ләшкерлер қайта қонды,
Қайсар ұғылы Шамас ендi хатты жазды.
Сабұх атты бiр палуаны, қырық руһбан алып барды,
Әмiр Омар ол хатты оқып көрдi:
«����������������������������������
Батталды тiрi тұтып берсiн,—дептi,
Ә���������������������������������
р жылда хараж берсiн және,—дептi.
Әгар қылсаң үшбу айтқан сөзiмiздi,
Зарар қылмай тиялық елiмiздi��
»�.
Сол уақытта Сейiтбаттал тұра келдi,
Сабұхтың құлақ-мұрнын кесiп алды.

2130

Уа және қырық руһбан сорлыларды,
Анлардың жұмла басын кесiп алды.
—Сен барып Шамасыңа айтқыл,—дедi,
Мұсылман болып, ол аман қайтсын,—дедi.
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Жоқ деселер, не қылармын бiлсiн,—дедi,
Рұм халқын жұмла хараб қылам,—дедi.
Кәнисаларын жұмла талқан қылам,—дедi,
Орныға мәсжид, медресе салам,—дедi.

2140

Сабұх сорлы тоналып қайтып барды,
Шамасқа естiгенiн айтып барды.
Мұны естiп Шамас, Шамғұнның жүзi солды,
Не сөйлерiн бiле алмай, есiн танды.
Сонда Шамас:—Қайталық бiзлер,—дедi,
Бұ масқара, бiр қылар бiздi,—дедi.
Шамғұн сонда ашуланып, сөз сөйледi:
—Әуелi өлтiрермiн сенi,—дедi.
Әскер бiрлән барайын анда,—дедi,
Ол майданда өлейiн өзiм,—дедi.
Жаман атпен қайтқанша елге,—дедi,
Жақсы атпен өлгенiм керек,—дедi.

2150

Тез әскерлер аттанып жүрсiн,—дедi,
Не болғанын көрелiк бiзлер,—дедi.
Ләшкерiн төрт тарапқа бөлiп жүрдi,
Аз мұсылманды ортаға алмақ болды.
Жүһүдтер бұ сипатпен жүрiп ердi,
Мұсылманлар бұ және төрт сап болды.
Сол күнi жекпе-жекке һеш болмады,
Төрт тайпа, төрт сап болып қылыш ұрды.

2160

Түн жарымы болғанша қырғын болды,
Жүһүдтер қатты бүгiлiп, қырғын тапты.
Екi әскерлер айрылып, керi қонды,
Таң туды, екi ләшкерлер және келдi.
Майдан түзеп, арасын тазалады,
Шығарға жекпе-жекке орын қойды.
Мұсылманлардан Жағданың ұғылы Мұса шықты,
Ол Мұса қырық жүһүдтi жерге тықты.
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Мүшiрiклерден Синбад ұғылы деген шықты,
Iшiндегi мәшһүр болған палуаны ердi.
Екiсi бiрер заман соғыс қылды,
Ақыры ол Синбадтың атын жықты.
2170

2180

Аттан жығылып, Мұсаға сөз сөйледi:
—Иә, Мұса, бiр сөзiм бар айтам,—дедi.
—Не сөзiң бар, иә малғұн, сөйле,—дедi,
Синбад сонда:—Мен мұсылман болам,—дедi.
Ләшкерiме бiр барып, сiзге келем,—дедi,
Бiр мурууат қылсаңшы бiзге,—дедi.
Шын бiлiп, ол малғұнды қоя бердi,
Ол малғұн халi құрып алдап ердi.
Синбадқа Шамғұн:—Неге келдiң?—дедi,
—Бiр ғұзырым бар ердi ұстамалы,—деп сөйледi.
Жоқса менiм қасымда не-дүр?—деп сөйледi,
Жалған сөзбен Шамғұнды һәм алдады.
Тарион атты бiр палуаны болар ердi,
Мұсаға күндей күркiреп келген болды.
Келубан ол Мұсаға сүңгi салды,
Оның сүңгiсiн қылыш илән пәре қылды.
Оны көрiп әмiр Омар Сейiт илән дұға қылды,
«Аләйк ғаун Алла» деп сада қылды.
Ол ендi әуелi намазын оқуға қайтып келдi,
Ағасының ұғылы Мұхаммед деген анда барды.

2190

Синбадқа Шамас дахи:—Барғыл,—дедi,
Нар-нұр сенiң басыңды отқа жақсын,—дедi.
Не үшiн қаштың соғыстан, ғасы?—дедi,
Кәһи өлгiл, кәһи өлтiр, барғыл,—дедi.
Шарасыз Синбад сорлы қайта барды,
Барар-ақ Мұхаммед илән хамлә қылды.
Уа және күшi жетпей, хайла қылды,
—Көңiлiм мұсылманшылықты сүйдi,—дедi.

ғазауат сұлтан
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Сейiттен бiр хабар келтiр,—дедi,
Бiздi қабыл қылар ма екен басы?—дедi.
2200

2210

Малғұнның сөзiне нанып, қоя бердi,
Сейiтке оның сөзiн хабар бердi.
Сейiт айтты:—Ол сенi алдап кеттi,
Қорқып, ләшкерiне қашып кеттi.
Ол күнi ақшам болып, әскер қонды,
Мұсылманлар азан айтып, намаз қылды.
Таң атып, екi әскерлер және келдi,
Майданға әуел Мұхамадин Әли және келдi.
Майданда Мұхаммед тұрып сайха қылды,
—Жалғаншы Синбад қайда, келсiн,—дедi.
Ердiң iсi алдамақ болмас ердi,
Не себеплi алдаған малғұн менi?!
Шамас естiп, жүзiне бек түкiрдi,
—Тоқтай тұр, алдап қашып келдiң,—дедi.
Антақы деген бiр малғұн болар ердi,
Белгiлi iшiндегi палуаны ердi.
Мұхаммед илән ол келiп, хамлә қылды,
Оны Мұхаммед күрзi илән күлдей қылды.

2220

Екi ләшкерлер Мұхаммедке тахсин қылды,
Мұсылманлар шат болып, нағра салды.
Шамас сонда Синбадқа әмiр қылды:
—Тез бар,—деп,—ол майданға,—қаһарланды.
Шарасыз Синбад сорлы азар барды,
Мұхаммедке келген болып, сүңгi салды.
Мұхаммед сүңгiнi қылыш илән пәре қылды,
Қылышпен және басын жара қылды.
Басы жарылып, бейшара қайта қашты,
Мұхаммед нағра салып оны қуды.
Жүһүдтер оны көрiп, қарсы шапты,
Сол уақытта Сейiтбаттал нағра салды.
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2230

Оны естiп, Абдулуаһап бiрге шапты,
Ахмет Тұран, Жағда ғазы және шапты.
Сол уақытта екi ләшкерлер араласты,
Ақшамға-ше соғыс болып, қан төгiлдi.
Қандары мүшiрiклердiң судай ақты,
Қанша адамлар өлген-дүр бiлiнбедi.
Әлқисса, екi әскерлер қайта қонды,
Мұсылманлар һеш ексiлмей, шатлық тапты.

2240

Мүшiрiклердiң әскерлерiн қайғы басты,
Шамғұн айтты:—Нар-нұрға немә болды?
Жүзiмiздiң сөлдерiн жерге төктi,
Қарармыз ел бетiне нешiк?—деп жылады.
Әлқисса, таң да туып, күн де шықты,
Екi әскерлер бiр-бiрлерiне көзiн тiктi.
Майданға Шамғұн малғұн өзi шықты,
Үстiне алтын-күмiс киiп шықты.

2250

Ахмет Тұран оны көрiп, бұ да шықты,
Қалмады сабыр қарары, қатты шапты.
Шамғұн оны көрiп, қайта қашты,
Аттан түсiп, шатырына қорғалады.
Шамас сонда Шамғұнды шiлтеледi:
—Жүзi қара, ерлiгiң қайда?!—дедi.
Әуелде айтпадым ба саған,—дедi,
Ерлiгiң сонда айтқан қайда?!—дедi.
—Ахмет Тұран мұнан бұрын көп сыналды,
Бiлмеймiсiң кiм пар болар оған?!—дедi.
Шамас айтты:—Кiм барар оған?—дедi,
Һ��������������������������������������
әркiм барса, мәлзам қылар ол бiзлердi.

2260

Ендi Шамас қатты зарлық қылып тұрды:
—Иә, Сыржайыл, сен бармасаң болмас,—дедi.
Ол Сыржайыл Фираңның патшасы ердi,
Отыз аршын қад қаматы болар ердi.
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Түрленiп, ол Сыржайыл атқа мiндi,
Қаруды неше түрлi асынып келдi.
Ысқырған аждаһадай шұһрасы,
Мұсылманлардың таң қалды кәрi-жасы.
Барабар Ахмет Тұранға келiп тұрды,
Бiраз заман сөйлестi екiлiсi.
Ахмет Тұранның белгiлi ердi мажырасы,
Сөйлестi дiннiң жайын екiлiсi.
2270

Һәркiмнiң артық ердi өз ықылымлары,
—Қайта барсаң, сөйлей-дүр қайсар сенi.
Мен сұрайын қайсардан күнәһiңдi,
Уа және алып берем өзiңе сұлтанлықты.
Ахмет Тұран сонда оған сөзiн айтты,
Ислам дiнiн қуаттап, бек көп айтты:
—Сұлтанлық керек болса саған,—дедi,
Мұсылман болып, сен ергiл маған,—дедi.

2280

Әлқисса, екiлiсi келiспей, мүбараз-хамлә қылды,
Бiрiн-бiрi ала-алмай көп жүрiстi.
Сыржайыл бiр хамлә күрзiмен ұрып ердi,
Ахмет Тұранның қалқанын пәре қылды.
Күрзiнiң зақымынан аты жығылды,
Ат келтiрген мұсылманларын забун қылды.
Сол халде Сейiтбаттал нағра салды,
Зiлзала жер қозғалып, су шайқалды.
Сыржайыл сол уақытта есiн танды,
Жығыларға аз қалды, мәңзi солды.
Сол уақытта Ахмет Тұран қайта кеттi,
Өзiнiң ләшкерiне барып тұрды.

2290

Сол уақытта көп адамлар есiн танды,
Танбасында суда балық қалтырады-ай.
Бiр уақытта Сыржайыл есiн жиды,
Ахмет Тұраннан ғайр адамды тұрған көрдi.
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Сейiтке «Сен кiм?» деп сөз сұрасты,
Бейне тату кiсiдей хал сұрасты.
Дiн жайында екiсi келiспедi,
Соғыстың құралын қолына алды.

2300

Сыржайыл Сейiтке сүңгi салып ердi,
Сейiт хазiрет сүңгiсiн маниғ қылды.
Өзiнiң сүңгiсiн сұғып ердi,
Сыржайыл қалқан ұстап тұрып ердi.
Сыржайылдың қалқанынан қабат ұшты,
Iштен өтiп, сыртына түйреп шықты.
Шаһ әулие сүңгi илән лақтырды,
Жүһүдтердiң ләшкерiне келiп түстi.
Жаһаннамның сарайына ұластырды,
Мұсылманлар «Аләйк ғаун Алла» деп дұға қылды.
Жүһүдтердiң көңiлiне қорқу түстi,
Шамас сонда бақырып, ойбайласты.

2310

Намруд деймiш бiр палуан болар ердi,
Шыдамай ол майданға барған болды.
Өлiмдi сағынып барған сорлы,
Дүнияға келмегендей оны қылды.
Әлқисса, жетпiс палуаны келiп ердi,
Һәрқайсысын бiр өнермен һәлак қылды.
Уа және Текиор деймiш палуан шықты,
Ыстамболдың патшасының уәзiрi ердi.

2320

Ол және қаһарланып келген болды,
«Һай» дегенше, Сейiт оны һәлак қылды.
Шамас сонда ойбайлап, ол сөйледi:
«��������������������������������������
Көргенiмше, көрмей өлем���������������
»��������������
деп сөйледi.
Патшалық тондарын жұмла кидi,
Қарық болып алтын-күмiске, атқа мiндi.
Сейiтке қарсы келiп, сөз сөйледi:
—Палуанларды һәлак қылған кiмсiң?—дедi.
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Сейiт сонда:—Әуел бiлдiр сен өзiңдi,
Айтайын андан соңыра мен өзiмдi.
—Қайсардың ұғылы, атым Шамас менiң,—дедi,
Ала келдiм палуанлардың қанын,—дедi.
2330

Көп адамды һәлак қылдың қазiр,—дедi,
Һәрқайсы бiр патшаның уәзiрi ердi.
Жаһанның палуаны ердi жұмлалары,
Өлтiрдiң қай заһармен жұмлаларын?
Сейiт сонда:—Арабтың палуаны мен-дүр,—дедi,
Зүриятым Мұхаммед пайғамбар-дүр менiм,—дедi.
Шапағатшым-хазiрет Әли бабам,—дедi,
Мүшiрiклерге көп қырғын салған,—дедi.

2340

Дiнiм—ислам, қуат берген Алла,—дедi,
Өзiм атым—Сейiтбаттал, заһир қатал бiлiң,—дедi.
Сол уақытта бейақыл Шамас сорлы,
Сейiтке сүңгi алып оңтайланды.
Сейiт сонда шығарды үзеңгiден аяғын,
Жүрекке жұмырық илән салып қалды.
Шамас содан, ат арықтан ұшып түстi,
Жетi құлаш ат артынан кейiн түстi.
Һешбiр адамлар бiрiн-бiрi танымады,
Мәгәр «Алла Акбар» деген ұран болды.
Сейiт хазiретi кеудесiне мiнiп алды,
Екi қолын желкесiне байлап алды.

2350

Сол уақытта Афлахун жетiп келдi,
Шамасты ту түбiне алып кеттi.
Сейiт және майданға барып тұрды,
«Бар болсалар палуанлар келсiн» дедi.
Шамғұн сонда ойбайлап, зар жылады,
«Жұмлаңыз қаптаңыз» деп әмiр қылды.
Сонда екi әскерлер араласты,
Мисли қияметтен шаңдақ басты.
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2360

Һешбiр адамлар бiрiн-бiрi танымады,
Мәгәр «Алла Акбар» деген ұран болды.
Мұсылманлар «Иә, Алла, иә Мұхаммед!»
				
деп қылыш ұрды,
Қылыштары су сепкендей кесе бердi.
Шаһ әулие Сейiт хазiретi нағра салды,
Естiген халайықтар есiн танды.
Мисли аш арыслан қырғын салды,
Қан кеуденi көтерiп, судай ақты.
Шаһ әулие ақырды мисли арысландай,
Жүһүдтер қаша бердi жарысқандай.
Үш күн, үш түн жүһүдтердi қуып қырды,
Ат жүрмей, өлген жаннан қайран қалды.

2370

Әлқисса, мұсылманлар жүһүдтiң малын жиды,
Тақсым қылар жерлерiне алып келдi.
Бiр пұрсатта Шамас малғұн қашқан ердi,
Айқай салып Зейнеп қатын хабар бердi.
Шамас қашты дегендi Сейiт бiлдi,
«Қайда?» деп, ол Шамасты қуып кеттi.
Су бойында Шамасты Сейiт қуып жеттi,
Мойнына қолын байлап алып келдi.

2380

Мұсылманлар Сейiттi көрiп шат болды,
Шамасты және апарып байлап қойды.
Ендi олжаларын тақсым қылды,
Бестен бiрiн халифаға халғат қылды.
Қалғанын әскерлерге бахшиш қылды,
Ол малдан бiр хаббесiн һеш алмады.
		

Әзiн жаныб

Уа және бiр тыңлайтын ғажап келдi,
Шаттық кетiп, бiр қайғы тағы келдi.
Әскерлер олжа малын бөлген халде,
Ғажаплап һәр тараптан тұрған халде.
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2390

Шамас малғұн қолын шешкен сол уақытта,
Зейнептi алып қашыпты сол пұрсатта.
Бұ сырдан ғапыл ердi әскер сонда,
Бейхабар қарап тұрып бостан-босқа.
Сейiт хазiретi әскерлерге рұқсат бердi,
—Сiзлер дұғада болыңыз,
мен тәуекел Аллаға қылдым,—дедi.
Рұмия тондарын Сейiт киiп алды,
Суретiн мисли рұм қылып алды.
Адамлар көрсе, Шамасты ол сұрады,
Ол сұрасалар «Мен—Шамастың құлы» дедi.
Бiр адам ол Сейiт хазiретiне ұшырады,
Ол адам мүмiнлердiң жансызы ердi.

2400

Сейiтке сәлем берiп, тағзым қылды,
Ибн Мансұр ер екенiн Сейiт бiлдi.
Хал сұрасып, Шамасты һәм сұрады,
—Мен көрдiм, Мағмурияға барды.
Һәм қасында бiр адам бар, ол байлаулы,
Бiлмеймiн ер, қатынын оның,—дедi.
Асығып Сейiт хазiрет және жүрдi,
Көрген жаннан Шамасты сұрар ердi.
Бiр күнi Шамастан хабар бiлдi,
«����������������������������������
Харажында қайсар илән бiрге» дедi.

2410

Уа және қатты жүрiп анда барды,
Бiр ғарға атын қойып, шәрге келдi.
Бiр адам қарбыз сатып отыр ердi,
Ол адамнан қарбыз илән өтмек жедi.
Шамасты ол адамнан сұрап ердi,
Ол адам:—Шамас мұнда келдi,—дедi.
Атасына ол Шамас келiп ердi,
Қолын сүйiп, тағзым қылып ердi.
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2420

«����������������������������������
Ғайсадан маған жәрдем болды,—дедi,
Дәулетiн жары қылып келдiм,—дедi.
Уа және алып келдiм Сейiтбатталдың қатынын,
Шыдамай, ол артымнан келер,—дедi.
Әгар мұнда ол Баттал келер болса,
Ажал айдап, қолымызға түсер болса.
Жылатамыз мойынға қылыш салса,
Өлтiрiп, ол Батталды суға салса.
Көңiлiңiз тынар ердi сiздiң сонда,
Бұ iстi қыла қалсақ, әгар, мұнда��
»�.
Бұ сөзбен мақтанысып отыр сонда,
Не болар, әгар, Баттал келсе мұнда.

2430

Және Сейiтбатталдың қатыны ғажап дейдi,
Суретi адамзаттан басқа дейдi.
Бұрынғы өткен Зылиқа-Жүсiп дейдi,
Одан да көркем десе болар дейдi.
Сейiт ендi сұрады ол қатынды:
—Бұл күнде қайда бұнлар бiлдiңiз бе?
Қарбызшы ол Сейiтке жауап бердi:
—Қайсардың үш қызы бар, бiлем,—дедi.

2440

«Маһпруза» екен есiмлi ең кiшiсi,
Толған айға меңзей-дүр оның түсi.
Қолына Маһпрузаның берген,—дедi,
Үстiне түрлi киiм кигiздiрдi.
Үгiттеп, бiздiң дiнге кiргiз,—дедi,
Аларға, дiнге кiрмей болмас,—дедi.
Екiлiсiн бiр сарайға қойған,—дедi,
Пәлен жерде, сарайда бiрге,—дедi.
Бұл сөздi қарбызшыдан бiлiп алды,
Түнде кiрiп, шаһарды аралады.
Һәр терезеден Сейiт келiп, сөз тыңлады,
Һәр адамлар ол Сейiттi мақтар ердi.
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2450
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Қайсардың сарайына және келдi,
Көп адамлар Сейiттi мақтап отыр ердi.
«Шақ болмас қуатына һеш жан,—дейдi,
Не палуан адамларды тезек кебi лақтырды».
Оны тыңлап, бiр сарайға және келдi,
Қарады, пәнжарадан қыздарды және көрдi.
Қайсардың Кетайун, Һамаиун екi қызы,
Көп қызбен Сейiттi мақтап отыр көрдi.

2460

Уа және бiр сарайға Шаһ әулие көзiн салды,
Пәнжарадан Зейнептi танып бiлдi.
Екi қыз ниғмат асап, сөз сөйледi,
Қуаттап Сейiтбатталды бек сөйледi.
Бiр қыз тұрып, сандықтан қағаз алды,
Қағаздан екiлiсi сурет көрдi.
—Бұ сурет кiм болар?—деп қыз сұрады,
Зейнеп сонда: «Сейiтбаттал» деп жылайды.
Маһпруза Зейнепке сөз айтады:
—Түсiмде Мұхаммед пайғамбарды көрдiм,—дедi.
Айтайын мен түсiмдi сiзге,—дедi,
Құлақ салып, тыңлаңыз мұны,—дедi.

2470

Махшар болып, адамлар көп жиылды,
Жұмласы Мұхаммедтен шапағат сұрды.
Ол Пайғамбар ұжмаққа бұйырады,
Ұжмаққа бұйырғаны тез барады.
Бiр адамға ол Мұхаммед пайғамбар әмiр қылды:
—Бұ қырық адамды ұжмаққа апар,—дедi.
Мен сөйледiм Пайғамбарға сонда,—дедi,
—Бұ қырықтың бiрiне бергiл менi,—дедiм ердi.

2480

Сонда Пайғамбар сөзiме жауап бердi:
—Қырық күнде үйiңе бiр адам келер,—дедi.
Сол адамға тапсырдым сенi,—дедi,
Тәсiлiм болғыл, түнде келiп алар,—дедi.
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Оянып, сол уақытта тұрдым,—дедi,
Бiр қағаз жастығымда көрдiм,—дедi.
Iшiнде суретi бар үшбу,—дедi,
Иә, Зейнеп, танырмысың бұны?—дедi.
Зейнеп сонда:—Бұ суреттi бiлдiм,—дедi,
Бұ—менiм, Сәруар сұлтаным, Сейiт,—дедi.
Пайғамбар—Расул Алла, хақ-дүр,—дедi,
Қатасы жоқ, бұл түсiң келер,—дедi.
2490

Маһпруза:—Санадым,—дедi,—ол күнлердi,
Бұ түнi тамам қырық күн болды,—дедi.
Пайғамбарың хақ болса сенiң,—дедi,
Бұ түнi, қазiр төбеден келер,—дедi.
Сол уақытта Сейiт хазiрет тыңлап тұрды,
Сарайға кiретұғын жол таппады.
Бинасы ол сарайдың биiк ердi,
Ықтият қыздар үшiн салған ердi.

2500

Оның қапуы төбесiнде болар ердi,
Нардибан илән төбесiне шығар ердi.
Шаһ әулие шынжыр тастап, тамға шықты,
Сада қылып, төбеден төмен түстi.
Шаһ жиһан уа және сөз сөйледi:
—Әмана уа садақна, иә расул Алла*,—деп сөйледi.
Маһпруза сескенiп сөз сөйлейдi:
—Там басынан сөйлеген кiм-дүр?—дедi.
Зейнеп сонда қуанып, һәм сөйлейдi:
—Сейiт келдi, сәлем тағзым қылғын,—дедi.
Екiсi қарсы жүрiп сәлем бердi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

2510

*

Алып келiп тақытқа отырғызды,
Маһпруза Сейiтке көзiн салды.

Әй, Алланың елшiсi, бiз иман келтiрдiк және сендiк.
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«�������������������������������������
Жүсiп сәни болар ма деп пiкiр қылды,—
Жаным құрбан болсын» деп ғашық болды.
Бар ермiш бiр жан қылған қозы етi,
Сейiттiң хозурына алып қойды.
Уа және түрлi ниғматтарды көп келтiрдi,
Үшеуi асап iшiп, шүкiр қылды.

2520

Құдаға Мұхаммед хамд-сәна айтып, дұға қылды,
—��������������������������������
Иләһым, өзiң халас қылғыл,—дедi.
Сейiт ендi:—Кетелiк бұнан,—дедi,
Дұшпанлар хабар таппай бiзден,—дедi.
Маһпруза «Хош әула» деп тұра келдi,
Алтын, жауһар, күмiстерiн бек көп алды.
Уа және түрлi қымбат заттарды жетер алды,
Жұмласын Сейiт қоржынға салып алды.
Ысқақтың қоржынының хикметi,
Iшiне қанша салса бiлiнбейдi.
Сейiт ендi шаһардан ат iздедi,
Түн iшiнде ат тауып алып келдi.

2530

Екi атқа мiнгiздi екi қызды,
Ғарда қойған атына жетiп келдi.
Өзiнiң махбүб атын мiнiп алды,
Малатияның шаһарына рауан болды.
		

Әзiн жаныб

Жолымен Шаһ әулие жүре тұрсын,
Қайсардың хабар тапқан сөзi келсiн.
Қызды баққан қатынның сөзi келсiн,
Айтайын құлағының құрышы қансын.

2540

Қатынлар нағра салып ойбайлады,
«Екi қызды алған» деп айқай салды.
Қайсарға үшбулерден хабар барды,
Бақырып қайсар сорлы ойбай салды.
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«Отыз мың әскер илән қуғыл» дедi,
Бас болып үш ұғылы оны қуды.
			
		
Әзiн жаныб
Бұнлар барып артынан келе тұрсын,
Шаһ әулие Сейiттiң сөзi келсiн.
Шаһ әулие желдей есiп келер ердi,
Сол уақытта сабах садық таң да туды.

2550

Бiр суға бұнлар келiп түсе қалды,
Ол судан таһарат алып, намаз қылды.
Намаздан фариғ болып, үшбулер дұға қылды,
Сол уақытта артынан тозаң көрдi.
Үшбулер оны көрiп, атқа мiндi,
Маһпруза ер құралын қолына алды.
Сейiттен Маһпруза изин сұрды:
—Дұшпанларға мен барайын, сiз тұрғыл,—дедi.
«Хош, болар» деп, Сейiт аңа изин бердi,
Алдымен Шамас малғұн жетiп келдi.
Маһпруза Шамасты жерге ұрып жықты,
Қостантинды бiр ұрып және жықты.

2560

Бар ердi Маһпрузаның бiр ағасы,
Бiр анадан туған ердi екiлiсi.
Оның есiмi Рамни деймiш ердi,
Ол және Маһпрузаға жетiп келдi.
Ағасы Парузаға сөз сөйледi:
—Не болды, жаным, саған?—деп сөйледi,—
Бiздi сен рәсуа қылдың,—дедi,
Көрермiз елдiң жүзiн нешiк?—дедi.

2570

Бiр қашқын сиқыршыға ердiң,—дедi,
Жүзiмiздi сен төмен қылдың,—дедi.
Сонда Паруза қойнына қолын салды,
Бiр қағазды қойнынан алып бердi.

ғазауат сұлтан

Ағасы ол қағазды оқып көрдi,
Хабарын расул Алланың дұрыс бiлдi.
Сол жерде иман айтып, мүмiн болды,
Сейiттiң аяғына жүзiн қойды.
Сейiт ендi Рамнидiң көзiн сүйдi,
—Хош келдiң, мархабан,—деп ғиззат қылды.
Шамастың оны көрiп, iшi күйдi,
—Жағалаңыз, қаптаңыз!—деп әмiр қылды.
2580

Ләшкерлер сол уақытта қаптап ердi,
Сол халде Шаһ әулие нағра салды.
Иә ғажап, ол нағраның дауысынан,
Естiген жұмла әскерлер аттан түстi.
Уа және есiн жиып алғандары
Атқа мiнiп, соғысуға жарамады.
Және аттары естерiн жия алмады,
Жерде шауып жүрер хал болмады.

2590

Шаһ әулие әскерлерге келiп кiрдi,
Аш арыслан қойға кiрген мисли қырды.
Есiн жиған адамлары керi қашты,
Төртеуi арттан қуып, қыра бердi.
Әлқисса, керi қайтып бұнлар келдi,
Дұшпанларының малдарын жинап алды.
Бiр мың атқа жұмла заттарын артып алды,
Малатияның шаһарына бұнлар келдi.
Мұсылманлар, халайықтар мұны көрдi,
Сейiттiң қайратына тахсин қылды.
Шаһ әулие олжа малын тақсым қылды,
Бестен бiрiн халифаға халғат қылды.

2600

Қалғанын пақырларға бахшиш қылды,
Ол малдан бiр хаббесiн һеш алмады.
Халифаға фатиха хаттар жазды,
Абдулуаһап Рамни илән алып келдi.
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Хатты оқып, халифа ағзам бек шат болды,
Рамниға ағыр халғат тондар бердi.
Сұлтан Сейiтбатталға көп жiбердi,
Әмiр Омарға хат жазып, халғат бердi.

2610

Бұнларды Абдулуаһап сахаба алып келдi,
Оны көрiп, әмiр Омар бек шат болды.
Бiр заман осыменен шаттық болды,
Бұл қисса үшбу жерде тамам болды.
Мұхаммед Мұстафаға салауат қылғыл ендi,
Мұғжизасын Мұстафаның бiлгiл ендi.
Дұға қыл, Сейiтбаттал ғазыға сiзлер ендi,
Шапағатын муйассар қылған Алла өзi.
Насырны назым жазған бұ ғасы құлды,
Дұғадан ұмыта көрмеңiздер сiзлер ендi.
Бұ кiтапты тыңлаған, жазған Құсни,
Рахметiң илән жарылқағыл, иә, Ғани.

2620

Салауат сәлем саған болсын, иә, Хабиб Рахман,
Бағзы мақлұқаты, халқы жаһан.
Салауат сәлем саған болсын, иә, Хабиб Рахман,
Бағзы фазылы жауды рахмат әр рахман.

Бесiншi бап: Ғабдуссаламның Ыстамболға асир болғаны.
Оны Сейiт хазiретi Ыстамболдан алып келгенiнiң баяны
Әуелi бiз башлалы бисмилланы,
Көңiлiмiзге илһам салған Алламызды.
Қолыма қалам ұстап, жаздым хатты,
Иләһым, кешiргейсiң қатамызды.

2630

Мен және баян қылам достыңызды,
Достыңа дұшпан болған адамларды.
Жаранлар, хош тыңлаңыз, сiзлер мұны,
Сiзлерге баян қылам раушан мұны.

ғазауат сұлтан

Мүмiнлердiң шат болып күлсiн жаны,
Қас қылған залымлардың күйсiн жаны.
Сейiттiң баян қылам хикметлерiн,
Дұшпанын зұлматтан құтқарғанын.
Риуаят рауиларның сөзлерiн,
Айтайын назым бiрлән сiзлерге оны.
Өнерi Сейiт хазiретiнiң жұмла озды,
Халайықтар ұлық-кiшiк оған ердi.
2640

Жоғарғы Ғабдуссаламды бiлдiңiз бе,
Қастылық бейшараны әуре қылды.
Бiр түнi ашуланып шығып кеттi,
Тарсус деген бiр шаһарға келiп жеттi.
Ол заманда Тарсус әһлi мүмiн ердi,
Мұхаммед ибн Хұсайын анда патша ердi.
Ғабдуссалам ол шаһарға мағлұм ердi,
Ғиззатлап патша оны қонақ қылды.

2650

Мәжiлiсте Ғабдуссалам Сейiттi шiлтеледi,
Шикаят-ғайбат қылып көп сөйледi.
Яхия ибн Хамид Насыр Хибаб сонда ердi,
Ғабдуссаламға насихаттап сөз сөйледi:
—Сейiтбаттал көп өнер ол көргiздi,
Атасының уазифасын сенен алды.
Сен дахи өнерлерiң көрсет,—дедi,
Саған да уазифа берер халифа,—дедi.
Сен де бар Ыстамболға қазiр,—дедi,
Хоражында қызы бар, ұрлаң,—дедi.
Ыстамболда Сырабiл деген кәшиш барды,
Рұмның бүбi ермiш мұғтабарлы.

2660

Хайламен соны барып өлтiр,—дедi,
Және бар оның ұлық кәнисасы.
Iшiнде пұттары бар алтын,—дедi,
Iшi қуыс, миск-ғинбар толған,—дедi.
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Және бар қызыл-алтын қанадил,—дедi,
Хазiретi Ғайсаның заманынан қалған,—дедi.
Жұмласын алып келсең мұнда,—дедi,
Саған да уазифа берер сонда,—дедi.

2670

Бұ сөздi Ғабдуссалам естiп бiлдi,
Рұмия тон киiп, жүре бердi.
Бейшараны бiр азап илән бердi,
Дүнияның сиқырлығына әуре болды.
Сейiтбаттал болар ма ердiң бәрi,
Күншiлдiк бейшараны әуре қылды.
Бiр күнлерi Ыстамболға жетiп барды,
Хайласыз бейшараны ұстап алды.

2680

Қайсардың хозурына алып келдi,
Сұрады нешiк жүрген жұмысын.
«Шын айт» деп, бейшараны бек қинады,
Шарасыз баян қылды жүргенiн.
Сейiтке қас қылған мiнезiн,
Раушан баян қылды жұмласын.
Қайсар сонда қызметшiлерге әмiр қылды,
«Бiр өгiздiң тұлыбын сойып, келтiр» дедi.
Қызметшiлер тұлыбын алып келдi,
Бейшараға киiмiн алып, кигiздiрдi.
Шынжыр тағып, жоғарыға асып қойды,
Шынжырдың ұшын қапуға берiк қылды.

2690

Күннiң жүзiне тұлыпты iлдiрiптi,
Тұлып қысып, Ғабдуссалам зар қылыпты.
Һешкiм де зарлығын тыңламайды,
Рақым һешкiм ерсе һәм қылмайды.
Уа және бес жүз кiсi күзетедi,
«Сейiтбаттал келе ме» деп сақ болады.
Мақсұды «Сейiтбаттал келсiн,—дейдi,
Ұстап алып, өлтiрсек оны» дейдi.
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Әзiн жаныб

Күзетiп Ғабдуссаламды тұра тұрсын,
Малатияның халқының сөзi келсiн.
Ыстамболда бiр мүмiн болар ердi,
Жасырынып, дiн тұтып жүрер ердi.
2700

Ол мүмiн Ғабдуссаламды есiркедi,
Бiр күнлерi Малатияға жетiп келдi.
Малатияның халайықтары қайран ердi,
«Ғабдуссалам қайда кеттi?» дерлер ердi.
Сол сөзде әлгi мүмiн сөз сөйледi:
—Мен көрдiм Ғабдуссаламды,—деп сөйледi.
Жұмла көрген-бiлгенiн баян қылды,
Жұмлаға раушан айтып, аян қылды.

2710

—Бұ күнде оның халi бек нашар,—дедi,
Тәнiнде бар тек шықпаған жаны,—дедi.
Шаһ әулие сол уақытта тұра келдi,
—Барайын Ыстамболға жалғыз,—дедi.
Сiзлер дұғада болыңыз жұмла,—дедi,
Иләһым, жәрдем берген бiзге,—дедi.
Ол келген мүмiннiң есiмi Моһан ердi,
Қасына ертiп алып, жолға жүрдi.
Екiсi Шамас пiрге келiп жеттi,
Мажырасын Ғабдуссаламның баян еттi.

2720

Шамас сонда:—Бұ iсiңiз мүшкiл,—дедi,
Жаным, ұғылым, бұ iске сақ бол,—дедi.
Сейiт сонда:—Сiз дұғада болғыл,—дедi,
Аллаға нәзiр айтып, жолға кiрдi.
—Халас қылып, құтқарсам Ғабдуссаламды,
Мың адамға шұға тағам, тон берем,—дедi.
Нәзiрiмдi қабыл қыл,—деп жолға кiрдi,
Бiр күнлерi Ыстамболға жетiп келдi.
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Бiр ғарға ат құралын жасырып қойды,
Руһбан тонын киiп, шаһарға келдi.

2730

Ол шаһарда бiр ұлық кәниса болар ердi,
Шаһ әулие ол кәнисаға тура келдi.
Ол күнi ұлық байрамның күнi ердi,
Төрт жүз кәшиш, ұлық молдасы сонда ердi.
Һәрқайсы бiр ықылымнан келген ердi,
Дiндерiнше ғибадат қылған ердi.
Ол кәшиштер Сейiт хазiреттi қазiр көрдi,
Бiр «Ұлық кәшиш» деп тағзым қылды.
Қарсы тұрып, жұмласы қолын сүйдi,
Ұлықтап жоғарыға алып жүрдi.
Мафтұл деймiш бiр ұлық бүбi болар ердi
Оның келiп қасына отырғызды.

2740

—Хош келдiң, дiн ұлысы, мұнда,—дедi,
Қай тараптан келерсiз, жаным?—деп сөйледi.
Сейiт сонда:—Құддыстан келем,—дедi,
Ғылым тахсил мен қылдым онан,—дедi
Мафтұлдың бiр ағасы Сырабiл ердi,
Оның ұғылы Құддыста оқыр ердi.
Жатқалы жиырма жыл болған ердi,
—Бiлермiсiң сiз оны, жаным,—дедi

2750

—Бәлi, сол сұраған ұғылың мен-дүр,—дедi,
Шүкiр Алла ғылым тахсил қылдым,—дедi.
Һәркiмлер менен сұраса ғылымдықты,
Берермiн, иншалла, жауабын.
Мафтұл сонда Сейiттi құшақтады,
Бауырына басып, жүзiнен сүйiп алды.
—Жаным, ұғылым, келдiң бе аман,—дедi,
Құдайым көрсетер екен сенi,—дедi,

ғазауат сұлтан

Сол жерде жұмла бүбiлер жиылысты,
Сейiттен бахс қылып, сөз сұрады.
Жұмласына жауап берiп, мәлзам қылды,
Жұмласы «африн» деп тахсин қылды.
2760

Бұнлар ендi қайсарына хабар бердi:
—Бәйтул-Құддыстан бiр молда келдi,—дейдi.
Қайсар сонда:—Барармын ертең,—дедi,
Жиылсын Айа Софияға жұмла,—дедi.
Баршамыз зиарат қылалық оған—дедi,
Есiтелiк насихат айтқан сөзiн,—дедi.
Ендi ұлық-кiшiктерi анда барды,
Айа Софияның толтырды iшi-тысын.
Қайсар келiп, Сейiттiң қолын тұтты,
Қолын сүйейiн деп оңтайланды.

2770

Сейiт сонда:—Қолымды сүйме,—дедi,
Дүнияны көп сүйе-дүр көңiлiң,—дедi.
Ол Алла сенi жоқтан бар әйлады,
Уа және ұлық сенi патша қылды.
Шүкiр қылып, ғибадатын сен қылмайсың,
Уа және рағиатыңды сен күтпейсiң.
Күн-түнi тақыт үстiнде сен ұйықтайсың,
Барғанда қияметке сен не дерсiң?

2780

Қайсар сонда Сейiттiң жеңiн сүйдi,
Уа және көзiн сүртiп, дiрiлдедi.
Ендi ұлық-кiшiктер Сейiттi зиарат қылды,
Мiнбарға қолын тұтып, һәм шығарды.
Iнжiлден даусын созып, аят айтты,
Уа және мағынасын жұмлаға баян еттi.
Естiген халайықтар есiн танды,
«Айни Иса болар ма» деп ойлады.
Әлқисса, ол мiнбардан Сейiт түстi,
Үстiне алтын-жауһар шашу шашты.
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Бейақыл қайсар және сөз сөйледi,
Сейiттi шикаят қылып көп сөйледi:
2790

—Бұ ұғлан Малатиядан пайда болды,
Ол бiздiң дiнiмiздi батыл дедi.
Ендi дiн Мұхаммедке қалды,—дедi,
Бұрынғы жұмла дiндер маниғ,—дедi.
Бiзлерден көп адамды жесiр қылды,
Уа және әскерлерiмiздi көп қырды.
Сейiт оған тасила жауап бердi:
—Үмiтiмiз бiздiң илән болсын,—дедi.
Бұғазынан асармын ол ұғланды,
Хозурыңа келтiрермiн бiр күн оны.

2800

Сейiттiң сол уақытта қолын сүйдi,
Хош болып, қайсар сорлы үйге келдi.
Жұмла адамлар шыққан соң Сейiт шықты,
Ғабдуссалам пақырды асқан көрдi.
Тұлып қысып, қиыпты бейшараны,
Не қыларға бiлмедi ашып жаны.
Әлқисса, сабыр қылды, күн де батты,
Бiр қараңғы жерде тұрып, ойға қалды.

2810

Сол уақытта бiр адам жетiп келдi,
Сейiттiң аяғына жүзiн қойды.
Сейiт сонда:—Кiмсiң? деп жауап сұрды,
—Мағлұм құлың Моһан мен-дүр,—дедi.
Сейiт сонда:—Нешiк келдiң мұнда?—дедi,
Менi саған бiлдiрген кiм-дүр?—дедi.
Моһан сонда:—Айрылдым сенен,—дедi,
Зәрре тақат қалмады менен,—дедi.
Ұйқым келмей жүр ердiм һәр күн,—дедi,
Бұ кеште ғалиб болды ұйқым,—дедi.
Түсiме Пайғамбар Құда кiрдi,—дедi,
«Пәлен жерде Сейiт тұр, барғыл,—дедi.
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2820

Не қызмет бұйырса саған,—дедi,
Сейiттiң бұйырғанын қылғыл» дедi.
—Олай болса қырық ағаш келтiр,—дедi,
Жұмласы ұзын болсын оның,—дедi.
Мұқан барып, ағаштардан алып келдi,
Ол ағашты жұмла тiркеп, байлап алды.
Аттың тұяғын кесерлiк ара қылды,
Ағашқа байлап, шынжырдың түбiн кестi.

2830

Ғабдуссаламды жерге түсiрмей, тұтып алды,
Моһанға:—Алып барғыл үйге,—дедi.
Мас болып бес жүз кiсi жатыр ердi,
Бастарын Сейiт хазiретi кесiп алды.
Андан соң Моһанның үйiне Сейiт келдi,
Ғабдуссаламның тек шықпаған жанын бiлдi.
Күнiмен бiл, ол тұлыпты кидiрiптi,
Кесерге ол тұлыпты һеш болмады.
Тұлыбымен тас сауытқа оны салды,
Iшiне шырлаған майын толтырады.
—Бұ күн, тамам жiбiгенше тұрсын,—дедi,
Мен барып өз орныма жатам,—дедi.

2840

2850

Сейiт келiп орнына жатып қалды,
Бiр уақытта сабах садық таң да туды.
Шаһарға айғай салған ғауға толды,
«Сейiтбаттал келген» деп нағра салды.
Қайсарға барып, беклер хабар бердi:
—��������������������������������������
Бес жүз
����������������������������������
бекшiнi өлтiрген,—деп
����������������������
айтады,—
Ғабдуссаламды алып кеткен және,—дейдi,
Ендi нешiк қыламыз?—деп жылады.
Халайықтар қарадылар ол шаһарды,
Таба алмай һәр тараптан сандалады.
Сейiттiң Мафтұл келдi һәм қасына,
Қолымен ұрып келдi өз басына.
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—Қарашы, «��������������������������������
���������������������������������
Астурлап» кiтапты, ұғылым,—дедi,
Болар ма екен ол Сейiтке шара?—дедi.
Сейiт айтты:—Мен қарадым кiтаптарды,
Ол Сейiттiң ғажап-дүр талиғы,—дедi.
Рұм халқын ол алар, бiлем жұмласын,
Бұ дийардың хараб қылар жұмласын.
Мафтұл сонда:—Мен де көрдiм солай,—дедi,
Сейiтке һешбiр шара болмас,—дедi.
2860

Әлқисса, жетi күнде көн жiбiдi,
Шығарды ол тұлыптан Ғабдуссаламды.
Аузына шекер-шәрбат оның салды,
Мисли жас баладай тәрбие оны қылды.
Бiр күнi көзiн ашып, есiн жиды,
Сейiттi хозурында танып бiлдi.
Сейiттiң аяғына басын қойды,
—�����������������������������������
Ғафу қыл, сұлтаным,—деп зар жылады.
Сен бақпадың кiнәһыма менiң,—дедi,
Жаранлардың iстi қылдың,—дедi.

2870

Әлқисса, Шаһ әулие сол түнi және жүрдi,
Сырабiлдiң кәнисасына кiрiп келдi.
Сырабiл қор-қор ұйықтап жатыр ердi,
Бұғазынан Сейiт келiп, махкам тұтты.
—Иман айт, тезлiк илән, залым,—дедi,
Мен—Сейiтбаттал, естiгенiң мағлұм,—дедi.
Сырабiл сол уақытта шошып кеттi,
—Қарындасымның ұғылы емеспiсiң,
				
ойбай!—дедi.
Сейiт сонда:—Көп сөйлемегiл, залым,—дедi,
Иман айт, жаның шықпай қазiр,—дедi.

2880

Ғабдуссаламды халас қылған мен-дүр,—дедi,
Бес жүз бекшiнi өлтiрген және,—дедi.
Ендi кезек келiп тұр саған,—дедi,
Иман айт, жаның барда жылдам,—дедi.
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Қайыры жоқ, боқ сөздi айта бердi,
Сейiт сонда басын кесiп салды.
Уа және төрт жүз кәшишлердiң бәрiн қырды,
Шiркеуiнiң iштерiне қан толтырды.

2890

Жұмла мағбұд пұттарды хараб қылды,
Жетпiс батпан алтын пұтын өзi алды.
Көптен тұрған қанадилыны һәм сындырды,
Шiркеуiн қайсардың ол бүлдiрдi.
Ендi қайтып Моһанның үйiне келдi,
Ұлық пұттан ғайрсын оған бердi.
Моһан пақыр алтын-күмiске толып қалды,
Қатардағы бiр байлар болып қалды.
Сейiт хазiретi екi атты алып келдi,
Бiрiсiне Ғабдуссалам мiнiп алды.
Бiрiсiне жетпiс батпан пұтты артты,
Алтын-күмiстi қоржынға салып алды.

2900

Ғарда қойған өз атына жетiп келдi,
«Алла» деп атқа мiнiп, жолға кiрдi.
Атасы ғардан тапқан сары аты,
Алты ай тұрса, бiр жерде аш болмайды.
Ол аттың көп айтылар хикметлерi,
Бұл жерде таусылмайды оның хикметлерi.
		

Әзiн жаныб

Шаһ әулие Ғабдуссалам илән жүрiп кеттi,
Бұ жақтан сабах садық таң да атты.
Таң атып, күн шыққанда адам тұрды,
Ұлық кәнисасына жұмла келiп кiрдi.
2910

Сырабiл, Мафтұл, кәшишларны өлген көрдi,
Қырылған төрт жүз бекшiнi және көрдi.
Һамме мағбұд пұттарды сынған көрдi,
Жұмла алтын пұттарды және алған көрдi.
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Кәнисаның iшiн қан илән толтырыпты,
Аяқ басар жерi жоқ болдырыпты.
Қайсар және бұ iстен хабар тапты,
Айрылып ақылынан, талып кеттi.

2920

Тәжiн және басынан лақтырды,
Жағасын пәре қылып, шашын жұлды.
Рұм халқы зар жылап, қатты күйдi,
Бұ хабары әр ықылымларға естiлдi.
Күн-түнi фариад қылып, көп жылады,
Қиямет мисли басына түскен болды.
		

Әзiн жаныб

Қиямет бұған түссе, мәңгi түссiн,
Жыласа, мәңгi жылап тұра тұрсын.
Уа және Сейiтбатталдың сөзi келсiн,
Айталық хикметлерiн көңiл тынсын.

2930

Ғабдуссалам илән екiсi келер ердi,
Қараса, Ғабдуссаламды жылар көрдi.
Сейiт сонда Ғабдуссаламнан сөз сұрады:
—Бұзылды не қайғымен көңiлiң?—дедi.
Сонда Сейiтке Ғабдуссалам жауап бердi:
—Айыпқа бұйырмағыл, қожам,—дедi.
Бұ жерге жолым түсiп келдiм ердi,
Бiр шаһар бұ тау астынан көрдiм,—дедi.
Бегi бар Сырабiл деген мұның,—дедi.
Қызы бар Наурызбану деген ердi.
Бақ iшiнде, бiр мәжiлiсте көрдiм,—дедi,
Залым көңiлiм сол уақытта сүйдi оны.

2940

Қиялымнан кетпедi ол қыздың ғашығы,
Сол себеплi жылармын, қожам,—дедi.
—Олай болса, сабыр қылғыл мұнда,—дедi,
Бiр жерге жасырынып тұрғыл,—дедi.
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Барайын тәуекел қылып анда,—дедi,
Иләһым, асан қылғай жолымызды.

2950

Рұмия тон киiп, тәбдил қылды,
Гуя бiр ұлық молда, кәшиш болды.
Тау басына шығып, ол шаһар көрдi,
Қасында алты мыңдай ләшкер көрдi.
Ол ләшкердiң бастығы Тафнош ердi,
Сырабiл патшасының уәзiрi ердi.
Қырық руһбан қасында келер көрдi,
Сейiтке туғры келiп, сәлем бердi.
«Кiмсiң?» деп аты-жөнiн ол сұрады,
Сейiт сонда анларға жауап бердi:
—Атым Ғақанош зар—кәшиштiң ұғылы,—дедi,
Бұ жерге жолым түсiп келдiм,—дедi.
Сейiттен жүрегi жарды болған сорлы,
—Сейiт болып жүрме,—деп һәм сұрады.

2960

Сонда Сейiт жылап сөз сөйледi,
Iнжiлден аят оқып, даусын созды:
—Сұлтан, бiлiп келiп ердiм мен сiзлернi,
Сiзлер мазақ қыласың нешiк?—дедi.
Тафнош сонда Сейiтке ғұзыр қылды,
Аяғына жығылып, басын қойды.
Андан соңыра шаһарына алып жүрдi,
Ғиззатлап ол Сейiтке құрмет қылды.

2970

Түн iшiнде мазалап сөз сұрады,
Жұмласына жауап берiп, мәлзам қылды.
Байғұстар ол Сейiттi алып келдi,
Басына қазаларын салып келдi.
Арысланды үйлерiне алып кiрдi,
Оны бiлмей байғұстар ұйықтап қалды.
Сейiтке өнер бастар уақыт болды,
Қолына қанжар алып, Шаһ әулие тұра келдi.
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Әуелi Тафноштың басын кестi,
Уа және қырық руһбандарды жұмла кестi.
Сарайына Наурызбанудың және келдi,
Бiр қызметшiсi бар ердi, қарсы шықты.
2980

—Не қызметке жүргенсiз, адам?—дедi,
Маған айт, сөзiң болса айтам,—дедi.
Сейiт сонда:—Құлағыңды келтiр,—дедi,
Айтайын мен сыбырлап саған,—дедi.
Ол сорлы басын иiп келiп ердi,
Бұғазынан махкам тұтып, һәм өлтiрдi.
Сарайына ол қыздың кiрiп келдi,
Тақ үстiнде ұйықтап ол жатыр ердi.

2990

Орамалын аузына тығып, байлап алды,
Бiр атқа мiнгiзiп алып жүре бердi.
Таң туғанша Ғабдуссаламға жетiп келдi,
Ғабдуссалам оны көрiп, бек шат болды.
Үшбулер атқа мiнiп шығып ердi,
Он екi мың алдынан ләшкер шықты.
Ол келген Тафноштың ұғылы ердi,
Меһрианос аталмыш есiмi ердi.
Атасы илән қырық руһбанды өлмiш көрдi,
Бiр сапардан үйiне ол келген ердi.
Оны көрiп, ләшкер илән шыққан ердi,
Сарайында Наурызбану һәм болмады.

3000

Меһрианос бұнларға тура келдi,
«Қапта» деп, ләшкерлерге әмiр қылды.
Сейiт сонда бұнларға нағра салды,
Үшбулер соғыспақ түгiл, естен танды.
Сол уақытта Меһрианосқа ұшырады,
Аты илән екiсiн төртке бөлдi.
Есiн жиған әскерлер керi қашты,
Арыслан кебi артынан қуып қырды.
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3010

Әгар қашар болсалар үрдек-қазы,
Сейiтбаттал оған болған шаһбазы.
Әлқисса, ол ләшкердi қырып, малын алды,
Ғабдуссалам оны көрiп, қайран қалды.
Сейiттiң аяғына қойды басты,
Кәмил тамам қылды ықыласын.
Көп малдарды алып жүредi екiлiсi,
Малатияның қарсы келдi кәрi-жасы.
Тағзым қылып, көрiстiлер жұмлалары,
Сейiттiң көзiн сүйдi ұлығлары.
Хал сұрасып, болысты жұмла бәрi,
Сұрасты нешiк халас болғандарын.

3020

Ғабдуссалам паш қылды жұмласын,
Сейiттiң баян қылды қайраттарын.
Ендi Наурызбануға сөз сөйледi:
—Жаным, сен мұсылман бол,—деп сөйледi.
Наурызбану сол халде мүмiн болды,
Ғабдуссаламға некахлап, оны бердi.
Ғабдуссалам той қылып, садақа бердi,
Ұлық-кiшiк адамлар оған дұға қылды.

3030

Баяғы жетпiс батпан алтын пұтты,
Халифаға халғат қылып қоя бердi.
Халифа хатты оқып, тамам бiлдi мажыраны,
Шат болып ол соқтырды барабанды.
Сейiт және опа қылды айтқан нәзiрiн,
Мың жалаңашқа тағам бiрлән тон да бердi.
Пақырлар асқа тойып, тонды кидi,
Халайықтар тамам қойды ықыласты.
Сейiттiң заһир болды сахилығы,
Қалмады һеш артында мал-мүлкәты.
Халайықтар бұны естiген ғажаплады,
«������������������������������������
Дұшпанға достан артық қызмет қылды».
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3040

Бұ хабар әр ықылымларға паш болыпты,
Һәр мәжiлiсте Сейiттi көп сөйлестi.
«Болар ма бұ сипатлы һеш жан» дептi,
«Адамзат шақ болмас бұған» дептi.
Бұ қисса үшбу жерде тамам болды,
Мұхаммедке—салауат, Сейiтке дұға қылғыл ендi.
Насырды назым жазған мен ғасыны,
Құдайым ғапу қылсын қатесiн.
Оқыған, тыңлағандар қылсаңыз дұғаңызды,
Иләһым, мафғарат қылғай жұмламызды.

Алтыншы бап: Сейiтбаттал хазiретiнiң Меһiранды
өлтiргенi
3050

Бисмиллаһи хамд илән сөз башлады,
Бисмиллаһи сөз ашқышы деп ашалы.
Шаһ әулие Сейiттен сөз ашалы,
Көрерге кереметiн көз ашалы.
Насырды назым сөзбен бiз ашалы,
Дүр уа жауһар тыңлағанға сөз шашалы.
Мұнахиб кереметiн бек ашалы,
Бiлмеген ғасыларға паш қылалы.

3060

Қадари хал Уәли Алланы жад қылалы,
Шапағаттың бахрынан бiз сұралы.
Һәркiмлер Уәли Алланы зiкiр қылса,
Керемет мұнахибын нашр қылса.
Салауат бiрлән Пайғамбардың есiмiн қосса,
Рухы келер деймiш ол мәжiлiске.
Шапағат қылып тұрар ол мәжiлiсте,
Мақсұдын берер деймiш Хақ қаласа.
Бұ сөзге күмән қылма, иә әһлi пiрi,
Уәли Аллалар қайда барсалар ықтияры.
Құданың сүйген құлын бiлсеңiздер,
Жаһанды кеше-күндiз қылар сиар.
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Бұл сөзге дәлел үшiн хадистер бар,
«Тәзкир салихан тәнзил рахмат»* деген азһар.
Сөз басы сiзге келсiн ендi әй, жар,
Тыңлаңыз ықылас бiрлән иә, әһлi жар.
Риуаят рауиларның сөзi келдi,
Тарсус деймiш бiр шаһар болар ердi.
Адамлары мәжiлiс қылып сөз сөйледi,
Һәр адамлар, һәр баһадүрдi мақтай бердi.

3080

Көбiнесе Насыр Хибабты көп мақтады,
«����������������������������������
Онан палуан еш адам болмас» дейдi.
Бiр адам сол уақытта сөз сөйледi:
—Сейiтбатталдан еш жан палуан болмас,—дедi.
Оған сонда бiр адам жауап бердi:
—Сейiтбатталда бiр кемшiлiк болды,—дедi.
Атасын өлтiрген үшеу ердi,
Шамсаб, Меһрияил, Меһiран деген ердi.

3090

Шамсаб илән өлтiрдi Меһрияилды,
Өлтiрмей Меһiрандi неге қойды?
Сол жерде Мұхаммед ибн Фаллах отыр ердi,
—Сейiтбаттал бiлмеген-дүр оны,—дедi.
Сейiттiң мен махбүблi досты,—дедi,
Мен де тапсам өлтiрем Меһiранды.
Мұхаммед ибн Фаллах ол шаһарға мәшһүр ердi,
Қадари хал iшiндегi палуаны ердi.
Ол мәжiлiстен ибн Фаллах кетiп қалды,
Үш күнде Мағмурияның шаһарына келдi.
Бiр адам ол шаһарда ұшырады,
—Сен қайда барасың?—деп хабар сұрды.

3100
*

Мұхаммед ибн Фаллах шын сөйледi,
—Көрдiң бе Меһiранды?—деп сөйледi.
Ол адам:—Не қыласың сұрап?—дедi,
Мұхаммед сонда:—Өлтiремiн тапсам,—дедi.

Iзгiлердi еске алсаң, рахмат жауар.
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Ол адам:—Меһiран саған болмас,—дедi,
Палуан болсаң, әуелi менi жықшы,—дедi.
Сол жерде екiлiсi мүбараз, хамлә қылды,
Мұхаммед ол адамды һәлак қылды.
Мұхаммед ибн Фаллах және жүрiп келдi,
Бiр бағ ағып жатқан суға келдi.
Ол судан таһарат алып, намаз қылды,
Намаздан фариғ болып, назар салды.
3110

Бiр сарай жетi қапулы ғажап көрдi,
Бiр қызды пәнжарадан қарар көрдi.
Ол қыздың хұсни жамалы ғажап ердi,
Мисли толған айға меңзер ердi.
—Әй, жiгiт, мұнда қайдан келдiң? —дедi,
Бұл жерге адам түгiл құс жүрмейдi.
Шұһратың мұхаммедилерге ұқсар,—дедi,
Мұхаммед ибн Фаллах сен бе?—дедi.

3120

Қыздан сонда ибн Фаллах сөз сұрады:
—Сен менi қайдан бiлдiң?—деп сұрарды.
Сонда қыз ибн Фаллахқа жауап бердi:
—Түсiмде расул Алла Мұхаммед хабар бердi:
«���������������������������������
Бұ күнi сiздi келер мұнда,—дейдi,
Сейiтбаттал ғазы келер және,—дейдi.
Меһiранды өлтiрер анлар,—дейдi,
Некахлап саған жұпты қылар» дейдi.
Әлқисса, көп сөз айтып тағам бердi,
—Тез асап, бұ арадан кеткiл,—дедi.
Меһiран хабар тапса, келер,—дедi,
Өлтiрер аман бермей көрсе,—дедi,

3130

Ол қызға Мұхаммед ибн Фаллах сөз сөйледi:
—Қорықпа, өлтiрер деп бiздi,—дедi.
Өлтiрермiн Меһiранды, иншалла, өзiм,—дедi,
Өлтiрсем, тиермiсiң маған?—дедi.
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Қыз сонда:—Иншалла, тиермiн саған,—дедi,
Пайғамбардың екi қылман сөзiн,—дедi.
Ол қызға уағдаласып жүре бердi,
«Иә, Алла» деп бiр таудан асып түстi.
		

3140

Әзiн жаныб

Иләһым, аман қылсын оның жолын,
Тарсустың әһiлдерiнiң сөзi келдi.
Мұхаммед ибн Фаллахтың кеткендiгiн,
Беклерi бек қайғырып, пәришан болды.
Патшасы Малатияға хат жазып, хабар қылды,
Сейiтбатталға бiлдiрдi мажыраларды.
Оны естiп Сейiтбаттал жүрiп кеттi,
Бағанағы ибн Фаллах жолыққан қызға келдi.

3150

Қыз мұсылман болғандығын баян қылды,
Кеткенiн ибн Фаллахтың аян қылды.
—Жетiңiз тездiк илән анда,—дедi,
Һәлак қылып қоймасын Меһiранды,—дедi.
Бұл хабарды естiп Сейiт жүрдi,
Тау басына шығып, ол соғыс көрдi.
		
		
Әзiн жаныб
Мұхаммед ибн Фаллахтың сөзi келдi,
Қайратын ибн Фаллахтың тыңла ендi.
Ибн Фаллах таудан түсiп келер ердi,
Тiгiлген бiр ұлық шатыр көрдi.
Қаупi жоқ ол Мұхаммедтiң туғры келдi,
Меһiран тақ үстiнде отыр ердi.
Меһiран сонда ашуланып, сөз сөйледi:
—Үстiме рұқсатсыз кiрген кiм-дүр?—дедi.

3160

Бiр палуанға ишарат қылып айтты:
—Тез мұны аман бермей өлтiр,—дедi.

112

діни дастандар

Қырық палуан қасында отыр ердi,
Бiрiсi қылыш тұтып тұра келдi.
—Неге келдiң құс жүрмес жерге?—дедi,
Өз қаныңа сусаған кiмсiң?—дедi.
Атқа мiнiп ибн Фаллахқа хамлә қылды,
Ибн Фаллах ол сорлыны екi бөлдi.

3170

Меһiран сонда оны көрiп қаһарланды,
—Жұмлаңыз да барғыл!—деп әмiр қылды.
Отыз тоғыз палуанлары жұмла келдi,
Жұмласы ибн Фаллахқа қылыш ұрды.
Сол уақытта ибн Фаллахтың қаһары келдi.
«Һәй» дегенше жиырмасын һәлак қылды,
Қалғаны Меһiранға қайта қашты,
Меһiран оны көрiп, атына мiне шапты.
Мұхаммед әуелi ұрысып жарақатлы,
«Нешiк жұмлаға қылармын,—деп
			
көңiлi қорықты,—
Иә, Алла, медет бергiл өзiң,—дедi,
Иә, Мұхаммед, шапағат қыл және»,—дедi.

3180

Сол уақытта Сейiтбаттал жақын келдi,
Екi палуанлар мүбараз қылар көрдi.
Бiр уақытта Меһiран қаһар илән сүңгi салды,
Мұхаммедтiң аты жығылып, жерге түстi.
Сол халде Шаһ әулие нағра салды,
Аспан жерге түскендей жер қозғалды.
Сол уақытта Меһiран сәкран болып, есiн танды,
Бiр уақытта есiн жиып, көзiн ашты.

3190

Сейiт сонда:—Әй, малғұн, көргiл менi,
Палуан болсаң, ұрып көр ендi менi.
Меһiран сорлы қаһарланып келiп ердi,
Сейiт сонда жұмырық илән салып қалды.
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Ат артынан жетi құлаш жерге түстi,
Шаһ әулие кеудесiне мiнiп алды.
—Әуелi иман айт,—деп әмiр қылды,
Қабылы жоқ оның басын кесiп салды.
Мұхаммед ибн Фаллах жүгiрiп келдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
Сейiт сонда Мұхаммедтiң көзiн сүйдi,
Сау-саламат қосылған халiн сұрды.
3200

Ендi палуанлардың ат-құралын жұмла алды,
Банағы мәзкүр қыздың шаһарына жетiп келдi.
Ол қыз келiп, Сейiт хазiретке сәлем бердi,
Иқрар жан тiлiмен иман айтты.
Ол шаһарда қырық қыз тағы болар ердi,
Жұмласы тәсiлiм болып, мүмiн болды.
Ол шаһарда бiр зындан болар ердi,
Iшiнде қырық махбұс ер бар ердi.

3210

Шығарып жұмласыны халас қылды,
Қырық қызды сол қырық мүмiнге неках қылды.
Мұхаммедке ғашық болған мәзкүр қызды,
Екiсiн бiрге қосып шаттандырды.
Қапастан халас болған мүмiнлердi,
«Жұмлаңыз өз жұртыңа барғыл» дедi.
Сейiт хазiреттiң қолын сүйiп уағдаласты,
Һәрқайсысы өз жұртына жүрiп кеттi.

3220

Тарсусқа Сейiт илән Фаллах келдi,
Көп малды ол шаһарға алып келдi.
Жұмла халайықтар Сейiтке басын қойды,
—Мархабан, ғазаң мақбұл болсын,—дейдi.
Ғанимат малын қараларға үлестiрдi,
Ол шәрде қонақ болып, үш күн жатты.
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Әзiн жаныб

Қонақ болып Шаһ әулие отыр ердi,
Бiр ғауға сол уақытта пайда болды.
Сейiт сонда патшасы Хұсайынға:—Бұ не?—дедi,
Нешiк ғауға ғалибалық шығар?—дедi.
Әмiр Хұсайын Сейiт хазiретке жауап бердi:
—Жақын жерде бiр қала болған ердi.
Бiр күнлерде хараб болып қалған ердi,
Синбад деген бұ малғұн түзеп алған ердi.
3230

Уа және һәр жерден залымдарды жинап алды,
Көбейiп, бұл уақытта патша болды.
Жауыз, малғұн, пиғылы оның бек жаман болды,
Әдетi қатиғ тариқ ұрлық қылар,—дедi.
Һешкiм оған мұқабил бола алмады,
Һешбiр адам қарсы барып, жеңе алмады.
Сол ғауға-дүр үшбу адам бiлсем,—дедi,
Алған шығар бiр адамның малын,—дедi.

3240

Сонда Сейiт «Иншалла» деп сөйледi,
«Құтқарармын шәрiнен оның» дедi.
Қолына қалам алып, қағаз жазды,
«Апарсын Малатияға қазiр» дедi.
«Жаранлар, сiзлер Сейiтке барғыл,—дедi,
Не бұйырса әмiрiнше болғыл» дедi.
«Хош, болар» деп, жаранлар әзiрлендi,
Палуанлар қуанып атқа мiндi.
Абдулуаһап, Тауабил рұми,
			
Ахмет Тұран оған жүрдi,
Насыр Хибаб үш жүз кiсi бiрге жүрдi.
		

Әзiн жаныб

Жолымен жүре тұрсын бұнлар ендi,
Сөзiн Сейiт хазiреттiң тыңла ендi.
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3250

Малатиядан адамлар келмей Сейiт жүрдi,
Әмiр Хұсайын бiр жүз кiсi алып жүрдi.
Синбадтың ләшкерiне туғры келiп,
Жүз кiсiнi төртке бөлiп, түнде келдi.
Түн iшiнде ол шаһарға Сейiт келдi,
Он мың фиранк атырабында қонған көрдi.
Шаһ әулие нағра салып, сайха қылды,
Фиранклер есiн танып, сандалады.
Бiрiн-бiрi танымай қырғын болды,
Жаранлар да фиранклердi қыра бердi.

3260

Синбадқа Сейiт хазiрет туғры келдi,
Бiр ұрып лағинды жығып ердi.
Сол уақытта көп ләшкерлер ғулуу қылды,
Қараңғыда Синбадты алып қашты.
Синбадты шаһарына алып кiрдi,
Шаһарының қапуын махкам қылды.
Шаһарға Сейiт кiрерге жол қарады,
Бiр жерден себептi тауып, iшке кiрдi.

3270

Синбадтың сарайына туғры келдi,
Пәнжарадан қараса, ұйықтар көрдi.
Шаһ әулие тәуекел қылып үйге кiрдi,
Шаһин кебi кеудесiне мiнiп алды.
Синбад сонда:—Кiмсiң?—деп сұрады,
—Иман айт, Сейiтбаттал мен-дүр,—дедi.
Қайтып келiп, қапуға Сейiт көзiн салды,
Сар хош болып қырық кiсi жатыр ердi.
Жұмласының басын Шаһ уәли кесiп алды,
Қапусының кiлтiн бұзып, ашып алды.
Рағд кебi Сейiт нағра салып ердi,
Мұсылманлар даусын танып, шауып келдi.
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3280

Жұмласы шаһарға кiрiп, соғыс салды,
Түн iшiнде фиранкiлерге қырғын салды.
Бiр уақытта сабах садық таң да туды,
Мүмiнлер азан айтып, намаз қылды.
Үш жүз кiсi Малатиядан жетiп келдi,
Синбадтың халайықтары қырғын көрдi.
Сейiтбатталдың арыслан кебi даусын бiлдi,
Мүмiнлер шат болып шауып келдi.

3290

Шаһ әулиеге тағзым илән сәлем бердi,
—Ғазаңыз мақбұл болсын, сұлтан,—дейдi.
Синбадтың бiр қызы болар ердi,
Толған айдай оның жүзi балқыр ердi.
Хұсайынның ұғылына некелеп оны бердi,
Шат болып Хұсайын әмiр тойды қылды.
Ол шаһарды хараб қылып, отқа жақты,
Жұмла малды әскерлерге бахшиш қылды.
Сейiт хазiрет Хұсайынға уағдаласты,
Жаранлары илән Малатияға сапар қылды.
Шадлық илән Малатияға бұнлар келдi,
Шаһар халқы жұмла шадлық қылды.

3300

Бұ қисса үшбу жерде тамам болды,
Мұстафаға—салауат, Сейiтке дұға қылғыл ендi.
Бұ пақыр насыр сөздi назым жазды,
Бiлмеймiн қанша сөздi қата жазды.
Маңғышлау ғамы мiскiн, ғасы өзi,
Дұғаны үмiт қылып жазды сөзi.
Оқығандар жад қылсаңыз, әгар, бiздi,
Қарық қылсын рахматына Алла сiздi.

Жетiншi бап: Сұлтан Сейiтбатталдың Мұштаран шаһа
рына барғаны
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Бисмиллаһи деп башлалы һәм қиссаны,
Көңiлiмiзден шығаралы һәм құсаны.
Сұлтан Сейiтбатталдың өнерiн,
Тыңлаған әһлi исламлар бiлсiн оны.
Сейiттiң сағадатлы дәулетiн,
Һәркiмлер қысылғанда көрген оны.
Бiр күнлер мәжiлiс қылып Шаһ уәли отыр ердi,
Бiр шайх адам зар жылап, кiрiп келдi.
Сейiт сонда шайхтан жауап сұрды:
—Не құсаң бар, баян қыл бiзге,—дедi.
Шайх сонда екi ұғылын баян қылды:
—Көп күн болды келмедi,—деп аян қылды,—

3320

Бiлмеймiн қай орында тұтқын болды,
Жатсам ұйқым келмейдi әркез,—дедi.
Дүниядан көшер уақытым жақын ердi,
Арманда көрмей кетсем болам,—деп жылады.
Бұл сөзге халайықтар көп жылады,
«Иләһым жолықтырсын» деп жылады.
—Сабыр қыл, иә, шайхым,—деп Сейiт айтты,
Iздейiн ұғылыңызды,—деп жұбатты.

3330

3340

Ұғылының есiмлерiн сұрап алды,
«Алла» деп атқа мiнiп жүре бердi.
Бiр күнлерi Шамас пiрге Сейiт келдi,
Шамасқа жүрген iсiн баян қылды.
Шамас сонда Мұшатараны баян қылды:
—Патшасы Шамғұн ұғылы—Ғұзбан,—дедi.
Ол екiсi сол патшада қапаста,—дедi,
Және көп онан ғайр мұсылманлар анда,—дедi.
Өзi жауыз, бек палуан, малғұн,—дедi,
Тек мұсылман көрiнсе қапасқа салар,—дедi.
Бiр күнлерi сахарға алып жинар,—дедi,
Түрлi азап көрсетiп, қинар,—дедi.
Бүгiн бiзге бiр руһбан келiп ердi,
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Хикаятын сөйлеген бiзге,—дедi.
Ол сөздi Шаһ әулие естiп ердi,
Тұрады ашуланып ағзалары.
Сейiт ендi Шамасқа уағдаласты,
Мұштаранның тарапына қадам басты.
Бiр күнлерi бiр ұлық шаһар көрiндi,
Iшiнен көп адамлар шығар көрдi.

3350

Бiр адам ол Сейiтке ұшырады,
—Барасыз қай тарапқа?—деп Сейiт сұрды.
Ол адам:—Үшбу тауға барамыз бiзлер,—дедi,
Құрылған ол тау үстiнде дар бар,—дедi.
Ғұзбан атты патшамыз бар бiздiң,—дедi,
Атасы Шамғұн сонда келер,—дедi.
Үш күн мұнда жиылар адамлары,
Сонда тамаша қылар-дүр патшалары.
Қапаста көп мұхаммедилердiң адамлары,
Ертең алып келе-дүр жұмлаларын.
Түрлi азап көрсетiп, қинар оны,
Қалады тек шықпаған шыбын жаны.

3360

Андан соңыра дарға асып өлтiредi,
Сүйегiн отқа салып, күйдiредi.
Бара-дүр жұмла адамлар соған,—дедi,
Патшамыз жарлық қылған бiзге,—дедi.
Бiлген сөзiн ол адам айтып кеттi,
Сейiт келiп бiр тауға атын қойды.
Бiр уақытта күн де батып, ақшам болды,
Шаһ әулие намазын оқып, дұға қылды.

3370

Түн болған соң, «Алла» деп шаһарға кiрдi,
Бiр ұлық темiр қапулы тамға келдi.
Iшiнен зар жылаған дауыс келдi,
Шаһ жиһан құлағын салып, тыңлай қалды.
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Тыңласа, мұсылманлардың даусын бiлдi,
Һәрқайсысы уағдаласып жылар ердi.
—Ертең бiзлердi майданға апарар,—дейдi,
Түрлiше азап көрсетiп қинар,—дейдi.
Сiзлер бiздiң дiнiмiзге кiргiл,—дейдi,
Кiрмесең, дарға асып өлтiредi.
Со уақытта жәрдем бергiл, Алла,—дейдi,
Айырмағыл дiнiмiзден өзiң,—дейдi.
3380

Шыбын жандар жылай-дүр сонда,—дейдi,
Жан ашуын таттырма бiзге,—дейдi.
Мұны естiп, Сейiттiң iшi күйдi,
Көзiнен жас рауан аға бердi.
Сабыр қарары қалмады, қаһары келдi,
Темiр қапуды сындырып, iшке кiрдi.
Ол қапастың iшi зұлмат қараңғы ердi,
Қылыштан от шығарып, жарық қылды.

3390

Iшiнде жетпiс екi мұсылман көрдi,
Жұмласында ауыр бұғау, шынжыр көрдi.
Ол бұғауды Шаһ әулие жұмла кестi,
Аяқ-қолын босатып, халас еттi.
Сейiттi сол уақытта бiрiсi танып бiлдi,
Аяғына басын қойып, зар жылады.
Сейiт сонда анларға:—Сабыр қыл, сiзлер,—дедi,
Адамлары хабар табар бiзден,—дедi.
Бұнларды сахара майданға алып жүрдi,
Бiр ғарға үшбулердi жасырып қойды.
Мүмiнлердi халас қып, көңiлi тынды,
Ғұзбанның шатырына өзi келдi.

3400

Шамғұн илән Ғұзбан да отыр ердi,
Бiр адам келiп, Ғұзбанға хабар бердi:
—Қапасты бұзып, мұсылманлар қашқан,—дедi,
Сейiтбаттал алған-дүр он��������
ы�������
,—дедi.

120

діни дастандар

Сейiт сонда тура келiп тұрған ердi,
Шамғұнға:—Баттал өлдi, бiлдiм,—дедi.
Шамғұн сонда:—Ұғлан, келшi берi,
Рас па, үшбу сөзiң, жаным?—дедi.

3410

—Синбадтан мен келдiм қазiр,—дедi,
Ол Батталды өлтiрген анда,—дедi.
Шамғұн сонда шат болып бек қуанды,
Сейiтке бiр мың алтын сүйiншi бердi.
Ендi Шамғұн хош болып һәм сөйледi:
—Ләшкер жиып баралық анда қазiр,—дедi.
Халифасын өлтiрелiк оның,—дедi,
Мұхаммедилердi қыралық жұмла,—дедi.
Бұ сөзбен ғайш-ғишрат қылды бәрi,
Мас болып, жығылысты жұмла бәрi.
Сейiттiң өнер бастар уақыты келдi,
Қолына қанжар алып тұра келдi.

3420

Шамғұнның Ғұзбан илән басын кестi,
Жандарын жаһаннамға ұластырды.
Уа және ғайр беклердiң басын кестi,
Уа және көп пасықтардың қанын төктi.
Бұнлардың ат, құралын алып жүрдi,
Жетпiс екi мұсылманды киiндiрдi.
Мұсылманлар тағам асап, атына мiнiп алды,
Нұр-қуатын iштерiне жиып алды.

3430

Түн iшiнде мүшiрiклерге қырғын салды,
Қисапсыз үшбу түнде адам өлдi.
Бiр уақытта Шаһ әулие нағра салды,
Сол уақытта көп мүшiрiклер есiн танды.
Жетпiс екi мұсылманлар және сайха қылды:
—Абдулуаһап, Ахмет Тұран—бiзлер,—дейдi.
—Тауабил рұми, ибн Әли һашым,—дейдi,
Жағда ғазы, Насыр Хибаб—бiзлер,—дейдi.
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Мұны естiп мүшiрiклердiң есi кеттi,
Бiрiн-бiрi танымай қырылысты.
Құданың ғинаяты мұсылманларға тиiп ердi,
Мүшiрiклердi бөлек-бөлек қыра бердi.
3440

Бұ соғыста һеш рақым қылынбады,
«Аман» деген сөздi тыңламады.
Сол жерде отыз үш мың пасық ердi,
Қашса да һеш рақым қылмай, қыра бердi.
Әлқисса, бiр күн, бiр түн оны жұмла қырды,
Шаһарды хараб қылып, отқа жақты.
Көп малдарды жетпiс екi мұсылманға бахшишлады,
Һәрқайсына: «����������������������������
�����������������������������
Өз жұртыңызға барғыл» дейдi.

3450

Ол адамлар Сейiттiң қолын сүйдi,
Рұқсат алып, елiне жүрiп кеттi.
Шайхтың екi ұғылымен көп малдарын
Сейiт ендi Малатияға алып келдi.
Бұ байғұс Малатияда отыр ердi,
Екi ұғылын құшақтап, зар жылады.
Ол екiсiнiң есiмдерi: Мұхаммед илә және Сағит ердi,
Халифаға хат жазып, екiсiн қоя бердi.
Хатты алып, халифаға бұнлар келдi,
Хатты оқып, халифа ағзам бек шат болды,
Сейiтке ағыр қымбат халғат бердi,
Фатих-нама хат жазып һәм жiбердi,

3460

Оны естiген мұсылманлар шады болды,
Сейiт хазiретiне жұмласы дұға қылды.
«Ол қырылғандар қайсардың ұғылы Шамғұн ердi,
Қайсар әрекет қылмасын, сақ бол» дейдi.
Бұ сөздi мұсылманлар жұмла бiлдi,
Һәр тарапқа жiбердi жансызларды.
Шат болып мұсылманлар тұрсын ендi,
Қайсардың және айталық қайғысын.
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Қайсар фарахат тақ үстiнде отыр ердi,
Мұштаранның шаһарынан хабар келдi:
«Мұштаран хараб болған, қайсар,—дейдi,
Ұлың Шамғұн өлген және,—дейдi.
Әскерлерден һеш қалмаған адам,—дейдi,
Отқа жағып, хараб қылған шаһарды,—дейдi».
Қайсар сонда шаш-сақалын жұла бердi,
Есiн танып, тақтан ол құлады.
Қырық күн ол басына қара кидi,
Қатындай бетiн жыртып, жара қылды.
Аузына тағам салып, су iшпедi,
Һеш адамға сөз айтып, ол күлмедi.

3480

Бiр күнлерi Ақратис деген уәзiр келдi,
—Сұлтаным, бiр сөзiм бар айтам,—дедi.
Құр жылаудан iс бiтпес бекер,—дедi,
Мәслихат қылалық бiзлер,—дедi.
—Хош болар, сөзiң болса сөйле,—дедi,
Жүзiм қара, менде жоқ һеш сөз,—дедi.
Сонда Ақратис сөз сөйледi:
—Қызым бар Байда деген менiң,—дедi.

3490

Ғаламнан көркi асқан сұлу-ды,
Уа және сиқырлықты бек бiлер,—дедi.
Ол қызды жiберелiк сонда,—дедi,
Уа және алтын-күмiс көп сыйлықты.
Хош көрiп Сейiтбаттал алар оны,
Көңiлi жұмсап, ол қызды сүйер жаны.
Махаббат соңыра қыз бiлер өз iсiн,
Өзiне жақын қылып сүйер қызды.
Андан соңыра қыз бiлер өз iсiн,
Сиқырлықпен өлтiрер ол Батталды.
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Қыз бiлер, қайтып келер өз жолыны,
Сiз көрсеңiз мәслихат үшбу сөздi.
3500

Қайсар сонда хош көрдi үшбу сөздi,
—Әгар қызың бiтiрсе бұ қызметтi.
Ұғылыма алып берейiн ол қызыңды,
Уа және һәм берейiн тәж-тағымды.
Бар ердi ол шаһарда бiр жүһүд,
«��������������������������������
Жәмiлиха» деп айтар ердi есiмiн.
Шақырып Жәмiлиханы алып келдi,
Мажыра қызметтерiн баян қылды.

3510

—Сауда қылып Малатияға барғыл,—дедi,
Қырық түйеге алтын-жауһар артқыл,—дедi.
Уа және асыл заттарды көп алғыл,—дедi,
Бiрнеше құлдар алғыл, қызмет қылар,—дедi.
Апарып қызды Сейiтке бергiл,—дедi,
Уа және асыл, жауһар заттарды бiрге,—дедi.
Уа және заттар бергiл, уа ғайр палуанларға,
Iшiнде мәшһүр болған адамларға.
Андан соң өзiң жатқыл бiр пәтерге,
Сауда қыл, кеше—күндiз мұғтабарға.
Хабар сал һәр уақытта Байда қызға,
Сөйлесiп, хабар берсiн сонда сiзге.

3520

Өлтiрсе Сейiтбатталды ол қыз сонда,
Бұл қызды алып қашып, келгiл мұнда.
Әгар бұ қызметтi бiтiрсеңiз, жаным,—дедi,
Не сұрасаңыз алдыңызда болсын,—дедi.
Әлқисса, ол саудагер жолға жүрдi,
Бiр күнлерi Малатияға жетiп келдi.
Шаһ Сейiтке бахшиш үшiн қызды бердi,
Уа және алтын, жауһар заттар бердi.
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3530

Уа және һәр бек илән палуанларға сыйлық бердi,
Өзi бiр аулақ жерден пәтер алды.
Қыз илән екiлiсi уағда қылды,
Сейiт өлсе, хабарды бермек болды.
Қыз Байда Сейiт илән мәжiлiс қылды,
Сейiт оның көңiлiнен хабар бiлдi.
Сейiт ендi жастығына басын салды,
Уа және өтiрiк ұйықтап жатқан болды.
Қыз сонда қанжар алып тұра келдi,
Сейiттi өлтiрерге қасты қылды.
Сейiт сонда жұмырық илән ұрып ердi,
Мұғаллақ төбесiнен қыз жығылды.

3540

Қыз ендi есiн жиып «Алла» дедi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
Иман айтып, қыз пақыр мүмiн болды,
Сейiттiң әмiрiне тәсiлiм болды.
Жәмiлиха ол қыздан хабар бiлдi,
«Шаһары Рұм қайда?» деп қаша бердi.
Көп малын жүһүд тастап кеттi,
Ол малды шаһар әһлi үлес еттi.

3550

Бiр күнлерi қайсарға Жәмiлиха жетiп барды,
Қыздың мұсылман болғанын айтып барды.
Қайсар мұны естiп, есiн танды,
—Бiзден ақылсыз болар ма һеш жан?—дедi.
Бiз бiр мисли борштылы адам болған,—дедi,
Сұлу қыз, алтын, жауһар берген,—дедi.
Ол қайсар зар жылап, көп қайғырды,
Үш айдай таққа мiнiп отырмады.
		

Әзiн жаныб

Бiр күнлерi Алиун деген патша келдi,
Қайсарға тағзым қылып сөз сөйледi:
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—Жетпiс пәре қала бар-дүр бiзде,—дедi,
Һәрқайсында сексен мың ләшкер,—дедi.
3560

Жұмласының ләшкерiн бiз жиялы,
Ол Батталдан өшiмiздi бiз алалы.
Қайсар сонда:—Бұ сөзiңiз болмас,
Ол Баттал һеш адамға болмас,—дедi.
Талай барды ләшкерлер бiзден,—дедi,
Һеш әскерлер сау келмедi онан,—дедi.
Бiз барсақ, халифасы да келер,—дедi,
Ләшкерлерiн һәр тараптан жинар,—дедi.

3570

Палуаны Сейiтбаттал қаһар илән келер,—дедi,
Нағра тартса, әскерiмiздi қырар,—дедi.
Рәсуа ғалам ара қылар ол бiзлердi,
Андан соңыра өзi келер мұнда,—дедi.
Рұм халқын хараб қылар, келсе мұнда,
Ат аяғында топырақ қылар және сонда.
Онан да жай тұралық бiзлер мұнда,
Не сұрасалар, тiлегiн берiп анда.
Алиун бұ қайсардың сөзiн бiлдi,
Қорқып, жүрек жарды болғанын.
Алиун ләшкер илән қайтып кеттi,
Дарияның жағасынан бiр үй салды.

3580

Уа және биiк қылып қорған салды,
Қапусына берiк қылып, темiр салды,
Қарауыл һәр тарапқа ол қойғызды,
Тек мұсылман көрiнселер, жұмла қырды.
Ол жерге биiк ағаш шаншып қойды,
Бастарын мұсылманлардың iлiп қойды.
Бұ сырды жансыз мүмiн бiлiп келдi,
Сейiт илән әмiр Омарға хабар бердi.
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3590

Шаһ әулие тәуекел қылып атқа мiндi,
«Алла» деп Шамас пiрге жетiп келдi.
Шамас пiр бұ ахуалдан хабар бiлдi,
—Жаным, сен жалғыз оған барма,—дедi.
Сейiт сонда:—Сiз дұғада болғыл,—дедi,
Шара жоқ, керi қайтып болмас,—дедi.
Шамасқа уағдаласып, жолға жүрдi,
Бiр күнлерi ол араға жетiп келдi.
Бес жүз мүмiннiң ағашта басын көрдi,
Кiмiсi—кепкен, кiмiсi жаңа көрдi.
Табариктың мүмiнлерге бек жаны ашыды,
Мүшiрiклерге бек қатты қаһары келдi.

3600

Түн болғанда ол сарайға жетiп келдi,
Бiр адам сол уақытта Сейiтке ұшырады,
Ол адам Сейiттi танып, сәлем бердi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
Сейiт оған:—Түнде жүрген кiмсiң?—дедi,
Ол адам:—Мұхаммед ибн Фаллах мен-дүр—дедi.
Есiттiм мұсылман адамлар жесiр,—дедi,
Бiр хайла болар ма деп келдiм,—дедi.

3610

Сол адамлардың бiрi ме деп келдiм ердi,
Ол адам Алиунның атасы Даһиан ердi.
Мұхаммед ол Даһианды қылыш илән шалып ердi,
Даһианды екi пәре қылып салды.
Сол уақытта Алиун және шыға келдi,
Кесiлген атасының басын көрдi.
Қолына күрзi алып�������������
,������������
ол ұмтылды,
Сейiт оның күрзiсiн тартып алды.
Бiр ұрып, күрзi илән оны жықты,
Кеудесiне шаһин кебi мiнiп алды.
Ендi оған «Иман айт!» деп әмiр қылды,
Иман қайда, бейшара һәрзия айтты.
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3620

Ол малғұнға Сейiттiң қаһары келдi,
Қылышпен екi пәре қылып салды.
Мұхаммед ибн Фаллах жетiп келiп, басын кестi,
Екi басты ағашқа iлiп қойды.
Құдайым құтты қылды бұнлардың жолдарын,
Әскерсiз, түн iшiнде ұшырады.
Таң туды, ләшкер, беклер жұмласы хабар тапты,
Ағашта падишасының басын көрдi.

3630

Мүшiрiклер барабан соғып, ләшкер жиды,
Жұмласы жиылып алып, хамлә қылды.
Шаһ әулие қаһарланып нағра салды,
Мүшiрiклер соғыс қылмай, есiн танды.
Сол уақытта күн шығыстан тозаң көрдi,
Iшiнде исламлардың туын бiлдi.
Тарсустан ләшкерлер келген ердi,
Насыр Хибаб, ибн Һашым Әли ердi.
Сейiттiң нағрасын естiп ердi,
Мүшiрiклердiң ләшкерiне барып кiрдi.
Бiр сағатта мүшiрiклердi һәлак қылды,
Бiразын жесiр қылып, байлап алды.

3640

Алиунның сарайын бұзып, отқа жақты,
Бастарын мүшiрiклердiң ағашқа iлдi.
Ағаштан мүмiнлердiң басын алды,
Жұмласына намаз оқып, дәфiн қылды.
Мүшiрiклердiң малдарын жинап алды,
Тарсустың беклерiне бахшиш қылды.
		

Әзiн жаныб

Сейiт хазiретi ибн Фаллахпен жолға жүрдi,
Сейiтке ибн Фаллах бiр сөз айтты:
—Меһрияилдың қызы үлкен бiлдiңiз бе?
Айтарлық бiр сөзiм бар тыңлайсыз ба?
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3650

—Бәли, хош-дүр, сөзiң болса, сөйле,—дедi.
Қолдан келер iс болса, болсын,—дедi,
Мұхаммед ибн Фаллах тағзым илә сөз сөйледi:
—Үшбу жерге бiр күнлерi келдiм,—дедi.
Бiр махбүблi қыз көрдiм мұнда,—дедi,
Кетпей-дүр қиялымнан оның ғашығы.
Бұ сөздi айтып екiсi келер ердi,
Алдынан төрт атты кiсi келдi.
Бұнлардан Сейiт хазiрет жауап сұрады:
—Кiм болар аты-жөнiңдi бiлдiр?—дедi.

3660

—Менiм атым—Яхия деген мүмiн,—дедi,
Бұ қалаға қадари хал басшы,—дедi.
Сiздi һәм бiз танымай тұрмыз,—дедi,
Әдепсiзлiк болар ма сұрасам?—дедi.
Сейiт сонда өзiн баян қылды,
Яхия сонда тағзым қылып аттан түстi.
Ғиззатлап Сейiт хазiреттiң қолын өптi,
Шаһарына алып келiп, қонақ қылды.

3670

Мұхаммедтiң баян қылған сұлу қызы,
Ол ермiш Яхияның туған қызы.
Сейiт хазiрет Мұхаммедтi баян қылды,
—Махбүблi бiр достым,—деп аян қылды,—
Бұ палуанға берсеңiз қызыңызды нешiк?—дедi,
Сiзден тiлер мақсұдымыз осы,—дедi.
«Хош, болар» деп, Яхия қызын бердi,
Сейiт хазiрет хұтпа оқып, некахлады.
Ендi Яхия Сейiт илән Малатияға бiрге келдi,
Һәр адамлар Яхияны көрiп, құрметледi.
Яхияны халифаға Сейiт жiберiп ердi,
Яхияға халифа ағзам халғат бердi.

3680

Өз жұртына халифа патша қойды,
Мақсұды Яхияның тамам хасыл болды.
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Шат болып шаһарында Яхия тұрды.
Мұхаммед ибн Фаллах ол шаһарда бiрге тұрды.
		

Әзiн жаныб

Шат болып шаһарында бұнлар тұрсын,
Ендi қайсар сорлының сөзi келсiн.
Алиунның хабарын қайсар ендi бiлдi,
Қорқудан қайсар сорлы қандар жұтты.

3690

Шаһар әһлi һеш тарапқа шыға алмады,
Бiр-бiрiне қатысар хал болмады.
Кәсiп қылып, егiнлерiн еге алмады,
Қахталық қатты болып, зар жылады.
Мәслихат уәзiр, беклер жұмла қылды,
Сейiтке сыйлық берiп тұрмақ болды.
—Сейiтбатталға сыйлық берiп жалыналы,
Бостандық аз ғана күн бiз қылалы.
Әлқисса, Сейiтбатталға хат жiбердi,
Бiрнеше қаласының кiлтiн бердi.
«Харажын сол шаһардың алсын,—дейдi,
Келмесiн ғаза қыла бiзге» дейдi.

3700

Ол хатты елшiлерi алып келдi,
Сейiтке тағзым қылып, құрмет қылды.
Сейiт оның iлтимасын қабыл қылды,
Һәр айда хараж алып тұрмақ болды.
Мұсылманлар хараж илән шады болды,
Бiрнеше күн екi тараплары рахат қылды.
Бұ қиссаны Тыныштық ұғылы бұ жерде
				
тамам қылды,
Мұхаммедке—салауат,
		
Сейiт хазiретке дұға қылды.
Бұ қиссаны назым жазған пақыр құлды,
Дұғадан ұмыта көрмегiл хақыр құлды.
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Сегiзiншi бап: Сейiтбатталдың
мұсылман қылғаны
3710

Қайтұр

патшаны

Әуелi бисмиллаһи илән сөз башлалы,
«Иә, Алла» деп, Сейiттiң кереметiн және айталы.
Шаһ әулие Сейiтбатталдың сөзлерiнi,
Бiрiнен-бiрi артық деп айтады.
Риуаят рауиларның сөзлерiнi,
Хош назым тыңласаңыз бiз айталы.
Иләһым, Қадiр Ханнан, Сұбхан, Алла, Зұлжалалы,
Көңiлiмiзге илһам салғай, Қадiр Мәула.

3720

Қиссаларның тыңламға ғажап көрiклiрек,
Ашылар оқығандардың көңiл-көркi.
Бұ Сейiт—қиссалардың бiр бұлағы,
Таусылмас бiрiн айтсақ, келер тағы.
Айтайын бұ қиссаны сiзге тағы,
Тыңлаңыз ықылас бiрлән сiзлер тағы.
Бiр күнлерi Сейiт хазiретi отыр ердi,
Екi жiгiт сәлем берiп, кiрiп келдi.
Есiмлерi Қасым, Мансұр деген ердi,
Сейiтке тағзым қылып, арзу қылды.
Сейiтке өксiп жылап, сөз сөйледi:
—Екiмiз—бiр тума қарындас,—дедi.

3730

Бiзлернiң ата-анамыз өлiп ердi,
Мал-мүлкат атамыздан қалып ердi.
«������������������������������������
Кәлам Алла» оқыр ердiк бiзлер,—дедi,
Шаһары Искандрияда жатып,—дедi.
Атамыздың бiр iнiсi артында қалып ердi,
Мал-мүлкатқа ие болып алып ердi.
Бұ күнде нәпақамыз бiтiп қалып ердi,
Келiп ердiк нәпақа сұрап онан,—дедi.
Сұрасақ, көп бәһана сөз айтады,
Бермеске һәрбiр түрлi айып айтады.
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3740

Сол себеплi бiз келдiк сiзге,—дедi,
«Бiр жәрдем қылар ма,—деп,—бiзге ендi».
Сейiт сонда қолына қалам алды,
Искандрияның хакiмiне хабар жазды:
«Алып бергiл үшбулердiң хақын,—дейдi,
Жоқ десең, өзiң ойла соңын» дейдi,
Шат болып екiлiсi қайтып келдi,
Хакiмiне Сейiттiң жазған хатын бердi.
Ол хатты падиша оқып сөзiн бiлдi,
Тез жүрiп, хақыларын алып бердi.

3750

Бұ екiсi хақын алып шат болды,
Бiр уақыт арасында күнлер өттi.
Бұ жiгiттер бiр күнлерде ғауға қылды,
Бiр адамды өлтiрерге қасты қылды.
Бұ екiсiнi зынданға патша салды,
Бiр пұрсатта екiсi қашып кеттi.
Көп жүрiп, бiр жерлерге жатып қалды,
Ұйықтап жатқан жерiнде ұстап алды.

3760

Қима деген бiр шаһарға алып келдi,
Патшасының есiмi Қайтұр ердi.
Зынданға Қайтұр патша салып қойды,
Зар жылап, ол зынданда жатып қалды.
Қайтұрдың бiр махбүблi қызы болды,
Бiр күнлерi зындан iшiне барып ердi.
Қыз сонда Қасымды көрiп, ғашық болды,
Қасым илән Мансұрды көп алдады.
—Бiздiң дiнге сен кiрсең, Қасым,—дедi,
Өзiм саған болайын қатын,—дедi.
Әлқисса, ол екiсiнiң дiнiн бұзды,
Қасымға Қайтұр патша қызын бердi.
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3770

Қайтұр бiр күн мәжiлiс қылып отыр ердi,
Сейiттi шикаят қылып, көп сөйледi.
Сол уақытта Қасым, Мансұр сөз сөйледi,
—Не берерсiң өлтiрсек бiзге?—дедi.
Қайтұр сонда:—Қалағаныңды алғыл,—дедi,
«Хош, болар» деп Қасым, Мансұр сапар қылды.
Бiр күнлерi Сейiт хазiретiне жетiп барды,
Тағзым илән сәлем берiп һәм жылады.

3780

—Сiздiң жазған хатыңызды бердiк,—дедi,
Ол патша iлтипат һеш қылмады.
Со себеплi бiз сiзге келдiк,—дедi,
Бiр шапағат қылсаңыз бiзге,—дедi.
Бұ сөздi Сейiт есiтiп, атқа мiндi,
Екiсiн ертiп жолға жүрдi.
Бiр шаһарға жақын келiп, Сейiт ұйықтады,
Қасым, Мансұр екiсi ұйықтамады.
Сейiттiң кәмiл ұйқысын бұнлар бiлдi,
Ат, құралын екiсi алып қашты.
Тез келiп, Қайтұр патшаға хабар бердi:
«Пәлен жерде Сейiт ұйықтап жатыр» дедi.

3790

Қайтұр есiтiп, тезлiк илә әскер жиды,
«Тез барып, байлап әпкел мұнда» дедi.
Әскерлер жиылып, анда барып ердi,
Ұйықтап жатқан Сейiттi көзi көрдi.
Ләшкерлердiң шуылдаған дауысыны,
Сол уақытта Сейiт естiп тұра келдi.
Ортаға алып Сейiттi әскерлер хамлә қылды,
Сейiттi тұтайын деп қамалады.

3800

Сейiт сонда бiрiсiн тұтып алды,
Жерге ұрып, ол мүшiрiктi һәлак қылды.
Атын ол мүшiрiктiң мiнiп алды,
Бiр демде алпыс, жетпiстi һәлак қылды.
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Не хасыл, өз атындай һеш болмады,
Аты көтерiп, Сейiттi һеш жүре алмады.
Қарулары өз қаруындай һеш болмады,
Бiр ұрса, екi қайта соға алмады.
Сол жерде көп мүшiрiклер ғулуу қылды,
Сейiттi шынжыр салып, байлап алды.
Алдына патшасының алып барды,
Қайтұр көрiп Сейiттi қайран қалды.
3810

3820

Қайтұр ендi Сейiтке сөйледi:
—Сейiтбаттал аталмыш сен бе?—дедi.
Сейiтбаттал:—Бәлi, мен,—деп жауап бердi,
Қайтұр сонда:—Бiздiң дiнге кiргiл,—дедi.
Неге керек халифа саған ендi?—дедi,
Сарғаскер бiз де қоялық сiздi,—дедi.
Сейiт сонда:—Сөйлемегiл бос сөз,—дедi,
Әуелi өзiң кiргiл бiздiң дiнге,—дедi.
Рұм халқын жұмла мұсылман қылам,—дедi,
Кәнисасын талқан қылып бұзам,—дедi.
Орныға мәсжид, медресе салам,—дедi,
Өзiң мұсылман боласың қазiр,—дедi.
О сөзге Қайтұр патшаның ашуы келдi,
—Тез мұны өлтiргiл!—деп әмiр қылды.
Сол уақытта Һиман деген уәзiрi айтты:
—Сейiтбатталды өлтiрiп болмас қазiр,—дедi.
Бұ Сейiттiң көп болар жолдастары,
Қайратлы қазiр келер палуанлары.
Бұ шаһарды хараб қылар, олар келсе,
Жан иесiн һеш қоймас, халi келсе.

3830

Онан да нешiк болар қайсар келсе?
Өзi өлтiрiп, дұшпаннан кегiн алса.
Ол қайсарға кiсi жiбергiл, мақұл болса,
Хат алып, хабар берсiн келiп мұнда.

133

134

діни дастандар

Бұ сөздi Қайтұр патша мақұл көрдi,
—Апарып сал зынданға мұны,—дедi.
Ол Сейiттi зынданға салып қойды,
Хатты алып, қайсарға хабар кеттi.
		

3840

Әзiн жаныб

Қайсарға кеткен адам жүре тұрсын,
Қош сөздi бiз айталық, көңiл тынсын.
Қайтұрдың түс көргенi баян болсын,
Сейiттiң хикмат-кереметi аян болсын.
Бiр күнi Қайтұр патша түс көрiптi,
Түсiнде қиямет-қайым күн болыпты.
Мұхаммед Мұстафаны ол көрiптi,
Жұмла пайғамбар-әулиелердi һәм көрiптi.
Жұмласы Мұхаммед пайғамбарға жиылыпты,
Жұмласы шапағат тiлеп, зар қылыпты.
Жұмласына шапағат ол қылыпты,
Шапағат қылған адамлары жол тауыпты.

3850

Қайтұр сонда:—Мен де бардым оған,—дептi,
Шапағат мен де сұрадым онан,—дептi.
Сол уақытта ол Мұхаммед маған айтты:
—Әуелi мұсылман болғыл өзiң,—дептi.
Уа және шүкiр күшам Сейiтбатталды,
Шығарғыл ол зынданнан қазiр,—дептi.
Уа және құрмет қылсаң оған,—дептi,
Сонда шапағат қылармын саған,—дептi.

3860

Бұ түстi көрiп, Қайтұр тұра келдi,
Қараса, үйiнiң iшi нұрға толды.
Андан соңыра иман айтып, иқрар қылды,
Мансұрға көрген түсiн баян қылды.
Мансұр айтты:—Мен көрдiм үшбу түстi,
Жығылалы аяғына қазiр,—дедi.
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Қайтұр сонда:—Олай болса барғыл,—дедi,
Зынданнан алып келгiл мұнда,—дедi.
Мансұр ендi Сейiтке жүгiрiп барды,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
—Кiнаһiмды ғафу қыл,—деп ғұзыр қылды,
Басымыздан бiлместiк өттi,—дедi.
3870

Падишаға ол Сейiттi алып келдi,
Сейiттiң қолын сүйiп, басын қойды.
Жұмлатән көрген түсiн баян қылды,
«Хақ расулы—Мұхаммед» деп иқрар қылды.
Қайтұр, Мансұр сол жерде мүмiн болды,
Қасым және жан-тәнiмен тәсiлiм болды.
Сейiт сонда:—Қуат жоқ һеш менiм,—дедi,
Жұмла қуат Алладан хүкiм болар,—дедi.

3880

Мұхаммед Мұстафа бабамның мұғжизасы,
Заһир бiрлән ықылас қылса һәр пәндесi.
Құданың тауфиқ таппас шермендесi,
Ғафалдар қияметте армандасы.
Андан соңыра Қайтұр патша хабар салды:
—Жұмла беклер, халайық илән келсiн,—дедi.
Падишаға халайықтары жұмла келдi,
Жұмласы иқрар қылып, сол жерде мүмiн болды.
Бiр күнлерi Сейiт хазiретi қайтпақ болды,
Сейiтке Қайтұр патша сыйлық қылды.
Өзi және Малатияға бiрге жүрдi,
Қасына ләшкерлерiн алып жүрдi.

3890

Малатияның беклерi қарсы келдi,
Сейiт илән Қайтұрдың қолын сүйдi.
Құрметлеп әмiр Омар Қайтұрды қонақ қылды,
Алланың бергенiне шүкiр қылды.
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Халифаға фатих-нама қағаз жазды,
Ол хатты Қайтұр илән Жағда алып барды.
Хатты оқып, халифа бек шат болды,
Сейiтбаттал ғазыға жұмла дұға қылды.

3900

Халифа ол Қайтұрға халғат бердi,
Хат алып, әмiр Омарға Қайтұр келдi.
Қайтұр патша Сейiт хазiреттен изин сұрды,
Изин бердi, Қайтұр Сейiттiң қолын сүйдi.
Шаһар әһлi Қайтұрды шығарып салды,
«Алла» деп шаһарына Қайтұр келдi.
Ол Қайтұр шаһарына келiп түстi,
Ғайр жерден берiк қылып шаһар салды.
Ол шаһарға Қайтұрабад деп есiм қойды,
Шат болып ол шаһарда Қайтұр тұрды.
Бұ iстерден қайсар сорлы хабар бiлдi,
Қырық күн матам тұтып, зар жылады.

3910

Сейiттен және қорқып, қанлар жұтты,
Ұлық-кiшiк жұмласы зар жылады.
Әһлi ислам шат болып қара қылды,
Бiр заман мұның бiрлән күнлер өттi.
		
Бұ қисса үшбу жерде тамам болды,
Мұхаммедке—салауат,
		
Сейiтке дұға қылғыл ендi.
Насырыны назым жазған Тынышлық ұғылыны,
Дұғадан ұмыта көрмең сiзлер бiздi.

Тоғызыншы бап: Сейiт хазiреттiң Мағрибқа барып, Фердус патшаны өлтiргенi

3920

Бисмиллаһи деп башлалық бiр қиссаны,
Көңiлден шығаралық көп құсаны.
Сейiт хазiреттiң заһир болған кереметiн,
Айтайық назым бiрлән сiзлерге оны.
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Соғыстың бiр ұлық болған iсiн,
Көрерсiз ақырдың мәшһүр болғанын.
Бiр күнi Сейiт хазiретi отыр ердi,
Бiр адам Тауабил илән кiрiп келдi.
Сейiтке тағзым илән сәлем бердi,
Жүзiн жерге қойып, зар жылады.
Шаһ әулие ол адамнан сөз сұрады:
—Қай дiннен боларсың?—деп сұрады.
3930

—Иә, сұлтан, мен—бiр жүһүд кiсi,—дедi,
Тижарат, сауда қылмақ iсiм,—дедi.
Мағрибте бiр шаһарға бардым,—дедi
Есiмi шаһарының—Сахиба,—дедi.
Патшасының есiмi Фердус ердi,
Өзi—малғұн, рақымсыз залым,—дедi.
Һәр тараптан мұсылман болса iздер,—дедi,
Қолға түссе, күн-түн жұмысқа салар,—дедi.

3940

Ол патшаға мен де бардым бiр күн,—дедi,
Көп күмiс, алтын, жауһар сатып алды.
Ол малдың бағасын һеш бермедi,
Сұрасам һеш iлтипат ол қылмады.
Бар ердi ол малғұнның сұлу қызы,
Аларға алтын-жауһар ол һәм келдi.
Оның хұсни жамалы менi ғашық қылды,
Үш жылдай залымдығы әуре қылды.
Бiр күнлерi ол қыз және тысқа шықты,
Дәруiшiлерге қайыр-ихсан бере шықты.
Сол күнi оны көзiм көрдi,
Ғашықлығым бiр көрiп, қанағат қылды.

3950

Бiр күнлерi мен қапасқа бардым,—дедi,
Бiр шайхты ол қапаста көзiм көрдi.
Мен оған баян қылдым бұ халiмдi,
Жәбiр-жапа көрсеткен ол Фердусты.
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Ол шайхы сол уақытта маған ақыл айтты:
—Сен барғыл Малатия деген шаһарға,—дедi.
Ол шаһарда бiр палуан болар,—дедi,
Есiмi—Сейiтбаттал сұлтан,—дедi.
Оған барып арыз қылсаң бұ халiңдi,
Иншалла, алып берер ол малыңды.
3960 Бiзден сәлем ол Сейiтке айтқыл,—дедi,
Жетпiс жыл қапасқа салған Фердус бiздi.
Ол маған баян қылды бiр кiсiнi,
—Жетпiс жыл-дүр көрмегелi күн жүзiнi.
Ол адам—Мұхаммед пайғамбардың нәсiлi,—дедi,
Зұлматты шам қылады ердiң нұры.
Және бар екi шариф кiсi,—дедi,
Ол екiсi—Әбубәкiр, Омардың нәсiлi,—дедi.
Сахибада қапаста-дүр ол екiсi,
Рақым қылса, ол Сейiт келсiн,—дедi.
3970

Уа және хат берейiн Сейiтке сенен,—дедi,
Иншалла, ол келер мұнда,—дедi.
Һеш пұрсат хат аларға болмады,
Әлқисса, өзiм келдiм сiзге, ғазы,—дедi.
Қырық жүк алтын, жауһарларым анда қалды,
Оны берерге жасырып қойдым,—дедi.
Мақсұдымды, әгар, хасыл қылсаң,—дедi,
Жұмласы сол малымның садақа,—дедi.

Бұ сөздi Шаһ әулие естiп бiлдi,
Жаранларымен уағдаласып жүрмек болды.
3980 «Бисмиллаһи» деп атын ерлеп, мiнiп алды,
Бар құралын асынып, киiп алды.
Хаққа—хамд, Пайғамбарға салауат айтып алды,
«Иә, Алла» деп тижар илән жолға жүрдi.
Бiр күнлерi бiр тауға бұнлар келдi,
Ағып жатқан бұлаққа түсе қалды.
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Ол бұлақтан таһарат алып, рахат қылды,
Намаз оқып отырғанда бiр арыслан келдi.
Бұнларға һайбат бiрлән көзiн салды,
Ол ендi тауға қарап жүре бердi.
3990

Бiр уақытта ол арыслан қайтып келдi,
Бұнларға ғиззат қылып, сәлем бердi.
Басына бiр шылапшын көтерiптi,
Iшiне жемiс салып толтырыпты.
Алып келiп хозурына оны қойды,
—Мағзұр тұтың, асағыл мұны,—дедi.
Бұл екiсi ол жемiстен асап тойды,
Құдаға сәна айтып, екiлiсi шүкiр қылды.

4000

Тижар байғұс арысланға ғажап қалды,
Не бiлсiн ақылы қайран, тахсин қылды.
Ол арыслан Сейiт илән һәм сөйлестi,
Сейiт оған аманат қылып атын бердi.
Арысланмен уағдаласып бұнлар жүрдi,
Жақын жерде бiр дарияға бұнлар келдi.
Жағасында бiр кеменi тұрған көрдi,
Екiлiсi ол кемеге мiнiп жүре бердi.
Бiр күнлерде ол кемеден шығып ердi,
Алдынан екi атлы адам келдi.
Сейiт хазiретi ол адамнан жауап сұрды:
—Қай тарапқа барарсыз?—деп жөнiн сұрды.

4010

—Сұрасаң, менiм атым—Санжар,—дедi,
Фердустың палуанының бiрi,—дедi.
Бiз барармыз Малатияның шаһарына,—дедi.
Iздеймiз Сейiтбаттал деген палуанды.
Сонда Сейiт анлардан жауап сұрды:
—Не қыласыз ол Сейiттi iздеп?—дедi.
Санжар айтты:—Патшамыз бар Фердус атты,
Түсiнде һәр күн көрер ол Батталды.

140

діни дастандар

4020

«Мұсылман иман айтып болғыл,—дейдi,
Болмасаң, өлтiрермiн сенi» дейдi.
Патшамыз сол түсiнен қауiп қылды,
Жинады палуанлардың жұмлаларын.
«Әгар һәркiмлер өлтiрсе Сейiтбатталды,
Уа және алып келселер оның басын.
Мал-мүлкатымды берермiн һәм қызымды,
Уа және оған берермiн тәж-тағымды».
Сол себеплi барармыз онда,—дедi,
Тапсам, басын келтiрермiн мұнда,—дедi.
Сейiт сонда Санжарға сөз сөйледi:
—Мен айтайын Сейiттiң жайын,—дедi.

4030

Бiздi мұнда жiбердi қайсар,—дедi,
Фердустан жәрдем әскер сұрап,—дедi.
Ол Баттал Рұм халқын хараб қылды,
Қайсардың көп ләшкерiн һәлак қылды.
Сен барғанмен һеш нәрсе қыла алмассың,
Сейiттiң басын кесiп, ала алмассың,
Ол Сейiттiң хайласын бiле алмассың.
Жерде жатқан күрзiсiн көтермессiң.

4040

Санжар сонда:—Сейiттi сен көрдiң бе?
Күресiп оның күшiн сынадың ба?
Сейiт айтты:—Мен көрдiм ол Батталды,
Жаһанда теңдесi жоқ қайратының.
Сен түгiл, пар болмадым мен де,—дедi,
Сен мұқабил болмассың оған,—дедi.
Сол уақытта Санжар сорлы қаһқа күлдi,
—Сен кiмсiң менен артық туған?—дедi.
Сейiт сонда оған күлiп жауап бердi:
—Сен менi кем көрдiң бе, малғұн?—дедi.
Сынасалы қайратымызды қазiр,—дедi,
Сонда болар қуатың мағлұм,—дедi.
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Санжар сонда ашуланып тұра келдi,
Сейiттiң белiн келiп тұтқан болды.
Сейiттi көтеруге ол сорлы қуат қылды,
Зәрре қадары жерiнен көтермедi.
Сейiт хазiретке қайрат қылар уақыт келдi,
Көтерiп, ол Санжарды жерге ұрды.
Кеудесiне шаһин кебi мiнiп алды,
«Иман айт» деп, қолына қанжар алды.

4060

Ол малғұн иман айтпай, инкар қылды,
Басын ол малғұнның кесiп алды.
Жолдасы сол уақытта аттан түстi,
Сейiттiң аяғын сүйiп, құшақтады.
—Иә, Шаһ жиһан, мен—бiр мұсылман кiсi,—дедi,
Есiмiм—Сағид, Бағдатта бар елiм,—дедi.
Сауда бiрлән келiп ердiм мұнда,—дедi,
Жесiр қылып, тұтып алды бұнлар менi.
Сөзiм хақ, растығын тыңла,—дедi,
Алла бiр, хақ Мұхаммед Расул-дүр оның,—дедi.
Сейiт сонда Сағидқа дұға қылды,
Уа және көзiн сүйiп, шапағат қылды.

4070

—Иә, Сағид, сен Фердусқа барғыл,—дедi,
Сен онан сүйiншiнi сұрағыл,—дедi.
Сағид ендi Фердусқа жүрiп кеттi,
Сейiт ендi Санжардың киiмiн шештi.
Санжардың тонын Сейiт киiп алды,
Суретiн мисли Санжар қылып алды.
Найзаға Санжардың басын шаншып алды,
Тижармен Сейiт хазiретi жүрiп келдi.

4080

Сағид барып, Фердустан сүйiншi сұрды:
—Сейiттi өлтiрдiк,—деп хабар бердi.
Ұшырадық бiз Сейiтке жолда,—дедi,
Санжар алып келе-дүр басын,—дедi.
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Фердус сонда шат болып, атқа мiндi,
Беклер илән алдынан қарсы барды.
«Санжар» деп, Сейiтбатталдың қолын өптi,
Санжардың басын ит басындай домалатты.
Фердус малғұн бек қатты шат болды,
Шаттықтан терiсiне ол сыймады.
Перде бiрлән ол Сейiт келер ердi,
—Иә, Санжар, бұ пердеңiз не-дүр?—дедi.
4090

—Көп хамлә Сейiтбатталмен қылдым,—дедi,
Жүзiме жара салды мұнда,—дедi.
Жарасы жазылған жоқ қазiр,—дедi,
Перденi сол себеплi алман,—дедi.
«Санжар» деп сарайына алып келдi,
Үш күн азим шатлық қонақ қылды.
Төртiншi күнi халуат сарайға алып кiрдi,
—Иә, Санжар, бiр қызметiм бар сiзде,—дедi.

4100

Баттал өлiп, көңiлiм бек тынды,—дедi,
Ендi мақсұдым Шамға бармақ менiм,—дедi.
Не тәдбир қыларсың соған?—дедi,
Қайсардан бұрын алсам соны,—дедi.
Сейiт сонда:—Отырмасын һешкiм,—дедi,
Үшбу сөздi құпия айтам,—дедi.
Фердус сорлы халуат қылды үйдiң iшiн,
Сейiт ендi көтердi пердесiн.
—Иә, Фердус, көзiңдi ашып, бақшы менi,
Санжар мендей болар ма, көршi менi?
Фердус сорлы Сейiтке қарай қалды,
—����������������������������������
Санжарға ұқсамайсың, кiмсiң?������
—�����
дедi.

4110

Сейiт сонда:—Иә, Фердус,—деп сөйледi,
Сейiттi неше көрдiң түсiңде?—дедi.
«Мұсылман бол» деп, һәр күнде кiм сөйледi?
Сол кiсi Сейiтбаттал мен-дүр,—дедi.
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Тiлiмдi алып, мұсылман болсаң,—дедi,
Тұрарсың патша болып мұнда,—дедi.
«Жоқ» десең, мен кесермiн ал басыңды,
Көрерсiң жаһаннамда бұ басыңды.

4120

Фердус сонда қабахат сөз сөйледi,
Сейiт сонда тақтыдан жерге ұрды.
Шаһин кебi үстiне мiнiп алды,
«Һай» дегенше, басын кесiп алды.
Сол уақытта тақыт астынан бiреу шықты,
Сейiт хазiретiнiң аяғын құшақтады.
—Иә, сұлтан, Сейiтбаттал ғазы,—дедi,
Түсiме бүгiн Расул Мұхаммед кiрдi,—дедi.

4130

«Бұ келген Сейiтбаттал ұғылым,—дейдi,
Санжарды өлтiрiп, басын ол келтiрдi.
Фердусты қазiр өлтiрер және,—дейдi,
Иман айтып, сен мұсылман болғыл,—дейдi.
Көрерсiң дүния ақыретте шапағатымды»,
Сол себеплi жасырындым мұнда,—дедi.
Иман айтып, со жерде мүмiн болды,
Сейiт оның есiмiн Уахид қойды.
—Иә, Уахид, сен зынданға барғыл,—дедi,
Елу мұсылманды алып кел мұнда,—дедi.
Зындандағы мұсылманларға Уахид барды,
—Сiзлердi патша мұнда келсiн,—дедi.
Мұсылманлар оны естiп, зар жылады,
Бiр-бiрiне уағдаласып көп жылады.

4140

Уахидқа елу кiсi ерiп келдi,
Фердустың сарайына қорқып келдi.
Сейiт сонда: —Қапуды берiк қыл,—дедi,
Һешкiм хабар таппасын бiзден,—дедi.
Уахид сонда қапуды берiк қылды,
Бағ-бұғауын бұнлардың жұмла шештi.
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Бiр адам сонда Сейiттi танып бiлдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

4150

Шүкiр қылып Құдаға сәна айтты,
Мұхаммед Мұстафаға салауат айтты.
—Иә, Уахид, уәзiр-беклерге сен барғыл,—дедi,
Оны мұнда бiр амалдап келтiр,—дедi.
«Сiздi патша шақырды» деп алда,—дедi,
Бек сорлы «падишаһым» деп жетiп келдi.
Келгенлерi Фердустың басын көре бердi,
Көнбегенлерiнiң басын Сейiт кесе бердi.
Сол түнде бар уәзiрлердiң басын кестi,
Уахидқа: «Ендi зынданға барғыл» дедi.
Зынданға және Уахид барып келдi,
Қанша мұсылманлар бар болса, алып келдi.

4160

Әлқисса, азайталы үшбу сөздi,
Мұсылманларды алып келдi.
Шаһ әулие халас қылды мүмiнлердi,
Шат болып дұға қылдылар жұмлалары.
Фердустың қазынасын және ашты,
Жұмласына тон кигiзiп, қару асты.
Андан соң сабах садық таң атты,
Мүмiнлер азан айтып, сада қылды.

4170

Мүшiрiклер мұны есiтiп, қайран қалды,
Не уақиға болғанын бiлмей ғажап қалды.
Жүгiрiп патшасына келiп ердi,
Кесiлген патшасының басын көрдi.
Шаһар халқы зары афған сайха қылды,
Зар жылап, сырттағы ләшкерлерге хабар қылды.
Шаһ әулие имам болып, намаз қылды.
Намаздан фариғ болып, нағра салып, сайха қылды.
—Мен келдiм Санжар болып сiзге,—дедi,
Өлтiрдiм патша илән беклерiңдi.
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145

Қалғаныңыз мұсылман болғыл сiзлер ендi,
«Жоқ» десең, мен қырармын жұмлаңызды.
4180

Шаһардың қапуын Сейiт және ашты,
Ләшкерлерге күндей күркiреп, қылыш шапты.
Соғыстың қызық болар келдi кезi,
Тыңлаңыз, ықылас бiрлән сiзлер мұны.
Зынданнан халас болған бес мыңдары,
Мүшiрiклерге мүбараз қыла шықты бәрi.
Шаһ әулие Сейiт хазiретi нағра салды,
Бес мың кiсiлерге жүз мың кiсiдей хамлә қылды.

4190

Әлқисса, бiр күн, бiр түн соғыс болды,
Жүһүдтерiнiң қандары селдей ақты.
Мүшiрiклер мәлзам болып, аман сұрды,
Сол жерде бес жүз мың адамлар басын қойды.
Жұмласы иман айтып, мүмiн болды,
Сейiтке ықылас бiрлән тәсiлiм болды.
Шаһар әһлi Сейiт хазiретке жұмла келдi,
Басын қойып, жұмласы мүмiн болды.
Және Сейiт халайықтарға уағыз айтты,
Дiн исламның берекетiн және айтты.
Андан соңыра кәнисаларын жұмла жықты,
Орнына мәсжид, медресе бина қылды.

4200

Жұма оқырға мiнбарға Сейiт шықты,
Халайықтарға дiн ғылымын тағлым еттi.
Бұнлардан Сейiт хазiретi хабар сұрды,
Жетпiс жыл тұтқын болған бiр кiсiнi.
Уахид сонда көрсеттi бiрер тақтаны,
Астында зынданы бар ол тақты,
Тез тұрып, көтерiп ердi ол тақтаны,
Көрiптi темiр қапулы бiр қиуны.
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4210

Оны ашып, он төрт басқыш төмен жүрдi,
Сонда көрдi ақсақалды, нұрлы пiрдi.
Зұлматты жарық қылған шұғыласы,
Оқыған Құран шариф шықты даусы.
Сейiт оған тағзым қылып, сәлем бердi,
Сәлемiн алып:—Хош келдiң, ұғылым,—дедi.
Сонда Сейiт:—Неден бiлдiң, бабам?—дедi,
Мұнда менiм келгенiмдi кiм бiлдiрдi?
—Бұ кеште хақ Расул Алла келдi,—дедi,
«��������������������������������������
Сейiтбаттал ұғылым келер саған,—дейдi.
Бұ зынданнан шығарар сенi,—дейдi.
Уа шаһардың әһлiн мұсылман қылар жұмла» дейдi.

4220

Сонда Сейiт ол пiрдiң қолын сүйдi,
Ол пiр сонда Сейiттiң көзiн сүйдi.
—Жетi жаста бұ қиуға салды залымдар менi,
Жетпiс жасқа бұ күнде келдiм,—дедi.
Һеш көрмедiм сонан берлi күннiң жүзiн,
Мәгәр Хақтан ғинаят болған нұры.
Әлхасыл, азайталы көп ердi оның сөзi,
Мұнаууар қараңғыны қылған жүзi.

4230

Қолын ұстап ол пiрдi тысқа шықты,
Алып келiп, тақытқа отырғызды.
Ғасым деймiш, ол пiрдiң есiмi ердi,
«Екi адам және жатыр» деп хабар бердi.
«Әбубәкiр, Омардың нәсiлi анлар,—дедi,
Бiрiнiң есiмi—Ғауық, бiрiсi—Таһир» дедi.
Анларды Сейiт және алып, мұнда келдi,
Ғасымды—патша, екiсiнi уәзiр қойды.
Әлқисса, бiр күнi Сейiт жұмада уағыз айтты,
Халайықтар есiн танып, қайран қалды.
Сол уақытта тысқарыдан бiр дауыс шықты,
Сейiтке ол дауыстан хабар айтты.
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4240

Бұ дауысты баян қылам сiзге ендi.
Бiр ғажап соғыс болар, тыңла, ендi.
		

Әзiн жаныб

Риуаят рауиларның сөзi келдi,
Екi патша ләшкер илән келген ердi.
Бiрiсi Фердус ұғылы Жалут ердi,
Бiрiсi оның күйеуi һарут ердi.
Үш жүз мың ләшкер илән келген ердi,
Атасының өлгенiн бiлген ердi.
«���������������������������������
Ол сiзге қаһар қылып келген ердi,
Сiзден алмақ атасының қанын» дейдi.
4250

Ол шаһардың қапуы бек берiк ердi,
Кiре алмай ол шаһарға, күн кеш болды.
Түн болғанда Сейiт оған жалғыз барды,
Сейiттiң өнер бастар уақыты болды.
Түн iшiнде жүһүдтерге хабар бердi:
—Үстiңе мұсылманлар келдi,—дедi.
Тез, жылдам, аман бермей соғыс,—дедi,
Өзiн-өзi танымай қырғын болды.

4260

Таң атқанша бiрiн-бiрi қыра бердi,
Сейiт және танытпай, бiрге қырып ердi.
Таң атып, ләшкерлер тұрып өзiн көрдi,
Мұсылманлардан бiреу жоқ, қырылған өзi.
Патшалар сонда жылап һәм сөйледi:
«Сейiтбаттал хайлакер» деп естiлер ердi.
«��������������������������������������
Қайда, Баттал, майданға келсiн» дейдi,
Ләшкерлерi аттанып, қарсы тұрды.
—Аярлықпен бүлдiрдi Рұм елiн уа және,
Уа және хараб қылды Сахиба елiн.
Мен саған оңай болман ондай,—дедi,
Қоймаспын мың жаныңнан бiр жаныңды.
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4270

Сейiт сонда есiттi оның сөзiн,
Жалутқа майдандағы жетiп келдi.
Жалут сонда күрзi илән ұрған ердi,
Сейiт оның күрзiсiн тартып алды.
Өзiн және аты үстiнен жерге ұрды,
Жаны шығып, жаһаннамға ол жөнелдi.
Ғасым пiр там басынан қарап көрдi,
«А�������������������������������
ләйк���������������������������
ғаун Алла» деп дұға қылды.

4280

Сол уақытта Һарут малғұн әмiр қылды,
—Жұмлаңыз ол Батталға қаптаң!—дедi.
Екi ләшкерлер сол уақытта араласты,
Шаһ әулие сол уақытта нағра салды.
Халайықтар бұны есiтiп, есiн танды,
«Қиямет болды ма» деп қайран қалды.
Бұрын мұндай естiген жоқ һеш дауысты,
«Аспан жерге түстi ме» деп қалтырасты.
Мұсылманлардың ләшкерлерi қуат тапты,
Баһадүрлердi қой мысалы бек көп қырды.
Сейiт сонда бiр хайланы және қылды,
Һарутке жетiп келiп, қашқан болды.

4290

Бейақыл Һарут сорлы Сейiттi қуды,
Шаһ әулие бiр орманға келiп кiрдi.
—Һай, Баттал, менен қайда қаштың?—дедi,
Қоймаспын мың жаныңнан бiр жаныңды.
Сол уақытта Шаһ әулие қайта шапты,
Һарутты найза бiрлән жерге жықты.
Һарутты тiрсегiнен ағашқа iлдi,
Тонын шешiп, үстiне киiп алды.

4300

Һаруттың атын мiнiп, өз атын жетекке алды,
Мисли Һарут болып, ләшкерiне қайта келдi.
—Нар-нұр бiзге дәулеттi қылды,—дедi,
Батталды өлтiрiп, көңiлiм тынды,—дедi.

ғазауат сұлтан

Ағашқа iлiп кеттiм ол Батталды,
Ертең сiзлерге көрсетем тамашаны.
Мен рахат қылайын, күн кеш болды,
Сiзлер мұхаммедилердi қарай
			
тұрғыл бұ түн,—дедi.
Һаруттың шатырына Сейiт барды,
Түн жарымы болғанша ұйықтап жатты.
Һаруттың ләшкерiлерi шаһарды қақпалады,
«Батталды өлтiрдiк» деп мақтанады.
4310

Мұсылманлар оны есiтiп, мәлүл болды,
«Не уақиға болды?» деп зар жылады.
Ендi Шаһ әулие ұйқысы қанып тұра келдi,
Тұра келiп, төрт тарапқа назар салды.
Екi жiгiт қолын қусырып тұрған көрдi,
Ол жiгiттерге:—Сейiтбаттал мен-дүр,—дедi.
Һарутты мен өлтiрiп келдiм,—дедi,
Тез мұсылман болыңыздар сiзлер,—дедi.

4320

Екi жiгiт сол уақытта шат уа болды,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
—Иә, Сейiт—шаһ жиһан, палуан,—дедi,
Құдайым жолықтырды сiзге,—дедi.
Бiз мұсылман Шам елiнен келген,—дедi,
Тижарат, сауда қылып жүрген,—дедi.
Һарут малғұн өлтiрдi атамызды,
Уа және тартып алды көп затымызды.
Бiр болып жүр ердiк мұнда,—дедi,
Не бұйырған әмiрiн қылып,—дедi.
Әскер басшылығы бұйырды бiзге,—дедi,
Һарутке қызмет қылып күзет,—дедi.

4330

Екiсi иман айтып, иқрар қылды,
«Африн» деп Сейiт оған шапағат қылды.
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—Һаруттың iнiсiн мұнда келтiр,—дедi,
«�������������������������������������
Сiздi Һарут шақырды деп бiлдiр» дедi.
Бұнлар барып iнiсiн шақыртыпты,
Ағасына қуанып жүгiрiптi.
Шатырдағы Сейiттi көрiп бақырады,
Жаны басына қорыққанынан шашырады.

4340

Сейiт сонда:—Таныдыңыз ба қазiр менi,
Танысаңыз, мұсылман болғыл,—дедi.
Ол сорлы қабыл көрмедi бұ сөзлерiн,
Басын кесiп, жаһаннамға жөнелдiрдi.
Сейiт хазiретi және бұйырды жiгiтлерге:
—����������������������������������
Бектердi берәм-берәм келтiр бiзге.
Жiгiттер жүгiрiп жүрiп келтiредi,
Келгенiн Шаһ жиһан өлтiредi.
Таң туғанша көп палуанның басын кестi,
Ә�������������������������������
скерлерi палуансыз босқа қалды.
Әлқисса, сабах садық таң да туды,
Қорғанның қапуына бұнлар келдi.

4350

Нағра тартып, бiр сайха қылып ердi,
Сейiттiң даусын танып, қапу ашты.
Мүмiнлер Сейiттi көрiп шат болды,
Ғасым пiр Сейiттiң көзiн өптi.
—Жаным, ұғылым, келдiң бе, аман?—дедi,
Өткен күнде «өлдi» деп есiтiлдi.
Басымыздан ақыл кетiп, қайран ердi,
Бұ iстiң бiлшi сырын сiзлер,—дедi.

4360

Сейiт сонда:—Иә, Ғасым, пiрiм,—дедi,
«Ерлiк деген он ұлыс болар»,—дедi.
Туғры хайла қылмақ-дүр оның,—дедi,
Бiрi оның қайрат-қуат қылмақ,—дедi.
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Ендi мұсылманлар шат болып нағра соқты,
Жүһүдтер оны есiтiп, қайран қалды.
Шаһ жиһан ләшкер илән тышра шықты,
«Мен—Сейiт» деп жүһүдтерге хабар бердi.
—Өлтiрдiм Жалут илән Һарутыңды,
Ағашқа iлiп қойдым, көрсең әнi.
Нанбасаңыз көрiп кел, әнi,—дедi,
Қырылған қасындағы жолдастары.
4370

Сейiт және нағра салып, сайха қылды,
Ағаштағы Һарутты танып келдi.
Жұмласы соғыс қылмай, қашпақ болды,
Дарияның жағасына барып түстi.
Кемеге ат, азығын жүһүд салды,
«Қашалық елiмiзге бiзлер» дедi.

Әзiн жаныб
Жүһүдлерге Қызыр аләйһиссаламның ақыл айтқаны

4380

Сол уақытта Қызыр аләйһиссалам жетiп келдi,
Жүһүдтерге Қызыр аләйһиссалам сөз сөйледi:
—Иә, жүһүдлер, сiзлер босқа қашпаң,—дедi,
Қашқан бiрлән құтылмассың онан,—дедi.
Не себеплi қашарсыздар онан?—дедi,
Туғры ол жолды көрсетер сiзге,—дедi.
Анлар айтты:—Бiз қашармыз ол Батталдан,
Бiздi қырып, ол қылды сары кәрдан.
Патшамызды өлтiрiп, қылды бостан,
«Дiнге кiр» деп, сала-дүр ол зымыстан.
Қызыр сонда:—Не үшiн мұтиғ
			
болмайсың оған?—дедi,
Ол сiзге Хақтан хабар берер,—дедi.

4390

Анлар сонда:—Не үшiн мұтиғ болармыз оған?—дедi,
Ол бiзге һеш ғаламат бiлгiзбедi.
Мұса Кәлам ғаламаттар көп кiргiздi,
Иса нәби өлiктi көп тергiздi.
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Қызыр сонда:—Барыңызлар, сiзлер,—дедi,
Бiр ғаламат сұраңыздар сiзлер дағы,
Құр қашумен құтқармас сiздi,—дедi.
Себеплi айтсаң, ол мақұл көрер сiздi.

4400

Қызырдың бұ сөзiн мақұл көрдi.
Жiбердi мұғтабарлы адамларды.
Сейiтке тағзым қылып, бұнлар келдi,
—Сұраймыз бiр тiлектi сiзден,—дейдi.
Хақ болса Мұхаммедтiң дiнi,—дейдi,
Өлген адам тiрiлiп, жауап берсiн,—дейдi.
Сейiт сонда:—Хош, болар сөзiң,—дедi,
Сiзлер барып рахат қылып жатқыл,—дедi.
Пiрiм бар, мәслихат қылам оған,—дедi.
Хош көрсе, хабар берем сiзге,—дедi.
Сейiт хазiретi Ғасым пiрге жетiп келдi,
Жүһүдтердiң сөзлерiн баян қылды.
Ғасым сонда:—Iлиясқа барғыл,—дедi,
Ол Iлияс тiрiк қылар өлгендердi.

4410

Сейiт сонда:—Iлиясты қайдан табам?—дедi,
Ғасым сонда:—Табарсың Iлиясты,—дедi.
Бұ дарияның ортасында тау бар,—дедi,
Қазiр Iлиястың мақамы сонда,—дедi.
Сейiт хазiретi кемеге келiп, мiнiп алды,
Ол тауға кеме илән жетiп келдi.
Ол аралға шығып, сайран қылып ердi,
Мисли жәннат жазираға ұшырады.

4420

Ол жерде бiр ғажайып сарай көрдi,
Екi қапуы бiрi алтын, бiрi күмiс ердi.
Сол жерде қырық күн тұрып, руза тұтты,
Сол күнде Iлияс пайғамбар жетiп келдi.
Ол Iлияс ақсақалды, нұрлы жүздi,
Зұлматты жарық қылды шам мысалы.
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—Хош келдiң, Сейiт ұғылым, мұнда,—дедi,
Мұратың хасыл болар сенiң,—дедi.
Екiсi ол сарайға келiп тұрып ердi,
Құдiрет бiрлән ол қапудың өзi ашылды.
Iшiне кiрiп келсе, мәсжид болды,
Төселген түрлi алуан жайнамазы.
4430

Михрабта бiр жайнамаздың ғажап шұғыласы,
Аспанға жетiп тұрған оның нұры.
Сейiтке ол намаз жайды, Iлияс алып бердi,
«Жаным, ұғылым, жәдiгер болсын» дедi.
Сейiт ендi азан оқыды, Iлияс имам болды,
Намаздан фариғ болып, Iлияс дұға қылды.
Уа және өлiктi тiрi қылар дұғаларды,
Сейiтке тағлым қылып бердi оны.

4440

Уағдаласып Сейiттiң көзiн өптi,
Уа және бауырына басып сүйдi.
—Ендi, ұғылым, көзiңдi жұмшы,—дедi,
Жұмып ердiм уа және «ашқыл»,—дедi.
Қарасам Iлияс та жоқ, сарай да жоқ,
Мәгәр көңiлiм зiлзала қылғаны чоқ.
Сол уақытта бiр дауыс сайха қылды:
«Мұратың хасыл, жүргiл» дейдi.
Сол күнi Ғасым пiрге келiп жеттi,
—Мұратым хасыл болды, пiрiм,—дедi.
Шақырды жүһүдлердiң жұмласын,
—Сұраңыз көңiлiңiздегi мақсұдыңды.

4450

—Бұ жерде бiр қыз, ұғлан жатыр,—дейдi,
Оны өлтiрген Фердус малғұн,—дейдi.
Сейiт сонда қол көтерiп, дұға қылды,
Мүмiнлер жұмла тұрған «әмин» дейдi.
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Жүзiне қолын Сейiт сипап ердi,
«Хикмет Алла» ол екiсi мазардан тұра келдi.
Сейiтке тағзым қылып, екiсi сәлем бердi,
—Иә, «Әсад Алла», палуан Сейiтбаттал,—дедi.

4460

Алла—бiр, Хақ—Мұхаммед, Хабиб Алла,
				
Хатим Бәни,—дедi,
Иғтиқад жұмла мақлұқ қылсын,—дедi.
Сол жерде жұмла халайықтар қайран қалды,
Жұмласы қойдай шулап, иман айтты.
Тiрiлген екi шаһидлер сөз сөйледi:
—Қайталық асли Отанға,—деп сөйледi.
Шаһ әулие, дұға қылғыл бiзге,—дейдi,
Көрмелiк жан ашығын және,—дейдi.
Сол уақытта Шаһ жиһан дұға қылды,
Шаһидлер әуелгiдей мәйiт болды.
Шаһидлердi жаназа оқып, дәфiн қылды,
Үстiне мұнқиш бина салды.

4470

Бүгiндер сол шаһарда мәшһүр дейдi,
Мағриб халқы зиарат қылар оған дейдi.
Сол жерде екi жүз елу мың кiсi мүмiн болды.
Жетi шаһар, үш жүз қаланың әһлi мүмiн болды.
Әлқисса, азайталы үшбу сөздi,
Мағриб әһлiнiң жұмласы мұсылман болды.
Баяғы Сейiттi шақырған саудагерге,
Мақсұды Фердус қызын алып бердi.

4480

Ол саудагер қырық жүк алтын, жауһарларын,
Бес мың ер, ләшкерлерге бахшиш қылды.
Абдулмүмiн Әбубәкiрдiң нәсiлiнен,
Ол шаһарға патша қылып оны қойды.
Әлқиссса, ол шаһардың халқына уағдаласты,
Төрт жүз ер мүмiнлердi алып қайтты.
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Баяғы атын қойған тауға Сейiт келдi,
Арыслан тек атын алып, қарсы келдi.

4490

Ол арыслан жетi жүз атты алып келдi,
Шаһ жиһан әулиеге сыйлық қылды.
Төрт жүз кiсi ол аттарға мiнiп алды,
Бос атқа алтын-күмiстi артып алды.
Арыслан илән уағдаласып Сейiт жүрдi,
Бiр күнлерi бiр шәрге бұнлар жетiп келдi.
		
Әзiн жаныб
Хикаят Бахтияр
Бахтияр ол шаһардың патшасы ердi,
Бейрақым, өзi жауыз, малғұн ердi.
Сейiт хазiреттiң түрлi ғажап өнерлерi,
Хайламен талай жүһүдтердi һәлак қылды.
Келе жатса, шошқа баққан адам көрдi,
Ол қойшыдан шаһардың жайын сұрды.
Ол шопан Бахтиярды бек мақтады,
—Тек мұхаммедилер көрiнсе өлтiрер,—дедi.

4500

Ол шопанды өлтiрiп, тонын кидi,
Шошқаларды қатты қуып, шаһарға келдi.
Шопаннан шаһар әһлi хабар сұрды:
—Не себеплi ерте келдiң мұнда?—дедi.
Сонда шопан:—Мұхаммедилердi көрдiм,—дедi,
Қорқып ерте келдiм сонан,—дедi.
Патшаға ол қойшыны алып келдi,
«���������������������������������
Не көргенiн патшаға айтсын» дедi.

4510

Қойшы болып сөйледi қорқынышты,
«Сейiтбаттал болар ма?» деп келдiм оны.
Сол уақытта патша сорлы қаһқа күлдi:
—Бұ жерге Баттал кәйтiп келсiн,—дедi.
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Ол Баттал келмек түгiл мұнда,—дедi,
Менен қорқып, ұйықламас үйде,—дедi.
Палуанлар, бәрiңiз сiзлер онда,— дедi,
Тұтып келтiр мұхаммедилер болса мұнда,—дедi.
Анлар кеттi, Сейiт сонда бас көтердi,
Көзiн Бахтиярға назар қылды.
Отыз аршын бар екен қад қаматы,
Алдында жатыр екен үлкен күрзi.
4520

Патша сонда:—Неге отырсың, шопан?—дедi,
Сөзiң бар ма айтатын маған?—дедi,
Сейiтке өнер бастар уақыты келдi,
Күрзiмен малғұнды салып кеттi.
Үстiне қаршығадай мiнiп алды,
—Көрдiң бе мен секiлдi һеш шопанды?
Иман айт, Сейiтбаттал мен-дүр,—дедi,
Қабылы жоқ малғұнның басын кестi.

4530

Андан соңыра тышыра шығып, нағра салды,
Мүшiрiклер есiн танып, қайран қалды.
Жолдастары есiттi нағрасыны,
Шаһарға шауып келiп, қырғын салды.
Әлқисса, ол шаһардан бейқисаб адам өлдi,
Шаһардың iшi-тысы қанға толды.
Алты жүз адам ол шаһарда мүмiн болды,
Сейiтке тәсiлiм болып, зарлық қылды.
Ол шаһарды хараб қылып, малын алды,
Бiр мың кiсiнi жолдас қылып, ертiп алды.
		

Әзiн жаныб

—Үшбулер жолы бiрлән келе тұрсын,
Ендi қайсар малғұнның сөзi келсiн.
Оныншы бап: Қайсардың көп ләшкерiн Мағрибтен келiп
қырғаны

157

ғазауат сұлтан

4540

Бисмиллаһи деп бiр қисса және айталы,
Шаһ әулиенiң Мағрибтен қайтқаныны.
Тыңлаңыз, ықылас бiрлән сiзлер мұны,
Уа бұны есiткен мүмiнлердiң кiрер жаны.
Мағрибке Сейiтбатталдың кеткенiнi,
Қайсарға келiп, хабар берген адамларды.
—Мағрибке Сейiтбаттал кеткен дейдi,
Бiр жыл болды келмедi онан дейдi.

4550

Есiттiк Мағрибте өлген дейдi,
Хабар жоқ, онан соңыра бiлген дейдi.
Малатияға ләшкер жиып бiз баралы,
Ол шаһарды астын-үстiн бiз қылалы.
Бұ сөздi қайсар малғұн мақұл көрдi,
—Барыңыз әскер жиып сiзлер,—дедi.
Бар ердi ол қайсардың бiр палуаны,
Аталған Шаһасиб деп ол палуаны.

4560

Онан мықты жоқ ердi һеш палуаны,
Жiбердi жүз мың ләшкер қосып оны.
Және бар Сыржайыл деген бiр палуаны,
Оған да жүз мың ләшкер берген тағы.
Әлқисса, һәр тараптан әскер жүрдi,
Һәрқайсының қисабын өзi бiлдi.
Әзiн жаныб
Бұ хабарды жансыз мүмiнлер бiлiп алды,
Келiп ол Малатия халқына хабар бердi.
Абдулуаһап сахабаға кеңес қылды,
Сахаба мағлұм тауға жүрмек болды.
—Ол тау бiзге мүбәрак болған,—дедi,
Болған-дүр талай дұшпанлар мәлзам,—дедi.
Он мың мұсылманлар анда барды,
Хиндиктi және қазып, терең қылды.
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4570

Сол тауда мұсылманлар әзiрлендi,
Қайсардың әскерi де жетiп келдi.
Шаһасиб майданға келiп, сөз сөйледi:
—Мағрибте Батталыңыз өлген,—дедi.
Соғысарға халiң болмас ендi,—дедi,
Онан да хараж берiп, жай тұр,—дедi,
Уа және Абдулуаһапты байлап бер бiзге,—дедi,
Зарар қылмай кетелiк сiзге,—дедi.

4580

Мұсылманлар ол сөзiн тыңламады,
Әскерiн сап-сап қылып, тұра қалды.
Майданға Шаһасибтiң өзi шықты,
Мұсылманлардан Ахмет Тұран ғазы шықты.
Екiлiсi он екiден хамлә қылды,
Ақыры Ахмет Тұранның атын жықты.
Сол халде көп жүһүдлер байлап алды,
Тау түбiне апарып, байлап қойды.
Андан соң Абдулуаһап ғазы келдi,
Көп уақыт екiлiсi соғыс қылды.
Уа және Абдулуаһаптың атын жықты,
Оны дахи көп мүшiрiклер байлап алды.

4590

Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Шаһасиб он палуанды байлап алды.
Мұсылманлар оны көрiп, мәлүл болды,
Қорқып шаһарына қайта барды.
Әмiр Омар халифаға қағаз жазды:
«������������������������������������
Мүшiрiклер мәлзам қылды бiздi» дедi.
Халифа хатын оқып, мәлүл болды,
Хауарзаминнен екi мың ләшкер жiбердi.
		

Әзiн жаныб

Әскерi халифаның келе тұрсын,
Шаһасиб малғұнның сөзi келсiн.
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Мұсылманлардан тұтқын болған палуанлары,
Қайсарға бiр мың әскер алып келдi.
Өзi жұмла әскер илән шаһарға келдi,
Малатияның атырабын қамалады.
Сол уақытта халифадан әскер келдi,
Мүшiрiклердi «һай» дегенше шаһардан қуды.
Сол уақытта жиырма мың мүшiрiк өлдi,
Күн кеш болып, екi ләшкер қайта қонды.
Ол әскердiң бастығы ибн Мұзараб Әли ердi,
Сол түнi әмiр Омар Әлиды қонақ қылды.

4610

Тұтқын болған палуанларға бек қайғырды,
Ұлық-кiшiк жұмлалары зар жылады.
Уа және сабах садық таң да туды,
Екi ләшкерлер сап болып тұра қалды.
Мұсылманлардан ибн Мұзараб Әли шықты,
—Әй, малғұн, Шаһасиб, келшi берi.
Ибн Мұзараб менiм атым, Әли, бiлгiл менi,
Бiлмесең бiлдiрермiн, тоқта сенi.

4620

Мүшiрiклерден Көркен деген бiреу келдi,
Әли оны қиярдай төртке бөлдi.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Әли сол күн өлтiрдi отыз палуанды.
Мұсылманлар шат болып, барша нағра салды,
Мұны есiтiп Шаһасибтiң өзi келдi.
Екiлiсi күн батқанша соғыс қылды,
Бiрiн-бiрi ала-алмай қайта түстi.

4630

Әмiр Омар Әли илән үйге келдi,
Ұйықтамай түн бойынша мәжiлiс қылды.
Екiлiсi палуанларды көп жоқтады,
Хусусан Сейiт хазiретiн бек жоқтады,
Сейiт үшiн әмiр Омар көп жылады,
«Иләһым аман қылсын» деп жылады.
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Әзiн жаныб
Сейiт хазiретiнiң тұтқындардың алдынан шығып,
халас қылғанының баяны
Дұғада болып бұнлар тұра тұрсын,
Тұтқын болған палуанлардың сөзi келсiн.
Палуанлар зары жылап, сөз сөйледi:
—Қайсар көрсе, аман бермес,—деп сөйледi.
Сейiттi бiр көре алмай өлсек,—дейдi,
Кете алмас көр iшiнде армандасы.
Үшбулер сөз сөйледi, көзде жасы,
Бiр зат шаң алдарынан шықты қарсы.
4640

Жақын келдi, Ахмет Тұран оны көрдi,
—Мен танысам, Сейiт хазiреттiң тоны,—дедi.
Бiзлерге нәжат берер Алла,—дедi,
Әуелi келiп жүһүдлерге нағра салды.
Жүһүдлер бұл нағрадан есiн танды,
Сол уақытта тұтқынлардың қолын шештi.
Шаһ әулие атына мiнiп алды,
Қылышын алып, мүшiрiклердi қыра бердi.

Бiр жұмлада Маңкүшке туғры келдi,
Оны дахи қылыш илән пәре қылды.
4650 Андан соңыра ғайрлары және бердi,
Қалғанын арысландай қыра бердi.
Әлхасыл, ол жүһүдтiң көбiн қырды,
Қалғанын жесiр қылып, ұстап алды.
Палуанлар Сейiтке ендi көрiш қылды,
Шаһасибтiң қайратын баян қылды.
—Бiз кеткенде Малатияны қамап қалды,
Бiлмеймiз не қылғанын, болғанын,—дейдi.
Ат, тонларын мүшiрiклердiң жинап алды,
Тез ендi Малатияға бұнлар жүрдi.
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4660

Әзiн жаныб

Жолымен Шаһ жиһан жүре тұрсын,
Малатияның атырабының сөзi келсiн.
Екi ләшкерлер сап болып тұра қалды,
Майданға Әли илән Шаһасиб келдi.
Екiлiсi бiраз уақыт соғыс қылды,
Шаһасиб мәлзам болып, шаршап тұрды.
Ол малғұн бiр хайламен сөз сөйледi:
—Шаршадың ба, иә, Әли?—деп сөйледi.

4670

Әли сонда:—Не сөйлейсiң, залым?—дедi,
Бiлiндi сенiң залым халiң,—дедi.
Шаһасиб сонда:—Әскерiңе бар сен,—дедi,
Ләшкерiне айналып жүре бердi.
Аңдамай Әли ғапыл жүрген ердi,
Әли сонда:—Әй, залым, аһ!—деп сөйледi.
Алдап менiң аяғымды кестiң,—дедi,
Арманым көңiлiмде көп кеттi,—дедi.
Сол уақытта мұсылманлар Әлидi келiп алды,
Шатырына алып барып қойды оны.
Мұсылманлар Әли үшiн зар жылады,
«Ғапылда қор қылды,—деп,—есiл ердi».

4680

Сол уақытта бiр бөлек шаң көрiндi,
Қарадылар, Сейiт хазiреттiң туын бiлдi.
Астында мард мәжаз ұшқыр сары аты,
Мүбәрак екi иiнiнде iлiнген шамшырағы.
Екi жанында оның бар әскерлерi,
Келе-дүр Бадсиядан жұмлалары.
Оны көрiп әмiр Омар илән жаранлары
Сәждеге басын қойып, қылды зары.
Ләшкерiн Шаһ әулие кейiн қойды,
Мұқабил Шаһасибқа келiп тұрды.
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4690

Шаһасибтан:—Сен кiмсiң?—деп сұрды.
—Атым—Шаһасиб, қайсардың палуаны,—дедi.
Сейiттiң сол уақытта қаһары келдi.
—Болармын мен—Сейiтбаттал,—дедi.
Шаһасиб болсаң, мұсылман бол жылдам,—дедi.
Жоқ десең, мен кесермiн басың,—дедi.

Малғұн сонда Сейiтке сөз сөйледi:
—Көзiңдi ашып, сен жерге бақшы,—дедi.
Хауарзаминнен палуан келiп ердi,
Менiмен көп мүбараз қылып ердi.
4700 Бiр пұты мынау жатқан оның,—дедi,
Өзiнiң жолдастары алып қашты.
Сонда Сейiттiң жаны ашып тiтiредi,
Мұсылманлардың ләшкерiне келiп сұрды.
Көрсеттi Шаһ әулиеге ол Әлидi,
Сейiт сонда:—Алып жүргiл,—дедi.
Әлидi тақта илән алып жүрдi,
Кесiлген пұтын алып анда қойды.
Орнына бұрынғыдай жабыстырды,
Қызыр Iлиястың дұғасын һәм үшкiрдi.
4710

Хикмет Құда ол Әли сағы болды,
Бұрынғыдай сау болып тұра келдi.
Сейiттiң Әли келiп қолын сүйдi.
Халайықтар Сейiттiң кереметiн заһир көрдi.
Екi тараптың халайықтары қайран қалды,
Шаһасиб «сиқыр-мұстахир» деп жала қылды.
Малғұн Шаһасиб қолына қылыш алды,
Сейiттi шабайын деп оңтайланды.

Сейiт сонда «��������������������������
���������������������������
тайғ мунхак» қылышын алды,
«Иә, Мұхаммед, Мұстафа» деп шалып қалды.
4720 Малғұн екi бiр қиярдай болып қалды,
Мұсылманлар «Аләйк ғаун Алла» деп дұға қылды.
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Абдулуаһап сахаба «Ықылас» дұға қылды,
Жұмла мүмiнлер «әмин» деп шуылдады.
Уа және Шаһ әулие қаһар илән нағра салды,
Аспан жерге түскендей қалтырады.
Сол уақытта жүһүдлер есiн танды,
Мисли қияметтiң күнi болды.
Дариядай екi ләшкер араласып, хамлә қылды,
Қылыш қылышқа тиiп от шашылды.
4730

Сейiттiң әр мұсылманларға көлеңкесi,
Болыпты көп мүшiрiклердiң аждаһасы.
Сейiт хазiретi жығыпты жүһүдлердi,
Қашарға жол таппадылар жүһүдiлер.
Үш күн, үш түн қырдылар жүһүдлердi,
Һешбiр мұсылман аттан түспей, жиһад қылды.
Һешбiр рақым бiр жанға қылмай қырды,
Мисли қойды қырған арысланды.

4740

Әлқисса, азайталы үшбу сөздi,
Үш жүз мыңнан бiр мыңы құтылмады.
Уа және көп адамларды жесiр қылып алды,
Уа және көп малдарын жинап алды.
Шаһ әулие жұмла малды тақсым қылды,
Шығарды халифаға бестiң бiрiн.
Қалғанын әскерлерге үлестiрдi,
Ол малдан бiр хаббе һеш алмады.
Бiр күнлерi халифаға мал илән хат жүргiздi,
Ғасым пiр Ғауқ Таһирдi һәм жiбердi.
Бағдатқа үшбулердi алып келдi,
Халифаға хат илән малды бердi.

4750

Халифа Ғасым пiрдiң қолын сүйдi,
Хат оқып, Сейiт сұлтанға дұға қылды.
Ғасым пiр халифаға сөз сөйледi,
Сейiттiң жұмла өнерiн көп сөйледi.
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Ғасым пiр халифадан изин сұрды,
«Мақсұдым Қағба, Аллаға бармақ» дедi.
Үшбулерге халифа изин бердi,
Уағдаласып үшбулер сапар қылды.

4760

Ендi халифа әмiр Омарға хат жiбердi,
Сейiтке қымбат бағалы халғат бердi.
Һәр палуанларға һәр түрлi заттар бердi,
Хаттың iшiнде жұмласын баян қылды.
Уа және һәр шаһардағы мұсылманларға
					
хабар бердi,
Сейiт хазiретi фатих-нама өнерiн һәм бiлдiрдi.
Есiткен жұмла мұсылманлар шат болды,
Жұмласы ықлас илән дұға қылды.
Бiз дахи ықылас илән жад қылалы,
Фатиха дұға оқып, бағышлалы.
Бұ қисса үшбу жерде баяны тамам болды,
Мұхаммед Мұстафаға салауат қылмақ
				
ләзiм болды.

4770

Сұлтан Сейiтбатталға бiз дұғаны,
Ықылас бiрлән жад қылып, зар қылалы.
Салауат сәлем сеңа болсын, Нәби Алла,
Сейiт сұлтан, аләйку рахмат Алла.
Бiз ғарiпке шапағат қыл, иә, Рази Алла.
Шапағатыңды муйассар қылсын, Алла.
Салауат илән дұға қылған иә, Әһiл Алла,
Бiз пақырға оқып һәм бағышла.

4780

Маңғышлау ұғылы мiскiн сөз бастаса,
Дұға деп тамиға қылар көзiн ашса.
Сейiттiң назым қылып, сөзiн ашса,
Шапағат қылар,—дедiм,—Алла қосса.
Насырды назым жазған ғасы құлға,
Мәламат шиле қылма қате болса.
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Қатеден хилли болмас пенде болса,
Өз халiне һәр пенде көзiн салса.

4790

Хақ пенде тәубе қылар қате болса,
Алла сүймес, зәрредей күнә қылса.
Ғапылдар тоба қылмасын күн-түн жүрсе,
Көрсе, оның кiнәсi таудай болса.
Бiреудiң қатесiне күлер болса,
Алдына тез-ақ келер қадим қаумиса.

Он бiрiншi бап: Сұлтан Сейiтбаттал хазiретiнiң
Мұштаран шаһарында Кәлеб есiмлi падиша тұтып,
зынданға салғаны, ақырында мұсылман болғаны
Бисмиллаһи хамд илән сөз башлалы,
Назым бiрлән бiр қиссаны және ашалы.
Қайсардың қырғын тапқан ләшкерлерiнi,
Айталық зар жылаған сөзлерiнi.
Қойыпты жерге келiп жүзлерiнi,
Бас көтерiп айтыпты сөзлерiнi:
—Мағрибтен Сейiтбаттал келген,—дейдi,
Келген соң һәлак қылған ләшкерлернi.
4800

Ол Сейiттiң қайратлығы асқан,—дейдi,
Өлiктi тiрi қылғаны және,—дейдi.
Бiз көрдiк көзiмiзбен бiр iстi,
Сау қылды екi пәре бiр кiсiнi.
Қайратпен кiмдер жеңедi ол палуанды,
Ақырса, тiтiретер жер мен көктi.
Бiр ұрғанда өлтiрдi Шаһасибтi,
Күрзiсi күл қылады тауларыны.

4810

Қайсар сонда естiп үшбу сөздi,
Айырылып ақылынан, жұмды көздi.
Үш кешi жия алмады ақылыны,
Адамлар һеш бiлмедi өлiк-тiрiсiн.
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Бiр күнлерi есiн жиып «аһ» ұрды,
—Ендi пайғамбарлық дұғасын қылар,—дедi
Не ылаж бiз қылармыз «һай-һу» дедi,
Барса, һәлак қыла-дүр әскерiмiздi.
Исаның ендi дiнi зағип болды,
Мұхаммедилердiң дiндерi қуат тапты.
Бұ сөздi айтып қайсар көп жылады,
—Нешiк қылармыз?—деп жылады.
4820

4830

Бар ердi Мәжаил есiмлi бiр уәзiрi,
Қайсарға мәслихат қылып сөз сөйледi:
—Бұ жылаудан iс бiтпес бiзге,—дедi,
Бiр тәдбир сөйлеселiк бiзлер,—дедi.
Қайсар сонда:—Хош болар, сөйле,—дедi,
Қылалы мақұл болса өз сөзiңдi.
Сонда Мәжаил қайсарға бұ сөздi дедi:
—Сенiң бар жетi ықылым елiң,—дедi,
Һәрқайсына қоялы күзетшiлердi,
Һәрқайсында төрт мың, бес мың болсын,—дедi.
Һәрбiр адамлар ұшырасалар оған,—дедi,
Танымасалар, өлтiрсiн оны,—дедi.
Бұ сөздi жұмла беклерi мақұл көрдi,
Уағдаларды хақ ықылымлар бiр сөз қылды.
Һәрқайсында жетi сап әскер болды,
Бағзы үш мың, бағзылары бес мың болды.
Уа және Шамас пiрге «руһбан» деп хабар бердi,
«Баттал жүрсе, сiз бiзге бiлдiр» дедi.
Шамастың һешкiм сырын бiлмес ердi,
«Өзiмнiң руһбаным» деп жүрер ердi.

4840

Қайсардың сырын хатқа жазды,
Мұсылманлардың жансыз хатын берiп ердi.
Яхия ибн Мансұр алып оны келiп ердi,
Әмiр Омар патшаға ол хатты берiп ердi.
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Ол хатта жұмла сөздi ол жазыпты:
—����������������������������������
Келмесiн Сейiтбаттал мұнда,—дептi.
Жол жоқ-дүр ұшқан құсқа мұнда,—дептi,
Сейiт келсе, бiр йараншы ерер,—дептi.

4850

Әмiр Омар Сейiт хазiретiге бiлдiрмедi,
Әлқисса, бiр күн оны Сейiт бiлдi.
—Бұ хат саған келгелi қанша болды?
Омар сонда:—Жиырма күн болған,—дедi.
Жансыз келiп айтқан бұл сырларды,
—Сен не себеплi бiлдiрмедiң оны?—дедi.
Омар сонда:—Сiзде бар әдет,—дедi,
Қалпында боларсыз сөздiң,—дедi.
Сен есiтсең кетерсiң анда,—дедi,
Бiз дұшпаннан қорықтық мұнда,—дедi.
Бұ сөздi Шаһ әулие бiлiп алды,
Барарға Рұм елiне қасты қылды.

4860

«Барма» деп, шаһар әһлi көп жалынды,
Не шара Сейiт хазiретiн тия алмады.
—Құданың қалағаны болар,—дедi,
Сiзлер жары дұғада болғыл,—дедi.
Бiр күнлерi Шамас пiрге жетiп келдi,
Жұмла сырды Шамас пiр баян қылды.
—Жаным, сен ол атырапқа барма,—дедi,
Шаһ жиһан ол Шамасқа һәм болмады.

4870

—Сiз дұға жары қылып тұрғыл бiздi,
Мен тапсырдым Аллаға күнде өзiмдi.
Сейiт жүрiп, сахараға келiп ердi,
Бiр жағынан бiр бөлек адам көрiндi.
Сейiт оған назар қылып қарап көрдi,
Өзiнiң Абдулуаһап, Ахмет Тұран жаранлары.
Әлқисса, он төрт, он бес палуанлары,
Сейiтке қосылысып қылды зары.
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Сейiт сонда «аһи» деп сөз сөйледi:
—Аяқ бау маған сiзлер болдың,—дедi,
Жалғыз жүрмек жақсы ердi маған,—дедi,
Сiзлердi қайда қоям ендi,—дедi.
4880

Әлқисса, Мұштаранға үшбулер туғры жүрдi,
Елу мың ол арада әскер көрдi.
Сейiт ендi бiр пiкiр ой ойлады,
Жолдастарын жасыратын жер қарады.
Бiр бақ, аққан суға бұнларды алып келдi,
«Бұ жерде рахат қылып жатқыл» дедi.
Жаранлары ол арада жатып қалды,
Сейiт хазiретi бiр дарияға жалғыз келдi.

Ат, жарағын ол жерге жұмла қойды,
Киiмiн тастап, ол суға ғұсыл қылды.
4890 Сол уақытта мүшiрiклерден әскер келдi,
Ат, жарағын Сейiттiң анлар алды.
Суда жүрген Сейiттен сөз сұрады:
—Қайдан жүрген адамсың?—деп сұрады.
Сейiт оған:—Мен Калибтiң қасынан келдiм,—дедi,
Бұ суға ғұсыл қыла түстiм,—дедi.
Анлар мұның сөзiне һеш сенбедi,
—Мұхаммедилерге ұқсай-дүр пиғылың,—дейдi.
Әлқисса, Сейiт судан һеш шықпады,
Дарияға балық мысалы жүзiп жүре бердi.
4900

Әскерлер тұта алмады ол Сейiттi, жүре бердi,
Ұйықтап жатқан палуанларға жетiп келдi.
Нехасыл, жұмлаларын байлап алды,
Калиб деген патшасына алып барды.
Патшасы Ахмет Тұранды танып бiлдi,
Үгiттеп Ахмет Тұранға көп сөз айтты:
—Өз дiнiңе бұрынғы кiргiл,—дедi,
Кiрмесең, өлтiрермiн қазiр,—дедi.
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Сонда Ахмет Тұран патшаға жауап бердi:
—Сен кiрерсiң бiздiң дiнге қазiр,—дедi.
Сұлтанымыз—Сейiтбаттал,
			
Шаһ әулие келер,—дедi,
Жұмлаңызды ол мұсылман қылар,—дедi.
Калиб сонда ашуланып, әмiр қылды:
—Бұнларды қазiр жұмла өлтiр,—дедi.
Сонда уәзiрлерi патшаға:—Сабыр,—дедi,
Әуелi, Сейiтбаттал келсiн мұнда,—дедi.
Зынданға салып қойғыл үшбулердi,
Батталды тұтып алсақ болар жөнi.
Әлқисса, Калиб ұғылы қырық кiсi илән
				
зоураққа мiндi,
Дариядан бұнлар келiп, қырға шықты.

4920

Таудағы ғар-шұқырды қарай шықты,
Сол арада Сейiтбатталға ұшырады.
Сол жерде Шаһ әулие нағра салды,
Бәрiн қырып, Калибтiң ұғылы жалғыз қалды.
Ендi қорқып, Калибтiң ұғылы мүмiн болды,
Сейiтке бас болып, бiр ғарға келдi.
Ол ғарда қырық руһбан болар ердi,
Бастығы қырқының Хайыз деген ердi.

4930

Сол жерде жұмла руһбанды және өлтiрдi,
Һәм Хайыздың басын кесiп, тонын кидi.
Зоураққа мiнiп алып, сумен жүрдi,
Ол қайықпен Мұштаранға жетiп келдi.
Келiп ұғылына Сейiтбаттал бiр сөз айтты:
—Хош тыңла бұ сөзiмдi, ұғлан,—дедi.
Атаңның сен қасына барғыл,—дедi,
Атаңа сәлем, қызмет қылғыл,—дедi.
Муқаддам ахир бiзден хабар атаңа айтқыл ендi:
«��������������������������������
Ол келiптi Хайыздан,—дегiл ендi.
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Сiз насихат сұрағыл, онан ендi,
Жұмла сырды бiлерлiк ғалым өзi».
4940

Сейiт:—Сонда шақырар бiздi,—дедi,
Мен насихат айтайын оған,—дедi.
«Хош, болар» деп, Калибтiң ұғылы анда барды,
Атасын көрiп ол ұғлан зар жылады.
Бастан өткен iстерiн жұмла айтты,
Сейiттiң жұмла қылған iсiн айтты.
Бұ сөздi Калиб естiп ғажап еттi,
Жүзiнiң нұры солып, түсi кеттi.

4950

Сол уақытта құлдарына патша әмiр еттi:
—Тез оны тұтып, келтiр мұнда,—дедi.
Құлдары сонда кәнисаға жетiп келдi,
Қырық руһбан илән отырған Сейiт көрдi.
Қырық руһбанға бұ құлдар сөзiн айтты,
Руһбанлар:—Сейiт болып жүр ме,—дедi.
Сейiт сонда мүбәрак аузын ашты,
Iнжiлден аят айтып, даусын созды.
Мұны естiп, кәшишлер қайран қалды.
«Айни Иса болар ма�������������������
?������������������
» деп ғажап қылды.
Андан соң патша-беклер құрмет қылды,
«Хайыздан келген кiсi осы» дестi.

4960

Бiр күнi мiнбар алдына Сейiт хазiретi шықты,
Дәуiттей даусын созып уағыз айтты.
Халайықтар бұны есiткен тахсин қылды,
«Бұ Исаның өзi болар,—деп сөйлестi.
Бiздерге рахмат үшiн келген,—дестi,
Адамзатқа ұқсамас үшбу» дестi.
Сол уақытта Калибтiң ұғылы айтты:
—Бiлмейсiз, Сейiтбаттал осы,—дедi.
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Ол ұғланның сөзiн һешкiм тыңламады,
Сейiтке басын қойып, ықылас қылды.
Ол ұғлан және атасына сөз сөйледi:
—Сiзлер барып Хайызды көргiл,—дедi.
Қырық руһбанларды ол жерде бұ өлтiрдi,
Хайыздың басын кесiп, тонын кидi.
Ол Хайыздың көрiп келсеңiз орнын,—дедi,
Сонда сiзлер бiлерсiз мұны,—дедi.
Ұғылының үшбу сөзiн мақұл көрдi,
Көрерге жiбердiлер адамларды.
Жiберген адамлары оған барып келдi,
Жұмла руһбанлардың қырылғанын бiлiп келдi.

4980

Ендi жұмла палуанлары шынжырды алып келдi,
Сейiттi байлайын деп, иектеп келдi.
Сейiт сонда көзiн жұмып отыр ердi,
«Нешiк халас қылармын» деп жолдастарны.
Ғапыл халде мойынға шынжыр салды,
Сол жерде жұмла жиылып байлап алды.
Алып келiп зынданға Сейiттi салды,
Жаранлары Сейiттi көрiп зар жылады.

4990

—Бiз саған шын аяқ бау болдық,—дедi,
Нешiк халас боларсыз ендi?—дедi.
Сейiт хазiретi бұнларға тасила жауап бердi:
—Иншалла, құтылармыз бұнан,—дедi.
Ибн Саях Калибқа патша хатты жазды,
Қайсарға: «Сейiттi бiзлер тұттық,—дейдi.
Не тәдбир берерсiз бұған?—дейдi,
Не берсеңiз, бiз қылалық соны» дейдi.
Бұ хат барып қайсарға жетiп ердi,
Қуанып тақ үстiнен тұра алмады.
Бiр бекке:—Көп мал алып барғыл,—дедi,
Бұ халғатты ибн Саяхқа бергiл,—дедi.
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5000

Сейiтбатталды алып келсiн өзi,—дедi,
Көп азап көрсетейiн оған,—дедi.
		

Әзiн жаныб

Шат болып қайсардың бегi келе тұрсын,
Шат болып қайсар сорлы тұра тұрсын.
Ендi Шаһ әулиенiң керемет сөзi келсiн,
Уа және Пайғамбар Мұхаммедтiң
			
мұғжизасы заһир болсын.
Калиб ұғылы атасының қасында ердi,
Жастығы атасының тiзесi ердi.
Сол жерде ұйықтап жатып түстi көрдi,
Ол шошып, фариад қылып тұра келдi.
5010

Атасы:—Жаным, саған не уақиға болды?—дедi,
Ұғылы сонда:—Бiр аждаһа көрдiм,—дедi.
Ол аждаһа ауызын бәңа ашты,
Қорқып андан жүрегiм менiң ұшты.
«Атаңа айт, тез мұсылман болсын,—дейдi,
Жоқ десе, һәлак қылармын бiлсiн» дейдi.
Атасы сонда:—Сен Батталдан қорықтың,—дедi,
Со қорқыныш кеткен жоқ сенен,—дедi.

5020

Ұғлан және сол жерде жатып ердi,
Уа және фариад қылып ол ұғлан тұра келдi.
—Иә, ата, бiрер арыслан маған аузын ашты,
Асарға ол арыслан жақындасты.
«Атаңа айт, тез мұсылман болсын,—дейдi,
Жоқ десе, һәлак қылармын қазiр» дейдi.
—Ұғылым, сен ол Батталдан қорықтың,—дедi,
Ақылың фасад болған сонан,—дедi.
Оның ұғылы уа және ұйықтап жатып ердi,
Бақырып ешек кебi тұра келдi.
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—Иә, ата, маған бiр наһан балық аузын ашты,
Жұтарға қазiр менi ол жақын болды.
5030

«Атаң сенiң тез мұсылман болсын,—дейдi,
Жоқ десе, мен жұтармын екеуiңiздi».
Калиб ендi руһбанларын жұмла жиды,
—Бұ ұғланға бiр себептi қылғыл,—дедi.
Ол руһбанлары Iнжiлден аят жазды,
Оны бұл ұғланның мойнына «байла» дейдi.
Түн болды, Калиб патша ұйықтап қалды,
Ол ендi бiр ғажайып түстi көрдi.

5040

Зұлмат қиямет қайымды болған көрдi,
Құбыла жақтан бiр нұрды раушан көрдi.
Ол нұрдан миск ғинбардың исi шықты,
Қапаспен түн ғаламды қаптар көрдi.
Уа және бiр ұлығлы әлхамду туды заһир көрдi,
Пырақ мiнген Мұхаммед Мұстафа оны тұтар көрдi.
Қасында жүз жиырма төрт мың
			
Пайғамбар келер көрдi,
Жетпiс мың һәр тараптан перiштелер келер көрдi
Сайха қылып келе-дүр жұмлалары,
«����������������������������������
Мафғарат садда бiр ғалам Мұхаммед
				
үшбу,—дейдi.
Бұнан шапағат тiлей-дүр жұмлалары,
Ол шапағат қыла кете-дүр ұжмақ сара».

5050

—Бұл азиматты,—ибн Саяқ:—Көрдiм,—дедi,
Жүгiрiп мен алдына бардым сонда,—дедi.
—Шапағат иә, Расул Алла,—дедiм ердi,
—Атың кiм шапағат сұраған менен?—дейдi.
—Атым—Калиб ибн Саяқ ұғылы,—дедiм ердi,
—Ендi атың Әбузар болсын сенiң,—дейдi.
Тез шығарғыл зынданнан ұғылым Сейiттi,
Уа және жолдастарын шығарғыл бiрге,—дейдi.
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5060

Жұмласына ғиззат құрмет қылсаң,—дейдi,
Сейiттiң әмiрiнше болсаң жұмла,—дейдi.
Сонда шапағат қылармын саған,—дейдi,
Мүмiн болып, тәсiлiм болсаң маған,—дейдi.
Бұ түстi көрiп, Калиб тұра келдi,
Қараса, үйдiң iшi нұрға толды.
Миск ғинбар шығады түрлi нұры,
Калиб патша қайран қалып тұрды мұны.
Әлқисса, уәзiрлерге патшаның өзi келдi,
Көрген түсiн уәзiрлерге баян қылды.
Мұны есiтiп уәзiр, беклер қайран қалды,
«Бiз де көрдiк бұ түстi, ғажап!» дестi.

5070

Һәрқайсысы түстерiн баян қылды,
Жұмласының көрген түсi бiрдей болды.
Жұмласы қайран қалып, сөз сөйледi:
«Бұ түсте һешбiр қате болмас» дестi.
Әлқисса, патша, уәзiрлер жұмла тұрды,
Зынданға жұмлалары келiп кiрдi.
Сейiтке тағзым қылып, сәлем бердi,
Аяғына жығылып, басын қойды.

5080

—Басымыздан бiлместiк өттi,—дейдi,
Ғафу қыл, сұлтаным,—деп ғұзыр қылды.
Сейiт сонда бұнларға бiр сөз айтты,
Өзi айтпай, түстерiн баян еттi:
—Түсiңе мен неше уақыт кiрдiм?—дедi,
Һеш iлтипат қылмадың сонда,—дедi.
Бабам Мұхаммед түсiңе кiрген,—дедi,
Сенiң есiмiңдi Әбузар қойған,—дедi.
Сол себеплi тәсiлiм болдың маған,—дедi,
Бабам мұғжизасы қандай,—дедi.
Иманыңыз құтты болсын сiздiң ендi,
Ғинаят тауфиқ берсiн Алла ендi.
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5090
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Патша, уәзiрлер бұ сөзге қайран қалды,
Және Сейiттiң аяғына басын қойды.
Шаһ әулиенiң бұ кереметiн заһир көрдi,
Ықылас жан-тәнiмен кәмил қылды.
Зынданнан жұмласыны алып жүрдi,
Өзiнiң сарайына келiп кiрдi.
Үстiне түрлi алуан тон кигiздi,
Уа және тақ үстiне отырғызды.

5100

Алдына түрлi алуан ниғмат қойды,
Қол қусырып, қызмет қылып тұрды.
Әй, жаранлар, Құданың құдiретiн көрдiңiз бе?!
Мұхаммед Мұстафаның мұғжизасын бiлдiңiз бе?!
Өзiнiң сүйген халли пендесiн,
Зынданнан нешiк халас қылды оны.
Құдайға амал қылса һәр пендесi,
Болмайды-дүр һәр уақытта шермендесi.
Жұмла құлдардың туғры болса ықыласы,
Бола-дүр жаһаннамнан ол халасы.
Бұ сөздi пiкiр қылып айттым бәлi,
Әуелгi сөзiмiзге бiз келелi.

5110

Әбузар және Сейiтке сөз сөйледi:
—Иә, Шаһ әулие, не бұйырарсыз бiзге?—дедi.
Сейiт оған ислам дiнiн баян қылды,
Жұмласы қабыл қылып, мүмiн болды.
Әлқисса, азайталы үшбу сөздi,
Елу мың кiсi сол шаһарда мүмiн болды.
Ол ықылым иман айтып, нұрға толды,
Мәсжид, медресе салып, ғиззат қылды.

5120

Сейiт хазiретi ол ықылымларға нұр болыпты,
Шұғыласы халайықтарды жарық қылды.
Иләһым, қабыл қылсын жұмласының амалын,
Бiзге де нәсiп қылсын шапағатын.
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Ендi қайсар малғұнның сөзi келсiн,
Мүмiнлер шат, анлардың жүзi солсын.
Әбузар Сейiт илән мәжiлiсте отыр ердi,
Беклерi мәжiлiс қылған бiрге ердi.
Қайсардың сыйлық жiберген бегi келдi,
Әбузарға жiберген хатын бердi.
Әбузар хатты оқып, сөзiн бiлдi,
«�������������������������������
Сейiттi алып келсiн өзi,—дептi.
5130

Әскерлерi берiк келсiн мұнда,—дептi,
Баралық Малатияға бiзлер жұмла,—дептi.
Малатияға мен жiбердiм Кәлибад патшаны,
Және Саһила ибн Синбад патшаны анда,—дептi,
Екi жүз мың ләшкер илән анлар кеттi,
Өзiм және жетi жүз мың ләшкер илән барам��������
»�������
дептi.
Әбузар үшбу хатын оқып тұра келдi,
—Калиб өлдi, бүгiнде Әбузар патша,—дедi.

5140

Сол уақытта қайсардың бегi сөз сөйледi:
—Түсiмде Мұхаммед Мұстафаны
			
көрдiм бүгiн,—дедi.
«����������������������������������������
Ол маған мұсылман болғыл, ұғылым» дейдi,
Со халде мүмiн мұхлис болдым,—дедi.
Сейiт сонда «африн» деп дұға қылды,
Бек илән Әбузарға тахсин қылды.
Хабары жоқ бұ сырдан қайсар сорлы,
Малатияға жiберген көп әскерлердi.
Сор айдаса, көп әскерлер бара тұрсын,
Артынан Шаһ әулие Сейiт барсын.
		

Әзiн жаныб

Ендi сiзге айтайын ғайр сөзi,
Есiткен Малатия елiнiң хабарын.
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5150

Бiр хабар Малатияға естiлiптi:
«Мұштаранда Сейiт хазiретi тұтқын,—дептi.
Он бес палуан Сейiт илән бiрге,—дептi,
Қайсарға жiбермек-дүр жұмла,—дептi.
Соны есiтiп қайсар малғұн қуаныпты,
Бұ шаһарға көп әскердi жiберiптi».
Жансызлары мұсылманлардың бiлдiрiптi,
Ғапыл жатқан халайықтарды оятыпты.
«Кәлибадтың ләшкерлерi келiп жеттi,
Отырсыз мұнда ғапыл сiзлер» дептi.

5160

Әмiр Омар бұ сөздi естiп бiлдi,
Сейiт үшiн жұмласы зар жылады.
Әлқисса, әмiр Омар әскерлерiн жиып алды,
Он мың әскер сол шаһарда әзiрлендi.
Уа және һәр тарапқа хат жазып жiбердi,
«Тез келсiн, қайсар әрекет қылған» дейдi.
Шаһарын махкам қылып бекiттiлер,
Уа және көп күзетшi ол қойдылар.

5170

Жұмласы Аллаға мiнәжат көп қылдылар,
Салауат айтып, Пайғамбарға ол жүрдiлер.
Белгiлi соғыс қылатын тауға келдi,
Қорған қылған хиндикке келiп тұрды.
		

Әзiн жаныб

Аллаға сиынып, үшбулер тұра тұрсын,
Мұштарандағы Сейiттiң сөзi келсiн.
Сейiт хазiретi Әбузарға сөз тапсырды:
—Бұ шаһарды тапсырдым саған,—дедi.
Малатияға мен барайын жылдам,—дедi,
Кәлибадтың әскерлерi жетпей,—дедi.
Кешiкпе, сен де артымнан жеткiл,—дедi,
Елу мың ләшкер илән жылдам,—дедi.

178

діни дастандар

5180

Өзiнiң жаранларымен әулие жүрiп кеттi,
Кәлибадтың ләшкерлерiне қонған жерде
					
қуып жеттi.
Жалғыз өзi ләшкерлерiн аралап жүрдi,
Шатырына Кәлибадтың көзiн салды.
Мас болып Кәлибад сорлы жатыр ердi,
Раушан хиафатын Сейiт жақсы көрдi.
Өлтiрерге қимады Сейiт падишаһты,
Қолына қалам алып, қағаз жазды.

5190

Басына жазған хатын Сейiт қойды,
Кәлибад хатты тұрып оқып көрдi.
Ол хатта Сейiтбаттал былай дептi:
«Сен жатқанда үстiңе келдiм,—дептi.
Өлтiрерге қимадым сенi,—деп айтыпты,
Мұсылман болар ма екен дедiм сенi.
Әгар мұсылман болмасаң ендi,—дептi,
Өлтiру қиын емес маған��������
» дептi.
������
Кәлибад бұл сөздi оқып көрдi,
Көңiлiне ол байғұстың қорқу кiрдi.
Шақырып беклерiне кеңес қылды:
—Сейiттен құтылмақ жоқ-дүр бiзге,—дедi.

5200

—Нешiк хайла қылармыз ғажап?—дестi,
—Нешiкте қашып болмас онан?—дестi.
—Не хасыл, керi қайтып болмас,—дестi,
—Қайсарға хат жазалық бiзлер,—дестi.
Хат жазып қайсарына қоя бердi,
Өздерi Малатияға жүрiп келдi.
Белгi соғыс қылатын жерге о да келдi,
Кәлибад ләшкер илән келiп тұрды.

5210

Майданға Шаһ әулиенiң өзi тұрды,
Мүшiрiклерден Кабрианус жетiп келдi.
Сейiтке түрлi бәһана сөз сөйледi,
Қолына сүңгi алып, хамлә қылды.
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Сейiт оны көтерiп, ауаға атты,
Жерге түспей, қылыш илән екi бөлдi.
Әлқисса, сол майданда жүһүдтiң отызын,
Һәрқайсысын бiр өнермен һәлак еттi.
Сол уақытта Малатиядан ләшкер келдi,
Майдандағы Сейiттi жалғыз тұрған көрдi.
Қуанып мұсылманлар шатлық қылды,
Мисли «��������������������������
���������������������������
Құрбан айдтай» ойын қылды.
5220

Сейiт сонда мұсылманларға қарсы келдi,
Ұлық-кiшiк жұмласына көрiш қылды.
Жұмласы хал сұрасып қуанысты,
Құдаға хамд-сәна көп айтысты.
Шаһ әулие майданға және келдi,
Нағра тартып, мүшiрiклерге қылыш ұрды.
Әмiр Омар он мың ләшкерге: «Қапта»,—дедi,
Сонда мұсылманлар «Әкбар» деп қылыш ұрды.

5230

Екi ләшкерлер соғыс қылып жатыр ердi,
Жүһүдлерден жүз мың ләшкер жетiп келдi.
Ол келген ибн Синбад Саһила ердi,
Мүшiрiклер қуаттанып шатлық қылды.
Сейiт сонда рағд кебi нағра салды,
Жер мен көк жығылғандай болып кеттi.
Адам қаны мисли наһр селдей болды,
Уа және күннiң жүзiн тозаң басты.
Сол уақытта бiр әскер және пайда болды,
Ол келген Мұштарандағы Әбузар ердi.
Елу мың ләшкер илән келiп ердi,
Мұсылманлар мұны көрiп қуаттанды.

5240

Анлар да соғысқа кiрiп жұмла қылды,
Жүһүдлерге аш арысландай қырғын салды.
Хусусан Сейiт хазiретi нағра салып ердi,
Есiткен жүһүдлерi есiн танды.
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Қылыш ұрса һәр уақытта Шаһ уәли,
Қазан соққан жапырақтай бас төгiлдi.
Бiр уақытта екiндiнiң уақыты болды,
Сол уақытта жүз мың ләшкер,
			
Қостантин және келдi.
Жүһүдлер арқаланып шатлық қылды,
Екi ләшкер айрылып, керi қонды.
5250 Қостантинге Сыржайыл сөз сөйледi:
—Мұштаранның патшасы мұнда келдi.
Өзiне Сейiт тәсiлiм қылған,—дедi,
Әскер илән ол келген мұнда,—дедi.
Ендi Қостантин қалам алып, қағаз жазды,
Қайсарға бұ ахуалдардан хабар бердi:
«Ләшкер илән тез мұнда келсiн,—дейдi,
Жоқса, хараб қылатын Баттал бiздi».
Бұ сөз барып қайсарға жетiп ердi,
Басындағы тәжiн лақтырды.
5260 Аһ ұрып ол малғұн көп жылады,
—Аһ, дариға, Нар-нұрдың раушаны сөндi,—дедi.
Палуанлардан екi жүз мың ләшкер алды,
Пiлдiң үстiне тағын бекiтiп алды.
		

Әзiн жаныб

Қайсар жүрiп күн-түнi келе тұрсын,
Бұ жақтағы халайықтардың сөзi келсiн.
Мұсылманлар майдан жерiн тазалады,
Төртiншi күн екi ләшкерлер атқа мiндi.
Екi ләшкерлер жекпе-жек сөзiн қылды,
Майданға Ахмет Тұран жетiп келдi.
5270 Жүһүдлерден Ғанқар деген палуан келдi,
Ахмет Тұранды ол замлап сөге келдi.
Ахмет Тұранның ол малғұнға қаһары келдi,
Ғанқарды аты бiрлән төртке бөлдi.
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Митран деген бiр палуан және келдi,
Ахмет Тұран оның басын және кестi.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Сол жерде елу палуанды һәлак қылды.
Мұсылманлар тәкбир оқып, сайха қылды,
«Аләйк ғаун Алла» деп дұға қылды.
5280

Мүшiрiклер сол уақытта зарлық қылды,
Оны есiтiп Кәлибаттың өзi келдi.
Сол уақытта қайсар да жетiп келдi,
Қасына екi жүз мың палуан ертiп келдi.
Беклерi қарсы шығып, ол көрiстi,
Сейiтбатталды шикаят көп қылысты.
Қайсар сонда:—Мұхаммедилер қайсы?—дедi,
Беклерi:—Ана тұрған бөлек,—дестi.

5290

Және қайсар:—Мұнан басқа бар ма?—дедi,
Сонда беклер:—Мұнан басқа жоқ-дүр,—дестi.
Сонда қайсар беклерiне ашуланды,
—Сiзлердi Нар-нұр ұрсын қазiр,—дедi.
Жүзi қара, сiзлерге не iс болды?
Уазифаны жерсiңiз босқа,—дедi,
Жолаушыға ұқсаған анлар,—дедi,
Сiзлер дария мисли көпсiз,—дедi.
Тұтып бермей ол Батталды маған,—дедi,
Менi мұнда шақырарсыз босқа,—дедi.
Ай, күн кешi болды-ау қазiр,—дедi,
Тұрған жерде жоқ қылар ердiм оны,—дедi.
		

5300

Әзiн жаныб

Ахмет Тұран Кәлибад илән бiрге ердi,
Тұтысып банағы жерде тұрған ердi.
Кәлибад Ахмет Тұранға шынжыр салды,
Шынжырын Ахмет Тұран кесiп салды.
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Сол уақытта Шаһ әулие нағра салды,
Аспан жерге түскендей жер қозғалды.
Ләшкер есiн танып, толқып кеттi,
Бағзылар ат үстiнен құлап кеттi.

5310

Сонда қайсар:—Бұ сағиқа не-дүр?—дедi.
Беклер сонда:—Бұ—Сейiттiң даусы,—дестi.
Һәрқашан ол соғысқа келсе,—дестi,
Бұ мысалы қаһарланып келер,—дестi.
Мисли күн жауарда нешiк ердi,
Сол мысалы ол күркiреп келер,—дестi.
Сейiт келiп Кәлибадты көтерiп алды,
Қайсар сонда:—Не қылады соны?—дедi.
Беклер айтты:—Ол Батталдың өнерiн
Көрерсiң, сабыр қылсаң қазiр оны.
Бiзлердi бәһана қылып сөктiң ердi,
Сейiтке пар болмассың өзiң дағы.

5320

Сейiт сонда:—Иман айтқыл, Кәлибад,—дедi.
Қабыл қылмады, аспанға лақтырды.
Ауадан керi айналып келер ердi,
Жерге түспей, қылышпен екi бөлдi.
Оны көрiп, қайсар малғұн бек бақырды,
Жұмла ләшкерлер «қапта» деп әмiр қылды.
Дария кебi екi ләшкер араласты,
Күннiң жүзi көрiнбей, тозаң басты.

5330

Қылыш тиiп қылышқа оттар шықты,
Мисли қиямет болған қаһар шықты.
Һеш адамлар есiркемес бiрiн-бiрi,
Бiлмедi ашу бiрлән күндiзiнi.
Сейiт хазiретi нағра соққан күркiрiне,
Найзағай рағдтың оты бiлдi оны.
Шаһ әулие ақырар арыслан кебi,
Ысқырар бағзы халде аждаһа кебi.

ғазауат сұлтан

Бұ һайбатын көргенде жұмла адамзат,
Не деп айтарға бiлмедi, кеттi ақылы.
Қай тарапқа жоласа да аттың басы,
Алма кебi төгiлдiлер адамның басы.
5340

Қаһарланып Сейiт шауып жүрер ердi,
Бiр жұмлада қырға ұшырады.
Қайсар сонда жапырақтай тiтiредi,
Соғысуға халi жоқ, есi кеттi.
Пiлдiң үстiнен найза тимей жерге түстi,
Бiр атты мiнiп, сорлы қаша бердi.
Қараңғы ол тозаңнан көрiнбедi,
Қаһарымен тағын сүңгiледi.

5350

Туын жығып, тағын қылыштады,
Қайсарды ол арада Сейiт таба алмады.
Мүшiрiклердi шапқан шөптей жол әйлады,
Ой жердi анлардың қаны көл әйлады.
Сейiттiң сағадатлы көлеңке кереметi,
Жүһүдлерге жұмла мұсылманлар
			
мисли бiр аждаһасы.
Жүһүдлер үрiккен қойдай қаша бердi,
Мұсылманлар арыслан кебi аузын аша бердi.
Әлқисса, үш күн, үш түн оны қуды,
Жүһүдлердi қой мысалы қуып қырды.
Уа және көп адамларды жесiр қылды,
Уа және мал-мүлкатын жинап алды.

5360

Сейiт хазiретi ол малдарды тақсым қылды,
Халифаға шығарды бестiң бiрiн.
Қалғанын әскерлерге бахшиш қылды,
Бiр хаббесiн Шаһ әулие һеш алмады.
Қайсардың тағы илән шатырыны,
Уа және төрт жүз бедеу аттарыны.
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Мұштаранның патшасы Әбузарды
Халифаға хат илән қоя бердi.
Халифаға жұмласын бұнлар алып келдi,
Халифа хатты оқып, бек шат болды.
5370 Хайыр дұға Сейiт хазiретке көп әйлады,
«Әмин» деп, барша халайықтар шуылдады.
Уа және Шам шариф һәм ықылымларға
					
хабар қылды,
Есiтiп әһлi исламлар бек шат болды.
Бiрнеше күн халифа ағзам тойды қылды,
Пақыр илән дәруiшлерге үлес бердi.
«Дiн, исламға қуат бергiл, Алла» дейдi,
«Сейiт сұлтанға нусрат бергiл иә, Мәулам» дейдi.
Әбузарға қымбат бағалы халғат бердi,
Мунадилдiң сүңгiсiн Сейiтке бердi.
5380

Ол сүңгiнiң бiр хикметi болар ердi,
Ұсынса, от тұтасып жанар ердi.
Ол сүңгiнi хазiрет Әли тұтқан ердi,
Талай халық мүнкәрләрiн жаққан ердi.
Хат бiрлән әмiр Омарға хабар бердi,
Һәр палуанларға әр түрлi халғат бердi.
Әбузар жұмласын алып келдi,
Әмiр Омар хатты оқып, бек шат болды.

Һәрқайсысы сыйлықтарын алып болды,
Әбузар Сейiт хазiретiнен изин сұрды
5390 Сейiт хазiретi Әбузарға изин бердi,
Мұштаранның тарапына шығарып салды.
Мұсылманлар шат болып, рахат қылды,
Сейiтке көп ықылас дұға қылды.
Қайсар сорлы шаһарына қашып барды,
Жұмла Рұм есiтiп зар жылады.

ғазауат сұлтан

5400

185

Рұмның патшалары жиылып, жұмла келдi,
Қайсарға зары жылап, сөз сөйледi:
—Жұмла Рұмның халайықтарын бiз жиялы,
Һеш қалмады палуанларымыз,
			
Малатияға бiз баралы.
Аспанға топырағын жұмла ұшыралы,
Жүз мың Баттал болса да өлтiрелi.
Қайсар сонда:—Бұ сөзiңiз болмас,—дедi,
Адамзатқа ол Баттал шақ болмайды.
Мен есiттiм ол Батталдың нағрасын,
Тiтiретер қаһары келсе жер мен көктi.
Қолына адамлар түссе лақтырды,
Перизаттар шақ болмады оған,—дедi.

5410

Қабыл көрсе, берелiк бiз қаражатты,
Сақталы оның бiрлән жұртымызды.
Әлқисса, қайсар сорлы хатты жазды,
Сейiтке көп сыйлық үшiн мал жiбердi.
«Харажға бiз риза болдық,—дейдi,
Сiз риза болсаңыз бiзге» дейдi.
Елшiлерi алып келдi ол сыйлықты,
Сейiтке ағыр қымбатлы халғат бердi.
Сейiт хазiретi қабыл көрдi сыйлығыны,
Пақырларға үлестiрдi тойлығыны.
Шат болып, елшiлерi керi қайтты,
«Сейiт разы болды» деп хабар айтты.

5420

Шат болып, екi тарапы тыныш тұрды,
Бiрнеше жыл хараж берiп, қайсар тұрды.
Жыл сайын хараж, сыйлық Сейiт алды,
Соғыстан кәпiр, мүмiнлер тыныш тұрды.
Бұ қисса үшбу жерде баян болды,
Қысқартып асан сөзбен тамам болды.
Ендi салауат қылыңыздар Мұхаммед Мұстафаға,
Екi жаһанның сәруары ол сафаға.
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5430

Және дұға қылыңыздар ол сұлтанға,
Сейiтбаттал аталған Шаһ уәлиге.
Насырды назым жазған ғасы құлға,
Қол жайып, қыла көргiл бiр фатиха.

Он екiншi бап: Мүшiрiклер илән жұмла мұсылманлардың
қосылып, зор соғыс болғаны. Сейiт хазiретiнiң саққа суретiнде болып, мүшiрiклердi һәлак қылғаны
Бисмиллаһи хамд айтып, сөз башлалы,
Құданың фазылына бiз ғарiп сыйыналы.
Әй, жаранлар, назым жаздым насыр сөздi,
Құдайым, ғапу қылғай бiлмес сөздi.
Мен ғасы сөз сөйлесем ма лайығны,
Құдайым, ғапу қылғай күнәмiздi.
Сейiттiң тағы айтайын соғысыны,
Мен ғасыға қылар ма екен шапағатты.
5440

Сұлтан Сейiтбатталдың кереметi,
Болыпты һәр орында ғаламаты.
Ұлық жақсылардың айтылған риуаяты,
Сөйлесе, һеш таусылмас баянаты.
Құданың оған берген ғинаяты,
Пайғамбардың және берген мұғжизаты.
Сейiтке көп көрiнген ғаламаты,
Болыпты сол себеплi саламаты.

5450

Кiрiптар, әгар, болса Пайғамбардың бiр үмбетi,
Құтқарған түсiне кiрiп мұғжизаты.
—Сейiт-дүр Пайғамбарымыздың шаһбазы,
Залымдар оған болған үрдек-қазы.
Жаһанға заһир болған шұһраты,
Қиылған мүмiнлердiң имараты.
Мүшiрiклерге тұтқын болсалар қай үмбетi,
«Иә, Сейiт!» деп қылар ердi мiнәжаты.
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Бiр күнлерi Сейiт хазiретi отыр ердi,
Қасында хош-мәжiлiс жаранлары.
Бiр қарт адам сәлем берiп, кiрiп келдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
5460

Сейiт оған рақым қылып:—Тұрғыл,—дедi,
Не қызметiң бар болса, сұрағыл,—дедi.
Тағзым қылып, қарт сонда сөз сөйледi:
—Иә, сұлтаным, мен Харажыннан келдiм,—дедi.
Оның бар Тарион деген патшасы,
Мұсылманларды қор қылмақ ықыласы.
Зынданға бiр құлымды салып қойды,
Бiр күнi жолығарға бардым анда,—дедi.

5470

Ол зынданда мен көрдiм бiр жiгiттi,
Ол маған «Малатияға барғыл» дедi.
Ол сiзге көп-көп сәлем айтты,—дедi.
«Жағда ұғылы, атым—Мұса менiм,—дедi.
Тоғыз пiр бұ қапаста жатыр,—дедi,
Түскелi алпыс-жетпiс жыл болыпты��
»�.
Сол жерде Жағда ғазы отыр ердi,
Көзiнен жас рауан аға бердi.
Сейiт сонда Жағдаға:—Сабыр,—дедi,
Иләһым медет берсiн маған,—дедi.
Шаһ әулие тұрды да атқа мiндi,
—Сiзлер дұғада болыңыздар,—деп жүре бердi.

5480

Бiр күнлерi Харажынға Сейiт келдi,
Түнде келiп, кiрерге жол таппады.
Үш мың ләшкер шаһарды күзетiптi,
Һәм қорғанның қапуын бекiтiптi.
Неше келсе, һәр түнлерде кiре алмады,
Таң туса, тауға барып қарар қылды.
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Бiр күнлерi тауға барып жатып ердi,
Бiр керуен келе-дүр оны көрдi.

5490

Ол керуенлер Шын елiнен келер ердi,
Тарионнның қызын аларға тұхфа ердi.
Сейiт хазiретi ол керуенлердi талап алды,
Қылыштан құтылғаны шаһарға келдi.
Бұ хабарды Тарионға бұнлар ағлам қылды,
Тарион мың палуанларға әмiр қылды.
Ұғылы Қасуренi бiрге қосты,
—Кiм болса да тұтып, келтiр мұнда,—дедi.
Бұнлар сонда ол тауға барып ердi,
Алдынан Сейiт хазiретi қарсы келдi.
Нағра тартып, анларға қылыш ұрды,
Сол жерде Қасуренi байлап алды.

5500

Аз кiсi құтылғаны шаһарға келдi,
Айрылып Қасуреден босқа келдi.
Ендi Тарион ләшкер илән атқа мiндi,
Ол тауды жұмла ләшкерлер аралады.
Сейiт хазiретi намаз оқып жатыр ердi,
Сол халде шынжыр салып, байлап алды.
Ол Сейiттi зынданға салып қойды,
Қуанып, қайсарына хат жiбердi.

5510

Жағда ұғылы Сейiттi танып бiлдi,
Зар жылап, ол Сейiтке басын қойды.
—Бiздiң күнә-сұмдығымыз сеңа жеттi,
Кәйтiп халас боларсыз?—деп жылады.
Сейiт сонда тасила бұған жауап бердi:
—Алланың қалағаны бұйырса, болар,—дедi.
Мен мұндай көп көргенмiн талай iстi,
Құтылармыз, иншалла, мұнан,—дедi.
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Ендi бұнлар Аллаға сәна айтып жата тұрсын,
Ендi қайсардың шат болған сөзi келсiн.
Қайсарға Тарионның хаты барды,
Тыңлаңыз, оның шадлық сөзiн ендi.
5520

Хатты оқып, қайсар малғұн бек шат болды,
Басындағы тәждi аспанға атты.
Қуанғаннан Тарионға хатты жазды:
«Батталды отқа жақсын,—деп бұйырды.
Оның күлiн жiберсiн маған,—дептi,
Көзiме сүрме қылам оны,—дептi.
Ендi атқа мiнермiн өзiм,—дептi,
Жер жүзiнде қоймаспын мұхаммедилердi».
Бұ хатты бiрнеше адамлар алып жүрдi,
Қайсардың шады болып, көңiлi тынды.
		

5530

Әзiн жаныб

Шат болған қайсар сорлы тұра тұрсын,
Хатты алғандар жолымен келе тұрсын.
Шаһ әулиенiң хикметлi сөзi келсiн,
Есiткен мүмiнлердiң көңiлi тынсын.
Зынданда Сейiт жатып түстi көрдi,
Түсiнде хабар берген Мұхаммед пайғамбары.
«���������������������������������������
Ұғылым, сен қайғы қылмай жатқыл,—дейдi,
Шығарсың бұ зынданнан қазiр,—дейдi.

5540

Рұм халқын аларсың жұмла,—дейдi,
Дiн исламға көндiрерсiң жұмла» дейдi.
Бұ түстi жолдастарына баян қылды,
Есiтiп жолдастары бек шат болды.
Сейiт хазiретi Құран оқып даусын созды,
Сейiтке хұсни дауысты Алла бердi.
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Көркем дауыс шығарына себеплi болды,
Төрт жүз күзетшi бұл дауысқа қайран қалды.
«Қаупi жоқ ол Батталдың һешбiр,—дейдi,
Зынданда өлең айтып жатыр» дейдi.
Даусының көркемлiгiн һәркiм бiлдi,
Һәркiмлер ғажап қылып, тыңлай бердi.
5550

Бiр күнi Тарионның қызы келiп ердi,
Сейiттiң хұсни даусын естiп ердi.
Ғашықтық оты бауырын өртей бердi,
Қайтып кетiп, жүзiн көре алмады.
Кәландам ол қызының есiмi ердi,
Жүзi раушан, толған айдай балқыр ердi.
Он бес жасқа сол күнде келген ердi,
Тез пiскен қиярдай толған ердi.

5560

Бiр күнлерi тағам алып және келдi,
Сейiттiң мүбәраклi жүзiн көрдi.
Ғашықтық бұрынғыдан артық болды,
Ғиззатлап ол Сейiтке сәлем бердi.
Кәландам Сейiтке келiп сөз сөйледi:
—Сейiтбаттал палуан деген сен бе?—дедi.
Сейiт оған «бәлi» деп жауап бердi:
—Сұрайтын сөзiң бар ма менен?—дедi.
Қыз сонда: —Бiздiң дiнге кiрсең,—дедi,
Бұ зынданнан шығарар ердiм сенi,—дедi.
Сейiт сонда:—Бұ сөзiңiз болмас,—дедi,
Сiздiң кiрген дiнiңiз батыл,—дедi.

5570

Қыз сонда ол Сейiттен жауап сұрды:
—Дiнiңнiң хақлығын бiлдiр,—дедi.
Сейiт сонда:—Не сұрайсың менен?—дедi,
Берейiн жауабыңды сенiң,—дедi.
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—Бiздiң Иса пайғамбарымыз баян болды,
Көктен ниғмат келтiрiп, аян қылды.
Хақ болса пайғамбарыңыз сiздiң дағы,
Сен де ниғмат келтiршi, мұнда дағы.

5580

Сейiт айтты:—Әгар келтiрсем ол ниғматты,
Сен сонда қабыл қылармысың бiздiң дiндi?
—Бәлi, ниғмат келтiрсеңiз қазiр,—дедi,
Мен мұсылман болайын сонда,—дедi.
Сейiт сонда дұға әйлап, қол көтердi,
Дұғасын Хақ Тағала қабыл қылды.
Құданың хикметiн көргiл ендi,
Зынданның дәресi тез жарылды.
Сол халде бiр табақпен ниғмат келдi,
Иiсi зынданның iшiн һәм толтырды.
«Бисмиллаһи» деп, Шаһ әулие танауил қылды,
Зындан әһлi асадылар, һеш ексiлмедi.

5590

Қыз және ол ниғматтан асап ердi,
Ол қыз оның ләззатына қайран қалды.
Баршасы ол ниғматты асап болды,
Ол табақ хикмет Алла ғайып болды.
Қыз ендi бұл хикметтi көзi көрдi,
«Аһи» деп есiн танып, қайтып кеттi.
Ол қыз барып сарайына жатып қалды,
Нұр иманы көңiлiне орнап қалды.
		

5600

Әзiн жаныб

Сейiттiң және кереметiн, сiз, тыңла ендi,
Құданың оған берген нусратын.
Түн жарымы болғанда ғажап болды,
Зындан жарылып, бiр балта заһир келдi.
Ол балтаны Шаһ әулие қолға алды,
Бағ-бұғауын аяғынан жұмла кестi.
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Зынданның қапуын және бұзды,
Күзетшiлер ол уақытта ұйықтап ердi.
—Жаранлар, сiзлер хабар қылғыл,—дедi,
Алладан нәжат халас бiзге болды.
Кәландамның сарайына Сейiт келдi,
Тақ үстiнде ұйықтаған қызды көрдi.
5610

Қыз сонда басын көтерiп тұра келдi,
«Әмана уа садақна иә, Расул Алла, хақсың»*,—дедi.
Иман айтып, Сейiтке басын қойды,
—Хош келдiң, Шаһ әулие, мұнда,—дедi.
Түс көрiп жатыр ердiм қазiр,—дедi,
Мұхаммед расул Алла жолықты маған,—дедi.
«����������������������������������������
Иә, Кәландам, сөзiм тыңла, жаным,—дейдi,
Саған келер Сейiт ұғылым, қазiр,—дейдi.

5620

Мен бердiм Сейiт ұғылыма сенi,—дейдi,
Сөзiмдi екi қылмағыл, жаным,—дейдi.
Бiр ұғлан сенен бiр күн туар,—дейдi,
Есiмiн Бәшiр қойғыл оның,—дейдi.
Бас көтерсең, көрерсiң сiздi»,—дейдi,
Көзiм аштым иә, Шаһ жиһан, көрдiм сенi.
Иман айтып, сол жерде иқрар қылды,
Сейiттiң сонда көңiлi қарар қылды.
—Мен барайын зынданшы бекке,—дедi,
Тiлiн берiк қылайын оның,—дедi.
Не сұраса, берейiн оған,—дедi.
Алтын, жауһар, көп күмiс және,—дедi.

5630

*

Кәландам зынданшыға өзi барды,
Жұмла көрген iстерiнен хабар бердi.
—Не мәслихат қыларсыз соған?—дедi,
Көңiлiм оның сүйiп тұр дiнiн,—дедi.

Әй, Алланың елшiсi, бiз иман келтiрдiк және сендiк.
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—Хош, болар,—деп зынданшы жауап бердi:
—Мен де көрдiм бұ түстi қазiр,—дедi.
Иман айтып, мен мұсылман болдым,—дедi,
Барайын сiздiң бiрлән мен де,—дедi.

5640

Мұны естiп Кәландам ендi шүкiр қылды,
Шүкiр үшiн сол жерде намаз қылды.
Сейiтке жүрiп келдiлер екiлiсi,
Сейiтке тамам түскен ықыласы.
Әлқисса, зынданға бардылар бұ үшеуi,
Зынданнан халас қылды мұсылманларды.
Iшiнде бiр малғұн жатыр ердi,
Өлтiрiп Сейiт оны ғажап қылды.
Өз киiмiн ол сорлыға киiндiрдi,
Өзiнiң бұғауларын бұған салды.
Кәландамның сарайына бұнлар келдi,
Кәландам жұмласына ниғмат бердi.

5650

Сейiтке Кәландам хұтба оқып, тәсiлiм қылды,
Зындан бекшi, ғайрлары алып кеттi.
Кәландам Сейiт илән бiрге қалды,
Құдаға хамд-сәна көп шүкiр қылды.
Таң туып, күн шыққанда нағра шалды,
«Баттал—өлмiш, ғайрлары қашқан» дедi.
Сол уақытта қайсардың хаты келдi,
«Батталды отқа жақсын» деген сөзi.

5660

Тарион қайсардың сөзiн мақұл көрдi,
«��������������������������������������
Баттал» деп, өлген жүһүдтi отқа жақты.
Қайсарға «Батталдың күлi» деп, күл жiбердi,
«����������������������������������������
Ғайрлары кетсе кетсiн» деп көңiлi тынды.
Жiберген күлi қайсарға барып жеттi,
Шат болып қайсар сорлы көзiн сүрттi.
Жұмла қараған халықтарға және хабар айтты:
«Батталды Тарион отқа жақты» деп бiлдiрдi.
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Әзiн жаныб

Бұ хабарлар Малатияның әһлiне естiлдi,
Жетi күн Малатияның әһлi зар жылады.
Халифаға хат жазып һәм бiлдiрдi,
Халифа Сейiт үшiн көп жылады.
5670

Жетi күн пақырларға ас жегiздi,
Уа және Хатым Құран оқытып, мал сарп қылды.
Зейнеп қатын Сейiт үшiн көп жылады,
Әлқисса, ашықлықпен жаны шықты.
Екi ұлы Әли, Нәзiр һәм көп жылады,
Есiткен әһлi исламлар һәм жылады.
Бұнлар әзiр жылап, дұға қыла тұрсын,
Дұғасын Алла мақбұл қыла тұрсын.
		

5680

Әзiн жаныб

Ендi баян қылалық қайсардың сөзлерiн,
Жидырған он бес патшаның ықылымын.
«Баттал өлдi» деп, жидылар елдерiн,
«Қоймалық,—деп,—мұхаммедилерден һешбiрiн».
Жұмла мүшiрiклер мақұл көрдi үшбу сөздi,
Жидырды һәр патшалардың ләшкерлерiн.
Мүмiнлердiң жансызлары бiлдi мұны,
Паш қылды халифаға мажыраны.
Халифа бiлдi қайсардың жұмла пиғылын,
Һәр мұсылман патшаларға хабар жазды:
«�����������������������������������
Қайсар малғұн әрекет қылған,—дейдi,
Қор қылмақ әһлi исламларды қасты» дейдi.

5690

Иләһым, Қадiр Сұбхан, Мәулам өзi,
Хақ дiнге жәрдем берер, Қадiр өзi.
Бұрын талай һұжұмлық қылған ердi,
Мұсылманлардың сыйдырмаған һеш құлын.
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Бұ хабарды қайсар малғұн һәм есiтiптi,
Қисабсыз ләшкер алып ол жүрiптi.
		

Әзiн жаныб

Кәпiр, мұсылманлардың әскерлерi жүре тұрсын,
Ендi сұлтан Сейiтбатталдың сөзi келсiн.
Шаһ жиһан бiр күнлерде «ай-һу» дедi,
Және көзден жасы рауан аға бердi.
5700

Сонда Кәландам:—Әй, Шаһ жиһан,—деп сөйледi,
Не қайғы көңiлiңiзге кiрген?—дедi.
Сейiт сонда:—Әй, Кәландам,—деп сөйледi,
Менiм халiм нешiк-дүр бiлдiңiз бе?
Отырдым жылға жақын мұнда,—дедi,
Дiн жолынан ғазылық қалған,—дедi.
Кәпiр, мұсылманлар қозғалған заман болды,
Мәгәр қалды қатынлар үйде,—дедi.

5710

Һеш жиһанлардан хабарың жоқ сенiң,—дедi,
Қасыңда мен отырсам болар,—дедi.
Бұ сөздi айтып, көзiне жас әйлады,
Дiн қайраты iшiне жош әйлады.
—Иә, Кәландам, сен отырғыл мұнда,—дедi,
Мен ұрайын дiн қылышын анда,—дедi.
Кәландам сол уақытта қылды зары,
Гауһар кебi көзлерiнен төктi жары.
—Әгар сiздi көрмесем, иә, сұлтан, Уәли,
Тұрар ма екен бұ тәнiмде жаным иә, Шаһ уәли.
Иләһым, Қадiр Ханнан, ол Зұлжалалы,
Сiздi бiзге қылып ердi нұр кәмилi.

5720

Және зулме қамалшалар аһи бiздi,
Көрермiз қай уақытта аһи сiздi.
Мұнан кетсең, ұмытарсың аһи бiздi,
Фирақ оты өртей-дүр жанымызды.
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Сейiт сонда:—Сабыр қылғыл, жаным,—дедi,
Иншалла, сау болсам ұмытпан сенi.
Әлқисса, уағдаласып Сейiт жүрдi,
Бiр күнлерi жүз мың ләшкерге ұшырады.

5730

Ол ләшкерден бiр жағына жүрiп ердi,
Бiр қисабсыз ләшкерлерге және келдi.
Ол арада бiр малғұн ұшырады,
—Бұ ләшкерлер кiмдiкi?—деп Сейiт сұрды.
—Жоқ қылмақ мұхаммедилердi жұмла,—дедi,
Қағбасын хараб қылмақ және,—дедi.
Сол уақытта Сейiт оған ашуланды,
Оның құлақ-мұрнын кесiп алды.
—Барып айтқыл Шамғұнға қазiр,—дедi,
«Баттал өлдi» деп, шат болмасын залым,—дедi.
Үш жүз алпыс жындармыз бiз келген,—дедi,
Һәрқайсымыз Сейiтбатталға бара-бар,—дедi.

5740

Уа және көп сөз айтып қоя бердi,
Ол сорлы Шамғұнға жетiп барды.
Есiткен жұмла сөзiн баян қылды,
Шамғұн естiп, жүзiнiң қаны солды.
Қайсарға Шамғұн келiп, хабар бердi,
Мұны есiтiп, қайсар малғұн мәлүл болды,
Сол уақытта бiр уәзiрi сөз сөйледi:
—Атаң Абдулмәлiктiң сөзiн тыңла,—дедi.

5750

Үш мәртебе әскер жиып барған ердi.
Мұхаммедилер һәлак қылған жұмласын,
Сен де оған қылмассың һеш нәрсенi,
Бұ ләшкерiң мұқабил болмас һешбiр,—дедi.
Бұ сөздi есiтiп, қайсар және хатты жазды,
«Һәр ықылымлар бiзге дiндес келсiн» дейдi.
Әлқисса, әскерлерiн қисаб қылды,
Жүз кiре, жүз мың жерде әскер болды.
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Айналасы қырық күнлiк жердi алды,
Қисабсыз және ғайр ләшкер келдi.
Пасық кәпiр, мұсылманлар қозғалған
				
заман болды,
Бұнан бұрын һеш мұндай болмады.
Бұрын өткен Рүстем, Әли ердi,
Анларда һеш көрмеген мұндай iстi.

		
Әзiн жаныб
Фи мисли саққа болғаны, ләшкерлерге су үлестiргеннiң
баяны*
Жүре тұрсын жолымен бұнлар ендi,
Шаһ жиһан Сейiттiң сөзi келдi.
Құдыс шарифтiң шаһарына Сейiт келдi,
Өзiн аты бiрлән қараға бояп алды.
Мисли Һиндүстанның жiгiтi болды,
Уа және су құярға местi алды.
Көп ләшкердiң бiр шетiне Сейiт келдi,
—Бұнлар кiм?—деп әскерлерден хабар сұрды.
5770

Сонда бұнлар:—Бұ—ләшкернiң бастығы
				
Тарион,—дейдi,
Батталды отқа жаққан палуан,—дейдi.
—Менiм атым Қасуре—Тарионның ұғылы,
Отқа жаққан Батталды мен-дүр,—дедi.
—Өзiң қайдан келерсiң бiлдiр?—дедi,
Қай тарапқа барарсың және?—дедi.
Сейiт сонда:—Зәңгiбардан келем,—дедi,
Есiттiм қайсар әскер жиған,—дедi.

5780

*

Исламды жерден жоқ қылмақ, қасты,—дедi,
Мен де өнер көрсете шықтым,—дедi.
Мақұл көрсе, қасында болам,—дедi,
Жоқ десе, ғайр жерге кетем,—дедi.

Су тасушы сияқты болып, әскерлерге су үлестiргенi туралы.
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Сол уақытта Қасуре сөз сөйледi:
—Өнерiң болса, көрсетшi маған,—дедi.
Көтере алмас күрзiмдi һешкiм,—дедi,
Саржамды ата бiлмес һешкiм,—дедi.
Сейiт оған:—Күрзiңдi бершi,—дедi,
Көрейiн салмағын қандай?—дедi.
Қасуре күрзiсiн берiп ердi,
Басынан қырық айналдырып лақтырды.
5790

Уа және саржасын берiп ердi,
Шiрiген саржадай пәре қылды.
—Сiзлердiң қуатыңыз осы ма едi?
Мен еруге жарамайсың сiзлер,—дедi.
Өзiмнен күштi жанға ерем,—дедi,
Сiзлер сәби ұқсаслы маған,—дедi.
Бұ сөзiне Қасуренiң ашуы келдi,
«Тұтыңыз» деп әскерлерге әмiр қылды.

5800

Сейiт сонда бұнларды мазақ қылды,
Келгенiн тезек кебi лақтырды.
Кiмлерiн қылыш илән һәлак қылды,
Кiмлерiн күрзi илән күлдек қылды.
Әлқисса, үрiккен қойдай қаша бердi,
Сейiт оны күлкi қылып жүре бердi.
Ыстамболдың тарапына келiп ердi,
Жер көрiнбес ләшкерлерге ұшырады.

5810

Атын ғар iшiне жасырып қойды,
Әскерлерге саққа болып, су келтiрдi.
Һәр шатырға Сейiт келiп аралады,
Су керегi, Сейiттен суды алды.
Белгiлi палуан, беклердi көрiп алды,
Түнде келiп, бастарын кесiп алды.
Һәр күн келiп әскерлер қонар ердi,
Сейiт суды әкелiп берер ердi.

ғазауат сұлтан

Һәр шатырға Сейiт көзiн салар ердi,
Түн болса, палуанларын қырар ердi.
Қайсар бiр күнi ғажап қалып сөз сөйледi:
—Иә, беклер, бiзге нешiк апат келдi?
Дәрус Саламға жетпес бұрын апат келдi,
Белгiлi палуанларымыз өлiп болды.
5820

Арамызда бар болар бiр аяр,—дедi,
Нешiк оны табармыз, ғажап?—дедi.
Жұмла беклер жиылып, кеңес қылды,
«Һәр адамға бiр адам кепiл болсын»
				
деп қолы қылды.
Сейiт сонда кепiлсiз жалғыз қалды,
Қайсардың хозурына тура келдi.
Үстiнде жақсы атлас тоны болды,
Арқасында месiн салған шуал болды.

5830

Қолында алтын сапты хауны болды,
Һәркiмлерге су үлестiрiп, саққа болды.
Уа және шиғыр оқып, даусын созды,
Iнжiлден аят оқып мадақлады.
Қайсардың тақ салтанатын һәм мақтады,
Беклер илән палуанларға уағыз айтты:
—Жүрiпсiз дiн қуаттап сiзлер,—дедi,
Өлсең де, өлмесең де жақсы,—дедi.
Есiткен патша, беклер қайран қалды,
«Айни Иса болар ма» деп күмән қылды.
Шаһ әулие және қайсарға сөз сөйледi:
—Нар-нұрдың қамы үшiн жүрдiм,—дедi.

5840

Мұштаранда Яхуда-дүр менiм есiмiм,
Нар-нұр үшiн арық болды менiм жасым.
Ол елден жалғыз мұнда келiп ердiм,
Сiзлерге қызмет қылып жүрiп едiм.
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Бұ күнде кiм кепiл iстер менен?—дедi,
Әй, тақсыр, сол себеплi хозурыңа келдiм,—дедi.
Қайсар сонда:—Мен кепiл саған,—дедi.
Ендi атың сенiң Аққұс болсын,—дедi.

5850

Аққұс оның бiтiрдi қызметiн,
Бiр жүз он бес өлтiрдi палуанын.
Ертесi һиндүстандық патша келдi,
Бес мың ләшкер илән ол қосылды.
Бастығы Сұқраб илән Лұһраб ердi,
Көрiсiп қайсар илән шады болды.
Сейiт және ол кеше өнер қылды,
Палуанлардың бiр жүзiн және қырды.
Қайсарға ләшкерлерi келiп хабар бердi,
Оны есiтiп қайсар сорлы зар жылады.
Уа және беклерiмен кеңес қылды:
—Бiздiң бұ сапарымыз нешiк болды?

5860

Һәр түнде палуан, беклер өлер болды,
Дұшпанларға бармас бұрын һәлак келдi.
Қайсарға беклер және сөз сөйледi:
—Басыңызға ақылыңызды жиғыл,—дедi.
Бiздiң қорқар дұшпанымыз Баттал ердi,
Ол өлсе, ендi қауiп не-дүр,—дедi.
Баралық тезлiк илән анда,—дедi,
Мұхаммедилердi қыралық жұмла,—дедi.

5870

Әлқисса, жұмла әскерлерi көштi бәрi,
Пiлдiң үстiне тақтысын байлап алды.
Жетi күн тақ үстiнен ол түспедi,
Әскерлерi жұмла қайсарды қамап жүрдi.
		

Әзiн жаныб

Малғұнлар бұ сипатпен келе тұрсын,
Малғұнларға Сейiт һәлак сала тұрсын.

ғазауат сұлтан

Малатияға мүмiнлерден жансыз келсiн,
Яхия ибн Мансұр хабар айтсын.
Әмiр Омарға ол келiп, хабар бердi:
—Пәлен жерге мүшiрiклер келдi,—дедi.
Қисабын Алла бiлер, мен бiлмен,—дедi,
Тез атыраптарға хабарды жiбер,—дедi.
5880

Мәгәр бар бiр жақсылық хабар,—дедi,
Һәр түнде жүздеп палуанлары өлер,—дедi.
Мүшiрiклер онан қатты қорқар-ды,
Шарасыз шыққан әскерлер келер,—дедi.
Мүмiнлер бұны есiтiп бек шат болды,
«Ғинаят хақтан болған бiзге» дейдi.
Әмiр Омар халифаға хат жазып, хабар бердi:
«Қайсар малғұн жақын келдi мұнда» дейдi.

5890

Шыдамай халифаға өзi жүрдi,
Қасына елу мың әскердi ертiп жүрдi.
Сейiттiң екi ұғылы ерiп жүрдi,
Үстерiне жұмлалары қара палас кидi.
Жұмласы Сейiт үшiн күйген ердi,
Қасiрет-қайғы үшiн киген ердi.
Халифа Сейiт үшiн көп жылады,
Оны көрiп, әһлi ислам зар жылады.
Халифа Сейiттiң ұғылын құрмет қылды,
Үстiне қымбат баға тон кигiздi.
Әмiр Омарға хазiрет Әлидiң туын бердi,
Өзiнiң ғимамасын және бердi.

5900

—Бұ дийарда сен ұлық болдың,—дедi,
Қара палас тондарды қойғыл,—дедi.
Әмiр Омар халифадан изин алды,
Ләшкердi һәр атыраптан жинап алды.
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Ендi халифа патшаларын жия тұрсын,
Жол жүрiп, салтанатпен келе тұрсын.
Сейiттiң және өнерi мәшһүр болсын,
Есiткен мұсылманлардың көңiлi тынсын.
		

5910

Әзiн жаныб

Қайсар бiр күнi бес палуан, патшаға әмiр қылды,
—Екi жүз мың әскер илән озғыл,—дедi.
Мұхаммедилердiң ләшкерiн бiлсiн,—дедi,
Туғры барар жөнiн көрсiн,—дедi.
Палуан, бес падиша жүрiп кеттi,
Шаһ әулие Сейiтбаттал бiрге кеттi.
Үшбулер бiр жерлерге келiп түстi,
—Мұсылманлардың хабарын кiм бiлер?—дестi.
Сейiт айтты:—Изин болса, мен барайын,
Қайда болса, хабарын мен келтiрейiн.
Сейiтке изин бердi, жүрген болды,
Бiр тауға кеш болғанша жасырынды.

5920

Ақшам оқып, Шаһ әулие атқа мiндi,
Қапостың шатырына жетiп келдi.
Мас болып, ол Қапос сорлы жатыр ердi,
Аулақ жерге апарып, байлап қойды.
Қостантиннiң шатырына және келдi,
Малғұн отыр екен оны көрдi.
—Мен Қапостың қасынан келдiм,—дедi,
Соның үшiн бiр мәслихат қылам,—дедi,
Мен көрiп мұхаммедилердi келдiм,—дедi.

5930

Алдынан бұ ләшкердi келер көрд��
i�,
Сейiт сонда:—Мұхаммедилер үшбу,—дедi,
Аман бермей, қылыш ұрғыл аңа,—дедi.
Ол келген Қапос сорлының ләшкерi ердi,
Оған және Сейiт ақыл айтып ердi.

ғазауат сұлтан

203

Өзi айғайлап:—Абдулуаһап мен-дүр,—дедi,
Бағзы жерде Ахмет Тұран, Жағда ғазы,—дедi.
Сол уақытта бек һайбат соғыс болды,
Қан кеуденi көтерiп, селдей болды.
Жарты түнде бұ мысалы қан төгiлдi,
Сейiт және Қалауынға ұшырады.
5940

—Неге тұрсың, иә, Қалауын мұнда?—дедi,
Абдулуаһап өлтiредi Қапос ердi.
Қалауын сонда:—Абдулуаһап қайда?—дедi,
Сейiт сонда:—Көрсетейiн, жүргiл,—дедi.
Сонда Қалауын әскерден шығып ердi,
Сейiт оны бiр ұрып, байлап алды.
Байланған ол Қапосқа алып келдi,
Екiлiсiн артып алып ол жөнелдi.

5950

Түн iшiнде Шамас пiрге жетiп келдi.
Қапу қақты, Шамас пiр шыға келдi,
Шамас пiр Сейiттi танып, қолын сүйдi,
Iшке кiрiп, тағам асап, сөз сөйледi:
—Есiтiп ердiк Тарион отқа жақты,
Бұл уақытша қайда едiң, жаным?—дедi.
Әлхамдулиллаһи, саламат көрдiм сенi,
Дұшпанлардан саламат қылсын жұмламызды.
Сол арада бiр құдық болар ердi,
Қапосты, Қалауын илән анда салды.
Тез келiп әскерлерге фариад қылды:
—Мұхаммедилер Қапос илән Қалауынды
					
алды,—дедi.

5960

Шамғұн сонда:—Алмас палуан қайда?—дедi,
Сол халде Алмас палуан жетiп келдi.
Һеш мұсылман арасында көрiнбедi,
Бiрiн-бiрi қырғанын көрiп, қайран қалды.
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Сейiт және Қостантинға сөз сөйледi:
—Қалауын илән Шамғұн, Қапосты бiлдiм,—дедi.
Мұхаммедилердiң дiнiн сүйiп кеттi,—дедi,
Жиналып, қазiр бұлай жүрдi,—дедi.

5970

Қостантин мұны естiп зар жылады,
Ендi ол бес палуан илән оны қуды.
Артынан Сейiт илән жүрiп ердi,
Тез заман ләшкерлерден аулақ шықты.
Сейiтке өнер бастар уақыт келдi,
Бес палуанды бiр-бiр ұрып, һәлак қылды.
Уа және Қостантинға кезек келiп ердi,
Бiр ұрып, оны дахи байлап алды.
Апарып ол қиуға Қостантиндi және салды,
Және қайтып, әскерлерге көзiн салды.
Ақратис уәзiрге туғры келдi,
—Жауыз ер, қайда барарсың?—деп сұрады.

5980

Уәзiр сонда Сейiтке сөз сөйледi:
—Менiм жөнiмдi сұраған кiмсiң?—дедi.
Сейiт сонда:—Менiм атым—Аққұс,—дедi,
Сiзден хабар келтiр деп қайсар айтты.
—Бiзден хабар сұрасаң, хараб болды,
Бес тайпа әскерлерден бiреу қалды.
Бұ әскердiң төрт бастығы ғайып болды,
Бiлмеймiз өлi-тiрiсiн оның,—дедi.
Қайсарға не деп жауап берем?—дедi,
Мұхаммедилердi талап қылып келем,—дедi.

5990

Сейiт сонда Ақратисқа сөз сөйледi:
—Әскерiңдi екi бөлiп жүргiл,—дедi.
Мұхаммедилерге жансыз жiбергiл қазiр,—дедi,
Бiлiп келсiн анлардан хабар,—дедi.
Басың сақтап отырғыл өзiң,—дедi,
Бiр зиян ерiшмесiн сiзге,—дедi.

ғазауат сұлтан

205

Бұ сөздi уәзiр сорлы мақұл көрдi,
—Кiм барар жансыз болып онда?—дедi.

6000

Сейiт сонда:—Хош болар, мен барам,—дедi,
Көргенмiн ол ықылымды талай,—дедi.
Ақратис Сейiтбатталға тахсин қылды:
—Сiз барсаңыз бек хош-дүр, жаным,—дедi.
Сейiт жүрiп бiр тауға жасырынды,
Ол арада қарар қылып, йастуның уақты болды.
Атқа мiнiп Ақратисқа туғры келдi,
—Көрдiм,—деп,—Мұхаммедилердi,
				
—хабар бердi,—
Үшбу таудың үстiнде әскер,—дедi,
Ғапыл болып мұхаммедилер жатыр,—дедi.
Әскер бастығы—Абдулуаһап,
			
Ахмет Тұран, Жағда ғазы,
Ғапыл халде ортаға бiз алалы.

6010

Сол уақытта Тарион патша қырық мың ләшкер келдi,
Ақратис уәзiрге ол қосылды.
Екi ләшкерлер екi тараптан жүрмек болды,
Сейiт сонда Тарион илән бiрге жүрдi.
Сейiт сонда Тарионды бек мақтады,
—Дәулетiң жары қылған сенсiң,—дедi.
«Қайда?» деп, екiлiсi шаба бердi,
Арылған халде Шамғұнды байлап алды.

6020

Апарып ол қиуға және салды,
Сол уақытта сабах садық таң да туды.
Қостантин таң туғанша қырғын салды,
Қырылмыш ләшкерлерге көзiн салды.
—Һешкiмнiң қолы жетпес ол Батталды,
Отқа жаққан палуан сен бе?—дедi.
Қырық мың әскер илән Тарион жүрдi,
Бiр-екi төбе асып тұра қалды.
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Сейiт ендi Тарионға:—Жүргiл,—дедi,
Көрсетейiн мұсылманларды сiзге,—дедi.
Тарион сонда ұғылы илән жүрiп ердi,
Әскерi көрiнбестей жерге келдi.
6030

Сейiт ендi бiр ғажап қайрат қылды,
Көтерiп екiлiсiн жерге ұрды.
Қолдарын желкесiне байлап алды,
Аузына дастарханын тығып алды.
Аулақ жерге, бiр ағашқа алып келдi,
Ол ағашқа махкам қылып байлап қойды.
Ақратис уәзiрге жетiп келдi,
—Тарион әскер сұрады,—дедi.

6040

Ақратис жүз мың ләшкер алып жүрдi,
Сейiт ендi Тарионның ләшкерiне хабар бердi:
—Мұсылманлардың әскерi үшбу,—дедi,
Аман бермей, асығыс қырғыл,—дедi.
Әлқисса, екi әскерлер араласты,
Бiрiн-бiрi танымай қылыштасты.
Сейiт және нағра тартып араласты,
—Ахмед Тұран, Абдулуаһап мен-дүр,—дедi.
Жағда ғазы, Тауабил рұми мен-дүр,—дедi,
Қырармын мұсылман болмасаң жұмлаңызды.

6050

Бұ сөздi есiтiп әскерлерi хамлә қылды,
Бiр қиямет мысалы соғыс болды.
Сейiт ендi сол уақытта пұрсат тапты,
Тарионды ұғылы илән алып жүрдi.
Шамастың қиусына және салды,
Қайтып келiп, әскерлерге көзiн салды.
Сол кешi жетпiс мың мүшiрiк өлген ердi,
Ақратис оны көрiп зар жылады.
—Не болса, бұ Аққұстан болған,—дедi,
Табыңыз сол Аққұсты,—деп жылады.
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Ары-берi қарадылар, таба алмай сандалады,
Андан соңыра қалам алып, қағаз жазды.
6060

Қайсарға қырылғанын жұмла жазды,
«���������������������������������������
Алты кiсi, палуан, беклер ғайып,—дейдi.
Екiсi сенiң ұғылың—Қостантин, Шамғұн,—дейдi.
Қалауын, Қапос, Тарион ұғылы илә бiрге��������
»�������
дейдi.
Ол хаты қайсарына барып жеттi,
Зар жылап уәзiрлерге кеңес қылды.
Бiр уәзiрi ол қайсарға қуат бердi,
—Мен барайын, сiз жайлап келгiл,—дедi.

6070

Мен қылармын Малатияны хараб,—дедi,
Келтiрермiн һәм сiзге хабар,—дедi.
«Хош болар» деп, үш жүз мың ләшкер бердi,
Уа және үш жүз палуан қосып бердi.
		

Әзiн жаныб

Сор айдаса үшбулер келе тұрсын,
Уа және Сейiт хазiретiнiң сөзi келсiн.
Ол Сейiт Малатияға бiр күн келдi,
Бiр тауда азан айтып, намаз қылды.
Нағашысы Тауабил сонда шауып келдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
Есiн танып, ол және тұра келдi,
Сейiттен:—Сен кiмсiң?—деп сұрады.
6080

Сейiт сонда:—Жындардан болам,—дедi,
Мен келдiм Қап тауынан арман,—дедi.
Қайсар малғұн мұсылманларға жүрген,—дедi,
Жәрдем берерге мұсылманларға келдiм,—дедi.
Бiздi көрiп жылағаның не-дүр?—дедi,
Үстiңе қара киерсiң не себеплi?
Тауабил жылап, сонда жауап бердi:
—Бiздiң бiр сұлтанымыз болар ердi,
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Оныңдай адамзат болмас,—дедi,
Қаһарланған дауысы дұшпанларын қырар ердi.
6090

Есiттiк, мүшiрiклер отқа жаққан оны,
Мәгәр сенiң даусың соған ұқсар,—дедi.
Сол себеплi жылармын, ұғылым,—дедi,
Ұқсатып сипатыңды сенiң,—дедi.
Сейiт сонда:—Бақи Алла-дүр бiлсең оны,
Куллу шайин һаликун-дүр* көрсең оны.
Сiзлердiң халифаңыз қайда?—дедi,
Нешiк келмес әскерлерi оның?—дедi.

6100

—Халифамыз есiттiлер бұ хабарды,
Жол үстiнде келе-дүр анлар,—дедi.
Тауабил ол жiгiтпен шаһарға келдi,
Көргенлер «Сейiтбаттал деп сөйле» дейдi.
Халайықтар:—Сейiт,—дейдi кәрi-жасы,
Ләкин түсi қара, тафир шұһрасы.
Сейiт-дүр тафир қылған өзiн,—дейдi,
Сейiттiң кiм бiле-дүр хикметтерiнi.
Сейiт хазiретiнiң һәр достысы сұрап ердi,
Сейiт оған һеш халiн бiлдiрмедi.

6110

Сол уақытта мұсылманлардан жансыз келдi,
—Пәлен жерде жетпiс мың мүшiрiклер
					
өлген,—дедi.
Мүшiрiклердiң ақылы қайран болған,—дедi,
Кiм қырғанын бiлмей-дүр, ғажап,—дедi.
Сейiт сонда:—Оны қырған жынлар,—дедi,
Мұсылманларға жәрдем үшiн келген,—дедi.
Мұсылманлар бұ сөзге бек шат болды,
«Әлхамдулиллаһи бiзге жәрдем
				
Алла берген» дейдi.

*

Әрбiр нәрсе өлуге жаралған.
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Әлқисса, әмiр Омар елу мың ләшкер алды,
Белгiлi соғыс қылатын жерге келдi.
Сол уақытта мүшiрiклердiң ләшкерлерi
					
шыға келдi,
Ақратис жәду ол ләшкерлердiң бастығы ердi.
6120

Екi әскерлер сап болып тұра қалды,
Ортасын мисли майдан күрес қылды.
Мұсылманлардан Ыбраһым деген бiреу шықты,
Жүһүдлерден Ғалиқан деген бiреу шықты.
Ғалиқан келiп, Ыбраһымға көп сөз айтты:
—Ақылсыз қауым екенсiз,—деп сөйледi,—
Басшыңыз Сейiтбаттал сiзден өлдi,
Ендi нешiк соғысарсыздар бекер?—дедi.

6130

Жүк көтермес әскер илән қайсар келдi,
Оның бiрлән соғысармысыз, ғажап?—дедi.
Жетпiс екi милләт келер және,—дедi,
Һәрқайсысында қисапсыз ләшкерi
				
бар және,—дедi.
Бұ Алла қылар мұхаммедилердi жұмла,—дедi,
Қаныңызға сусадыңыз ба сiзлер?—дедi.
Сол уақытта Ыбраһым ғазы жауап бердi:
—Әй, лағин, сөйлеме бос сөздi маған,—дедi.
Сiзлер көпке сыйынарсыз һәр жыл,—дедi,
Бiздер Хаққа сыйынармыз һәр кез,— дедi.

6140

Андан соңыра екiсi мүбараз, хамлә қылды,
Ыбраһым «Иә, Мұхаммед!» деп қылышты ұрды.
Малғұнды аты илән төртке бөлдi,
Жанын жаһаннамға жөнелдiрдi.
Андан соңыра, бiр малғұн келiп ердi,
Сөйлетпей, оны және төртке бөлдi.
Әлқисса, он екi палуанды һәлак қылды,
Сол уақытта Ақратистiң өзi келдi.

210

діни дастандар

Екiлiсi бiраз заман мүбараз соғыс қылды,
Қалқаны қате кетiп, шаһид болды.
Нехасыл, қырық мүмiндi мәлзам қылды,
Сол уақытта Тауабил рұми жетiп келдi.
6150

Ақратис:—Кiмсiң?—деп сұрады,
—Сейiттiң дадасы, атым—Тауабил,—деп
					
жауап бердi.
Лағин оны естiп, бек қатты соғыс қылды,
Он жетi мәртебе екiлiсi мүбараз, хамлә қылды.
Ендi Ақратис Тауабилдiң белiн тұтты,
Байлайын деп, уа және оңтайланды.
Тауда тұрып, Сейiт көзiн салып ердi,
Оны көрiп, рағд кебi нағра салды.
Сол уақытта кәпiр, мұсылманлар жұмласы
					
есiн танды,
Сол уақытта Шаһ әулие жетiп барды.

6160

Ақратис Тауабилдi ол қоя бердi,
Сандалып, әскерiне қайтып барды.
Тауабил сонда Сейiттiң аяғына басын қойды,
—Сұлтаным, шын сөйлешi, жаным,—деп жылады.
Сейiт және:—Бiз жынлардан келдiк,—дедi,
Әскерiмiз сол тауда тұрар,—дедi.
Тауабил аһи ұрып қайтып барды,
Мұсылманлар сол уақытта «Сейiт» дейдi.

6170

Ақратис майданға кеп тұра алмады,
Бiр палуан ол Сейiтке келген болды.
Сейiт оны көтерiп алып, көкке атты,
Жерге түспей, қылыш илән екiге бөлдi.
Әлхасыл, бiз айталық үшбу сөздi,
Алпыс мүшiрiктi һәр түрлi һәлак қылды.
Мұсылманлар тәкбир айтып, сайха қылды,
«Аләйк ғаун Алла» деп дұға қылды.
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Ақратис: «Бұ кiм?» деп ғажап қалды,
Барса, жұмла палуанларды һәлак қылды.
Ол майданға һешбiр адамлар келе алмады,
Сейiт хазiретi ол әскерге өзi барды.
6180

Мұсылманлардың әскерлерi бiрге кiрдi,
Екi дария қосылған мисли болды.
Сол күнi ақшам болғанша соғыс болды,
Андан соңыра екi тарапы қайта қонды.
Сейiт және мағлұм тауға жүре бердi,
Мұсылманлар ол жiгiтке дұға қылды.
Мүшiрiклердiң тараптары мәлүл болды,
Сейiт және түн жарымында қайта барды.

6190

Мүшiрiклерге нағра тартып, сайха қылды,
—Менiм атым—қайсар ұғылы Шамғұн,—дедi.
Мұхаммедилердiң дiнiне кiрдiм,—дедi,
Қостантиндi өлтiрiп келдiм,—дедi.
Кiрмесеңiз дiн исламға сiзлер,—дедi,
Қырармын мен жұмлаңызды қазiр,—дедi.
Сол уақытта мүшiрiклер соғылысты,
Таң туғанша мүшiрiклер қырылысты.
Табарик бағыз халде сайха қылды,
«Абдулуаһап, Ахмет Тұран, Жағда ғазы»
					
дерлер ердi.
Мұсылманлар таң атқан соң және келдi,
Жүһүдлерге және бұнлар қылыш ұрды.

6200

Мүшiрiклердiң туларын жығып алды,
Малғұндар керi қашып, һәлак болды.
Сексен мың мүшiрiк сол күнi өлген ердi,
Мұсылманлар жұмласының малын алды.
Мұсылманлар бiр жерге келiп қонды,
Мүшiрiклердiң малдарын бахшиш қылды.
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Ендi мұсылманлар сол жерде рахат қылды,
«Дұшпанлар және келсiн» деп тоқтады.
		

6210

Әзiн жаныб

Ендi мұсылманлар рахат қылып жата тұрсын,
Ендi қашқан мүшiрiклердiң сөзi келсiн.
Қашқындар қайсарға және жылап барды,
Мажыра көргендерiн айтып барды:
—Шамғұн ұғылың мұсылман болған,—дедi,
Түн iшiнде ол бiздi қырған,—дедi.
Ол бiздi һәлакатқа салған,—дедi,
Тек сiзге бiз хабаршы қалған,—дедi.
Қайсар сонда шаш-сақалын жұла бердi,
Басындағы тәждi жерге лақтырды.
Уа және тақ үстiнен ұшып түстi,
Есiн және сол жерде танып қалды.

6220

Уәзiр, беклер ылаж таппай сандалады,
Һәр жерден дәрiгер iздеп, ол қарады.
Сейiтке мазақ қылар уақыт келдi,
Дәрiгер болып, шатырға кiрiп келдi.
Һәр жерiн ол қайсардың уқалады,
Және шаш-сақалын сипалады.
«Дәрi» деп, ғудтың майын сипалады,
«Тез, жылдам тұрады» деп жүре бердi.

6230

Шатырдан Сейiтбаттал шығып ердi,
Қайсар сорлы түшкiрiп тұра келдi.
Отырып шаш-сақалын сипап ердi,
Шаш-сақалы сыпырылып, жерге түстi.
Уәзiр, беклерi қайсарды қарап көрдi,
Мисли жүнiн алған текеше-шинаш болды.
Бiр уәзiрi қайсардың қолына айна бердi,
Жүзiн көрiп, қайсар сорлы қайран қалды.
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—Мұны қылған дәрiгердi iзлең,—дедi,
Тапсаңыз, терiсiн тiрi сойғыл,—дедi.
Сейiт және бiр жүһүдке өнер қылды,
Қайсардың кеткен ақылын баян қылды:
6240

—Ол қайсарды бiр дәрiгер жазған ердi,
Алтын-жауһар берем десе, таба алмады.
Сен жүгiрiп, дәрiгер болып барғыл,—дедi,
Оның алтын-күмiсiн алғыл,—дедi.
Жүһүд сорлы жүгiрiп бара қалды,
—Қайсарға дәру қылған мен-дүр,—дедi.
—Хош болар, дәру қылсаң жарар,—дедi,
Берейiк ақыңызды сенiң,—дедi.

6250

Терiсiн басынан төмен соя бердi,
Сонда жүһүд «Мен емес» деп ойбай салды.
Не қылсын жүһүдтiң ойбайларын,
Бояды қызыл қанға борбайларын.
Сейiттiң ғажап қылсаңыз өнерлерiн,
Хаупi жоқ, мүшiрiклердi күлкi қылды.
Ендi қайсар жүнiн алған шинаш болды,
Басын қатындардай бүркеп алды.
Әлқисса, қайсар сорлы асығып атқа мiндi,
Қисабсыз әскер илән жолға жүрдi.
Һәрқайсысы лақ ұрып мақтанады,
«Мұсылманларға пәлен қылам, түлен қылам»
					
деген болды.
		

6260

Әзiн жаныб

Малғұндар мақтанысып келе тұрсын,
Мұсылманлардың тарапының сөзi келсiн.
Мұсылманлар халифасына хабар бердi,
«Қайсар малғұн жақындады мұнда,—дейдi.
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Қарсы тұрар хал жоқ-дүр жерде,—дейдi,
Тез, жылдам келе көрсiн мұнда» дейдi.
Бұ хабар халифаға жылдам барды,
Халифа һәр мұсылманларға хабар жазды.
Һәр мұсылманлардың патшалары мұны бiлдi,
Жұмласы әскер илән жылдам жүрдi.
		
		
Әзiн жаныб
6270

Иләһым құтты қылсын жолдарын,
Тыңлаңыз Малатия халқының халдерiн.
Мұсылманлар хиндик қазған жерге келдi,
Мүшiрiклердiң атырабына көзiн салды.
Бiр уақытта ирек-ирек тозаң шықты,
Пасықтар гөруһ-гөруһi келер көрдi.
Анлардың һәр тарапына көз жетпейдi,
Мүмiнлер тәкбир айтып, қарап тұрды.

6280

Қайсар малғұн мұсылманларға қайран қалды,
«Нешiк жүректi қауымлар бұнлар?—дедi.
Бiзлер дария мысалы көз жетпейдi,
Анлар мысалы бiр кесе судай,—дедi.
Ол суды қазiр төксек болар ердi,
Ләкин күн кеш болды қазiр» дедi.
Сол күнi әскерлерi һәр жайға қонып жатты,
Мұсылманлар Хаққа ғибадат қылып жатты.
Таң туғанда екi әскерлер атқа мiндi,
Соғыстың қызық болар уақыты жеттi.
Қайсар малғұн пiл үстiне тақты құрды,
Бекiтiп, тақ үстiне мiнiп алды.

6290

Уа және қайсар қайғырып бiр сөз айтты:
—Аһи, Тарион болмады,—деп жылады.
Бұ майданда, әгар, Тарион болса,—дедi,
Ол раушан қылар ердi жүзiмiздi.
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Сол уақытта Ақратис сөз сөйледi:
—Ол өлсе, сiз саламат болғыл,—дедi.
Мен де қызмет қылармын сiзге,—дедi,
Берермiн дұшпанларды тұтып,—дедi.

6300

Бұнлар бұ сөз үстiнде тұрған ердi,
Бiр тозаң Бағдад жақтан пайда болды.
Назар салып, анларды қарап көрдi,
Мұсылманлардың ләшкерi екен, оны бiлдi.
Ол ләшкерлер хауарзаминнiң жiгiтi ердi,
Оның бастығы Мүмлан ғазы деген ердi.
Жүз жерден ту ұстаған палуанлары,
Алыстан оқ атушы мергендерi.
Үшбулер мүшiрiклерге көзiн салды,
Тау-тас, жердiң жүзiн алған көрдi.
Әмiр Омардың әскерлерiне көзiн салды,
Сахарада бiр бөлiнген қой секiлдi.

6310

Бұнлар ендi Алладан медет сұрды,
«Хақ дiнге өзiң жәрдем бергiл» дейдi.
Мүмлан ғазы оқшыларға әмiр қылды:
—Һәрқайсыңыз үштен оқты атқыл,—дедi.
Сол уақытта үштен оқты атып ердi,
Һәрбiр оғы үштен зиада адам қырды.
Бұ атқан мұсылманлардың ойыны ердi,
Көрсеткен дұшпанларға саясаты.

6320

Көп дұшпанлар үшбу оқтан һәлак болды,
Не қыларын бiле алмай соғылысты.
Қайсар сонда:—Нар-нұр ұрсын сiздi,—дедi,
Не себеплi үркерсiз қойдай?—дедi.
Бұ тараптан әмiр Омар ләшкерге қарсы барды,
Көрiсiп Мүмлан илән шат болды.
—Әмiр Омар, халифа қайда?—деп сұрады,
—Халифа ертең келер,—деп жауап бердi.
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Мүмлан илән сөйлесiп тұрған ердi,
Жүз мың ләшкер илән Нұғман патша
					
жетiп келдi.
Артынан Иеменнiң патшасы Бахтияр келдi,
Уа және Бұхар патшасынан елу мың
				
ләшкер келдi.
6330

Уа және Хабаши патшасы Қарун келдi,
Уа және Мысыр сұлтаны Фараун жетiп келдi.
Уа және Абдулқадыр Шалаби жетiп келдi,
Әлқисса, бағзы жүз мың,бағзы елу мың
					
ләшкер ердi.
Жұмласы саптар болып тұра қалды,
Құдаға сәна айтып, мiнәжат дұға қылды.
		
Әзiн жаныб
Мүбараз әл-аууал*
Екi ләшкерлер һәрбiрiсi тiктi көзiнi,
Дiн қуаттап һәрбiрiсi сөз сөйледi.
Қайсардың бек бiр палуаны болар ердi,
Есiмiн Русин деп айтар ердi.

6340

Майданға ол малғұн келiп тұрды,
Мұсылманлардан Әли ибн Рашид деген келдi.
Екiсi хайли заман соғыс қылды,
Қата кеттi, Әлидi ол шаһид қылды.
Андан соңыра Қасым деген бiреу шықты,
Оны дахи ол лағин шаһид қылды.
Андан соңыра Нұғман ғазы шығып ердi,
Екiлiсi көп уақытша соғыс қылды.

6350

*

Бiрiншi соғыс.

Бiр хамләде күрзi илән ұрған ердi,
Нұғманның аты жығылып, жерге түстi.
Нұғманның жолдастары алып қашты,
Өзiнiң әскерлерiне алып барды.
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Уа ғайр мұсылманлар да және барып ердi,
Келгенiн Русин малғұн забун қылды.
Әлқисса, ол майданда Русин тұрды,
Күн кеш болып, екi ләшкерлер қайта қонды.
Ошал күнi мұсылманлар мәлүл болды,
Дұшпанлар шат болып, шарап iштi.
Уа және сабах садық таң да туды,
Екi әскерлер сап болып және тұрды.
6360

Саһил ғазы майданға барып тұрды,
Дұшпанлардан Антақия деген жетiп келдi.
Антақияға Саһил ғазы күрзi ұрды,
Антақия аты үстiнен жерге түстi.
Тез тұрып, қылыш илән ұрып ердi,
Саһилдiң төрт бармақтай иiнiн жарды.
Саһилдiң жолдастары алып кеттi,
Мүмiнлерден Ғасым деген және шықты.

6370

Келубан Антақияның белiн тұтты,
Кемерiн кесiп алып, о да қашты.
Дұшпанлардан Ғақарыб деген мүртад келдi,
Ғасым илән мұқабил хамлә қылды.
Қаһарланып Ғасым қылыш ұрған ердi,
Ғақарыбты екi пәре қылып салды.
Уа және Исхақ куфи мүртад келдi,
Мұсылманлардан хауарзамин Мұса келдi.
Екiсi бiр-бiрiне оқтар атып ердi,
Мұсаны ол лағин шаһид қылды.
Андан соң Мүмлан ғазы жетiп барды,
Оқ-жайын екiлiсi құрып алды.

6380

Оғын Мүмлан ғазы атып ердi,
Лағиннен iштен өтiп, жерге кiрдi.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Сол жерде жетпiс мүшiрiктi һәлак қылды.
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Сол уақытта қайсар малғұн аһи қылды,
Мүмланға он мың пiл, ләшкерлердi қоя бердi.
Әмiр Омар хауарзамин жiгiтiне «Оқ ат» дедi,
Сонда жiгiттер жаңбыр кебi оқ жаудырды.

6390

Сол уақытта пiлдерi керi қашты,
Қайсар және елу мың әскерге әмiр қылды.
Он екi мың хауарзаминнiң жiгiтi араласты,
Сайхасы адамлардың көкке шықты.
Мүмланның сол уақытта аты жығылды,
Дұшпанлар шынжыр салып, байлап алды.
Мұсылманлар Мүмлан үшiн бек қайғырды,
«Асыл ер ғапыл халде түстi-ау» дестi.
Және дұшпанлардан Сақрат деген бiреу келдi,
Мұсылманлардан Ахмет Тұран ғазы келдi.
Ахмет Тұран Сақраттың белiн тұтты,
Бина апаруға оңтайланды.

6400

Сақрат сонда кемерiн кесiп қашты,
Такфур деген бiр мүшiрiк және келдi.
Екiлiсi мүбаразға хамлә қылып ердi,
Қайсар және шынжыршыға сол халде әмiр қылды:
—Бiрiн-бiрi тұтқан халде ұмтыл,—дедi,
Ғапыл халде шынжырды салғыл,—дедi.
Такфур илән Ахмет Тұран қол тұтысты,
Сол халде төрт жүз кәманд шынжыр салды.

6410

Ахмет Тұранды ғулуу қылып байлап алды,
Мүмланның қасына келiп оны қойды.
Мүмiнлер сол уақытта бек қайғырды,
Шыдамай Тауабил рұми жетiп келдi.
Такфур илән хайли заман хамлә қылды,
Тауабилдiң қалқанын пәре қылды.
Сол уақытта бiр сайха пайда болды.
Жетi қат көк жерге түскен мисли болды.
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Тұрған жанлар ақылы қайран болды,
Бағзылар есiн танып, аттан түстi.
Әмiр Омар сол уақытта «аһи» деп шат болды,
«Сейiт-дүр жын болып келген» дедi.
6420

Қайсар және «аһ» деп қайран қалды,
«Бұ сағиқа не-дүр?!» деп ғажап қалды.
Сол уақытта Шаһ әулие жетiп келдi,
Такфурге ашу бiрлән күрзi ұрды.
Дүнияға келмегендей оны қылды,
Жанын жаһаннамға ұластырды.
Оны көрiп Русин малғұн жетiп келдi,
Сейiтке келiп, сүңгi хамлә қылды.

6430

Оның сүңгiсiн қамшы илән пәре қылды,
Лағинға сүңгiнi өзi салды.
Мұсылманлар шат болып тәкбир қылды,
«Аләйк ғаун Алла» деп дұға қылды.
Дұшпанлардан Сақран деген және келдi,
Сейiт оны көтерiп, ауаға атты.
«Тайғ зухаки» қылышын қолына алды,
Жерге түспей, екi пәре қылып салды.
Мұны көрiп, дұшпанлардың құты ұшты,
Ендi майдан жерiне бара алмады.
Шаһ жиһан майданда тұрып нағра салды,
—Әй, пасық, дiн дұшпанлары, келгiл!—дедi.

6440

Неше айтса да дұшпанлар һеш келмедi,
Сейiт ендi «т�������������������������
���������������������������
айғ зухаки» қылышын алды.
Дұшпанлардың әскерлерiне келiп кiрдi,
Жүрген жерiн мисли шапқан шөптей қылды.
Қайтып келдi, майданда және тұрды,
—Әй, мүшiрiклер, ер-палуанларың жоқ па?—дедi.
Дұшпанлар қайран қалып тұған ердi,
Сол халде Бағдад тарапынан тозаң шықты,
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Екi тараптары назар салып тұрған ердi,
Мұсылманлардың жүз мың туын заһир көрдi.
Соғыстың өнерлерi
6450

Соғыстың нағрасын шалып қалды,
Мунадилер шиғыр айтып, даусын созды.
Һәр тараптан өнер қылып, сауық қылды,
Һәрқайсысы түрлi ойын, сауық қылды.
Мисли айд құрбандай әузелерi,
Жердiң жүзiн толтырды сайхалары.
«���������������������������������
Бұ келген руйзамин сұлтан,—дейдi,
Ғинаят аңа берген Сұбхан,—дейдi.

6460

Ас сұлтан Зил Аллаһ фил арди*, бiлсең,—дейдi,
Құран—хафиз, ұранымыз—Сұбхан,—дейдi.
Дәлелiмiз—Кәлам Алла, Құран,—дейдi,
Оны «жағала фил арди халифа,—дейдi.
Кiм халифаға халықлық қылса,—дейдi.
Аллаға халықлық қылған болар,—дейдi.
Халифаға қылыш тұтса һәркiм,—дейдi,
Аллаға қылыш тұтқан болар,—дейдi.

6470

Дiн қылышын ұрармыз бiзлер,—дейдi,
Өлсек—шаһид, қалсақ—ғазы бiзлер» дейдi.
Мұсылманлар фауж-фаужи әскер келдi,
Һәрқайсының салтанаты ердi.
Қайсар сорлы таң қалып тұрған ердi,
Бұ келген Сиасынның ләшкерi ердi.
Халифаның ғаламаты
Сол уақытта бiр тозаң және келдi,
Сияпаттың ұлығсы ендi келдi.

*

Сұлтан—Алланың жердегi көлеңкесi.
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Бiр күмбез мисли шаһар көшiп келдi,
Салтанат сияпатты шатыр келдi.
Лиуа әлхамду Мұстафаның туын көрдi,
Басында жарқыраған нұрды көрдi.
Бiр ақ пiлдiң үстiне шатыр құрған,
Iшiне алтын-жауһар тағын құрған.
6480

Ол тағының шұғыласы ғажап ердi,
Сыртына нұры балқып шығар ердi.
Халифа ол тағының үстiнде ердi,
Бес жүз мың мүфти, мүдәррис бiрге ердi.
Қасында Құран хафиз бес жүз ердi,
Анат «фатиха» сүресiн оқыр ердi.
Алдында төрт жүз муәзiн азан айтып келер ердi,
Көңiлiңiзге жетер тәкбир, таһлил,
			
салауат айтқанлары.

6490

Бiр мың жiгiт темiр киген,
		
жалаң қылыш тұтқандары,
Төрт мың жiгiт саржа кезлер оқшылары.
Күрзi тұтқан төрт мың ердi палуанлары,
Үш жүз зәңгi екi тараптан да
			
пiл тұтқан ләшкерлерi.
Мың жетi жүз арғымақ ат алтын ерлi,
Салтанатқа жетелеп келерi оны.
Үшбулер һешбiр соғыс қылмас ердi,
Жұмласы халифаны сақтап тұрар ердi.
Бұ сипатты азимат илән халифа келдi,
Көрген бар, көрмеген бар қайран қалды.
Халифаның бұл азиматын қайсар көрдi,
Айрылып ақылынан, есiн танды.

6500

Әмiр Омар халифа ағзамға қарсы барды,
Ғиззатлап көрiс қылып, хал сұрасты.
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Қайсардың ләшкерiне халифа көзiн салды,
Малғұндардың көптiгiне қайран қалды.
Ол көп болса Алла Қадiр, Сұлтан, Ғани,
Хақ дiнге жәрдем берсiн өзi һади.
Ендi халифаның майданға көзi түстi,
Арыслан кебi бiр жiгiттi тұрған көрдi.

6510

Халифа әмiр Омардан сауал қылды:
—Майданда жалғыз тұрған кiм-дүр?—дедi,
Әмiр Омар халифаға жауап бердi:
—Бұ жiгiтке қайранбыз бiзлер,—дедi,
Өнерi һәм хиафаты мисли Сейiт,—дедi,
Ләкин түсi тәбдил қара-дүр оның,—дедi.
Уа және бiз сұрадық онан,—дедi,
«Бiз—жынлардың жiгiтi» деп жауап бердi.
Ол келмес арамызға бiздiң,—дедi,
Сол тауға һәр күн кiрiп кетер,—дедi.

6520

Әгар ол жiгiт келмесе бiзге,—дедi,
Қайсар һәлак қылар ердi фил хал,—дедi.
Халифа сонда ол жiгiтке дұға қылды,
Жұмла тұрған халайықтар «әмин» дейдi.
Бiр адам ол жiгiтке шауып барды,
«Сiзiң үшiн халифа дұға қылды» дейдi.
Сейiт сонда атынан жерге түстi,
Халифаға тағзым қылып, қайта мiндi.
Атқа мiнiп, ғажайып ойын қылды,
Жетпiс түрлi өнерiн ол көргiздi.
Жұмла тұрған екi тараптың ләшкерi
				
қайран қалды,
Бұрын өнерiн көргендер «Сейiт» дейдi.

6530

Халифа айтты:—Хақ Тағала Қадiр өзi,
Күллу шайға мұдаббир және өзi.

ғазауат сұлтан
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Не болса Хақ Тағала қылар өзi,
Мүмiнлерге жәрдем үшiн берген өзi.
Сол уақытта Шаһ әулие нағра салды,
—Келерге һеш палуанларың жоқ па?—дедi.
Сол уақытта Көркен есiмлi бiреу келдi,
Сейiтке келiп сүңгi хамлә қылды.

6540

Сейiт оны көтерiп, жерге ұрды,
Қарундай жерге ұрған ол жауызды.
Кишмир деген бiр жүһүд және келдi,
Сейiт оны сөйлетпей, байлап алды.
Халифаға сауға қылып оны бердi,
Шишан деген бiр палуан және келдi.
Оны дахи бiр ұрып, байлап алды,
Халифаға сауға қылып және бердi.
Не қисса азайталық үшбу сөздi,
Сол жерде он жетi палуанды байлап алды.
Уа және сексен палуан мүртадлары,
Һәрқайсысын бiр өнермен һәлак қылды.

6550

Мұсылманлар оны көрiп шады болды,
«Аләйк ғаун Алла» деп дұға қылды.
Мұхаммед Мұстафаға салауат қылған садалары,
Жер үстi, тоғыз қат көкке қылған зары.
Перiштелер «әмин» деп тұрды бәрi,
«Бұнлардың қабыл қыл,—деп,—дұғаларын��
»�.
Ендi мүшiрiклер майданға келе алмады,
Жүһүдтер есiн танып қайран қалды.

6560

Сейiт және бiр айбатты нағра салды,
Жетi қат көк жерге түскен мисли болды.
Ол дауыстан қорқып, ат жығылды,
Бағзы қорқақ адамлардың жаны шықты.
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Мүбәрак «т�������������������������
���������������������������
айғ зухаки» қылышын алды,
«Алла Акбар, иә, Мұхаммед!» деп ұра бердi.
Ол қылыштың бiр ғажабы болар ердi,
Қаһарланса, қырық аршын озар ердi.
Ол қылыш аждаһа мысалы ысқырады,
Сейiт сонда арыслан кебi күркiрейдi.
Бұ һайбатын Сейiттiң көргендерi,
Соғыс қайда, қой кебi үркер ердi.
6570

Қойға кiрген аш бөрi Сейiт болды,
Бiр сағатта қан кеуденi көтерiп, селдей болды.
Сол уақытта күн кеш болып, ақшам болды,
Екi әскерлер айрылып, керi қонды.
Сейiт дахи тауға таман жүре бердi,
Халифа қайран қалып, дұға қылды.
Мұсылманлар отырып сөз сөйледi:
«Уа, Алла, ағлам сол Сейiт болар,—дестi.

6580

Өзiн сатыр қылып жүрген,—дестi,
Ол Сейiттiң кiм бiлер хайласыны?�
»
Әмiр Омар ол таудан көп қарады,
Таба алмай Сейiттi қайтып келдi.
Ендi қайсар келiп шатырына отырады,
Ол жiгiттен бек қорқып, сөз қылады.
Мүшiрiклердiң арасына қорқу түстi,
Ол жiгiттi һәр жерде сөйлей бердi:
«Бiз Батталдан қорқар ердiк бұрын,—дейдi,
Бұ Батталдан он есе артық болды» дейдi.
		

6590

Әзiн жаныб

Бұнлар бұ сөз сөйлесiп тұра тұрсын,
Сейiтке өнер бастар уақыты келдi.
Сейiт тауға атты жасырып қойды,
Қайсардың шатырына түнде келдi.

ғазауат сұлтан
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Суретiн тәбдил қылып бiлдiрмедi,
Қайсардың бiр адамы бола қалды.
Қайсардың шатырына кiрiп келдi,
Малғұнды тақ үстiнде отыр көрдi.
Һәр ықылымдардың патшалары бiрге ердi,
Ортасында Ахмет Тұран, Мүмлан ғазы
					
отыр көрдi.
Қайсар:—Бұнларды өлтiргiл,—деп айтар ердi,
Бiзге Нар-нұр риза болсын,—деп айтар ердi.
6600

Беклер сонда:—Өлтiрмең үшбулердi,
Бiзден де тұтқын болған көп-дүр,—дедi.
Әгар мұны өлтiрсең қазiр,—дедi,
Жұмласын өлтiрер анлар,—дедi.
Бұ сөздi патша-беклер мақұл көрдi,
Таудан келген жiгiтi сөйлей бердi:
—Ол жiгiт палуанларды хараб қылды,
Сейiттен он мәртебе артық болды,
Бiлмеймiз ол жiгiтттi бiзлер,—дейдi.

6610

Ол: «Бiз жiгiтпiз жынлардан» деп сөйлейдi,
Сол уақытта Сейiтбаттал һәм сөйлейдi:
—Бұ екi адам ол жiгiттi бiлер,—дедi.
Бұ екiлiсiн маған бергiл қазiр,—дедi,
Мен қинап сөйлетейiн мұны,—дедi.
Қайсар сонда:—Хош болар, алың,—дедi,
Бек қинап, аулақ жерде сөйлет,—дедi.
Екiсiнi Шаһ әулие алып кеттi,
Апарып, аулақ жерде қолын шештi,
—Иә, Ахмет Тұран, сен маған бақшы,—дедi,
Танырмысың, ұқсармын кiмге?—дедi.

6620

Сейiтке сонда Ахмет Тұран назар салды,
«Аһи» деп есiн танып, құлап кеттi.
Уа және есiн жиып, Сейiтке назар қылды,
—Сұлтаным, Сейiтпiсiң?—деп жылады.
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Сейiт болсаң бiлдiршi маған,—дедi,
Интизар әһлi исламдар саған,—дедi.
Сейiт айтты:—Иә, Ахмет Тұран, бiлгiл менi,
Досты садық жар болар iсiң Сейiт,—дедi.

6630

Жын хиафатлы ол таудан келген,—дедi,
Майданда түрлi өнер қылған,—дедi.
Ахмет Тұран естiдi Сейiттiң сөзiн,
Аяғына сүрттi екi көзiн.
Сейiт оны құшақтап, сүйдi көзiн,
«Жығыл» деп, Ахмет Тұранға ақд өзiн.
Сол уақытта Мүмлан ғазы сауал қылды,
Ахмет Тұран сауалына жауап бердi:
—Естiсең Сейiтбаттал Шаһ уәлинi,
Бiздiң бұ сұлтанымыз көргiн мұны.
Естiп Мүмлан ғазы тағзым қылды,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

6640

Тез жүрiп Шаһ әулие ат iздедi,
Екi атты алып келiп мiнгiзедi.
—Сiзлер ендi тұрмаңыздар мұнда,—дедi,
Жылдам жүрiп барыңыздар анда,—дедi.
Сәлем айтқын халифа илән жаранларға,
Дұғашы бiз пақырға болғандарға.
Иншалла, ертең заһир болармын жаранларға,
Интизар бiз пақырға болғандарға.

6650

Жаранлар мәлүл болмай тұрсын анда,
Иншалла, жәрдем берер Қадiр Алла.
Бұ сөздi естiп алды бұнлар сонда,
Шаһ жиһан Сейiттiң дәулетiнде.
Отыр ердi жаранлар шатырында,
Сәлем берiп, кiрiп келдi бұнлар сонда.
Әмiр Омар шат болып сұрады сонда:
—Нешiк халас болдыңыз—деп,—Құдауанда?

227
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Сөзлерiн баян қылды бұнлар сонда:
—Халас болдық Сейiттiң дәулетiнде.
Халифаға алып келдi Омар сонда,
Жер сүйiп, тағзым қылды бұнлар сонда.
6660

—Иә, халифа, башарат болсын сiзге,
Көп сәлем Сейiт айтты бiзден сiзге.
Сау-сәлемет жүрген қазiр күнде,
Босатып ол жiбердi бiздi мұнда.
«Ертең заһир болам,—дедi,—ендi сiзге,
Дұғашы бола тұрсын,—дедi,—бiзге��
»�.
Халифа мұны естiп шатлық қылды,
Құдайға шүкiр үшiн намаз қылды,

6670

Баршасы дұға қылып «әмин» дейдi,
Мұхаммед Мұстафаға салауат қылды.
Тауабил және тәкрар сөз сұрады:
—Жаным, сөзiң рас па?—деп сұрады.
—Сөзiмiз бақи хақ,—деп жауап бердi,
Босатып қазiр бiздi ол жiбердi.
Мың-мың шүкiр жаранлар жұмла қылды,
Шаттықтан ұйқы келмей, ояу тұрды.
		

Әзiн жаныб

Ахмет Тұран Мүмлан илән кетiп ердi,
Қайсардың шатырына және келдi.
Мас болып қайсар сорлы жатыр ердi,
Сорлыны жатқан жерде алып кеттi.
6680

Бiр сахарадағы ағашқа байлап қойды,
Уа және «көзiңдi аш» деп дауыс қылды.
Қайсар сонда көзiн ашып көрдi,
Байланған бiр ағашта өзiн көрдi.
Бiр адам қарсысында тұрған көрдi,
Ол адам қамшы илән бетке соқты.
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—Әй, лағин, танырмысың менi?—дедi,
Танымасаң Иса рұх Алла мен-дүр,—дедi.

6690

—Иса болсаң неге ұрасың менi?—дедi,
Сенiң үшiн бас бердiм күн-түн,—дедi.
Уа және қамшы илән оны ұрды,
—Әй, лағин, сөйлемегiн һеш сөз,—дедi.
Мен саған падишалық бердiм,—дедi,
Жетi ықылым жұртты мұтиғ қылдым,—дедi.
Кәнi, қылған қызметiң маған,—дедi,
Жатырсың тақ үстiнде һәр түн,—дедi.
Қырдырдың беклер илән палуанларды,
Уа және не қисапсыз ләшкерлерiнi.
Сонда қайсар жылаумен сөз сөйледi:
—Ендi маған тура жол көргiз,—дедi.

6700

Болайын әмiрiңше ендi,—дедi,
Ғафу қыл, бұрын өткен күнәһiмдi.
Сейiт ендi қайсардан сөз сұрады:
—Бiлермiсiң, таудан келген кiм-дүр?—дедi.
Қайсар айтты:—Бiлмеймiз бiзлер оны,
Хараб қылған сол ер-дүр,—дедi.
—Бiлмесең, мен бiлермiн оны,—дедi,
Жын болып ол келген—Сейiтбаттал,—дедi.

6710

Қайсар айтты:—Тарион отқа жақты,
Ол Баттал Харажында өлген,—дедi.
Сейiт айтты:—Ол өлген жоқ қазiр,—дедi,
Саққа болып, ол саған су келтiрдi.
Һәр түнде палуанларыңды ол өлтiрдi,
Уа және түнде қырған көп ләшкерiңдi.
Уа және дәрiгер болған саған,—дедi,
Түсiрген шашың бiрлән сақалыңды.

ғазауат сұлтан

Ол Баттал және келер ертең,—дедi,
Заһир қылар әуелгi суретiнi.
Ол шақырар майданда сенi,—дедi,
Өзiң бар сол уақытта оған,—дедi.
6720

Оның өлiсi табылар сенен,—дедi,
Сенен ғайр өлтiрмес һешкiм оны.
Әгар сонда бармасаң өзiң,—дедi,
Екi дүнияда азап қылармын саған,—дедi.
Ендi Сейiт оның ақылын зайұл қылды,
Апарып тақ үстiне оны қойды.
Бiр дәрiнi мұрнына иiс қылды,
Көзiн ашып, өзiн тақытта көрдi.

6730

Шақырды ендi қайсар уәзiрлердi,
—Мен көрдiм, жауыз ерлер, бiр ғажапты.
Маған Иса рұх Алла заһир болды,
Апарып, төртiншi қат көкке қойды.
Жүзiме бақ, ол менi ұрды,
Уа және һәр жерiме жарақат салды.
Назар қылып, жұмла уәзiрлер оны көрдi,
Қамшы тиген жарақаты заһир едi.
Сейiтбаттал өлмеген-дүр қазiр,—дедi,
Саққа болып, бүлдiрген ол бiзлердi,
Жын болып ол таудан келген,—дедi,
Ертең заһир қыла-дүр өзiнi.

6740

«���������������������������������
Майданға өзiң барғын ертең,—дедi,
Ол Батталдың өлiмi сенен» дедi.
Ендi беклердiң көңiлiне қорқу түстi,
Сол уақытта сабах садық таң да туды.
Қызық болар соғыстың уақыты келдi,
Жаранлар, ендi сiзлер тыңла мұны.
Сейiт хазiреттiң заһир болар уақыты келдi,
Қайсардың өлiмiнiң уақыты болды.
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Уақыт әл-мубаразу әл-ухра-дүр*

6750

Екi тарапы сап болып майдан тұрды,
Мұсылманлар ол тауға назар салды.
Сейiт хазiретi сол уақытта шыға келдi,
Әуелгi нұры балқып, күндей туды.
Алтын кебi сары аты жалтырады,
Жетпiс екi ойын қылып жетiп келдi.
Мисли көлге түскен қу құс мысалы,
Қанатын қағып, майданға тұра қалды.
Ойынға екi тарапының халқы қайран қалды,
Мүмiнлердiң шаттығы көкке шықты.
Халифа башаратлық нағра соқты,
Мүшiрiклердiң жүзi төмен, қасiрет шектi.

6760

Мүмiнлерге Шаһ жиһан қарсы тұрды,
Мүбәрак нұрлы жүзiнен ниқаб ашты.
Әуелi Алланың есiмiн заһир әзкәр қылды,
Уа және Мұхаммед Мұстафаға салауат айтты.
Мүбәрак хұсни даусын заһир қылды,
Өзiнiң Сейiтлiгiн баян қылды.
—Тарионнан мен аман келдiм,—дедi,
Дұшпанларға көп һәлак салдым,—дедi.

6770

Иншалла, һәлак қылармын дұшпанларды,
Сiзлер жары дұғада қылғыл бiздi.
Сол уақытта әмiр Омардан сабыр кеттi,
Тез келiп Сейiт илән көрiс еттi.
Дадасы Тауабил және шауып келдi,
Зар жылап Сейiттiң көзiн сүйе бердi.
Екi ұғылы Сейiттiң Әли, Нәзiр және келдi,
Зар жылап атасын құшақтады.

*

Басқа соғыс уақыты.

ғазауат сұлтан
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Жұмла тұрған әһлi ислам зар жылады,
Мисли қияметтiң күнi болды.
Сейiт сонда көзiне жас алмады,
Дiн қайраты iшiне жош әйлады.
6780

Әмiр Омар Шаһ әулиеге:—Жүргiл,—дедi,
Халифаға ендi мұшраф қылғыл,—дедi.
Сейiт оған:—Уақыт тар қазiр,—дедi,
Сауға бiрлән барармын оған,—дедi.
Шат болып халифаға қайтып келдi,
Сейiттiң мажырасын айтып келдi.
Халифа башарат дабылын және соқты,
Мұсылманлар мың, мың шүкiр Хаққа қылды.

6790

Қайсардың әскерлерiне қайғы толды,
Дауыл соққан жапырақтай қалтырады.
Сонда Қайсар әскерлерiне:—Қорықпа,—дедi,
Батталды мен өлтiрем қазiр,—дедi.
Шаһ жиһан дұшпанларға қарсы тұрды,
—Әй, малғұндар, қ���������������������
����������������������
айсарың келсiн,—дедi.
Қайсар естiп майданға бармақ болды,
Беклер сонда:—Сiз барарға жол жоқ,—дедi.
Сен жинадың не қисапсыз әскерлердi,
Iшiнде палуанлары көп-дүр,—дедi.
Әуелi анлар барсын оған,—дедi,
Бас берсiн, иә бас алсын олар,—дедi.

6800

Әлқисса, Тарун деген палуан барды,
Сейiтке «сиқыршы» деп замлап барды.
Ол лағин Сейiтке сүңгi салып ердi,
Сейiт оның сүңгiсiн маниғ қылды.
Көтерiп, ол малғұнды жерге ұрды,
Күл болып, жаһаннамға ол жөнелдi.
Андан соң Талқан деген және келдi,
Ол және қаһарланып замлап келдi,
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6810

Сейiт сонда қолына қылышын алды,
Ол малғұнды аты илән төртке бөлдi.
Рустамның нәсiлiнен бiр ер келдi,
Сейiт оған:—Иман айт!—деп әмiр қылды.
Ол сорлы қабылы жоқ боқты айтты,
Қылышын алып, Сейiтке хамлә қылды.
Сейiт ендi «с��������������������
����������������������
ам суар» күрзi алды,
Ұрып ердi, аты илән күлдей болды.
Сонда мүмiнлер тәкбир оқып, аза қылды,
Абдулуаһап «����������������������������
�����������������������������
Сұбхан Алла» деп дұға қылды.
Халифа Сейiт үшiн дұға қылды,
«Әмин» деп жұмла мұсылманлар шуылдады.

6820

Уа және пiлге мiнiп бiреу келдi,
Зорлығына халайықтар қайран қалды.
Сейiтке ол малғұн һәм сөйледi:
—Неге өлтiрдiң жұмланың патшаларын?
Алайын жұмласының өштерiнi,
Көтерiп оңтайланды күрзiсiнi.
Сейiт оның күрзiсiн тартып алды,
Дұшпанлардың әскерiне лақтырды.

6830

Ол күрзi әскерлерге барып ердi,
Там құлаған мысалы ол қырылды.
Уа және оған күрзi ұрып ердi,
Пiлi илән жерге кiрiп, жердей болды.
Әлқисса, үшбу сөздi азайталы,
Палуанларның он бесiн һәлак қылды.
Сейiт және мүшiрiклерге нағра салды:
—Қайсар қайда, тез майданға келсiн?!—дедi.
Қайсар мұны естiп, өзi жүрдi,
Қасына он мың қолын ертiп жүрдi.
Уәзiрлерiн қасына және ертiп алды,
Алтын, күмiс сияпатын киiп алды.
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6840
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Бейақыл қайсар сорлы сөз сөйлейдi:
—Сенiң өлiмiң қолымда менiң,—дедi.
Жолықты бұ түнi Иса маған,—дедi,
Өлтiресiң ол Батталды өзiң,—дедi.
Тiлiмдi алып, бiздiң дiнге кiрсең,—дедi,
Сарғаскер мен қылайын сенi,—дедi.
Сейiт сонда қайсарға сөз сөйледi:
–Әй, бейақыл малғұн,—деп сөйледi.

6850

Түнде тақтан көтерген мен-дүр,—дедi,
Жүзiңе қамшы ұрған және,—дедi.
Иса болып мен жеттiм саған,—дедi,
Саққа болып, бүлдiрдiм әскерiңдi.
Дәрiгер болып, түсiрдiм сақалыңды,
Түнде баян қылғанмын жұмласыны.
Бұ майданға келтiрдiм алдап сенi,
Халайықтарға рәсуа қылам ендi сенi.
Иман айтсаң, халас қылам ендi сенi,
Жұмла халқыңа сұлтан қылам және сенi.
Иә, қайсар, бiр сөз айтам, тыңла мұны,
Тауысалық сөзiмiздiң тамамыны.

6860

Бұ майданда жығар болсаң, әгар, менi,
Қабыл қылам сiзлердiң дiндерiңдi.
Әгар забун әйласам қазiр сенi,
Сонда қабыл қылармысың ислам дiнiн.
Қайсар сорлы хош көрдi үшбу сөздi,
Сейiтке оңтайланды күрзiсiнi.
Сейiт сонда жад қылды бiр Алланы,
Шығарды үзеңгiден оң аяғын.

6870

Жұмырық илән кеудеге ұрып ердi,
Мұғаллақ төбесiнен ол жығылды.
Қаршыға кебi кеудесiне мiнiп алды,
—Бiлдiң бе,—дейдi,—әй, малғұн, қуатыңды?

234

діни дастандар

Туғры қыл патша болсаң уағдаңды,
Иман айтып, иқрар қылғыл бiр Алланы.
«Мұхаммед Мұстафа—Хақ пайғамбар»
					
дегiл оны,
Жоқ десең, жаһаннамдық болдың ендi.
Қаза жеткен ол бейшара тiл алмады,
Жаһаннамнан ол жанын ала алмады.
Сейiт ендi кесiп алды оның басын,
Халифаға сауға қылып алып жүрдi.
6880

Халифа пiлден түсiп, қарсы жүрдi,
Сейiтке тағзым қылып ол көрiстi.
Сейiттiң көзiн сүйiп, дұға қылды,
Әһлi ислам «әмин» деп сайха қылды.
Қайсардың басын найзаға шаншып тұрды,
Уа және башаратлық нағра соғып тұрды.
—Һамиша дұшпанлардың басы, айа, сұлтан,
Атыңның аяғында болсын ғалтан.

6890

Мұның кебi дұшпанлар болса саған,
Мұзафир әйласын сақты аңа Сұбхан.
Және жүз мың мұның кебi болса дұшпан,
Кесiлсiн бастары, буылсын хандан.
Бiзлер дұға қылалы оған шыннан,
Иләһым, нәсiп қылсын шапағатынан.
Соғыстың ақырғы ғажабы
Майданда жетпiс екi ойын қылды,
Мисли айд құрбандай шаттық қылды.
Мұсылман әһлi «африн» деп дұға қылды,
Дұшпан әһлiнiң қалтырап, қаны солды.

6900

Шаһ әулие дұшпанларға қарсы тұрды:
—Майданға келiңiз,—деп нағра салды.
Ендi дұшпанлар жапырақ кебi қалтырады,
«Тарқалық» деп, бiр-бiрiн шақырады.
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Iшiнде һәр ықылымдардың патшалары,
—Һай-һай, сiзге не болды?—деп бақырады.
Қайсар үшiн келдiк пе мұнда,—дейдi,
Һәркiм дiнiн қуаттап келiп ердi.
Бiр мүбараз қылалы қазiр,—дестi,
Хал жетпесе, тарқармыз сонда,—дестi.
Жетi ықылымның патшалары қаулы қылды,
Таңдап палуанлар iшiнен бармақ болды.
6910

Һәр палуанларды қыздырып сөз сөйледi:
—Кiм Батталды өлтiрсе,
			
«қайсар» болсын,—дейдi.
Бағзы таңдап iшiнен атқа мiндi,
Ат көтермес бағзысы пiлге мiндi.
Бағзылардың бойлары мұнарадай,
Бағзылары ысқырған аждаһадай.
Бағзылары күркiрер арысландай,
Бағзылардың шұһрасы жолбарыстай.

6920

Бағзылардың сүңгiсi мұнарадай,
Бағзылардың қылышы аждаһадай.
Бағзылардың күрзiсi жүз батмандай,
Бағзылары тауды ұрса уатқандай.
Һәрқайсысының көңiлi мисли таудай,
Болып тұр ол Сейiттi өлтiргендей.
Болғай-дүр тәкбирiнiң халi қандай,
Ол—дуадақ, Сейiт оған қаршыға-дүр.
Әлқисса, Сейiтке келiп сөз сөйледi:
—Қайсарды неге өлтiрдiң?—деп сөйледi.
О да сенiң халифаңдай қайсар ердi,
Не себеплi қор қылдың ол қайсарды?

6930

Сейiт сонда:—Сөйлеме, малғұн,—дедi,
Соңынан жiберермiн сенi,—дедi.
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Иман тұтсаң, құтыларсың менен,—дедi,
Жоқ десең, орның жаһаннам болар,—дедi.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Һәрқайсысын бiр өнермен һәлак қылды.
Хусусан бiреу өнерi ғажап болды,
Көрген жанлар бұ iске ғажап қалды.

6940

Екi палуан жүһүдлерден келiп ердi,
Бiрi—Ақтай, бiрi—Мәнкүш деген ердi.
Екiсi қаулы қылып келiп ердi,
Бiрi—күрзi, бiрi қылыш салмақ ердi.
Бұ пиғылын Шаһ әулие бiлiп ердi,
«Ғапыл халде соғалық» деген сөздi.
Шаһ әулие атына қамшы басты,
Екi қолын екiсiне салып қалды.
Аждаһадай екi палуан малғұнларды,
Көтерiп ат үстiнен жерге ұрды.
Мұсылманлар мұны көрiп, шатлық қылды,
Қуанған дауыстары көкке шықты.

6950

Абдулуаһап сахаба:—Бәрекелдi, ұғылым!
Қателерден сақласын Алла сенi.
Сол халде жұмла мүмiнлер «әмин» дейдi,
«Һәр уақытта сақтасын Алла» дейдi.
Дұшпанлардың сол уақытта iшi күйдi,
«Жұмлаңыз, қаптаңыз!» деп әмiр қылды.
Дария кебi әскерлер қаптап ердi,
Сейiт сонда қаһарланып нағра салды.

6960

Сол уақытта көп дұшпанлар есiн танды,
Таңбасында дарияда балық қорықты.
Есiткен жануарлар және үрiктi,
Күн күркiреп, рағд мисли от шашылды.
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Соғыс бек қызығы ендi келдi,
Қияметтiң мысалы болған уақыты болды.
Есiн жиған мүшiрiклер араласты,
Екi дария қосылып, соғыс болды.
Мұсылманлар тәкбир айтып, сайха қылды,
«Алла, Алла!» деген ұрандар көкке шықты.
Көктегi перiштелер һәм ғажап қылды,
«�����������������������������������
Ғинаят мұсылманларға қылғын» дейдi.
6970

Құда бiлер, қисапсыз перiштелер
				
жәрдем қылды,
Уа және ғайып жаранлар жәрдем бердi.
Шаһ әулие «Алла» деп зiкiр қылды,
«Иә, Мұхаммед!» деп дұшпанларға қылыш ұрды.
Хақ Мұхаммед пайғамбардың
				
мұғжизат кереметi,
Қырық аршын қылыш сонда һәм ұзарды.
Қолына найза алса, уа және ғажап болды,
Ұсынса, от тұтатып жана бердi.

6980

Ақырып, дұшпанларды отқа жақты,
Оттан қашып, дұшпанлар соғылысты.
Күрзi тұтса, қолына жеңiл болды,
Дұшпанларға ұрғанда таудай болды.
Уа және Абдулуаһап, Жағда ғазы хамлә қылды,
Ахмет Тұран, Мүмлан ғазы, Тауабил өзi
					
бiрге жүрдi.
Әлқисса, жұмла мұсылманлардың палуанлары,
Болып жүр һәрқайсы мисли аждаһадай.
Мисли селдей болды адамның қаны,
Наһр мысалы көтердi кеуделерi.
Ой жерлерге қан толып, ат жүрмедi,
Тозаңнан күннiң жүзi көрiнбедi.

6990

Мысалы бiр қияметтiң күнлерi болды,
Адамлары бiрiн-бiрi танымас болды.
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Сол халде халифа ағзам жүздi жерге қойды,
Жұмла пайғамбар һәм әулиелерден
				
жәрдем сұрды:
—Жаратқан барша ғаламды иә, Алла,—дедi,
Хақ дiнге өзiң жәрдем бергiл,—дедi.
Сол уақытта Қадiр Алла жолды қылды,
Мұсылманлардың тарапынан желдi қылды.

7000

Һайбат бiрлән қатты жел есiп ердi,
Дұшпанлардың көзлерiне құмды құйды.
Ендi мұсылманлар шат болып қуанады,
Дұшпанларды қой мысалы қуып қырды.
Бiр жерде жүз кiре, жүз мың ләшкер
					
өлген көрдi,
Ғайр жерде өлгендерiн Алла бiлдi.
Уа және жесiр болған көп адамларды,
Жетi күн шашылған малды бiрге жиды.
Шаһ жиһан бұл малдарды тақсым қылды,
Бестiң бiрiн халифаға халғат қылды.
Қалғанын әскерлерге бахшиш қылды,
Сейiт өзi бiр хаббесiн һеш алмады.

7010

Әскерлер ол арадан көшiп жүрдi,
Шамас пiрдiң қасына келiп қонды.
Шамас пiр халифаға тағзым сәлем бердi,
Уа және тағзым илән халифаға көрiс қылды.
Сейiт хазiретi Шамас пiрдi тағриф қылды,
Мұсылманларға жансыз «дұғашы» деп бiлдiрдi.
Халифа оған уа ғашиле қылды,
«Мархабан, хош келдiң» деп құрмет қылды.

7020

Тақытқа халифа шығып ол отырды,
Сейiт сұлтан күрсиге һәм отырды.
Қаму ықылымлардың патшалары һәм отырды,
Шаһ жиһан Сейiт сұлтан жаранларға әмiр қылды:
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—Құдық—қапуға салған қайсардың
				
палуанларын,
Бұ жерге келтiр,—дейдi,—жұмласыны.
Жаранлар ол қапуға жетiп барды,
Алтауын ол қапудан алып келдi.
Бейшаралардың түскен екен шаш, сақалы,
Құдықтың әтiр қылған сасықлығы.
Сейiт ендi:—Иман етсiн бұнлар,—дедi,
Жоқ деселер, мойнын кескiл қазiр,—дедi.
Ғақба малғұнның алдағаны
7030

Сол уақытта бiр қазы тұра келдi,
Халифаға Сейiт илән басын қойды.
Есiмi ол қазының Ғақба ердi,
Халифаның қасында ол құрметтi.
Ләкин дiнi батыл малғұн ердi,
Бiлдiрмей мұсылманларға жүрер ердi.
Ол залым мүшiрiклерге жансыз ердi,
Қайсарға сырын айтып тұрар ердi.

7040

Сейiт хазiретiнен ғұзыр қылып ол сұрады:
—Бұ алтысын бүгiнше бiзге бергiл,—дедi.
Мен үгiттеп, қылайын мұсылман,—дедi,
Болмаса, өлтiрерсiң сонда,—дедi.
Бұ сөзге Сейiт тәбәссум күлiп айтты:
—Хош болар, бұ түнгеше алғыл,—дедi.
Ғақба малғұн бұнларды алып кеттi,
Бiр аулақ, адам бiлмес жерге келдi.
Ол малғұн бұнларды қонақ қылды,
—Сiз бiлмейсiз, мен—Исаның құлы,—дедi.
Сырымды менiм қайсар һәр уақыт бiлердi,
Сәлем хатпен сөйлесiп тұрад,—дедi.
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7050

Қайсар өлiп, жүрегiм қанға толды,
Сiзлерге бiр насихат айтқым келдi.
Сiзлер риза харажға болғыл,—дедi,
Жұмла жесiр мұсылманларды бергiл,—дедi.
Қостантин, сен қайсар болғыл,—дедi,
Халифа хатты жазып берсiн,—дедi.
Бiр хайла мен қылармын бұған,—дедi,
Қайсардың өшiн алмай қойман,—дедi.

7060

Бiр хайла қыла қалсам мұнда,—дедi,
Келерсiң Малатияға жылдам,—дедi.
Сол уақытта аман бермей, қырғыл,—дедi,
Малатияны хараб қылып бүлдiр,—дедi.
Әлқисса, ол малғұн көп сөз айтты.
Бұ сырдан жұмла мұсылманлар ғапыл ердi.
Ол малғұн алып келiп, сөз сөйлейдi:
—Мұсылман һеш болмады бұнлар,—дедi.
Мәгәр риза харажға бұнлар болды,
Жұмла жесiр мұсылманларды бермек болды.
Сейiт хазiретi естiдi үшбу сөздi,
—Уағдасына халф қылар бұнлар,—дедi.

7070

Не қылса өзiнiң басына келердi,
Халифа қайсар қойды Қостантиндi.
Һеш мұсылманларға жауыздық қылмас болды,
Жұмла жесiр мұсылманларды бермек болды.
Халифа ендi һәр патшаларға изин бердi,
Һәрқайсысы өз жұртына қайтпақ болды.
Ол патшалар Сейiттен бiр сөз сұрады:
—Иә, Шаһ жиһан, сiзден сұраймыз
				
бiр хикметтi.
Жұмла мұсылманлар сiз өлдi деп қайғы қылды,
Не себеплi жасырдыңыз қатты өзiңдi?
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7080
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Сейiт айтты:—Ерлiк деген он үлестi,
Бiрiсi—ерлiк, тоғызы—хайла,—дедi.
Дұшпанларға хайла қылмақ болар едi,
Хайласыз ер қолға түсер жылдам,—дедi.
Һәр ықылымлардың дұшпанлары мұны бiлдi,
Сейiтке тахсин қылып, қайран қалды.
Патшалар уағдаласып, жұмла кеттi,
Халифаны әмiр Омар қонақ еттi.
Ол жерде Ғақба малғұн бiрге ердi,
Көп палуанларға ол малғұн ағу бердi.

7090

Айтармын, иншалла, соңы көптi,
Бұ жерде үшбу қисса тамам жеттi.
Мұхаммед Мұстафаға салауат ендi жеттi,
Сейiт сұлтан әулиеге дұға жеттi.
Насырны назым жазған бiз ғарiптi,
Дұғадан ұмыта көрме бұ ғарiптi.

Он үшiншi бап: Ғақба малғұнның Сейiт ғазiретiне ағу бергенi, уа және онан саламатланып, мүшiрiклердi қырғанының
баяны

7100

Бисмиллаһи деп башлалы және сөздi,
Хақ жаратқан артық қылып Шаһ уәлидi.
Шаһ әулие Сейiт хазiреттiң кереметi,
Бiлiнген һәр орында ғаламаты.
Бұ бапта және солардың кереметi,
Бiлiнер заһир—аян оның ғаламаты.
Бола-дүр һәр жақсының бiр дұшпаны,
Ғақба малғұн—Сейiттiң хақ дұшпаны.
Ғақба малғұн халифа илән сапар қылды,
Артына һәлакатты салып кеттi.
Әмiр Омар халифаны қонақ қылған ердi,
Ол Ғақба әркiмлерге ас асатыпты.
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7110

Iшiне ол ниғматтың у қосыпты,
Осындай палуанларға асатыпты.
Ғылымына ол ағудың маһир екен,
Бағзы он күн, бағзылары айлық екен.
Әлқисса, Тауабил бiр күн өлген екен,
Ағудың ғаламатын бiлген екен.
Һәр палуанлар әрбiр күнде өлген екен,
Шаһар әһлi көп жылап болған екен.
Әлхасыл, азайталық үшбу сөздi,
Бiр күнлерi Сейiт хазiретi һәм ауырды.
Оған дахи ағудың ғаламаты заһир болды,
Сейiт үшiн шаһар әһлi зар жылады.

7120

Сейiт сонда жаранларға сөз сөйледi,
Дiн исламның қайғысын жеп сөйледi:
—Мен өлсем, алдым қайырлы болсын,—дедi,
Дiн исламға Алла қуат берсiн,—дедi.
Мүшiрiклер келер болса мұнда,—дедi,
Атының аяғында қалдырғайсың бұны,—дедi.
Әмiр Омар халифаға хат жазып, хабар қылды,
«���������������������������������
Ағудан Сейiт халсiз жатыр» дейдi.

7130

Халифа оны естiп, қайғы қылды,
«Тез апар» деп, тез жақты қоя бердi.
Ғақба малғұн бұ сырдан хабар бiлдi,
Екi құлына «тез барып өлтiр» дедi.
Екi құлы ол адамды жолда өлтiредi,
Тез жағын Ғақбаға келтiредi.
Малғұн Ғақба қайсарға хат жазады,
Мұндағы жұмла сырын паш қылады.
«�������������������������������������
Тез, жылдам әскер жиып келсiн,—дейдi,
Малатияның жұмла халқын қырсын» дейдi.
Қостантин қайсарға жiберген хаты барды,
Ол қайсар беклерiне кеңес қылды.
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7140

Жұмласы естiп, бұ сөзге шат болды,
—Тез баралы әскер жиып анда,—дедi.
Бiр уәзiрi сол уақытта «сабыр» дедi,
—Бұ iсiңiз асығыс-дүр сiздiң,—дедi.
Тарион отқа жақты, ол өлмедi,
Ол бiздiң жұмламызды хараб қылды.
Бәлки одан жазылса Сейiт,—дедi,
Тар қылар бұ дүнияны бiзге,—дедi.

7150

Әуелi жансыз барсын онда,—дедi,
Әуелi тiрiк-өлiк хабарын берсiн,—дедi.
Андан соңыра бiз баралық анда,—дедi.
Астын-үстiн қылайық сонда,—дедi.
Бұ сөздi жұмлалары мақұл көрдi,
Жiбердi Малатияға жансызларды.
Жансызлары Малатияға барып келдi,
Сейiттiң халсiзлiгiн бiлiп келдi.
«�������������������������������������
Тауабил рұми, Абдрахман өлген,—дейдi,
Сейiтбаттал халсiз бұ күнде жатыр» дейдi.
Бұны естiп Қостантин бек шат болды,
Жүз мың әскер жиылып, ол аттанды.
		

7160

Әзiн жаныб

Ол залымлар жөнiмен жүре тұрсын,
Малатияның әһлiнiң сөзi келсiн.
Мұсылманлардың жансызлары жетiп келдi,
«Пәлен жерге мүшiрiклер келдi» дедi.
Мұсылманлар он мың әскер аттанады,
Шаһарының қапуын берiк қылады.
		

Әзiн жаныб

Мұсылманлар мүшiрiклерге бара тұрсын,
Саламат тапқан Сейiттен хабар келсiн.
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Сейiттiң бiр достысы болар едi,
Оның есiмi Мұхаммед ибн Фаллах деген ердi.
7170

Әскерлер дұшпанларға кеттi бәрi,
Ибн Фаллах зар жылап, шаһарда қалды.
—Сейiтсiз дүния харам маған,—дедi,
Тәнде жаным керек емес және,—дедi.
Бұ ағудан Сейiт өлсе�������������
,������������
әгар,—дедi,
Мен де һәлак қылайын,—дер күнде,—өзiмдi.
Сейiтсiз бұ дүнияның жұмла ғиззатыны,
Харам қылдым өзiме,—деп жылады.

7180

Бұны айтып ол жылап отыр ердi,
Сол уақытта бiр қатын келген көрдi.
Омырауында жайнамаз, бiр қолында аса көрдi,
Уа және бiр қолында көтерген шиша көрдi.
Мұхаммед ибн Фаллахқа ол сәлем бердi,
Ибн Фаллах сәлемiн оның алды.
Ол қатын ибн Фаллахтан хабар сұрды:
—Не қасiретiң бар, иә, ұғылым?—деп сұрды.
Ибн Фаллах сырларын баян қылды,
Ағу iшкен Сейiттi аян қылды.
Қатын сонда:—Иә, ибн Фаллах, ұғылым,—дедi,
Бұ шара сiзге болсын, жаным,—дедi.

7190

Сейiтке Хақ Тағаладан нәжат келдi,
Қапу ашқыл, мен Сейiтке келдiм,—дедi.
Мұхаммед ибн Фаллах шат болып
				
шаһарға келдi,
Шат болып, жаранларға хабар бердi.
Жаранлар шат болып жүгiрiп келдi,
Ол қатынға тағзым илән сәлем бердi.
Сейiтке ғиззат илән алып келдi,
Ол қатын Сейiт үшiн дұға қылды.
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Сол халде Шаһ әулие көзiн ашты,
Мүбәрак ол қатынды отыр көрдi.
7200 Қатын ендi шишадан дәрi бердi,
Iшiтiп ердi, ағулар сыртқа шықты.
Екiншi ол дәрiден берiп ердi,
Сейiт сонда түшкiрiп, сау болды.
Жүзiне қалғанын сипап ердi,
Шаш-сақалы әуелгiдей тамам болды.
Уа және арзу қылды, тағам iштi,
Құдаға сәна айтып, шүкiр қылды.
Жаранлар бұ қатыннан хабар сұрады:
—Кiм боласыз, раушан бiзге бiлдiр?—дейдi.
7210

Сонда қатын бұнларға жауап бердi:
—Бәнiм атым—Рабиға,
		
Мұстафаның қызы,—дедi.
Тұрағым—Мәдиненiң шаһары,—дедi,
Мұжауир Мұхаммед Мұстафаға болдым,—дедi.
Бұ күнi сахар уақытында бiр әуез келдi:
—Иә, Рабиға, бұ шишаны алғыл,—дейдi.
Һәр тарапқа назар қылып бақтым ердi,
Раузадан бiр қол шығып, бердi мұны.

—Тез мұны Сейiт ұғылыма бұ шишаны
				
апар,—дейдi,
Ағудан халас қылғыл оны,—дейдi.
7220 Расул Алла жiбердi сiзге бiздi,
Мұратына ерiштiрдi сiздi.
Дертке шипа, мұратыңыз хасыл болды,
Хош, аман болыңыз,—деп ғайып болды.
Сол уақытта шаһардан дауыс шықты,
—Бұ дауыс не нәрсе?—деп Сейiт сұрды.
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Жаранлары:—Иә, сұлтан, ғалым,—деп
					
жауап бердi,
Сiздiң халсiз халiңiздi қ������������
�������������
айсар бiлдi.
Ол мұнда әскер жиып, қазiр келдi,
Мақсұды хараб қылмақ ол бiзлердi.
7230

Шаһ әулие сол халде тұра келдi,
—Тез менiң ат, құралымды келтiр,—дедi.
Жаранлары алып келдi ат-құралын,
«Алла» деп атқа мiнiп жөнеп бердi.
Ескен желдей әскерлерге жетiп келдi,
Бiр тауға шығып алып, нағра салды.
—Әй, лағин, Қостантин, уағдаң кәнi?!
Соғысуға келдiң бе мұнда тағы?!

7240

Сiзлер менi өлдi деп келдiңiз бе?
Менiм тiрi екенiмдi бiлдiңiз бе?
Мұны естiп, мүшiрiклер есiн танды,
Не қыларға бiле алмай сандалады.
«Ендi не деп берермiз жауап» дейдi,
Дұшпанлардың құты ұшып, қаны солды.
Шаһ әулие атына қамшы басты,
Мүшiрiклердiң әскерiне қылыш басты.
Сол уақытта Абузар патша және келдi,
Елу мың әскер илән қылыш ұрды.
Мұсылманлар шат болып, қуат тапты,
Шаһ әулие дұшпанлардың туын жықты.

7250

Жүһүдлер жөн таба алмай, қаша бердi,
Мұсылманлар арттан қуып, қыра бердi.
Бұрын аман тiлеселер беру ердi,
Уа және «иман айт» деп айтар ердi.
Бұ соғыста һеш рақым қылынбады,
Кiм ұшырасса, жұмласын қыра бердi.
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Ол келген әскерлерi жүз мың ердi,
Екi жүз адам илән Қостантин шақ құтылды.

7260

Қалғанын дұшпанлардың жұмла қырды,
Олардың қалған малын жиып алды.
Сейiт хазiретiнiң хозурына алып келдi,
Ол малды пақырларға үлестiрдi.
Сейiтке Абузар ендi жетiп келдi,
Сейiттiң қолын сүйiп, ғиззат қылды.
—Естiдiк Мұштаранда сiздi,—дедi,
Бiр залым ағу берген, халсiз,—дедi.
Сол себеплi мен елден шықтым ердi,
Әлхамду лиллаһи көп шүкiр көрдiм сенi.
Екеуi мың шүкiр Хаққа қылды,
Уағдаласып, Абузар қайтып кеттi.

7270

Сейiт және өз малын тақсым қылды,
Қағбаның пақырларына садақа мал жiбердi.
Уа ғайр шаһарларға һәм жiбердi,
Әлқисса, жұмла малын Хақ жолына
				
сарп қылды.
Өзiнде жау құралы илән аты қалды,
Дийар бина қылған жұрты қалды.
Хақ жолына Шаһ әулие малын жойды,
Жұмла малын тауып, көңiлi тынды.
		

7280

Әзiн жаныб

Кәландам—Сейiттiң алған Тарион қызы,
Сейiттiң қатерiне ендi келдi.
Тарионға хат жазып, хабар бердi:
«�����������������������������������
Жылдам қызын жiберсiн мұнда,—дейдi.
Уағдасына қулық қылған жазасыны,
Берермiн бiр күн барып сазасыны.
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Шақырмасаң сол қызды маған,—дейдi,
Тар қылармын бұ дүнияны саған» дейдi.
Бұ хаты Тарионға барып жеттi,
Тарион тақыт үстiнен ұшып түстi.
Қатынына бұ сөзден хабар бердi,
Мәлүл болып, көз жасын тия алмады.
7290

Сонда қатыны зар жылап, һәм сөйледi:
—Бұ сөздi бiлдiрейiн қызға,—дедi.
Не мәслихат қыла-дүр қызым,—дедi,
Мен келiп бiлдiрейiн сiзге,—дедi.
Анасы қызына келiп бiлдiредi,
Атасының қорыққан сөзлерiнi.
Кәландам қыз бұл сөзге жауап бердi:
—Бiздi бермей Сейiтбатталға болмас,—дедi.

7300

Мен садақа болайын сiзге,—дедi,
Сiзлер аман тұрыңыз мұнда,—дедi.
Шаһар әһлi, неше мың жан-дүр,—дедi,
Бiр жұмыртқаны садақа қылмай болмас,—дедi.
Атасы мақбұл көрдi үшбу сөзнi,
Жидырды уәзiр илән беклерiнi.
—Баттал бiзге жiберген хатты,—дейдi,
Қызын берсiн көп жиһазбен және,—дептi.
Уәзiрлер сонда:—Не шара-дүр қылмай?—дедi,
Бiлмеймiсiң Сейiтбатталдың қайратыны?
Қыз бермесек, ол мұнда келер,—дедi,
Жұмламызды ол хараб қылар,—дедi.

7310

Жұмла уәзiрлер бiр iлтипат сөздi қылды,
Сейiтке ол қызды бермек болды.
Сейiттiң екi қылмай сөзлерiнi,
Уа және көп жинады жиһаздарды.

ғазауат сұлтан

Қазынашылар аштылар қиу түбiн,
Шығарды алтын, жауһар, күмiстерiн
Сейiттен бұрын қорқып қалған сорлы,
Қисапсыз жiбередiлер малдарыны.

7320

Қасына қызметшi құлдар қосты,
Уа және қызмет қылар қыздар қосты.
Қасына мұғтабарлы, айбарлы беклер қосты,
«Аман-есен апар,—деп,—жұмласыны��
»�.
Кәландам, Тарионның қызы сапар қылды,
Бұ күнлерi Малатияға жақын келдi.
Беклерi Кәландаммен бiрге келдi,
Сейiттiң разылығын бiлмек ердi.
Шаһ әулие жолдасымен қарсы келдi,
Кәландам Сейiттi көрiп, аттан түстi.
Екi ғашық көрiсiп, шатлық болды,
Тарионның беклерi сонда бiлдi.

7330

«������������������������������������
Қыз бен Сейiт қосылған бұрын,—дейдi,
Көрмеймiсiң, сүйiстi бiрiн-бiрi��
»�.
Не қылсын бейшаралардың iшi бiлдi,
Сейiттен қорқып, сорлы үндемедi.
Сейiт илән Кәландам шаһарға келдi,
Шаһар әһлi көп малмен қызды көрдi.
Шаһ әулие Сейiттiң хикметiне ғажап қалды,
«Адамзат һеш қылмас мұндай» дейдi.

7340

Әлқисса, Сейiт хазiретi тойды қылды,
Шаһар әһлi қонақ болып, дұға қылды.
Екi ғашық қосылып, мақсұт бiттi,
Бұ күнлерi ол Кәландам ұғыл туды.
Пайғамбардың мұғжизатын заһир көрдi,
Есiмiн ол ұғылының Бәшiр қойды.
Той қылып, пақыр, мiскiнге бахшиш бердi,
Бұ шадлық халифаға һәм естiлдi.
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Халифа Сейiт үшiн мәлүл ердi,
Ағу iшкелi хабарын бiлмей тұрған ердi.
Пайғамбардан шапағат-шипа келгенiнде,
Сағы тауып, саламат болғанын да.
7350

Қостантин екi жүз мың ләшкер
			
илән келгенiн де,
Жұмла әскерi һәлак болып өлгенiн де.
Екi жүз адам илән шақ құтылғанын,
Сейiттiң Тарионның қызын алғанын.
Жұмласын халифа естiп, шадлық қылды,
Той қылып, пақыр, мiскiнге үлес бердi.
Ғалым-ғұлама, т������������������������������
ә�����������������������������
либ-тулабаларға садақа бердi,
Жұмласы Сейiт үшiн дұға қылды.

7360

Ғақба малғұн ол мәжiлiсте бiрге ердi,
Қайсар үшiн iшi күйiп жүрер ердi.
Сейiттiң жазылғанын және бiлдi,
Қостантиннiң ләшкерiнiң қырылғанын
					
және бiлдi.
Ол малғұн залымдықты және қылды,
Халифа илән Мүмлән ғазыға ағу бердi.
Халифа, Мүмлән илән және өлдi,
Мұсылманлар анлар үшiн көп жылады.
«Аһи, Мүмлән ғазы!» деп зар жылады,
«����������������������������������������
Мұсылманлардың зор туғаны сен-дi,—дейдi.
Нехасыл, тағдыр Алла хүкүм қылды,
Құданың тағдыр әзелi солай болды»�.

7370

Халифаның ұғылы Мүсiлiм деген болар ердi,
Атасының орнына халифа болды.
Һәр ықылымдардың патшаларына хабар жазды,
«������������������������
Халифамыз Мүсiлiм» деп,
			
һәр тарапқа ағлам қылды.
Бұ хабар Малатияға һәм естiлдi,
«���������������������������������
Халифа ағудан өлген» деп бiлiндi.

ғазауат сұлтан

Есiткен халайықтар қайран қалды,
«����������������������������������
Бұ iстi кiм қылды�����������������
?����������������
»���������������
деп таң қалды.

7380

Сейiт хазiретi «аһи» деп сөз сөйледi:
—����������������������������������
Арамызда бiр дұшпан бар-дүр,—дедi.
Бұ сырды әшкере қыл, иә, Алла бiзге,—дедi,
Ол залым рәсуа ғалам болсын,—дедi.
Сейiттiң қабыл болды бұ дұғасы,
Құдаға арзу қылған мiнәжаты.
Ғақбаның қылған Сейiтке фитнасы,
Басына тез заманда жеттi iсi.
Ендi тамам қылалы бiз бұ қиссаны.
Сол малғұнның айталық және фитнасын.
Ол Ғақба халифаның бiр қазысы ердi,
Жансыз болып мүшiрiклерден жүрген ердi.

7390

Ол малғұн шариғатқа кәмил ердi,
Ғалымдықпен бiлдiрмей қазы болды.
Оның үшiн халайықтар ғапыл болды,
Ғапыл күнде халайықтарды көп бүлдiрдi.
Не сөйлесе, сөздi рас бiлдi,
«Мұнафиқ алдар мүмiндi» деген болды.
Һәркiмдерге ағу берiп, һәлак қылды,
Қылған iсi басына келер уақыты болды.

7400

Бұның бiрлән бiрнеше күнлер өттi,
Уақыты жетсе пенденiң iсi бiттi.
Бұ қиссаны жазған ғарiп тамам еттi,
Мұхаммед Мұстафаға салауат айтты.
Және Сейiт Сұлтанға бұ ғасы дұға еттi,
Шапағат уәли Алладан тамағ еттi.
Оқыған бұ кiтапты, иә, әһлi, жары,
Фатиха оқып, мен ғасыға қылғын жары.

251

252

діни дастандар

Құдайым қабыл қылсын дұғаңызды,
Иләһым, жарылқағай фазылы
			
бiрлән жұмламызды.
Ас салауат уас салам аләйка рахмат лилаламин,
Ас салауат уас салам аләйка
		
йа саидал-әууалина уал-ахирин*.
Он төртiншi бап: Ғақба малғұнның үшбунi фитна қылғаны.
Ол фитнасы заһир аян болып, Сейiт хазiретi ол малғұнды
өлтiргенi

7410

Бисмиллаһи хамд илән сөз башлалы,
Алланың есiмiн қосып, сөз қошлалы.
Уа және Мұхаммед Мұстафаны салауат
				
илән бiз башлалы,
Салауат айтып, шапағатын бiз сұралы.
Уа және Сейiт сұлтан Шаһ уәлидi,
Кереметiн назым бiрлән паш қылалы.
Уа және Абдулуаһап әулие сахабаны,
Малғұн Ғақба не қылғанын бiз айталы.
Риуаят рауиларның сөзлерiнi.
Қадари хал баян қылалы сiзлерге оны.
Шаһ әулие жаранлармен отыр ердi,
Уа және әмiр Омар, Жағда ғазы бiрге ердi.

7420

Абдулуаһап сахаба тұра келдi,
—Сөзiм бар, мақұл көрсеңдер айтам,—дедi.
Әмiр Омар:—Мархабан, хош сөйле,—дедi,
Сөзiңiз бас үстiне болсын,—дедi.
Сахаба Абдулуаһап сөз бастады:
—Бiр ғажап жер көрдiм,—деп бастады.
Су бойында бiр жақсы мәнзил,—дедi,
Сайран қылып, көңiл ашарға жақсы,—дедi.

Әлемге рақым етiп жiберiлген, саған Алланың салауаты мен сәлемi болсын.
Әуелгiлер мен соңғылардың мырзасы, саған салауат пен сәлем болсын.

*
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7430

Со жерге бiр сарайды салам,—дедi,
Ол сарай ақыретлiк болсын,—дедi.
Жаранлар тафарраж қылсын ол мәнзилдi,
Һәр уақытта көңiл ашар болсын,—дедi.
Әмiр Омар сол уақытта сөз бастады:
—Қырық қой, қырық батпан май ал,—дедi.
Уа және қырық жүк бидай алғыл,—дедi,
Көңiлiңе тiлегенше салғыл,—дедi.
Уа және Жағда ғазы:—Мынаны да ал
				
сондай,—дедi,
Қырық көш, қырық пұт май мен балды,—дедi.
Әлхасыл, халдерiнше һәркiмлер малды бердi,
Һәрқайсысы түрлi заттар және бердi.

7440

Сол уақытта Сейiт хазiретi һәм сөйледi:
—Малым жоқ, не берейiн,—деп сөйледi.
Мен ауға шығайын қазiр,—дедi,
Берейiн не түскенiн сiзге,—дедi.
Атына мiнiп, Шаһ әулие жүре бердi,
Бұ күнлерi бiр сахарада жақсы жерге ұшырады.
Аттан түсiп, ол судан таһарат алды,
Ол жерде намаз оқып, ұйықтап қалды.
Жатқанда құлағына дауыс келдi,
Тыңдаса, кiсiнеген аттың дауысы.

7450

Оны естiп, Шаһ әулие тұра келдi,
Қараса, керуен илән әскер көрдi.
Ол ләшкер бұ адамға көзiн салды,
«Сейiтбаттал екен» деп танып бiлдi.		
		

Әзiн жаныб

Қайсар малғұн үш қызы болар ердi,
Бiр қызы Маһпруза дестi ердi.
Ол қызын Сейiт хазiретi алған ердi,
Өзгелерi қайғыда қалған ердi.
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7460

Бiрiсiнiң есiмi Һамаиун Маһ ердi,
Фағфурдың ұғылына айттырып қойған ердi.
Хасрауыл Фағфур ұғылы есiмi ердi,
Қыз бiр күнi Хасрауылға қағаз жазды.
Сәлем хат зары қылып сөз жазыпты,
Қайғысын көңiлiндегi бiлдiрiптi.
«�����������������������������
Сейiтбаттал өлтiрдi әкемiздi,
Уа және алып кеттi ол бiр апамызды.
Бiз дахи бек қорқамыз андан,—дейдi,
Бiр күнi алып кетер деймiз және бiздi.
Түн болса, ұйқы болмас бiзде,—дейдi,
Керек болса, алып кеткiл ендi бiздi».

7470

Ол хаты Шейiт патшасына барған ердi,
Хасрауыл қызды алып қайтқан ердi.
Сейiттен қорқып, әскер илән келер ердi,
Қорыққан сол Сейiтке ұшырады.
Қыз Һамаиун Сейiттi танып бiлдi,
«Аһ!» деп Хасрауылға сөз сөйледi:
—Хасрауыл, бiз Батталдан қаштық ердi,
Аһи қашып, үстiне ұшырадық ендi.

7480

Сол уақытта Хасрауыл:—Қорықпа,—дедi,
Бұ Батталды өлтiремiз қазiр,—дедi.
Бiздiң бар жолдасымыз төрт мың,
Не қылар жалғыз кiсi көпке,—дедi.
Хасрауыл әскерлерге:—Қапта!—деп
				
әмiр қылды,
Батталды отқа алып лақтыр,—дедi.
Әскерлерi сол уақытта қаптап ердi,
Сейiт хазiретi нағра, қылыш ұрды.
Тез халде Хасрауылды ұрып жықты,
Ләшкерлерiн қой мысалы қуып қырды.

ғазауат сұлтан
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Ендi айланып қыздың қасына жетiп келдi,
Қыз сонда Сейiтбатталға сөз сөйледi:
7490

—Әкемнен көп алып едiң алым,—дедi,
Бұзарсың уағдаңды не үшiн?—дедi.
Сен менiң жұмла қырдың әскерiмдi,
Ендi жiбергiл Хасрауыл илән екеумiздi.
Сейiт сонда ол қыздан жауап сұрды:
—Маған сөздi сөйлейтiн кiмсiң?—дедi.
Қыз сонда:—Мен—қайсардың қызы,—дедi,
Сұраңыз, менiм атым—
			
Һамаиун Далфруза,—дедi.

7500

Байлаған ол адамың Хасрауыл,—дедi,
Шын патшасы Фағфурдың ұғылы,—дедi.
Ол Хасрауыл—менi алған ерiм,—дедi,
Кәрiм қылып жiбергiл екеумiздi.
Һеш болмаса, ол Хасрауылды сатқыл,—дедi,
Берейiн алтын, күмiс, жауһар,—дедi.
Сейiт сонда ол қызға сөз сөйледi:
—Жаным, сенiң ақылың қайда кеттi?—дедi.
Аң аулап, мен бiр жүрген аңшы,—дедi,
Қолға түссе, жiбере ме ол аңды?
Бiр адам асар болса бiр ниғматты,
Қайта алып тастар ма, бiлсең,—дедi.

7510

Қыз бiрлән Хасрауылды алып жүрдi,
Мың кiсiнiң ат-тонын жұмла алды.
Бiр ағаштың түбiне бұнлар түстi,
Ол ағаштан Сейiтбаттал жемiс жедi.
Сонда Сейiттiң ақылы зайұл болды,
Қыз келiп, Хасрауылдың қолын шештi.
Сейiттi өлтiруге бұнлар қорықты,
Сол ағашқа махкам қылып, байлап қашты.
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7520

Бiр уақытта Сейiт көзiн ашып көрдi,
Өзiн бiр ағашқа байлаған оны көрдi.
Жемiстiң кесел қамын Сейiт бiлдi,
Со халде екi атты адам жетiп келдi.
Бұнлар келiп Сейiттен хал сұрады:
—Бұ ағашқа байлаған кiм-дүр сенi?
Сейiт сонда:—Бұ жерге келдiм,—дедi,
Бiр керуен бұ жерге келiп түсiрiп, шарап ашты.
Мен дахи ол шараптан iштiм,—дедi,
Масты болып қалыппын сонда,—дедi.
Бұ ағашқа байлап анлар кеткен,—дедi,
Ат-қанатымның жұмласын алған,—дедi.

7530

Сонда бұнлар шуласып, аттан түстi,
Сейiттiң ол ағаштан қолын шештi.
Сейiт ендi көздедi жiгiттердi,
Белiнде жақсы қылышты көзi көрдi.
Хайла бiрлән сандалып сөз сөйледi:
—Қылышыңыз ағаштан ба сiздiң?—дедi.
Сейiттiң бұ сөзiне анлар күлдi,
«Есi кетiп қалған-дүр мұның» дейдi.

7540

—Әй, жiгiт, сен ақылсыз жан ба?—дейдi,
Ағаштан қылыш қылған қайда?—дейдi.
Сейiт сонда:—Алдыңыз қайдан мұны?
Алдап сатып жүрмесiн сiзге мұны.
Бұнлар сонда күлiсiп, һәм сөйледi:
—Қылышты қолыңа алып көршi,—дейдi.
Сейiт сонда қылышты қолына алды,
—Тез мұсылман болғыл,—деп сайха салды.
Ол екеуi мұсылман һеш болмады,
Ол екеуiн Сейiт хазiретi төртке бөлдi.
Андан соң Сейiт сұлтан атқа мiндi,
«Қайдасың Хасрауыл» деп жолға тұрды.

ғазауат сұлтан
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Хасрауыл бiр шашмаға келiп ердi,
Ас асап, су iшерге түсiп ердi.
Сол жерде тағам асап отыр ердi,
Үстiне Шаһ әулие жетiп келдi.
Қыз көрiп Сейiтбатталды «Аһ» дедi,
—Жеттi ғой Сейiтбаттал тағы,—дедi.
Хасрауыл сонда:—Қорықпағыл андан,—дедi,
Мен бiр қылайын оған,—дедi.

7560

Қаһарланып Хасрауыл келген болды,
Сейiт сұлтан сөйлетпей жерге ұрды.
Қолын арқасына Хасрауылдың байлап алды,
Қыз илән жұмла малды жинап алды.
Көп малды Сейiт хазiретi алып жүрдi,
Абдулуаһап сахабаға жетiп келдi.
Жұмласын Абдулуаһапқа һиба қылды,
Сейiтке разы болып, дұға қылды.
Жаранлар жұмла отырған сөз сөйлейдi:
—Бұ қызды мен алам,—деп талас қылды.
Сейiт сонда:—Сөйлеме,—дедi үшбулерге,
Һәрқайсың көп сөйлеп, қылма ғауға.

7570

Беремiн үшбу қызды халифаға,
Үшбу қыз—жұмламыздан болсын сауға.
Сейiт хазiретi бұйырдылар адамға,
«Алып бар» деп үшбу қызды халифаға.
Ол адам алып барды халифаға,
Қызды көрiп, халайықтар қалды таңға.
Ол қыздың ғажап қалды хұсниға,
Ұқсаған бұрынғы өткен Зылихаға.

7580

Сейiтке алтын бердi уазифаға,
Әкелген адам үшiн және сауға.
Халифа ол қыз үшiн сұхбатқа
Той қылып, уәзiрлерге бердi сауға.
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Сейiт хазiретке қылдылар хайыр дұға,
«Һәрдайым ғинаят берсiн,—дедi,—Алла».
Халифа қызды алып, Құдаға шүкiр қылды,
Құдаға сәна айтып, чоқ зiкiр қылды.
		
		
Әзiн жаныб
Халифа зiкiр, шатлық қыла тұрсын,
Ыстамбол тарапының сөзi келсiн.
Бұ хабар Ыстамболға естiлдi,
Қостантин естiп, фариад қылды.
7590

Қайсар болған Қостантин ашуланды,
Сейiтке көп бәһана сөздi жазды:
«�������������������������������������
Қарындасымды тұтыпсың, Баттал,—дептi,
Тез жiбергiл Хасрауыл илән һамаиун қызды.
Жоқ десең, мен барармын мұнан,—дептi,
Жер көтермес ләшкер илән саған,—дептi.
Әуелi өлтiрермiн сенi,—дептi,
Андан соң өлтiрермiн халифаңды.

7600

Қағбаңды отқа жағам және,—дептi,
Қоймаспын жер бетiнде мұхаммедилердi».
Бұ жазған хаты Сейiтке жетiп келдi,
Ол хатты Сейiт оқып, оған күлдi.
Сейiт ендi Қостантинға хатты жазды:
«���������������������������������
Әй, малғұн, ұмыттың ба бұрынғыны?
Ұмытқан болсаң, әй, малғұн, келшi берi,
Бас артық сен атаңнан алшы,—дейдi.
Атаң сенiң не нәрсе алып ердi?
Қаны төгiлiп, бұ жерде қалып ердi.
Асықсаң, сен де мұнда келшi,—дейдi,
Жаһаннамнан орныңды алшы» дейдi.

7610

Қайсарға Сейiттiң хаты барып жеттi,
Хатты оқып, Қостантин бегiн жиды.
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Баршалары жиылып, кеңес қылды:
—Барған бiрлән һеш нәрсе болмас,—дейдi.
Бiлмеймiсiң, ол Сейiт көп сыналды,
Һешбiр адамлар пар болмаған оған,—дейдi.
Арамызға көп ғауға болған сөздi,
Барсақ һәлак қыла-дүр Баттал бiздi.
Андан да жай тұралық бiзлер,—дейдi,
Бiр күнi мәсiх қылар бiр жәрдемдi.
7620 Бұнлар бұ сөздi сөйлесiп отыр ердi,
Бiр адам Ғақба малғұннан хат келтiрдi.
Малғұнның жазған хатын оқып көрдi,
«�����������������������������������
Әй, қайсар, қарындасың мұнда келдi.
Оны мұнда келтiрдi Баттал ғазы,
Қатын қылып, халифа алды әлi.
Мен аңдып, кеше-күндiз жүрмiн,—дейдi,
Пұрсат тапсам, жiберемiн сiзге,—дейдi.
Сiзлер тыныш тұра тұрғыл анда,—дейдi,
Мен бiр фитна қылармын мұнда»,—дейдi.
7630

Бұ хатты жұмлалары оқып бiлдi,
Жұмласы шат болып бұған күлдi.
Қайсар және Ғақба малғұнға хатты жазды,
«Разымын саған» деп көп сөз жазды.
«�����������������������������������
Иә, Ғақба, сен менiм, жаным,—дейдi,
Сен артық ата-анамнан болдың,—дейдi.
Не қылсаң, жылдам қылғыл бiр iс,—дейдi,
Жүрегiмнiң жанған отысың сен,—дейдi.

Бiзге бұ iс, бек намыс болды,—дептi,
Адамларға қарайтын жүз жоқ��������
»�������
дептi.
7640 Бұ хаты малғұн Ғақбаға келiп жеттi,
Малғұн оқып ол хатты қайғырыпты.
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Ол малғұн күн-түн ұйқы һеш көрмейдi,
Ол қызға жолығарға жол таппайды.
Бiр күнi бiр адамға ол залым сөз айтады:
—Пәлен жерде аң көп екен,—деп айтады.
Сен барып, халифаға бiлдiр,—дедi,
Халифа аңға кетер сонда,—дедi.
Ол адам халифаға барып айтты:
—Пәлен жерде көп аңды көрдiм,—дептi.
7650

Халифа ол уақытта жiгiт ердi,
Аң аулауды көңiлi сүйер ердi.
Бұ сөздi естiп, халифа атқа мiндi,
—Иә, Ғақба, сен сұқ көз болғыл,—дептi.
Халифа жолдас алып, аңға кеттi,
Халифа үш күн кеште келе алмады.
Малғұн Ғақба ол қызға жетiп барды,
Өзiнiң сарайына ертiп келдi.
Бiлген сөзiн ол қызға баян еттi,
«Қазiр елге жiберем» деп аян еттi.

7660

Жұмыскер екi құлын бiрге қосты,
—Бұ қызды тез қайсарға жеткiз,—дедi.
Жұмыскерлер ол қызды алып барды,
Қостантин қызды көрiп бек шат болды.		

		

Әзiн жаныб

Шат болып бұнлар әзiр тұра тұрсын,
Тыңлаңыз, малғұн Ғақбаның сөзi келсiн.
Көрiңiз, малғұн Ғақба не iс қылды,
Таң туғанда «қыз жоқ» деп фариад қылды.

7670

Тыңлаңыздар, ол малғұнның фитнасыны,
Адамларға сөйлеген хайласыны.
«�����������������������������������
������������������������������������
Сейiтбаттал алып келген ошал қызды,
Халифаға сауға қылып берген болды.

ғазауат сұлтан

Халифаға берген соң Һамаиун қызды,
Өкiнiп, кеше-күндiз жүрген ердi.
Бүгiн түнде Абдулуаһап келiп ердi,
Қызды ұрлап әкеткен олар-ды».
Бұ сөздi Бағдаттың қауымы естiп ердi,
Сейiтке айып қылып, сөз сөйледi.
Бiр адамды халифаға ол жiбердi,
Ғақба малғұн халифаға жүгiрiп барды.
7680

Басты жерге қойып, өтiрiк жылады:
—Иә, халифа, Руизамин сұлтан,—дедi.
Тыңлаңыз, ықылас бiрлән бiздiң сөздi,
Сейiтбаттал палуаныңыз бiр iс қылды.
Өзi берген қызды өзi алдырды,
Абдулуаһап сахаба түнде келiп ердi.
Ол қызға мәжiлiс қылып отыр ердi,
—Мен маниғ қылмадым ол сахабаны.

7690

Қарт кiсi қиянат қылмас,—дедiм,—оны,
Түнде алып кетiп-дүр ол қызды.
Жiберген Сейiтбаттал бiлдiм оны,
Сiзге осындай қылып-дүр қиянатын,
Алдап тұтып жүрген-дүр дiндi,—дедi.
Халифа рас бiлдi үшбу сөздi,
Қан алды ашуланып екi көздi.
Қолына қалам алып, қағаз жазды,
Әмiр Омарға жiбердi жазған хатты.

7700

Халифаның жеткiздi жазған хатын,
Хатты оқып, әмiр Омардың түсi кеттi.
«���������������������������������������
Абдулуаһапты тез жiберсiн сонда,—дептi,
Уа және екi қолын байлап» дептi.
Халифаның үшбу жазған сөзлерiн,
Сейiтбаттал ғазыға бiлдiрiптi.

261

262

діни дастандар

Бұ сөздi Сейiтбаттал естiп бiлдi,
Абдулуаһап сахабамен бiрге жүрдi.
Екеуi атқа мiнiп, жылдам жүрдi,
Адамлары бұ хабардан ғапыл ердi.

7710

Халифаның сарайына екiсi тура жүрдi,
Ғақбаның бiр жансызы көре қалды.
Жүгiрiп келiп Ғақбаға хабар бердi:
—Абдулуаһап, Сейiтбаттал келүр,—дедi.
Ғақба малғұн естiп тұра келдi,
Жүгiрiп келiп халифаға хабар бердi:
—Сiзге қиянат қылғандар келүр,—дедi,
Түсейiн деп сарайға туғры,—дедi.
Алдынан адамлар барсын оның,—дедi,
Келтiрмесiн Сейiттi мұнда,—дедi.
Ол келсе, бiр хайланы мұнда қылар,—дедi,
Жұмламызды хайламен ол алдар,—дедi.

7720

Байласын Абдулуаһаптың қолын,—дедi,
Әуелi дарға ассын оны,—дедi.
Андан соңыра Сейiтбатталға хүкiм жүрсiн,
Сөйлетпей, оны дахи дарға ассын.
Әгар мұнда ол болмай келсе,—дедi,
Сiзге тағзым ол сәлем берсе,—дедi.
Алмағайсың сәлемiн оның,—дедi,
Иғтибар қылмағайсың сөзiн,—дедi.

7730

Жүзiне туғры назар салмағайсың,
Рақым, мүләйiмсу айтпағайсың.
Ғақба малғұн бұлайша сөз сөйледi,
Халифа сонда жалладтарға әмiр қылды.
Жалладтар оны естiп, тышыра шықты,
Сейiтке:—Үйге кiрер жол жоқ,—дедi.
Халифа әмiр қылды бiзге, тыңдалық,
Абдулуаһаптың қолын байла�������
,������
—дедi.

ғазауат сұлтан
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Сейiт сонда жалладтарға қаһары келдi,
Иегi қызарып оттай жанды.
Қолынан Абдулуаһаптың ұстап алды,
Үйiне халифаның кiрiп келдi.

7740

Екiсi тағзым, тәкiрiм халифаға қылып келдi,
Уа және тағзым илән сәлем бердi.
Үшбулердiң сәлемiн ол алмады,
Жүзiне назар қылып, көз салмады.
Сейiт сонда халифаға сөз сөйледi:
—Құдауанда жазығымыз не-дүр?—дедi.
Менiң илән сөйлеспессiң нешiк?—дедi,
Мен саған залымдық қылдым қашан?—дедi.

7750

Иә, халифа, Руизамин сұлтан,—дедi,
Тағында Пайғамбардың тұрсың,—дедi.
Бiздiң қылған күнәмiздi бiлдiр,—дедi,
Андан соң әмiрiңiздi жүргiз,—дедi.
Халифа сонда Сейiтке сөз сөйледi:
—Сен қиянат қылыпсың маған,—дедi.
Әуелi маған бердiң Һамаиун қызын,
Уа және қайтып алдың не себеплi?!
Абдулуаһапты жiберiпсiң мұнда,
Қызды алып кетiп-дүр сонда,—дедi.

7760

Сейiт сонда:—Құдауанда,—деп сөйледi,
Бұ сөздi бiз естiдiк сiзден,—дедi.
Бұ iстен хабарымыз жоқ бiздiң,—дедi,
Ол қыздың бар жөнi һәр кез,—дедi.
Уа және Абдулуаһап ант бiрлән жауап бердi:
—Көп жасқа бұ уақытта келдiм,—дедi.
Мұхаммед Мұстафаны мен көрдiм және,—дедi,
Жазған хатын келтiрдiм және,—дедi.
Әй, халифа, сабыр қылғыл үшбу жайда,
Залымдардың сөзлерiне сен инанба!
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7770

Бiр залымның сөзi үшiн иә, халифа!
Сейiттi бұның үшiн шiлте қылма.
Иә, халифа, бұ iстi мен қылармын ба!
Жас емеспiн иә, халифа, өзiң ойла!
Ғұмырымда қылмадым өтiрiкке хайла,
Ендi неге сөйлейiн өтiрiкке хайла.
Бұ сөзiңiз Сейiтке зор әфтара,
Бұның үшiн Сейiттi сен ұялтпа.
Ғақба малғұн сол халде тұра келдi,
—Ол қызды сен ұрладың, бiлдiм,—дедi.
Сен түнде келмедiң бе мұнда?—дедi,
Қыз илән мәжiлiс қылып сонда,—дедi.

7780

Абдулуаһап ант iштi сол уақытта,
«�����������������������������������
Жалғаншыны өзiң тұтқыл, Құдауанд���
а��
».
Уа және Ғақба малғұн сөз сөйледi:
—Ант iшсе де инанба, халифа,—дедi.
Байлаңыз Абдулуаһаптың қолын,—дедi,
Алмаңыз өтiрiк айтқан сөзiн,—дедi,
Халифа сонда жалладтарға әмiр қылды,
Уа және Абдулуаһаптың қолын тұтты.

7790

Қылыш тұтып жалладтар жетiп келдi,
Кесерге Абдулуаһаптың мойыныны.
Сейiт сонда жалладтарға жұмырық ұрды,
Мұғаллақ төбесiнен ол жығылды.
Жалладтардың қылышын тартып алды,
Уа және халифаға сөз сөйледi:
—Мұның кiнә, жазығын бiлдiр,—дедi,
Әсбат қылып андан соң өлтiр,—дедi.
Сол уақытта Ғақба малғұн фариад қылды,
—Көрдiңiз бе бұ Баттал не iс қылды?!
Халифаның жүзiне қылыш тұтты,
Қаны харам, бұ Батталды өлтiр!—дедi.
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7800

Сейiт сонда:—Әй, халайықтар,—деп сөйледi,
Бұ Ғақбаның залымлығы мағлұм болды.
Бәлки қызды ұрлаған бұнлар өзi,—дедi,
Иншалла, бiлермiн мұның асылыны,
Халифаға тұтпадым мен қылышты,
Жалладтардың қолынан алдым,—дедi.
Әй, халайықтар, бiр сөз айтам, тыңла мұны,
Мәслихат қылып сөйлеңiз жұмлаңыз мұны.

7810

Қырық күн рұқсат бергiл бiзге,—дедi,
Қызды iздеп келемiн мен бiр,—дедi.
Қызды iздеп таппасам сонда,—дедi,
Андан соңыра Абдулуаһапты өлтiр,—дедi.
Бұ сөздi ұлық-кiшiклер мақұл көрдi,
Қырық күнше барша адамлар уағда қылды.
Ендi Абдулуаһап қадiрлi сахабаны,
Тар зынданға қойып алдылар бейшараны.
Сейiт хазiретi Хаққа тәуекел етiп жүрдi,
Малатияның шаһарына жетiп келдi.
Жаранларға бiлдiрдi Сейiт мажырасыны,
Естiгендер таң қалып, есiн танды.

7820

Ендi жаранлармен уағдаласып жолға жүрдi,
—Сiзлер жары дұғада болғыл,—дедi.
Рұмша тонын киiп келер ердi.
Түс уақытында бiр адам ұшырады.
Одан Шаһ әулие сөз сұрады:
—Жансыз мысалы келерсiң қайдан?—дедi.
—Мен ешкiмге жансыз емес адам,—дедi,
Барамын бұ ғади үшбу тауға,—дедi.

7830

265

Сейiт сонда ол адамға қамшы ұрды,
—����������������������������������
Бiлермiн келбетiңнен жансыз,—дедi.
Ол адам қорқып сонда сөйледi:
—Айтайын расымды сiзге,—дедi.
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Келемiн Ыстамболдан қазiр,—дедi,
Жiбердi Қостантин Бағдатқа менi,—дедi,
Анда бар Ғақба деген бiр ғазы,—дедi,
Апарам үшбу хатты соған,—дедi.
Сейiт оқып, ол хаттың сөзiн бiлдi,
«Жiберген қызың аман келдi,—дейдi.
Сен жақсылық қылыпсың бiзге,—дейдi,
Бiз разы бек болдық сiзге,—дейдi.

7840

Теңiз жағасында сарай салдым,—дептi,
Қарындасымды сонда апарып қойдым,—дептi.
Жүз мың Баттал болса да бармас,—дептi,
Барарға ол аралға таппас» дептi.
Сейiт ендi ол хатты оқып бiлдi,
Ғақбаның сол малғұнлығын кәмил бiлдi.
Сейiт және жiгiттен сөз сұрады:
—Және сөзiң бар болса, сөйле,—дедi.

7850

Жiгiт сонда:—Сөзiм жоқ ендi,—дедi,
Жұмла сөзiм сол хатта болған,—дедi.
Сейiт хазiретi ендi қолына қылыш алды,
—Сөзiң бiтсе, басыңа кезек келдi.
Иман айт, жаның барда жылдам,—дедi,
Жоқ десең, басыңды кесем қазiр,—дедi.
Жiгiт сонда иман айтпай, фаған қылды,
Сейiт сонда оның басын кесiп алды.
Және Сейiт хазiретi жол жүрiп келер ердi,
Бiр адам қатты жүрiп арттан келдi.
Сейiт келiп, ол адамнан сөз сұрады:
—Неге асығып барарсың, қайда?—дедi.

7860

Ол адам қалжырақтап ердi,
Сейiт сонда:—Шын сөйле,—деп оны ұрды.
Ендi қорқып ол адам шын сөйледi:
—Мен—Ғақбаның жансызы,—деп сөйледi.
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Өзiмнiң атымды сұрасаңыз—Шама,—дедi,
Қайсарға хат апарам сонан,—дедi.
Ол хатын Сейiтке қорқып алып бердi,
Ол хаттың Сейiт оқып сөзiн бiлдi.

7870

«������������������������������������
Иә, қайсар, Сейiтбаттал мұнан кеттi,
Қырық күнде келермiн,—деп уағда еттi.
Қырық күнде келтiрмесем Һ�������������
��������������
амаиун қызды,
Басымды кес,—деп халифаға уағда еттi.
Әй, қайсар, ол қызға зинһар сақ бол,—дептi,
Сiздi алдап, алмасын қызды,—дептi.
Бiлерсiз, Сейiтбаттал—аяр кiсi,
Ұятқа қалдырмасын Баттал бiздi��
»�.
Алты аят Iнжiлден сөз жазыпты,
«���������������������������������
Қыз мойнына байласын мұны» дептi.
Шаһ әулие бұ хатты оқып бiлдi,
Ғақбаның малғұнлығын кәмил бiлдi.

7880

Құданың құдiретiн көрдiңiз бе,
Залым құлға құдайым нешiк қылды.
Хақ дiнге Хақ Тағала жәрдем бердi,
Екi бiрдей жансызды жолықтырды.
Сейiт ендi ол жiгiтке әмiр қылды,
«Тез иман келтiргiл!» деп қаһар қылды.
Малғұн сонда иман айтпай, инкар қылды,
Сейiт оның басын кесiп алды.

7890

Шамалдың киiмдерiн киiп алды,
Шамалдың суретiне кiрiп алды.
Шаһ әулие бiрнеше күн жүрiп келдi,
Қайсардың сарайына туғры келдi.
Қостантинға Сейiт келiп сәлем бердi,
Ғақбаның жазған хатын және бердi.
Қайсар оқып, ол хаттың сөзiн бiлдi,
«Баттал түгiл, құс таппас,—дейдi—қызды��
»�.

267

268

діни дастандар

Бiр адамға Қостантин бұйрық қылды,
—Бұ жiгiттi тез қызға апар,—дедi.
Ол аралдың берiклiгiн көзi көрсiн,
Қайтып Ғақба ғазыға хабар берсiн.

7900

Бұ хатты қыздың дахи көзi көрсiн,
Өз қолымен бұ тұмарды қызға тақсын.
Әлқисса, жұмыскерлер Сейiттi алып жүрдi,
Бiр қайыққа екiлiсi мiнiп алды.
Қыздың тұрған аралға жетiп келдi,
Құданы Шаһ әулие зiкiр қылды.
Ол аралға шаншыпты төрт ағашты,
Төртеуiнiң басына үй салыпты.

7910

Темiр салып, қапуын бекiтiптi,
Былғарыдан бiр басқышын һәм салыпты.
Басқыш илән екiсi қапу қақты,
Қызметшiлер қапу ашты, үйге кiрдi.
Бұнлар кiрiп, қарады жан-жағына,
Сарайдың iшi толған қыздарына.
Қыз Һамаиун отырған алтын тақта,
Уа және алтын, жауһар тәж басында.
Он қыз қызмет қылып тұр қарсысында,
Он қыз қолын қусырып тұр һәм алдында.
Сейiт ендi ол хатты бердi қызға,
—Ғақба ғазы жiбердi, жаным, сiзге.

7920

Хатты оқып, қарады қыз дұғаларға,
—Жақсы хабар келтiрдiң,—деп,—аға бiзге.
Ол Iнжiлдiң аятларын сүйдi өзi,
Көтерiп, бас үстiне қойды оны.
Ғақбаның және халiн қыз сұрады,
Сейiт:—Ғақба аман,—деп жауап бердi.
Қыз ендi кесесiне қолын салды,
Мың алтын ол Сейiтке санап бердi.
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7930

Ендi Сейiт төңiрекке көзiн салды,
«Көп адам жоқ екен» деп пiкiр қылды.
Сейiт ендi қолына қылыш алды,
Ол қызметшiнiң басын кестi.
Уа және ол қыздардың бәрiн қырды,
Оны көрiп, даясы мүмiн болды.
Сейiт ендi Һамаиунның қолын буды,
Сарайдағы асыл заттың бәрiн алды.
Қайыққа мiнiп алып бұнлар жүрдi,
Өзiнiң атын қойған жерге келдi.
Сол жерден екi атты тауып алды,
Бiрiне қыз, бiрiне мүмiн болған дая мiндi.

7940

«Иә, Алла» деп Малатияға бұнлар жүрдi,
Он екi күн болғанда жетiп келдi.
Малатияның халқы көрiп, қайран қалды,
Сейiт хазiретi жұмла сырды шарх айлады:
—Ғақба малғұн салыпты көп һәлакты,
Халифа илән жаранларға у берген және,—дедi.
Жаранлар үшбу сөздi естiп бiлдi,
Құдайға мың-мың шүкiр жұмла қылды.

7950

Сейiт хазiретi:—Сiзлер дұғада болғыл,—дедi,
Не қылармын ол малғұнға тоқта,—дедi.
Терiсiн оның тiрi соям,—дедi,
Сөйленсiн қияметкеше һәркiм,—дедi.
		

Әзiн жаныб

Ендi Бағдат тарапының сөзi келсiн,
Малғұн Ғақбаның қылғаны баян болсын.
Сейiт хазiретi Ыстамболға кеткен берлi,
Отыз жетi күн арада өткен ердi.
Малғұн халифаға сол күн барды,
—Қашып кеткен Сейiтбаттал келмес,—дедi.
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Мен бiлермiн, бұ iстi өзi қылды,
Не себеплi ол мұнда келсiн,—дедi.

7960

Ендi Абдулуаһаптың қолын байла,—дедi,
Ескеншемен қысып, оны қина,—дедi.
Сонда шынын Абдулуаһап айтар,—дедi,
Шын айтпаса, дарға асқыл оны,—дедi.
Халифа малғұн Ғақбаның тiлiн алды,
Майданға Абдулуаһапты алып шықты.
Сиясат майдан қылып отырғызды,
«Шыныңды айт!» деп сахабадан сөз сұрады.

7970

Тыңлаңыз Абдулуаһаптың халдерiнi,
Қинаған бейшараның жандарыны.
Ағаш бiрлән қыстылар жақтарыны,
Көп жарақат қылдылар тәндерiнi.
Ағызды шариф тәннен қанларыны,
Тек шықпаған қалдырды жандарыны.
«Дарға ас!» деп халифа һәм бұйырды,
Дар түбiне сүйретiп алып жүрдi.
Табариктың ақ сақалы, нұрлы жүзi,
Қан бiрлән топыраққа ол толған-ды.
Пайғамбардың құрметлi жар сахабасы,
Қанға қарық болдылар үстi-басы.

7980

Малғұн Ғақба аздырды халифаны,
Дарға асарға бұйырды сахабаны.
Сол халде Абдулуаһап сахаба зар жылады,
—Әй, Бағдаттың қауымдары, сөзiмдi тыңла,—дедi.
Малғұн Ғақба бұ жаланы маған жапты,
Бұ залым халифаны бек азғырды.
Ыстамболдың шаһарына Сейiт кеттi,
«Келермiн» деп қырық күндi уағда еттi.

271

ғазауат сұлтан

7990

Әуелi қырық күн тамам болсын,—дедi,
Андан соң не қылса өзi бiлсiн,—дедi.
Бұ сөздi айтып, сахаба зар қылды,
Гауһар кебi көзiнен жары қылды.
Жұмла халайықтар бұ сөздi мақұл көрдi,
—Сабыр қыл, халифа,—деп жұмла сұрды.
Сонда Ғақба малғұн:—Бұ сөзiңiз болмас,—дедi,
Қашып кеткен ол Баттал келмес,—дедi.
Қызды ұрлаған Абдулуаһап—осы кiсi,
«Дарға аспа, сабыр қыл» дегенi несi?
Мен бiлермiн, Батталдың қылған iсi!
Келер ме қашып, хайла қылған кiсi?!
		

8000

Әзiн жаныб

Бұнлар бұ сөз үстiнде тұра тұрсын,
Шаһ әулие Сейiттiң сөзi келсiн.
Шаһ әулие жол жүрiп келер ердi,
Ұйқысы ғалиб болып, ұйықтап ердi.
Түсiнде Расул Алла хабар бердi:
«����������������������������������
Тез тұрып, Бағдатқа барғыл,—дейдi.
Ол маңнан ту көтерген қадiрлi сахабамды,
Һәлак қылып қоймасын малғұн» дейдi.

8010

Мұны естiп Шаһ әулие тұра келдi,
Хикмет Алла, тал түсте жетiп келдi.
Халайықтардың жиылғанын Сейiт көрдi,
Майданда дар құрғанын және көрдi.
Абдулуаһаптың байлапты қолдарыны,
Мойныға және салған арқанларыны.
Оны көрiп Шаһ әулие нағра салды,
Аспан жерге түскендей мисли болды.
Оны естiп халайықтар есiн танды,
«Бұ не ғажап сағиқа?» деп қайран қалды.
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Ғақба малғұн Сейiттiң дауысын бiлдi,
Жүгiрiп халифаға жетiп барды.

8020

—Әй, халифа, бiлдiң бе Батталыңды?
Алып кеткен келтiрдi қатыныңды.
Абдулуаһаптың ұрлағаны мағлұм болды,
Жалладтар қинағасын алып келдi.
Ол Баттал һәрбiр жерге барып келдi,
Iшiне түрлi хайла салып келдi.
Хайла мен қиянатты сiзге қылды,
Уа және алдайын деп алып келдi.

8030

Өзiң қыл үшбулерге хүкiмiңiздi,
Өлтiргiл дарға асып екiсiнi.
Сипаттап отыр ердi ол Сейiттi,
Шаһ әулие дар түбiне жетiп келдi.
Дар түбiне келiп, ол аттан түстi,
Абдулуаһаптың байлауын жұмла кестi.
Абдулуаһап Сейiттi көрiп «Аһи» қылды,
Құшақтап ол Сейiттi зар жылады.
—Менiм халiмдi көрдiң бе, жаным,—дедi,
Көп жапа Ғақба малғұн маған қылды.
Бұ iстi өзi қылған шығар,—дедi,
Оның үшiн залымдықты маған қылды.

8040

Сейiт айтты:—Мен бiлдiм үшбу iстi,
Ыстамболға жiберген бiлдiм қызды.
Халифаға ағу берген малғұн Ғақба,—дедi,
Белiне зинар таққан кәпiр,—дедi.
Не қылармын о малғұнға қазiр,—дедi,
Терiсiн тiрi оның соям,—дедi.
Сөйленсiн қияметкеше аты,—дедi,
Һәркiм лағынет оқысын оған,—дедi.
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8050

Ендi Абдулуаһапты жетелеп алып жүрдi,
Келiп ол халифаға сәлем бердi.
—Әй, халифа Руизамин, сен зор,—дедi,
Сендiрдi ме Ғақба малғұн сенi?—дедi.
Менi сен келмес деп ойладың ба?
Қырық күнге сен сабырлық қылмадың ба�
?
Пайғамбардың жүзiн көрген сахабаны,
Қинадың не себеплi бұ ғазизды?
Орнына Пайғамбардың отырыпсың,
Немең үшiн бұ ғазизды сен қинапсың�
?
Бұйырарсың халайықтарға әдiлдiктi,
Не үшiн бердiң бұған көп азапты?

8060

Сұраса Хақ Тағала бұ қылығыңды,
Берерсiң сол уақытта не жауапты�
?
Мен көрдiм дiн жолында машақатты,
Кеше-күндiз қинадың ғарiп жанды.
Алыпсың бiр малғұн сөзлернi,
Қор қылыпсың қадiрлi жолдасымды.
Мен бардым Ыстамболдан арман,—дедi,
Күн-түн жүрiп қалмады дәрмен,—дедi.

8070

Алып келдiм ол қызды мұнда,—дедi,
Ендi менде қалмады арман,—дедi.
Сейiт бұлай жұмла сөзiн айтып салды,
Естiген халайықтар қайран қалды.
Халифаның қызарды сонда жүзi,
Ұялғаннан төмен қылды һәм басыны.
Сейiт айтты Ғақба қылған үшбу iстi,
Жiберген Ыстамболға үшбу қызды.
—Бұ Ғақба—өзi дiнсiз, кәпiр,—дедi,
Атаңа ағу берiп, бұ өлтiрдi.
Мүмлан илән жаранларға һәм берiптi,
Уа ғайр фитналарды көп-көп қылыпты.
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8080

Бiлерсiз, сабыр қыңыз, тоқта әлi,
Кәпiрлiкпен шыға-дүр мұның жаны.
Сол уақытта Ғақба малғұн фариад қылды:
—Әй, жамағаттар, көрдiңiз Батталыңды.
Өзi алған қызды өзi алып келдi,
Қайта келiп, бұ маған жала қылды.
Абдулуаһап қиындық көрген ердi,
Қайтадан алып келiп бердi қызды.

8090

Хайламенен малғұн Ғақба бiр сөз айтты,
Халифаға «ғұзырлық қыл» деп айтты.
—Күнәңiзге сен тәубе қыл,—деп айтты,
Жығылып аяғына сұр,—деп айтты.
Бiз дахи сенiң бiрлән зар қылайық,
Ұлық-кiшiмiз жиылып, бiз сұралық.
Сейiт сонда:—Ей, малғұн, залым,—дедi,
Жасырынып, дiн тұтқан, кәпiр,—дедi.
Малғұндықтың iшiнде ғұмырың өттi,
Қияметте не дерсiң, малғұн,—дедi.
Сен жасырын табынарсың пұтқа,—дедi,
Мен әшкере қылармын, тоқта,—дедi.

8100

Бұ iстердi Құдайым бiлер, Қадiр өзi,
Ел iшiнде қор қылармын, қазiр сенi.
Құда маған бiлдiрдi үшбу iстi,
Қорлық бiрлән өлтiрермiн, тоқта сенi.
Ғақба мұны естiп, фаһана қылды,
—Бұ Баттал ұлық жаланы маған қылды.
Әй, жамағаттар, естiдiңiз бе мұның сөзiн?
Менiң үшiн көп сөйледi мүнкәр сөздi.

8110

Сол уақытта Сейiтбаттал тұра келдi,
—Әй, жамағаттар, естiңiз,—деп айғай салды.
Бұ Ғақба—тахқиқ малғұн, залым,—дедi,
Белiне зинар таққан кәпiр,—дедi.
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Бұ бiр бiзге фитна салған малғұн,—дедi,
Ұрысып, өзi һәлак болсын,—дедi.
Сол уақытта Ғақба малғұн тұра келдi,
Жүзiне перде жауып, сөз сөйледi:
—Әй, мұсылманлар, естiңiз бе Баттал сөзiн?
«��������������������������������������
Кәпiр» деп, не үшiн айтты Баттал мұны?
Хақ жолына мен жүрдiм тағат қылып,
Аллаға иман айтып, намаз оқып.

8120

Жетi мәртебе қажыны қылдым, Мекке барып,
Дiн жолында көп жүрдiм, ашып-арып.
Мен қашан кәпiр болдым, бiлдiңiз бе?
Менiң кәпiр болғанымды көрдiңiз бе?!
«���������������������������������������
Кәпiр» деп, не үшiн айтар Баттал бiздi?
Жiбердi Ыстамболға өзi қызды.
Әй, халифа Руизамин, көрдiң мұны,
Батталың «�������������������������
��������������������������
кәпiр» дедi естiңiз мұны.

8130

Алып бергiл бұ кiсiден хақымызды,
Қияметте дұғашы қылмаң ендi менi.
Баршалары естiдiлер Ғақба сөзiн,
Жұмлалары Сейiтке тiктi көздi.
—Әй, палуан, бұ сөзiңiз жарамады,
Ғақбаны кәпiр дедiң жалғыз,—дедi.
Бұ Ғақба—өзi ғалым, қазы ердi,
Бағдаттың шаһарына имам ердi.
Екi мың шәкiрттерге сабақ бердi,
Iсiнде хилаф болса айтшы,—дейдi.
Бұ мысалы көрмедiк һеш ғалымды,
«������������������������������
Кәпiр» деген сөзiңiз жарамады.

8140

Сейiт айтты:—Сөзiңiз сөзге келмес,
Имансызға ғалымдық пайда қылмас.
Бұған жайған намазыңыз намаз емес,
Дiн жасырған бұ кәпiр, мүмiн болмас.
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Ақд неках қылғаны хұтба болмас,
Қайта оқымай намаз, хұтба дұрыс болмас.
Сейiт және қойнына қолын салды,
Бiр хатты халифаға алып бердi.

8150

Халифа ол хатты оқып, сөзiн бiлдi,
Ғақбаның жазған хатын танып бiлдi:
«��������������������������������������
Әй, қайсар, сақ бола көр қызға,—дептi,
Баттал алып келмесiн мұнда��������
»�������
дептi.
Әлқисса, жоғарғы сөздi баян қылды,
Халифа Ғақбаның сөзiн тамам бiлдi.
Халифаның жүзi сонда бек қызарды,
—Сенiң сөзiң емес пе, малғұн!—дедi.
Ғақба сонда ойбайлап, фариад қылды,
—Иә, халифа, инанба,—деп жылады.
Бiлерсiз, бұ Батталың аяр,—дедi,
Кiмнiң сөзiн жазса да бiлер-дi.

8160

Және Сейiт қайсардың хатын бердi,
Халифа оны дахи оқып көрдi.
Ол хатқа қайсар жазған үшбу сөздi,
«��������������������������������
Сен маған жiберiпсiң қардашымды.
Қарындасым саламат мұнда келдi,
Апарып бiр аралға қойдым,—дептi.
Ол аралға дахи зат жетпес,—дептi,
Баттал жетпес, құс болып ұшса��������
»�������
дептi.

8170

Халифа оқып, хаттың сөзiн бiлдi,
Халайықтарға ол сөздi һәм бiлдiрдi:
—Мұсылман деп бiз мұны жүрдiк ердi,
Кәпiр, дiнсiз екен ғой,—деп сөйледi.
Халайықтар бұ сөздi естiп бiлдi,
Айрылып ақылынан қайран қалды.
Уа және Ғақба малғұн сөз сөйледi:
—Қыздан дахи сұраңыз—деп сөйледi.
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Алып келдi ол қызды пердесiнде,
Халифа және сұрды қыздан сонда:
—Кiм жiбердi Ыстамболға, туғры сөйле!
Бұ iстiң арты жаман, бiлiп ойла.

8180

Қыз сонда өтiрiк сөз айтып ердi,
Сейiт сонда Iнжiлден аят айтты.
—Бiлермiсiң бұ аят кiмге ендi?
Исаны Тәңiрi деген кiмдер ердi?
Өтiрiк айтсаң, бұ аят сенi ұрсын,
Шын сөйле, дiнiм менiң кәпiр десеңiз ендi.
Қыз сонда тұра келiп сөз сөйледi:
—Ыстамболға жiберген Ғақба,—дедi.

8190

Абдулуаһап сахаба, Сейiт илән һеш бiлмедi,
Ғақбаның жансызлары алып барды.
Бiр аралға апарып бiздi қойды,
Ғақбаның хатын алып, Сейiт барды.
Қасымдағы қыздарды жұмла қырды,
Бiр даямды мүмiн қылып, мұнда келдi.
Уа және Ғақба малғұн сөз сөйледi:
—Қорқытты қызды Баттал,—деп сөйледi.
Халайықтар үшбу сөзге қайран қалды,
Не сөз айтарын бiлмей, қарап жүрдi.
Сейiт және халифаға сөз сөйледi:
—Изин бергiл, мен қырайын жұртын,—дедi.

8200

Кәпiрлiктiң, нышандары болар,—дедi,
Иншалла, табармын оны,—дедi.
Халифа изин бердi, анлар барды,
Ғалым, ғұлама, уәзiрлерi бiрге барды.
Ғақбаның сарайларын жұмла ашты,
Ол сарайда һеш ғаламат табылмады.
Сейiт сонда Хаққа мiнәжат, дұға қылды,
Әнбия, әулиелерден жәрдем сұрды:
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8210

«���������������������������������
Бiлерсiң, Қадiр Алла, өзiң,—дедi,
Бұл Ғақба—малғұн залым өзi,—дедi.
Бұ сырды әшкере қыл, қазiр,—дедi,
Жұмланың халiн бiлген, Алла» дедi.
Сол уақытта Сейiт көрдi бiр қапуды,
Кiлтi темiр, қапуы берiк ердi.
Сындырып кiлтiн, қапу ашты,
Сабан илән толтырған iштерiнi.
Iшi сасық, келе-дүр күкiрт исi,
Шығарды ол сабанның жұмласыны.
Iшiнде һеш нәрсе көрiнбедi,
Мәгәр Сейiт бiр мәрмәр тасты көрдi.

8220

Көтерiп үшбу тасты тастап ердi,
Бақпа басқыш салған һәм көрiндi.
Қылыш алып, басқышпен төмен жүрдi,
Iшiнде екi кәшиш попты көрдi.
Iшiне қанадил асып, шам қойыпты,
Уа және шоқынатын пұт қойыпты.
Ғалымдар, уәзiрлер бiрлән жұмла көрдi,
Айрылып ақылынан, қайран қалды.

8230

Екi попты сүйретiп алып келдi,
Халифа илән халайықтар қайран қалды.
Ғақбаның ендi жүзi қара болды,
Сөйлерге тiлi тұтылып, қалтырады.
Ендi халифа жалладтарға әмiр қылды:
—Бұ кәшишлердiң басыны кескiл,—дедi.
Жалладтар кәшишлердiң басын кестi,
Ғақбаның малғұнлығын жұмла бiлдi.
Халифа Сейiт хазiретiне ғұзыр қылды,
Аяғына басын қойып, һәм жылады.
Жетелеп, тағына отырғызды,
Абдулуаһапты құшақтап һәм жылады.
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8240

—Басымнан көп бiлместiк өттi,—дедi,
Көп жапа мен сiзлерге қылдым,—дедi.
Әгар ғапу қылмасаңыз, иә, екi уәли,—дедi,
Қаным халал, өлтiрсеңiз менi,—дедi.
Не қылсын, Абдулуаһап разы болды,
—Ғақба малғұн алдады сiздi,—дедi.
Сейiт ендi халифадан изин сұрды:
—Ғақбадан өшiмдi алам қазiр,—дедi.

8250

Халифа Сейiт хазiретiне изин бердi:
—Неше түрлi азап берсең еркiң,—дедi.
Сейiт сонда орнынан тұра келдi,
Ғақбаның құлақ, мұрнын кесiп алды.
Уа және шаш-сақалын жұлып алды,
Үстiнен жұмла киiмiн шешiп алды.
Мойнына шынжыр, арқан тағып алды,
Бiр адамға «жетеле!» деп ол бұйырды.
Бағдаттың шаһарын айландырды,
Жүзiне қара сүрттi, һәм түкiрттi.
Ғақбаның жұмла жиған мал-мүлкiн,
Пақыр, мүскiн адамларға үлестiрдi.

8260

Абдулуаһапқа халифа көп халғат бердi,
Сейiтке ауыр бағалы тондар бердi.
Осы күнi Сейiт сонда қонақ болды,
Ғақбаға лағынет қылып, шаһар кездiрдi.
Сейiт хазiретi үш күннен соң жолға жүрдi,
Ғақбаны ит мысалы жетелеп жүрдi.
Әмiр Омар Сейiт хазiретiне қарсы келдi,
Жұмла жаранлар шат болып, көрiс қылды.

8270

Ұлық-кiшiк Сейiт хазiретiне тағзым қылды,
Дұға қылып, Шаһ әулиеге тахсин қылды.
Ғақбаның жұмла халiн баян қылды,
Жұмла өткен iстерiн аян қылды.
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Жүзiне ендi Ғақбаның қара сүрттi,
Жүзiне және түкiрiп, шаһар кездiрдi.
Сейiт ендi Ғақба малғұнға сөз сөйледi:
—Бейшара, ендi мұсылман болғыл,—дедi.
Ғақба Малғұн Сейiтке бiр сөз айтты:
—Қайсарға мен хатты жазам,—дедi.
Менi сатып ол қайсар алсын,—дедi,
Менiм бағамды алыңыз сiзлер,—дедi.

8280

Менiм қаным не болар сiзлерге ендi,
Мұсылман болу қолымнан келмес,—дедi.
Сейiт хазiретi ол малғұнға изин бердi,
Қолына қалам алып, хатты жазды.
Нар-нұрдың атын жазып, хатты жазды:
«Баттал менi қор қылды,—деп бiлдiрдi.
Мен сiзлерге көп жақсылық қылдым,—дейдi,
Мәсихтың құлы болсаңыз, бiлгiл,—дейдi.

8290

Сатып ала көрiңiз сiзлер,—дептi,
Мен разы болайын сiзге��������
»�������
дептi.
Қайсарға жазған хатын жiбердi,
Қыз илән Ғақбаның халiн ол бiлдiрдi.
Шаһар әһлi жиылып, сөз сөйледi:
—Нешiк халас қыламыз?—деп сөйледi.
Он мың алтын ол қайсар шығарыпты,
Жүз ат бiрлән жүз алмас қылыш бердi.
Екi жүз қып қызметшi һәм шығарды,
Уа ғайр уәзiр, беклер һәм шығарды.
Бес руһбан, уәзiр илән алып жүрдi,
Көп адамлар үшбулердi алып жүрдi.

8300

Бiр күнлерi әмiр Омарға алып келдi,
Тағзым қылып, Ғақбаны анлар сұрды.
Сейiт хазiретi әмiр Омарға «рұқсат» дедi,
—Сiз алыңыз анлардың малын,—дедi.

ғазауат сұлтан

Ғақба малғұн бара тұрсын қазiр,—дедi,
Қоймаспын қайда апарса да оны,—дедi.
Әмiр Омар олардың малын алып қалды,
Ғақбаны мүшiрiклер алып жүрдi.

8310

Сейiт хазiретi және атына мiнiп алды,
Аналардың iзi бiрлән жетiп барды.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Сейiт өлтiрдi оқ илән уәзiрлердi.
Ғақбаның бұғазына арқан тақты,
Малатияның шаһарына алып жүрдi.
Малғұн Ғақба Сейiтбатталға һәм сөйледi:
—Неге алдың сатып менi қайта?—дедi.
Сейiт айтты:—Иә, малғұн,
		
бiлермiсiң пиғылыңды,
Не қылдың сен бiзлерге, бiлшi оны.
Саған қылар iсiм көп, тоқта әлi,
Түрлi азап көрсетермiн саған әлi.

8320

Ғақбаны ұрып-соғып алып жүрдi,
Шамас пiрдiң шаһарына алып келдi.
Шамас пiр қапу ашты, үйге келiп кiрдi,
Екiсi тағам асап, мәжiлiс қылды.
Ғақба малғұнның сөзiне және келдi,
Оның залым қылуын баян қылды.
—Мен саған қайран қалып жүрдiм ердi,
Бұ малғұнды неге сатқан?—дедiм ердi.

8330

Ендi саған разы болдым, ұғылым,—дедi,
Бұ залымға көп азап қылғыл,—дедi.
Бұны сатып, бермегiл һәр кез,—дедi,
Соңында өкiнерсiң сатсаң,—дедi.
Бiр уақытта сабах садық таң да туды,
Шамас екеуi уағдаласып, Сейiт жүрдi.
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Сейiт хазiретi Малатияға жетiп келдi,
Ғақбаға түрлi азап етiп келдi.
Ғақба малғұн Сейiтке және сөз сөйледi:
—Қайсарға жазайын,—деп жылады.
Көңiлiңе келген малды сұра,—дедi,
—Сұрағаныңды ол берсе, жiбер,—дедi.

8340

Уа және Сейiт хазiретi рұқсат бердi,
—Сұрағаныңды ол берсе, жiбер,—дедi.
Уа және Сейiт хазiретi рұқсат бердi,
Ғақба жазып, қайсарға хат жiбердi.
Хатты жазып, жiбердi бiр кiсiден,
Сөздi жақсы айтарлық бiлгiшiнен.
Қостантин қайсар көрдi жазған хатын,
Ғақбаның зар жылаған фариадын.

8350

«���������������������������������
Әй, қайсар, Нар-нұрдың хақы үшiн,
Сатып алғыл, көзiмнiң жасы үшiн».
Хатты оқып, ол қайсар бек қиналды,
Бегiн жинап, жұмласы кеңес қылды.
Беклер сонда сөйледi сөзлерiн,
Қайсарға һәрқайсысы бiлгендерiн.
—Бұ iстiң оңай болмас соңы,—дедi,
Өкiнерсiң сатып алсаң оны,—дедi.
Бiлмеймiсiң ол Баттал қандай кiсi!
Сыныққа сылтау таппай жүрген кiсi.
Әгар сатып Ғақбаны алсаң,—дедi,
Бiр пәлеге қалармыз сонда,—дедi.

8360

Дүния малын берсең де оған,—дедi,
Ғақбаның төкпей қоймас қанын,—дедi.
Қайсар сонда беклерге ғұзыр қылды:
—Бiр алалық, Нар-нұр риза болсын,—дедi.

ғазауат сұлтан

Әлқисса, он мың жүк алтын, күмiстердi,
Бiр мың ат, бiр мың алмас қылыштарды.
Жиырма құл, қызметшi һәм көп қыздарды,
Руһбандар алып барды үшбулердi.

8370

Әмiр Омар алып қалды ол малдарды,
Руһбанлар алып қайтты Ғақбасыны.
Руһбанлар ол малғұнды алып жүрдi,
Бiр жерде қарар қылмай, қатты жүрдi.
«Сейiт келiп қалар» деп қорқып жүрдi,
Тез жүрiп, қайсарына жетiп барды.
Қосылып қайсар бiрлән көп жылады,
—Қор қылды Сейiтбаттал,—деп жылады.
Әуелi құлақ, мұрнымды кесiп алды,
Уа және мал-мүлкәтiмдi талап алды.
Мен қайтып күн көрермiн ендi,—дедi,
Қарармын ел бетiне қайтып,—дедi.

8380

Жұбатып қайсар сонда сөз сөйледi:
—Қайғырма, ғам-құсаңыз кетер,—дедi.
Сен бұрын Бағдатта қазы ердiң,
Мен саған Рұм елiн берем,—дедi.
Рұмға тәдбирiңдi жүргiз,—дедi,
Әмiрiңше жұмласы болсын,—дедi.
Бұ сөзге Ғақба малғұн разы болды,
Қайсардың қолын сүйiп, бас қойды.

8390

Әлқисса, Ғақба Рұмға ұлық қазы болды,
Түрлi бадағат залымдықты заһир қылды.
Мекемеге жинады жұмла қазыларды,
Бiлдiрдi халайықтарға хүкiмлердi.
Өгiзге адам дайу есiм қойды,
Тауықты өгiз дайу есiм қойды.
«Адам сатқан тауық» деп сатар болды,
«Өгiз сатқан адам» деп айтар болды.
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«��������������������������������������������
Әгар бiр адам өгiздi «өгiз» деп айтар болса,
Яки тауықты «тауық» деп айтар болса.
Жарасы шыбық болсын оның»,—дедi,
Жиылып жұмла қазылар хүкүм қылды.

8400

Осылайша жарша қорытып, тәдб���������
и��������
р қылды,
«Ғақбаның хүкiмi» деп хабар бердi.
Бұнан ғайр залымдықты көп қылдырды,
Рұм халқын бұ малғұн һәм бүлдiрдi.
Қайсар оған һеш нәрсе сөйлемей,
«Бұ пақыр байып алсын» деген болды.
Мақсұды ол малғұнның дүния болды,
Доңызды тоя кебi құрмет қылды.
Бұ пиғылы һәм ықылымларға бiлiнiп,
				
заһир болды,
Залымлығы күннен арта бердi.
		

8410

Әзiн жаныб

Ендi Сейiт хазiретiнiң сөзi келдi,
Ғақбаның өлетұғын уақыты болды.
Бар ердi Ыстамболда Сейiттiң бiр достысы,
Ол достысы Моһан деген адам ердi.
Ол келiп, Сейiт хазiретiне хабар бердi,
Рұм халқын залымдықпен бұзғаныны.
—Иә, Шаһ жиһан, неге саттың ол залымды?
Бұрынғыдан залымлығы артып кеттi.

8420

Бұны естiп Шаһ әулие сапар қылды,
Бiр күнлерi Ыстамболға жетiп барды.
Ат, құралын бiр жерге ол жасырды,
Моһанның үйiне келiп, қонақ болды.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Сейiттiң тыңлаңыздар қызығыны.
Шаһ әулие бiр өгiздiң құйрығын алды,
Ол құйрықтың бәкiменен жүнiн алды.

ғазауат сұлтан

Ол құйрыққа темiр қадақ қағып алды,
Мисли жебе ара шаншылған болып қалды.
Үстiне қатын киiмiн киiп алды,
Мисли бiр көркем қатын болып алды.

8430

Ғақбаның мекемесiне жетiп барды,
Мәжiлiс қылып отырған қазы көрдi.
Бiр жүһүд мас болып жатыр ердi,
—Бұ—менiм ерiм,—деп дау қылды,—
Бұ менi асырамады,—деп арыз қылды,—
Көп малымды арақ iшiп, жойды,—дедi.
Менi мұнан айырыңыз сiзлер,—дедi,
Барамын асырайтын ерге,—дедi.

8440

Мас болған жүһүд сорлы һәм сөйледi:
«�����������������������������������
Үш талақ менен болсын, қатын» дедi.
Ғақба сонда қатынға қарай қалды,
Ол қатынның көркiне қайран қалды.
Жұмла қазылар мекемеден шығып кеттi,
Қатынға «тоқтай тұр» деп Ғақба айтты.
—Қабыл көрсең, мен алайын сенi,—дедi,
Көз, қабағың өртедi менi,—дедi.
Сейiт сонда:—Хош болар сөзiң,—дедi,
Жақсы көрсең, тиейiн саған,—дедi.
Үшбу тұрған шынжырың не-дүр?—дедi,
Ғажайып қылып тұрамын соған,—дедi.

8450

Ғақба сонда:—Шариғаттың хүкiмi,—дедi,
Асармыз, кiм шариғаттан шықса,—дедi.
—Қалай қылып асарсың, көргiз?—дедi,
Маған дахи ғажабын бiлгiз ендi.
Ғақба сорлы аяғын соған салды,
Сейiт сонда шынжырды басып салды.
Басы төмен Ғақбаның салбырады,
Қатын сонда құйрық қамшыны қолға алды.
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8460

—Әй, малғұн, шариғатыңды айтшы ендi,
Қылған iсiң қай мазағың?
Адамға өгiз дайу ат қойыпсың,
Тауықты өгiз дайу саттырыпсың.
Мен берейiн бұ қылғаныңның жазасыны,
Шариғатсыз iс қылған сазасыны.
Ғақба сонда Сейiтке көп жалынды,
—Құдай үшiн сақтағыл менi,—дедi.
Сейiт айтты:—Құдай үшiн соғам сенi,
Әй, малғұн, ұмытқаның ба бұрынғыларды?
Аузына дәстаналын тығып қойды,
Өгiздiң құйрығымен оны ұрды.

8470

Жұмла тәнiн жарақат оның қылды,
Мекеменiң iшiн қан бояды.
Мекеменiң iшiнен Сейiт шықты,
Дұшпаннан өшiн алып, көңiлi тынды.
Қазылар мекемеге ертең келдi,
Ғақбаны терiсiнен iлген көрдi.
Ауызына дәстаналын тыққан көрдi,
Қара қанға боялған тәнiн көрдi.

8480

Ғақбаны асқан дардан түсiрiптi,
Аузынан орамалын суырыпты.
Сонда Ғақба отырып зар жылады,
—Бұ халге Баттал салды менi,—дедi.
Тез тәуiп келтiрiңiз мұнда,—дедi,
Маған дәру қылсын жұмла,—дедi.
Бұ халден қайсарға барып хабар бердi,
Оны естiп қайсар илән беклер қорықты.
Тәбибтер және қорқып сөз сөйледi:
—�����������������������������������
Бiз қайда дәру қыламыз бұған�������
?������
—дедi.
Жұмла уәзiрлер мәслихат сөзiн қылды,
Бiр бұзылған моншаға келiп, дәру қылды.

ғазауат сұлтан

8490

287

Ол моншада он күндей жатқызыпты,
Ол сорлы бас көтерiп, отырыпты.
Бұ күнлерi Сейiт хазiретi анда барды,
Бұ күзетшi дәрiгердi ұстап алды.
Ғақбаның жайын сұрап, бiлiп алды,
Оны өлтiрiп������������������������
,�����������������������
нәжiслiкке тыға салды.
Ғақбаға тәбиб болып, қапу қақты,
—Қапуды ашқыл, бiр дәру қылам саған,—дедi.

8500

Ғақба сорлы «тәбиб» деп қапу ашты,
Сейiт сонда үстiне кiрiп келдi.
Басын көтерiп отыр ердi Ғақба сорлы,
«Жазылар» деп, жарасын сипар сорлы.
Сейiт сонда құйрығын қолына алды,
Ғақбаның жанын қинап ендi ұрды.
Тәбиблер «жазылар» деп дәру қылды,
Бұрынғыдан жарасын артық қылды.
Бұ қызмет Сейiтке ойын болды,
Ғақбаға тiрiлей берген азап болды.
Шаһ әулие моншадан шығып кеттi,
Таң туған соң, тәбиблер және келдi.

8510

Нәжiслiкте күзетшi жатқан көрдi,
Аузына боқ ол тәбибтiң тыққан көрдi.
Қапуды ашып, Ғақбаны халсiз көрдi,
Жарасын бұрынғыдан артық көрдi.
Ол тәбиблер қайсарға хабар бердi:
—Нәшiк ылаж қылармыз?—деп жылады.
Қайсар сонда:—Не ылаж-дүр бiлмен,—дедi,
Басым қатты, өзiм де қорқам,—дедi.

8520

Сейiттi ол шаһардан көп қарады,
Бұрында таба алмай сандалады.
Ендi мәслихат сөйлестi уәзiрлерi,
—Бiр сахараға шығаралық мұны,—дедi.
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Бiр шатырды құралық анда,—дедi,
Тәбиблер дәру қылсын сонда,—дедi.
Бiр мың кiсi күзетсiн оны,—дедi,
Бұнан ғайр ылаж жоқ оған,—дедi.
Жұмласының қаулысы осы болды.
Сахараға шығарып, оны бақты.
Ол арада он күндей шама болды,
Сейiтке өнер бастар уақыт болды.

8530

Ол шатырға баруға жол табылмады,
Шаһардың атырабына көзiн салды.
Бiр жiгiт атын ойнатып келер көрдi,
Сейiт оның атының халiн сұрды.
Жiгiт сонда:—Менiм атым—бек жүйрiк,—дедi,
Көп бас берген кiсiге сатам,—дедi.
Сейiт сонда:—Мен саған нанбан,—дедi,
Әуелi жүйрiктiгiн көрсет,—дедi.

8540

Үшбу өгiздiң құйрығын алғыл,—дедi,
Сонан соң о жатқан әскерлерге барғыл,—дедi.
Шатырда қазы Ғақба жатыр,—дедi,
Бұ құйрықты сен оған көргiз,—дедi.
«Танырмысың бұл құйрықты» деп таста да,
Әскерден шыға және қашқыл,—дедi.
Сонда сенi қуарлар анлар,—дедi,
Мүлде озсаң, алармын мұны,—дедi.
Жiгiт сорлы құйрықты алып кеттi,
Шатырдағы Ғақбаға жетiп барды.
—Бұ құйрықты танырмысың, молда,—дедi,
Лақтырып Ғақбаға тастай бердi.

8550

Ғақба сорлы «Баттал» деп ойбай салды,
Ол жiгiт қаша бердi, жұмла қуды.
Сейiтке өнер бастар пұрсат болды,
Ғақбаның ғұмырының ақыры болды.
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Терiсiн ол малғұнның тiрi сойды,
Қасаптай тiрсегiнен iлiп қойды.
Түлкiдей терiсiн сойып алды,
Тек сүйегiн тастады да, кетiп қалды.

8560

Ол жiгiттi өлтiрiп, әскер келдi,
«Сейiттi өлтiрдiк» деп күлiп келдi.
Шатырға кiрiп келсе «Ғақба кәнi»,
Терiсi жоқ, ойбайлап тұрған жаны.
Ойбайлап, ол малғұнның жаны шықты,
Оны көрген адамлардың құты ұшты.
Бұнлар барып қайсарға хабар бердi,
Ғақбаның не болғанын баян қылды.
Жұмла беклер, қайсар илән зар жылады,
—Ендi кезек бiзлерге келер,—дедi.
Әуелде айтпадық па, иә, қайсар, сiзге?—дедi,
Сiз iлтипат қылмадың ғой бiзге,—дедi.

8570

Ендi қайтып сақтармыз басымызды,
Қақтырмас ендi бiздiң қасымызды.
Сейiтбатталға жiберелiк тез сыйлықты,
Сонда аман қылар болсақ басымызды.
Қайсар сорлы Сейiттен қатты қорықты,
Хараж илән жiбердiлер көп сыйлықты.
Сейiт хазiретi Малатияға жетiп келдi,
Ғақбаның тұлыбын алып келдi

8580

Малатияның халайықтары шат қылды,
Ұлық-кiшiк адамларға хабар салды.
Ғақбаның сойған терiсiне сабан тықты,
Апарып дарбазаға iлiп қойды.
Қырық жыл оның тұлыбы анда тұрды,
Келген адамлар ғажап қылып көрер ердi.
Бұ iстен халифаға хаттар жазды,
Хатты оқып, халифа бек шат болды.
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Һәр ықылымлар естiдiлер бұ хабарды,
Мұсылманлар қылдылар шаттылығын.
Сейiттiң ғажап қылдылар өнерiнi,
Дұшпанын сатып қылған базарыны.

8590

8598

Сейiттiң сағадатлы дәулетiнi,
Пақырлар ғани болып көрдi мұны.
Сейiттiң тауысып болмас өнерiнi,
Бұ жерде тамам қылдым бұ қиссаны.
Жад қылдым ендi Мұхаммед Мұстафаны,
Дұғадан ұмыта көрмең бiз ғарiптi.
Насырны назым жазған бұ ғарiптi,
Дұғадан ұмыта көрмең бiз ғарiптi.
Оқыңыздар салауат илән фатиханы,
Рухын Шаһ жиһанның бағышлап оны,
Аллаһума салли алә Мұхаммадин
Алә әлиһи уа асхабиһи әжмағин*.
	�������������
(Жалғасы бар)

*
Аллаһым Мұхаммедке (с.а.с.) және оның отбасы мен барлық жақын жаранжолдастарына салауат және сәлемiң болсын.

Томға енген мәтінге түсініктеме
Дiни дастандар XIX ғасырдың екiншi жартысында және XX
ғасырдың бас кезiнде Қазан, Тәшкен, Уфа қалаларындағы баспаханаларда жеке кiтап болып басылып, халық арасында қисса,
хикая, дастан деген атпен таралған. Жыршылардың репертуарынан да берiк орын алған. Солардың iшiнде «Хазiрет Оспан»,
«Мұхаммед-Ханафия», «Дариға қыз», «Зарқұм», «Салсал»
т.б. көптеген дiни мазмұнды, ислам тарихында даңқы шыққан
қаһармандардың ерлiгiн жырлайтын дастандар бар.
Сол дастандардың бiрi—Сейiтбаттал. Қолда бар материал
дарға қарағанда, дастанның бiрнеше нұсқалары болған сияқты.
Олардың кейбiреулерi Қазан төңкерiсiне дейiн, Қазан қаласын
дағы Хұсайынов, Кәрiмовтар баспасында жарық көрген1. Солар
дың iшiнен осы томға «Ғазауат Сұлтан» атты дастан енiп отыр.
Дастанды жырлаушы—бұрынғы Бөкей ордасына қарасты,
қазiргi Атырау облысынан шыққан шайыр, молда Маңқыстау
Тыныштықұлы.
Аталған нұсқа 1908 жылы Қазандағы Император Универ
ситетiнiң баспаханасында жарық көрген. Көлемi—386 бет.
Баспаға дайындаушы, яғни шығарушысы—белгiлi баспагер
Шамсидин Хұсайынов.
Дастанның басты қаһарманы Сейiтбаттал—әскер басы, дiн
дi уағыздаушы батыр. Ол көп уақыт бойы ислам дiнiн басқа ха
лықтарға таратуға күш салған. Сейiтбаттал Әлидiң ұлы Хұсайын
нан тараған ұрпақ. Солардың iсiн, жорығын жалғастырушы.
Дастан сюжетiне арқау болған—Сейiтбаттал батырдың
дiнсiздерге қарсы соғыстары мен оның әдiл қазылығы туралы
аңыз, әңгiмелер.
1
Елеукенов Ш., Шалғынбаева Ж. Қазақ кiтаптарының тарихы.—Алматы:
Санат, 1999.—100-бет.
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«Ғазауат Сұлтан» дастанының оқиғасы өзге дiни шығарма
лар секiлдi Мұхаммед Мұстафа (с.а.с.)* мен оның сахабалары
ның кезектi кеңесiнен басталады. Мiне, осындай мәжiлiстердiң
бiрiнде Абдулуаһап сахаба Пайғамбарға «Рұм елiн исламға
мойынсұндырсақ қайтедi?» деген ұсыныс жасайды. Осы
сәтте Мұхаммед пайғамбардың құлағына Жәбiрейiл перiште
сыбырлап, Алланың аянын жеткізедi. Жәбiрейiлдiң айтуынша
келешекте Рұм халқын исламға енгiзушi Әли Мұртазаның
әулетiнен шығады. Оның есiмi—Жағыпар, лақап аты—
Сейiтбаттал, бұл оқиға екi жүз жылдан соң болмақ. Пайғамбар
(с.а.с.) Абдулуаһапқа аманатқа бiр тал шашын және түкiрiгiн
бередi. Осынау мұғжизаның арқасында кейiн Сейiтбаттал аса
құрметтi ғалым, батыр, палуан, сайыпқыран жеңiмпаз ретiнде
дүниеге танылады. Ал осындай ұқсастықтарды қожа Ахмед
Иасауи өмiрiне байланысты аңыздан да көруге болады. Онда
да Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) өзiнiң сахабасы Арыстанбабқа
«аманат—құрма» берiп, оны төрт жүз жылдан соң Ахмедке
тапсыруды өсиет етедi. Бұл ретте аян берушi Жәбiрейiл
перiште. Иасауи да Жағыпар сияқты Әли Мұртазаның ұрпағы
болып саналады.
Сейiтбаттал көптеген ертегiлер мен эпикалық жырлардың
кейiпкерлерi сияқты ерекше жағдайда туады. Мысалы, «Едiге»,
«Алпамыс», «Қобыланды» сияқты жырларда бас кейiпкер
әулиенiң, яғни пiрдiң көмегiмен өмiрге келедi. Бұл эпостарда
болашақ батырдың тууына Баба Түктi Шашты Әзiз әулие
басты себепкер болғанын көремiз. Ал Сейiтбаттал (Жағыпар)
батырдың дүниеге келуiне себеп болғандар—Алла Тағала,
Жәбiрейiл перiште, Мұхаммед пайғамбар.
Болашақ қаһарманның дүниеге келу тарихын баяндайтын
эпизодтар фольклортану ғылымында «ғажайып туу мотивi»
деп аталады. Ертегi, эпос, дастандардағы «ғажайып туу мотивi»
кейiпкердi әсерлеп көрсету үшiн қолданылатын көркемдiк
тәсiлдердiң бiрi. Осы мотивтi жан-жақты зерттеп, дәлелдi
пiкiрлер айтқан тұжырымдар бар2.
с.а.с.—салла Аллаһу аләйһи уас салам: Алланың жарылқауы мен қолдауы
пайғамбарымыз Мұхаммедке—деген тiлек сөздiң қысқартылған түрi. Хазiрет
Мұхаммедтiң атына жалғаса айтылады, жазылады.
2
Қасқабасов С.А. Ертек пен эпостың сюжеттiк типологиясы // Қазақ
фольклорының типологиясы.—Алматы: Ғылым, 1981.—235-266-б.
*
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Әрине, осындай «ерекше жағдайда» туылған баланың жедел
жетiлуi батырлық жырларда заңды болса, дiни дастаннан да
осыны табуға болады. Мысалы, Сейiтбаттал да үш жасында
он жастағы баладай, өз қатарынан күштi, сонымен қатар төрт
кiтапты (Таурат, Забұр, Iнжiл, Құран) жетiк бiлетiн болып
өседi.
Дастанның «Жағыпар ғазының атасын өлтiрген Меһрияил
мен Шамабты, һәм он бес басты келтiргенi-дүр» деген алғашқы
тарауында әкесi Хұсайынның кегiн алу үшiн 13 жасар
Жағыпардың жауға жалғыз аттанғаны, бiр өзiнiң жаудың көп
әскерiн қырып, Меһрияил, Шамаб деген палуандарын өлтiрiп,
он бес басты әкелгенi, тiрi қалғандарын мұсылман қылғаны
баяндалады. Сейiтбаттал жүретiн жол ұзақ, ол үш күнде
әкесiнiң кегiн алып Малатияға жеткенi, яғни кейiпкердiң өсе
келе алғашқы ерлiк жасағаны суреттеледi.
Дастанда Сейiтбатталдың ерлiгi кейiпкердiң басты қасиетi
ретiнде баяндалып, батырдың тұлғасы дәстүрлi эпикалық
канондарға сай сомдалған. Сондықтан шығармада көптеген
ертегiлiк және эпикалық сюжеттер мен мотивтер тұрақты түрде
қолданылады, мысалы: қаһарманның ғажайып тууы; жедел ер
жетуi, соғыста ерекше күш-қайратымен көрiнiп, жауды жеңiп,
мұратына жетуi; қысылғанда ғайыптан көмек келуi т.б.
«Ғазауат Сұлтан» дастаны бiр-бiрiне жалғасып, оқиғалары
кезектесiп дамып отыратын көптеген қиссалардан құралады.
Яғни, қазақ арасында кең тараған «Тотының тоқсан тарауы»,
«Бақтиярдың қырық бұтағы» сынды қиссалар секiлдi «Сейiт
баттал» да отызға жуық тараудан тұрады. Олардың әрқайсы
сының жеке атаулары бар. Тараушалар «Әзiн жаныб», яғни
парсы тiлiнен аударғанда «мұнан соң» деген айдармен берiлген.
Бұл сөздiң мәнiсi қазақ эпостарында жиi ұшырайтын арабтың
«Әлқисса» терминiне жақын келедi.
Дастанда оқиғалар үдемелi түрде берiлiп, тартыс шарықтау
шегiне жетiп шешiледi. Қаһармандарды сипаттау жүйелi
берiлiп отырады.
Дастанда суреттелген оқиғалардың тарихи шындыққа
қаншалықты сәйкес келетiнiн зерттеу өз алдына бiр мәселе.
Ал шығармадағы оқиғадан Мұхаммед пайғамбар заманында
дiн үшiн болып өткен сұрапыл соғыстардың бiр көрiнiсiн
байқаймыз. Дастанда ислам мен өзге елдердiң, яғни кәпiрлер
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дiң арасында болған ғазауат соғыстарға қатысқан Афлахун,
Шамас, Кибрианус, Ибрианус, Тарион, Мұхаммед ибн Фаллах,
Мехрианос, Һамайун, Наурызбану, Синбад, Сыржайыл, Шамғұн,
Ақратис, Ахмет Тұран, Костантин, Такфур, Қалауын, Имлиха,
Фағфоршин, Лаулан, Астур, Саһли, Һарут, Көзанда, т.б. 150-ден
астам (патша, уәзiр, сұлтан, ғазы, палуан, шаһ, сардар, сиқыршы,
пiр т.б.) кейiпкерлердiң есiмi аталады. Олардың бiрi мұсылман
болса, екiншiсi өзге дiндегiлер. Әйтсе де, арасында кейiн ислам
дiнiн қабылдаған халықтың өкiлдерi де кездеседi.
Дастанда батырлардың жекпе-жек ұрыстары мол көрсетiле
дi. Тек қана Сейiтбатталдың ерлiктерi ғана емес, сонымен қатар
жау жағының күшi, әйгiлi батырлары толық таныстырылады.
Олардың жеңiске деген жiгерi, мақсаттарына сенiмдiлiгi
көрсетiледi. Әскерлердiң пiлге мiнiп соғысатын жерлерi де
кездеседi. Бұл бiр жағынан дастанға негiз болған оқиғаның
көнелiгiн байқатады.
Шаһ әулие* сол халде аттан түстi,
Ол ақ пiлдiң үстiне мiнiп алды.
Аллаға шүкiр қылып, қаһар илән нағра салды,
Мүшiрiклердiң әскерiне келiп кiрдi…
Дастан әсiрелеусiз болмайды. Бұл шығармада да басқа дiни
қиссалардағы хазiретi Әлидiң атақты «зұлпықар», «зұлқашы»,
«самсам» атты қылыштары секiлдi Сейiтбатталдың «тайғ зухаки» қылышы да зор атаққа ие болып, аңызға айналған. Оны
мына мысалдан көруге болады:
Мүбәрак «тайғ зухаки» қылышын алды,
«Алла Акбар иә, Мұхаммед» деп, ұра бердi.
Ол қылыштың бiр ғажабы болар ердi,
Қаһарланса, қырық аршын озар ердi…
Ол қылыш аждаһа мысалы ақырады,
Сейiт сонда арсылан кебi күркiрейдi.
Бұ һайбатын Сейiттiң көргендерi,
Соғыс қайда, қой кебi үркер ердi.
*

Шаһ әулие—Сейiтбатталдың эпитетi, құрметтi аты.
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Дастанның негiзгi қаһарманы—асқан күш иесi. Бiр өзi
мыңдаған жаумен алысады. Дегенмен оның да әлсiрейтiн,
түрлi қиыншылықтарға ұшырап, тарығатын кездерi де болады.
Мұндай жағдайда архаикалық жырларда магия, сиқыр күштер,
болмаса көмекке келетiн Желаяқ, Таусоғар, Көлтауысарлар
сияқты қиял-ғажайып кейiпкерлер, ал ең ежелгi эпостарда
тотемдiк алғашқы ата-бабалар, батырлық жырда Баба Түктi
Шашты Әзiз, Қыдыр, Ғайып Ерен, Арыстанбаб т.б. көмекке келедi.
Аталмыш дастанда батырға ғайыптан көмек берушi—Қы
зыр Iлияс.
«Ғазауат Сұлтанда» Қызыр бiрнеше жерде эпизодтық
көрiнiс тапқан, мысалы, Сейiтбаттал ғазы Үндiстанды iздеп
сапарға шыққанда, бiр үлкен теңiзге ұшырайды. Ол теңiзден
өте алмай, Алла Тағаладан көмек сұрайды. Хақ Тағала дұғасын
қабыл қылады. Сол кезде Қызыр жетiп келедi. Сейiтке сәлем
берiп, халiн сұрайды, оны теңiзден (дариядан) өткiзiп жiберетiн
Қызыр Iлиястың образы:
Қызыр сонда «Көзiңдi жұм, ұғылым,—дедi,
Көзiн жұмса уа және ашқыл» дедi.
Сейiт сонда көзiн ашып ердi,
Өзiнiң дариядан өткен[iн] көрдi.
Қызыр (Қыдыр)—көптеген шығыс халықтарының, әсiресе
мұсылман елдерiнiң ауыз әдебиетiнде жиi ұшырайтын ертегiлiк, тiптi, жартылай мифтiк тұлғаның есiмi. Әдебиетте оның
аты Iлияс пайғамбармен бiрге қосылып атала бередi. Iлияс
(Илияс, Илья) есiмi көне иудей, христиан аңыздарында әулие
ретiнде аталады. Оның аты ежелгi иудей құдайларының бiрiнен
шыққан дейтiн пiкiрлер бар. Ендi бiреулерi оны Үндi мифтерiне
апарып тiрейдi. Алайда Қызыр—негiзiнен түркi халықтарына
көбiрек танымал, әрi етене жақын екендiгiн де ескерген орынды.
Қызыр Орта Азия халықтарының «өнiмдiлiк» (плодородие) культiнде үлкен рөл атқарады. Әсiресе оның есiмi өсiмдiк
әлемiмен байланыстырылады. Мұсылмандардың аңызы бойынша, Қызыр әулие жасыл киiм киiп жүрген (қызыр—арабша
жасыл деген сөз). Бұл әулиенiң бейнесiн, шығу тегiн әр халық
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өз тарихына жақындатып әңгiмелейдi. Бiр деректерде оның
зираты Мысырда, бiр деректерде Орта Азияда орналасқаны айтылады. Мысалы, Самарқандта хазiрет Қызыр атындағы мешiт
бар екенi белгiлi.
Қызыр атаға байланысты аңыздардың көбiнде «мәңгiлiк су»
жайында әңгiмеленедi. В.В.Бартольдтың жазуынша, Қызыр
жолаушылар мен саяхатшыларға ақсақал кейпiнде жолығып,
оларды сынақтан өткiзедi, дұрыс жолға бағыттайды3.
Е.Э.Бертельс болса, «Қызыр—мәңгi тiрi пайғамбар, ол бәрiн
бiлушi жұмбақ жәрдемшi» деп пайымдайды4.
Қазақ фольклорында да Қызыр адамдарға ақсақал, әулие
түрiнде көрiнiп, әр түрлi жамандықтан қорғап жүредi. Ол кейде—пайғамбар, кейде—пiр, кейде—қыдыр, кейде—әулие болып өзгере бередi. Қызыр Iлиястың жанында әдетте, «шiлтендерi»* болады.
Дастанда адам мүмкiндiгiнен тыс, тек бiр Алла мен оның
елшiсi Мұхаммедтiң ғана қолынан келетiн дiн кереметтерi де
көрiнiс тапқан. Осындай құбылыстарды сиқырдан гөрi ислам
мұғжизаларына** жатқызған абзал.
Қолдан пұт жасап, оған сәжде қылып жүрген адамдарды
көрiп, Сейiт «Аятул Күрсидi»*** оқып, табынатын пұттарын
сындырады. Сынған әр пәресi «Алла» деп, сәжде қылады. Сол
кезде бiр адам тұра келiп: «Менiң пұтым не себептi пәре болды?»—деп басын Сейiтке қойып жылайды. Сейiт оның құлағын
кескен едi. Сонда жiгiт құлағын берiп, былай дейдi:
«Пұтқа оқыған дұғаңды айтшы» дейдi,
«Құлағым әуелгiдей болсын» дейдi.
Сейiт сонда «әл-хамду лилланы» оқып ердi,
Құлағы әуелгiдей бүтiн болды [дейдi].
Меһрасып падиша мұны көрiп, Сейiттiң iсiне қайран қалды.
Меһрасып исламның артықшылығын мойындап қана дiнiн
Бартольд В.В. Ислам. 2-том.—Москва, 1918.—59-б.
Бертельс Е.Э. Низами. Искандер-наме.—Москва, 1949.—60-б.
*
Ғайып-ерен, қырық шiлтен—(шiлтен /парсы сөзi/—қырық дене) Қызыр
Iлиястың жанына ерiп жүретiн қырық жолдасы, серiктерi, көмекшiлерi.
**
Мұғжиза (а)—керемет, ғажап.
***
Аятул Курси (а)—Күрсi аяты (Құран).
3
4
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өзгертедi. Ол «дiнiңдi бұзғаның не?» дегендерге: «Жаратқан бiр
Құдайды жаңа таптым, сендердiң бас қойғандарың Құдай емес,
олай болса бiз оны неге қолдан жаратамыз?»—деп жауап бередi.
Бұл арада оның Алланы нақты бейнесi жоқ, барлық адамзатқа
ортақ рух деп есептейтiнi, басқа дiндерден гөрi кеңдiгiн, әрi
дұрыстығын меңзейтiнi көрiнiп тұр. Қазақ жырларында жау
батырының осындай себептен досқа айналуы («Қобыланды батыр» т.б.) кездеседi.
Аталмыш дастанның оқиғасының баяндалуында, қатысушы
адамдардың бейнесiнде қиял-ғажайып ертегiлерге тән iсәрекеттер де бар. Олар—батырдың адамзаттан басқа, аждаһа,
дию, перi, жәду сияқты мақұлықтармен соғысы мен оның отқа
жанбайтын, суға батпайтын сәттерiн суреттейтiн көрiнiстер.
Көне эпостарда мифтiк, ертегiлiк, аңыз-әңгiмелiк көрi
нiстердiң басым жүретiнi мәлiм. Фольклорлық мифтер мен
көне ертегi, аңыздарда дәудiң немесе батырдың яки жалмауыз кемпiрдiң жаны басқа жерде тығулы жатады, болмаса
олардың денесiнiң бiр жерiнен өзгесiне оқ өтпейдi, қылыш
кеспейдi. («Ер Төстiк», «Бозжiгiт», «Қобыланды»). Әдетте
батырдың «осал жерiн» оның қызы немесе қарындасы айтып қояды. Көбiнесе олардың әлсiз жерi—тамағы, не кiндiк
тұсы. «Қобыландыда» Көбiктi батырдың «құпиясын» қызы
Қарлыға ашады. «Бозжiгiтте» оның басын тек өз қылышы
ғана кеседi. Мұндай мотив «Ер Көкше» жырында да бар. Осы
тектес фольклорлық сарын «Ғазауат Сұлтан» дастанында да
көрiнiс табады. Мұндай фольклорлық сарындар көне дәуiр
мифтерiнен қалған «өлмес алыптар» жайындағы мотивтердiң
сарқыншағы екенi мәлiм.
Түс көру мотивi көптеген әлем халықтарының, соның iшiнде шығыс елдерiнiң ауыз әдебиетi мен фольклорлық шығар
маларында, әсiресе пайғамбарлар туралы аңыз-әңгiмелерде,
дiни дастандарда («Қисса Мұхаммед Расул Алланың дәрул
пәниден дәрул бақиға рихлат еткен мәселесi», «Мұхаммед
пайғамбар» т.б.), батырлық жырларда («Алпамыс», «Қобы
ланды», «Көрұғылы»), ертегiлерде («Түс сатқан тазша бала»
т.б.), ғашықтық дастандарда («Бозжiгiт», «Таһир—Зуһра»,
«Қыз Жiбек», «Қозы Көрпеш—Баян сұлу») кездеседi.
Түс көру сарыны «Ғазауат Сұлтан» дастанында мол көрiнiс
тапқан. Мәселен, дастанның басында Жағыпардың (Сейiтбат-
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тал) әкесi Хұсайын шаршап, ұйықтап қалады. Түс көредi. Түсi
былай баяндалады:
Түсiнде Қызыр аләйһиссалам сүйiншi сұрды,
«Ол Жағыпар сенiң ұлың болар,—дедi.
Аз қалды, бұ дүнияға ол ұлың келер,—дедi,
Дiн мұсылманлары мұнаууар* қылар»—дедi.
Хұсайын дүниеге баланың келетiнiн «түс көру» арқылы
бiледi. Шығармада сол сияқты ұжымдық түс көру, яғни бiр
отбасының мүшелерi, немесе басқа да кейiпкерлердiң бiр
мазмұнда түс көруi және бiрдей көңiл-күйдi бiр мезгiлде
бастан кешуi сәттерiнен көрiнiс беретiн тұстары да кездесiп
отырады. Соған мысал ретiнде мына үзiндiнi беруге болады.
Калиб патшаның ұлы түсiнде арсылан, наһан балық,
аждаһаны көредi. Олар:
Атаңа айт, тез мұсылман болсын,—дейдi,
Жоқ десе, мен жұтармын екеуiңiздi,—дейдi.
Сол сәтте Калиб патша да дәл сол түстi көредi. Түсiн
уәзiрлерiне айтады:
Әлқисса, уәзiрлерiне патшаның өзi келдi,
Көрген түсiн уәзiрлерiне баян қылды.
Мұны естiп уәзiр, бектер қайран қалды,
«Бiз де көрдiк бұ түстi, ғажап!» дедi.
Бұл жерде түс—хабар жеткiзiп, шығармадағы оқиғаның
одан әрi дамуына дәнекер болып, сол сияқты кейiпкерлердiң
көңiл-күйiн суреттеуде көркемдiк қызмет атқарып тұр.
Түс көру мотивi аталмыш дастанның өн бойында кездесiп
отырады. Сейiтбаттал сиқыршы Далфруз бес жасында ұрлап
кеткен Ескендiр атты баласын хақ Пайғамбардың түсiнде аян
беруi арқылы таныса, баласы Ескендiр де әкесiн түс арқылы
бiледi.
*

Мұнаууар (а)—жарық, жарқыраған деген мағынада.
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Дастандағы мотивтiң бiрi—жазмыш. Бас кейiпкер Сейiт
баттал өзiнiң дүниеден озатынын алдын-ала түс көру арқылы
сезедi. Ол ұйқыда жатқанда Расул Алла Мұхаммед кiрiп:
«Иә, шүкiр күшiм, сен Малатияға барып, мұсылмандарға
көмек бер, сенi олар күтiп жүр»,—дейдi. Сонда Сейiт: «Жасым 99-ға келдi, ғұмырым жақындады, арманым Мәдине
топырағында қалу едi, топырағыңнан неге қудың?»—деп
ұйқысынан оянады. Сөйтiп, өзi түсiн жориды, ажал сағатының
жақындағанын сезедi.
Ел-жұртымен, туған-туыстарымен қоштасып, насихат сөз
дерiн айтып, дұшпанға қарсы жалғыз аттанады. Батырдың осы
сапардан оралмайтынын сезген Мәдине халқы «ендi қашан кө
ремiз» деп зар жылап қалады. Сейiтбаттал жолда дем алып,
ұйықтап қалады. Сол кезде кәпiрлердiң патшасы Қанатустың
қызы әскердiң келе жатқанын көрiп, тобықтай тасқа хат жазып, Сейiтке тастайды. Жүрегiне келiп түскен тобықтай ақ тас
себеп болып, сол жерде Сейiтбаттал шаһид болады.
Жұмласы Хақтан жәрдем болып ердi,
Сейiттiң бiр қылына кәр қылмады.
Құдадан тағдыр тамам болып ердi,
Тобықтай тас Сейiтке қаза болды,—дейдi.
Мұндай түс тағы бiр жерде кездеседi. Сейiтбатталдың жиенi Мұхаммед түсiнде Сейiтбатталдың «Бiзге қонақ бол» деп
шақырғанын көредi. Түсiн Ескендiр жорып, Мұхаммедтiң бұ
дүниеден көшетiнiн сезедi. Шығармада марқұм болған адам
ның түске кiрiп, шақыруы кейiпкердiң ажал сағатының жақын
дағаны деп жорылады.
Адам тағдырын түс, аян арқылы болжап сезiну—ислам
дәстүрiне тән құбылыс. Әдетте, түс оларға көбiнесе Мұхаммед
пайғамбардың, не Жәбiрейiл перiштенiң аян беруiмен жүзеге
асып жатады.
Дастанның соңы Сейiтбатталдың ұлы Ескендiрдiң әкесiнiң
жорығын жалғастырып, дұшпанның жеңiлiп, тiрi қалғандары
ның мұсылмандыққа өтуiмен аяқталады.
Шығармада араб, парсы, татар, көне түркi сөздерi мен тiркестер, Құран аяттары, дұғалар жиi кездеседi. Олар қазақ тiлiне
аударылып, томның соңында арнайы сөздiкке топтастырылды.
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Сонымен қатар басылымның көп жерiнде өлең тiркестерi
мен шумақтардың орындары ауыстырылып берiлген. Сол себептi өлең арасындағы үндестiк жойылып, шығарма мазмұны
түсiнiксiз болып қалған жерлерi де жиi кездеседi. Оған мысал ретiнде шығарма басындағы 8 шумақ өлеңнiң 440-480
аралығындағы жолдардың орнының ауыстырылуын, 435 жол
дың 543 жолмен, ал 420 жолдың 480-жолмен ауыстырылып
беруiн т.б. атауға болады. Аталған кемшiлiктер томды даярлау
барысында шығарманың мазмұнына сай қалпына келтiрiлдi.
Сейiтбатталға қатысты дастандардың бiрнеше нұсқалары
ҚР Бiлiм және ғылым министрлiгi Орталық ғылыми кiтап
ханасы мен М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инсти
тутының қолжазбалар қорында сақтаулы:
1. Қисса Сейiтбаттал баласын Дилураз залым ұрлап алып
кеткенi. ӘӨИ: Ш.128, 3-дәп. араб әрпiнде. Тапсырған Жүнiс
Шорманов. Қолжазба көлемi 37 бет, араб әрпiнде. Қорға 1958
жылы түскен.
2. Сейiтбаттал қазы. ӘӨИ: Ш.1106. Жыршысы белгiсiз. Жи
наушысы—Тәжiбайұлы Әбдiғаппар. Қолжазба 1925 жылы Қы
зылорда облысында, қалың дәптерге көк сиямен араб әрпiнде
жазылған. Көлемi 370 бет. Тапсырушысы—Қаппаров Сырбай.
3. Сейiтбаттал. ОҒК: Ш.846. Жыршысы, жинаушысы белгiсiз. Қорға 1945 жылы түскен.
4. Сейiтбаттал. ОҒК: Ш.568, 1-дәп. Жыршысы—Қыпшақ
пай ақын. Жинаушысы—Бозтай Жақыпбаев. 1946 жылғы
Ақмола экспедициясы. Қолжазба араб әрпiнде жазылған.
Көлемi 112 бет.
5. Сейiт хазiретi Баттал қиссасы. ӘӨИ: Ш.882, 6-дәп. Жинаушысы—Әмiрбеков Мүтәлi. Қолжазба 1979 жылы Шымкент
облысы, Арыс қаласында жазылған. Шығарма оқушы дәптерiне
күлгiн түстi сиямен араб әрпiнде жазылған. Көлемi—185 бет.
Қолтаңбасы—жинаушынiкi.
6. Сейiтбаттал. ӘӨИ: Ш.986, 4-дәп. Жыршысы белгiсiз.
Шығарманы 1987 жылы Ж.Шайхысламовтың материалдарымен бiрге тапсырған—әдебиетшi С.Дәуiтов. Араб әрпiмен
жазылған қолжазбаның фотокөшiрмесi.
7. Қисса
Сейiтбаттал.
ӘӨИ:
Ш.846.
Жыршысы—
Нысанбайұлы Нұралы. Жинаушысы, жазылған жерi белгiсiз.
Шығарма көлемi—41 бет, араб әрпiнде жазылған.
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8. Сейiтбаттал. ӘӨИ: Ш.920/45. Дастанды жырлаушы—Тәшкен облысы Жоғары Шыршық ауданы, Сексен-ата
ауылының тұрғыны—Сейiтбаттал жырау (1899-1983). ӘӨИ-дiң
қолжазба орталығына тапсырған—фольклортанушы Қыдырәлi
Саттаров. Араб әрпiнде жазылған қолжазбаны ел арасынан
тапқан студент Айзада Айхожаева. Тапсырушының жазуынша, Сейiтбаттал жыраудың бұл қиссасы—400 бетке жақын
болса керек. Өкiнiшке орай, институтқа екi үлкен дәптердiң бiр
бөлiгi ғана түскен, яғни нұсқаның алғашқы тараулары әзiрге
табылған жоқ.
Сейiтбаттал жайындағы қазақ қиссаларының түрлi
нұсқаларын оқып қарағанымызда, олардың көпшiлiгiнде осы
«Ғазауат Сұлтан» дастанының жекелеген сюжет, мотивтері алынып жеке шығарма ретiнде жырланғанын көремiз. Солардың
бiрi—1879 жылы Қазан қаласында басылып шыққан Мәулекей
дiң «Қисса Сейiтбатталы».
Бұл нұсқада бас қаһарман—Сейiтбатталдың бiр ғана жоры
ғы баяндалады. Нақтырақ айтқанда, «Ғазауат Сұлтан» дастаны
ның он бесiншi бабындағы «Сейiтбаттал ғазының Үндiстанға
барып ақ пiлдi алғаны» атты тараудың оқиғасын жеке жыр
арқауына айналдырғаны анықталды.
Екi нұсқа да дәстүр бойынша, Алла Тағала мен Пайғамбарды
жад етiп, мадақтау, насихат өлеңдерiмен басталады. Оқиға
Сейiтбатталдың әмiр Омардың қызына құда түсуiне байланысты өрбидi. Жыр сюжетiнде көп айырмашылық жоқ. Олардың
маңайындағы адамдардың аттары да бiрдей. Сейiтбаттал
Үндiстанды iздеп сапарға шыққанда оны теңiзден өткiзiп жiберетiн Қызыр атаның образы мен iс-әрекетi екi нұсқада да
ұқсас.
Айырмашылығы—Мәулекей жариялаған мәтiнде елдiң аты
басында Түркiстан, Милан деп қате берiлiп, кейiннен түзетiлдi.
Ал Сейiтбаттал жыршыдан жазылып алынған мәтiн [ӘӨИ,
Ш.128.] 1908 жылы Қазанда жарияланған «Ғазауат Сұлтан»
дастанынан алынғанын аңғарамыз.
Мәселен, Қазан (1908) нұсқасындағы он бiрiншi баптың
тақырыбы: «Сұлтан Сейiтбаттал хазiретiнi Мұштаран шаһа
рында Кәлибад есiмдi падиша тұтып, зынданға салғаны, ақы
рында мұсылман болғаны». Ал Тәшкен варианты тура осы
тараудың мазмұнын қайталайды. Тек мұнда «хазiретiнi» деген
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сөз түсiп қалған. Және патшаның аты—Кәлаб. Екi нұсқадағы
бастапқы шумақтар да өте ұқсас.
Қазан нұсқасы (1908):
Бисмилла алхамду илән сөз басталы,
Назым бiрлән бiр қиссаны және ашалы.
Қайсардың қырғын тапқан ләшкерлерiнi,
Айталық зар жылаған сөзлерiнi.
Тәшкен (Сейiтбаттал жырау) нұсқасы:
Бисмилла сәнаменен сөз бастайын,
Назым қып келтiрейiн сөздiң жайын.
Қайсардың қырғын тапқан ләшкерлерi,
Қырылып бiрi қалмай кеткен бәрi.
Демек, Сейiтбаттал ақын Қазан нұсқасын жетiк бiле отырып, өз сөзiмен айтып берген.
Ал ӘӨИ-дiң қолжазба қорында сақтаулы тұрған [Ш.882]
шығарма «Ғазауат Сұлтан» дастанының сегiзiншi: «Сейiтбаттал Қайтұр патшаны мұсылман қылғаны» деген тарауынан
алынғанын аңғарамыз. Екi шығармадағы оқиғаның мазмұны
бiрдей: кәпiрлер соғыста мұсылмандарды қолға түсiрiп,
зынданға салады. Сейiт сол қаланың адамы боп, қаланың
жағдайын әбден бiлiп, зындандағы адамдарды босатады. Оларды бiр жерге жасырады. Сейiтбаттал кәпiрлердi өлтiрiп, киiмдерiн мұсылмандарға кигiзедi. Мұсылмандармен бiрге олар түн
iшiнде қырғын салады. Мұны көрiп шаһар халқының үрейi
ұшады. Қайырлдыр патша мұсылман болады.
Айырмашылығы—патшалардың есiмдерiнде. Қазан басылымында—Қайтұр болса, қолжазбада—Қайырлдыр.
ӘӨИ-дiң Қолжазба қорының 128-папкасында сақтаулы
тұрған мәтiн «Ғазауат Сұлтан» дастанының жиырма төртiншi
«Сейiт хазiретiнiң Ескендiр есiмдi ұлының бес жасында
ғайып болып, он беске келгенде табылғаны» деген тарауынан
алынғанын көремiз. Онда дiн үшiн болған соғыста мұсылман
патшасы Сейiтбатталдың бес жастағы баласын кәпiрлер ұрлап
алып, тәрбиелеп, өнер-бiлiмге үйретiп, кейiн Сейiтбатталға
қарсы соғысқа салғаны жөнiнде айтылады. Кейiпкерлердiң де
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аттары бiрдей. Айырмашылығы—Ескендiрдi ұрлайтын сиқыр
шының аты басылымда Далфруз, ал қолжазбада Дилураз деп
аталуында.
Салыстыра зерттеу барысында ӘӨИ мен ОҒК-ның қолжазба
қорларында сақталған дастандардың көпшiлiгi 1908 жылы
Қазан қаласында басылған «Ғазауат Сұлтан» қиссасының
оқиға, эпизод, жеке тарауларын жырлаған шығармалар екендiгiн байқаймыз. Бұлардың көлемi мен көркемдiк деңгейi де әр
түрлi.
Жалпы «Сейiтбаттал» дастаны 1908 жылдан кейiн жарияланып, не зерттелген емес.
Оқырманға ұсынылып отырған «Ғазауат Сұлтан» дастанының
мәтiнi 1908 жылғы кiтаптан алғаш рет ғылыми басылым ретiнде дайындалып, түпнұсқа бойынша берiлдi.
Алпысбаева Қ., Әуесбаева П., Қосан С.
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Мәтінде кездесетін тарихи және
діни есімдер
Алла (Аллаһ)—бүкiл ғарышты, тiршiлiк дүниесiн және
қиямет қайымды жаратушы, ислам дiнiнде баршаға бiрдей,
жалғыз және құдiретi күштi Құдай есiмi.
Құран Кәрiмде айтылғандай: «Ол Алла бiреу-ақ, Алла
мұңсыз (әр нәрсе Оған мұқтаж). Ол тумады да, туылмады. Әрi
Оған ешкiм тең емес»*.
Мұсылмандардың түсiнiгi бойынша, Алла Тағала әлемдi,
жердi, өсiмдiктердi, жануарларды және адамды жаратты. Ол
адамдардың тағдыры—жазмышты белгiлейдi. Қияметте Алла
барлық өлгендердi тiрiлтедi де, пәнидегi iстерiн таразылап, бiреу
лерiн—жұмаққа, ендi бiреулерiн—тозаққа жiбередi. Адамдарды
дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала оларға мезгiл-мезгiл пай
ғамбарларды жiберiп тұрған. Мұхаммед (с.а.с.)—Алланың адам
дарға жiберген соңғы Елшiсi; оған Алланың Құраны Жәбiрейiл
перiштенiң дәнекерлiгiмен жиырма үш жылда толық түстi.
Алланың нақты бейнесi жоқ және ол бейнеленуге тиiс те
емес. Намаз оқып, сәждеге бас қою арқылы ғана оған берiлгендiктi бiлдiруге болады. Ал табынудың басты орны—Меккедегi Қағба, онда аспаннан Алла жiбердi деп есептелетiн қасиеттi
қара тас бар.
Алла Тағаланың құдiреттiлiгiн, әдiлеттiлiгiн, қайырым
дылығын, т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз
есiмi көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоғары),
Кәрiм (жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), Халық
(жаратушы), Шәрiп (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад (мәңгi),
Жаппар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi) т.б.
Алланың атын зiкiр ету рәсiмi Аллаһу акбар деген мадақ
сөздi отыз төрт рет, Әлхамдулиллаһи, Сұбхан Алла сөздерiн
*

Құран Кәрiм. 112-«Ихлас»сүресi.
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отыз үш реттен айтып, тәсбих тастарын санамалау арқылы
жүзеге асады.
Адам ата—дiни аңыздар бойынша, Алла Тағаланың то
пырақтан жаратқан алғашқы адамы. Балшық мүсiн ұзақ жылдар жансыз тұрады. Ақырында Алла Тағала Адамға жан кiргiзедi. Адамның бiр қабырғасынан Хауаны жасайды. Алғашында
екеуi перiштелер қатарында болып, олардың арасында беделдi,
құрметтi орынды иемденедi. Перiштелер Алланың жарлығы
бойынша Адам мен Хауаға бас иiп, ғибадат етедi. Бiрақ Iбiлiс
атты перiште бұл жарлықты орындаудан бас тартады. Сол үшiн
Алла Тағала Iбiлiстi жұмақтан қуып жiбередi.
Осыған өкпелеген Iбiлiс Адам ата мен Хауа анадан өш
алудың жолын iздейдi. Ақырында олар Iбiлiс шайтанның сөзiне
иланып, алдауға түсiп, тыйым салынған жемiстi жейдi. Осы
күнәлары үшiн Адам мен Хауа бейiштен аласталып, көктен
жерге түсiрiледi. Олардан бүкiл адамзат тарайды.
Әбубәкiр—Мұхаммед (с.а.с.) қайтыс болғаннан кейiн
тағайындалған алғашқы халифа. Ол құрайыш руынан шыққан,
Меккедегi ықпалды саудагерлердiң бiрi едi. Мұхаммед (с.а.с.)
исламға кiруге шақырғанда руластары мен үлкендердiң арасынан бiрiншi болып жаңа дiндi қабылдаған.
Әбубәкiр—Расул Алланың «төрт сахаба» аты берiлген
сенiмдi серiктерiнiң бiрi. Оған адалдығы үшiн Сыдық деген атау
берiлдi. Мұхаммед (с.а.с.) қайтыс болғаннан кейiнгi дүрбелеңге
толы қиын кезеңде Әбубәкiр араб-мұсылмандардың басын
бiрiктiре бiлдi. Өзi халифатты басқарған жылдары Мұхаммед
пайғамбарға (с.а.с.) түскен Құран аяттарының жинағын
құрастырды.
Әли—Оспаннан кей�����������������������������������������
i����������������������������������������
н бил�����������������������������������
i����������������������������������
к басына келген төрт��������������
i�������������
нш�����������
i����������
әд�������
i������
летт��i�
халифа. Хаз���������������������������������������������
i��������������������������������������������
рет Әли—Мұхаммед пайғамбардың немере �������
i������
н�����
i����
с���
i��,
әр������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұсылман
елдер�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
н���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
ң ауыз әдебиет������������������������������������
i�����������������������������������
нде Әли орасан, алып күш иес�������
i������
. Жаулары Әлид������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
ң айғайынан-ақ өл������������������������������
i�����������������������������
п, талып қалатын болған-мыс.
Фольклорлық туындыларда оның �����������������������
«���������������������
зұлпықар�������������
», «қамқам»,
«самсам» деген үш қылышы болғаны айтылады. Әлидiң есiмi
көптеген шығыс қиссаларында, оның iшiнде дiни дастандарда
жиi ұшырасады. Әдетте, хазiрет Әли сол қиссалардың басты
кейiпкерi, жеңiлмейтiн батыр, халықтың қамқоршысы,
мұсылмандардың қорғаны, бетке ұстар қаһарманы ретiнде
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көрiнедi. Дастандарда Әли өткен замандарда атақты Рүстемнiң
өзi жеңе алмаған жауларды жеңген деп дәрiптелген.
Хазiрет Әлидiң атына «Шаһимардан», «Қайдар», «Арыс
лан», «Шерi», «Мұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер
тiркесiп отырады. Әлидiң астындағы аты Дүлдүл де ауыз
әдебиетi үлгiлерiнде кең тараған ұшқыр, жүйрiк, ақылды
тұлпардың нышанына айналған.
Әли ұрпақтары мен оның жақтаушылары кейiн шииттiк
ағымның көсемдерiне айналды. Олардың ұрпақтары қазiргi
Иран, Ирак және Орта Азияның кейбiр аймақтарында өмiр
сүредi.
Дәуiт—Құран кей���������������������������������������
i��������������������������������������
пкер����������������������������������
i���������������������������������
, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар
дың әкес����������������������������
i���������������������������
. Көне еврей т�������������
i������������
л�����������
i����������
нде Давид.
Ескенд��
i�
р—дастанның бас кей�����������������������������
i����������������������������
пкер������������������������
i�����������������������
Сей�������������������
i������������������
тбатталдың халифа
қызынан туылған ең к������������������
i�����������������
ш����������������
i���������������
, кенже баласы.
Жәбiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiште
лердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, оларға
Алланың аянын жеткiзушi. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен Мұ
хаммедке (с.а.с.) келiп Құран аяттарын жеткiзген. Жәбiрейiл
Адам атаға бейiштен қуылғаннан кейiн де қамқор болған,
Нұхтың құтылуына көмектескен және оның ұлы Ыбраһымды
құтқарған. Жүсiпке көп тiл үйреткен, Дәуiттi сауыт жасауға
баулыған, сонымен қатар Сүлейменге көмектесiп, Зәкарияға
Жақияның қашан дүниеге келетiнiн болжап берген.
Жүн��
i�с—пайғамбар, сондай-ақ сахиб әл-хут және зуннун деп
аталады, Құранның б������������������������������������������
i�����������������������������������������
р сүрес����������������������������������
i���������������������������������
оның атымен аталған. Аңыздарға
қарағанда Жүн��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ст�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң Ирактың солтүст�����������������������
i����������������������
г���������������������
i��������������������
ндег����������������
i���������������
Найнауада б���
i��
р
құдайға сиынушылықты уағыздауы сәтс��������������������
i�������������������
з болған көр�������
i������
нед���
i��.
Ол өз ������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
с����������������������������������������������
i���������������������������������������������
н��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасырын тығылып, қашуды ойлайды. Б��������������������������
i�������������������������
рақ кеме орнынан қозғала
қоймайды, ол—кемеде қашқынның бар екенд��������������������
i�������������������
г������������������
i�����������������
н����������������
i���������������
ң белг���������
i��������
с�������
i������
ед���
i��.
Жеребе көрсеткендей, бар к������������������������������
i�����������������������������
нә Жүн�����������������������
i����������������������
сте болғандықтан, оны
тең�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
зге тастайды. Суда үлкен балық Жүн������������������
i�����������������
ст���������������
i��������������
жұтып қояды.
Китт�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
ң құрсағында аман қалған Жүн��������������������������
i�������������������������
с Алла Тағалаға сен������
i�����
мс���
i��
зд������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
к б��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
лд�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
рген күнәс������������������������������������������
i�����������������������������������������
н мойындап жалбарынады да, аман қалады.
Жағада қалып, әбден жүдеген Жүн����������������������
i���������������������
ст�������������������
i������������������
шөл далада бөкен
қоректенд������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
ред��������������������������������������������
i�������������������������������������������
. Құранда Жүн������������������������������
i�����������������������������
ст���������������������������
i��������������������������
ң ес����������������������
i���������������������
м��������������������
i�������������������
б�����������������
i����������������
рден аталмайды,
оның алдында сахиб әл-хут, зуннун сияқты суреттеме ескертпелер аталады. Әңг���������������������������������������������
i��������������������������������������������
мен�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң сипаты, яғни әңг����������������������
i���������������������
ме жел���������������
i��������������
с�������������
i������������
н�����������
i����������
ң қысқаша
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баяндалуы бұл хикаяның тыңдаушыларға өте танымал екенд�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
г�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
н көрсетед������������������������������������������
i�����������������������������������������
. Бұл аңыз т�����������������������������
i����������������������������
келей Мұхаммедт�������������
i������������
шыдамдылық
танытуға үг��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ттейт��������������������������������������
i�������������������������������������
н нақты мысал рет��������������������
i�������������������
нде пайдаланылады,
яғни «құд�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
ретт������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
ң шеш������������������������������������������
i�����������������������������������������
м����������������������������������������
i���������������������������������������
н күте тұр, китт�����������������������
i����������������������
ң сер�����������������
i����������������
г���������������
i��������������
сияқты болып
жүрме!» деген екен.
Қаз��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
рг�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
кезде Иракта, Мосул қаласының қасындағы көне
Найнауа қалдықтарында орналасқан Жүн��������������������
i�������������������
ст�����������������
i����������������
ң «қасиетт������
i�����
» бей���������������������������
i��������������������������
т�������������������������
i������������������������
кең танымал болып отыр.
Жүс����������
i���������
п—Зылиха—Шығыс халықтарының «Жүс��������
i�������
п—Зылиха» атты әдеби-фольклорлық туындыларының кей�����������
i����������
пкерлер���
i��,
махаббат пен сұлулық символы.
Жүс��
i�
п—Жақып пайғамбардың к��������������������
i�������������������
ш������������������
i�����������������
ұлы, пайғамбар,
Құранда оған үлкен сүре арналған. Сүреде оның тарихы толық
қамтылған. ���������������������������������������������
I��������������������������������������������
нж������������������������������������������
i�����������������������������������������
лде ол Сұлу Жүс��������������������������
i�������������������������
п (Иосиф Прекрасный) деп
аталған.
Жүс�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
п пайғамбар туралы аңыз-әңг�������������������������
i������������������������
мелерд������������������
i�����������������
нег�������������
i������������
зге ала отырып, Фердауси Тусиден бастап көптеген шығыс ақындары
жүзден астам дастан, жыр, поэма жазған. Қазақтарда да осы
тақырыпқа арналған Х�������������������������������������
I������������������������������������
Х ғасырда баспа бет�����������������
i����������������
н көрген дастан
бар.
Зұлқарнайын (Зул Қарнайн—«қосмүй�������������������
i������������������
зд����������������
i���������������
»)—Құран кей���
i��
п
кер�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
н�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
ң лақап аты. Дерекнамашылардың п��������������������
i�������������������
к������������������
i�����������������
р����������������
i���������������
әрқилы, б�����
i����
реулер�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
Зұлқарнайын—Александр Македонский десе, ек���������
i��������
нш������
i�����
лер��i�
Йеменн�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
ң б���������������������������������������������
i��������������������������������������������
р патшасы дейд������������������������������
i�����������������������������
. Оның лақап аты Рұм мен парсыны билегенд�������������������������������������������
i������������������������������������������
ктен бейнелеп қойылған деп жорамалданады.
Оның патшалармен жүрг�������������������������������������
i������������������������������������
зген соғыстары туралы әр алуан аңыз
бар; ол мәңг����������������������������������������������
i���������������������������������������������
жасайтын қасиет дарытатын қайнар бұлақты ���
i��
здеп, Батысқа аттанған десед���������������������������������
i��������������������������������
. Араб аңыздарында осыған ұқсас
лақап аты бар әлденеше кей�������������������������������
i������������������������������
пкерлер суреттелген. Солардың
б������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
р����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
—лахм патшасы әл-Мунзир, ек������������������������
i�����������������������
нш���������������������
i��������������������
с�������������������
i������������������
Йемен патшасы әлӘкрам (ол да «мүй������������������������������������������
i�����������������������������������������
зд���������������������������������������
i��������������������������������������
»). Алайда бұл атақ Александр Македонскийге байланысты көб���������������������������������������
i��������������������������������������
рек тараған, өйткен�������������������
i������������������
ол мүй�����������
i����������
зд��������
i�������
Құдай
Юпитер—Амонға ұқсастырыла бейнеленген. Құран әңг������
i�����
мес��i�
де дәл осы бейнеге, нақтырақ айтқанда «Александр туралы
романның» сириялық нұсқасының тұспалдарына меңзейд���
i��.
Құд����������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������
ретт�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
л���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
кт������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
ң, молшылық пен бил����������������������������
i���������������������������
кт�������������������������
i������������������������
ң бейнес����������������
i���������������
рет�����������
i����������
нде мүй���
i��з
сарыны Ежелг�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
Шығыстың аңыз-әңг����������������������������
i���������������������������
мелер����������������������
i���������������������
нде өте көп тараған.
Александр туралы аңыздар жел�������������������������������
i������������������������������
с�����������������������������
i����������������������������
өзге әңг�������������������
i������������������
мелермен ұласа кел�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
п, орта ғасырда түрл����������������������������������
i���������������������������������
халықтардың жырлары мен хикаяла-
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рына өзек болған. Низами мен Науаидың осы тақырыптағы дастандары айрықша кең танылды.
Иса (Айса, Ғайса)—Иса Мәсiхтiң (Иусус) есiмi христиан
дiнiндегi сияқты исламда да iлтипатпен еске алынады. Құран
Кәрiмде Иса пайғамбарға бiраз орын берiлген, оның анасы
Мәриям хазiретке арналған сүре бар. Алайда ислам қағидасы
бойынша, Иса (а.с.)*—бар болғаны Алланың сүйiктi құлы,
«кiтап түсiрiлген» төрт пайғамбардың бiрi. Христиандар Исаны Құдайдың ұлы деп есептейдi, оның өзiн Құдай дәрежесiнде
дәрiптеп, оған құлшылық жасайды.
Кейб���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
р д�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
н зерттеуш������������������������������������
i�����������������������������������
лер��������������������������������
i�������������������������������
(әс���������������������������
i��������������������������
ресе, еуропалықтар) Мұхам
мед пайғамбардың христиандарға жылы ықыласпен қараға
нын айтады. Шариғат зерттеуш�������������������������
i������������������������
лер���������������������
i��������������������
Исаны «Мұхаммедт���
i��
ң
дүниеге келер�������������������������������������
i������������������������������������
н алдын ала б�����������������������
i����������������������
лген» және Аллаға шын
жүрег���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
мен бер�������������������������������������������
i������������������������������������������
лген хақшыл Пайғамбар рет�����������������
i����������������
нде мойындайды.
Ислам ғалымдары «Иса Құдай емес, оған еруш����������������
i���������������
жұрт адасты»
деп санайды.
Қайсар—латынша патша, билеуш������������������������
i�����������������������
деген сөз. Орта ғасыр
дағы Византия (Рұм) елбасының титулы, атағы. Дастандарда к���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
с�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
аты рет����������������������������������������������
i���������������������������������������������
нде қолданылған. Көб�������������������������
i������������������������
несе, ол сөз ежелг������
i�����
Рим
императоры Юлий Цезарьмен байланыстырылады. Қайсар
патша кей������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
пкер рет���������������������������������������
i��������������������������������������
нде д���������������������������������
i��������������������������������
ни дастандардың көпш������������
i�����������
л����������
i���������
г��������
i�������
не к���
i��
рген (Мыс: «Сал-Сал», «Зарқұм», «Сей�������������������������
i������������������������
тбаттал» т.б.). Әдетте,
ол—д����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
нс�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
здерд�������������������������������������������
i������������������������������������������
ң, пұтқа табынушылардың патшасы рет�������
i������
ндег��i�
символдық жиынтық бейне.
Қызыр баба (Қыдыр баба)—көптеген шығыс халықта
рының, сондай-ақ қазақтардың да мифтерiнде, фольклорында, дiни аңыздарында жиi кездесетiн, аты аңызға айналған
архаикалық образ.
Оның генезисi, тұлғалық сипаты өте күрделi, әлi толық
зерттелiп айқындалмаған. Бiр ғалымдар Қызыр бейнесiн көне
архаикалық түсiнiк, көзқарастармен байланыстырып зерттесе,
кейбiр ғалымдар—тек ислам ықпалымен пайда болған деп
түсiндiредi.
Қызыр туралы әрбiр халықтың ғасырлар бойы ұстанып келе
жатқан түсiнiгi бар.
*
(а.с.)—аләйһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын деген тiлек сөздiң
қысқартылған түрi. Мұхаммедтен (с.а.с.) өзге пайғамбарлардың атына жалғаса
айтылады, жазылады.
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Қазақ фольклорында Қызыр баба [Қыдыр]—����������
������������������
ел аралап
жүрген ақ киiмдi ақсақал кейпiндегi әулие, адамға қам
қоршы, бақыт, дәулет берушi, әр түрлi қиындықтардан
қорғаушы.
Мұхаммед—ең соңғы пайғамбар, ислам дiнiнiң негiзiн салушы. Мұхаммед (с.а.с.) 570 жылы Мекке қаласында дүниеге
келген. Пайғамбардың әкесi Абдулла Мұхаммед өмiрге келместен екi ай бұрын қайтыс болған. Ал анасы Әмина Расул
Алла* алты жасқа толғанда дүниеден өтедi. Мұхаммед Мұстафа
(с.а.с.) алғашында сүт анасы Халиманың, онан соң атасы
Ғабдулмүтәлiптiң, ол қайтыс болған соң ағасы Әбутәлiптiң
тәрбиесiнде болған.
Алғашқы уахи хазiрет Мұхаммед Меккеден үш шақырым
жердегi Хира үңгiрiнде ғибадат етiп отырған түнi таң алдында
рамазан айында түстi. Мұхаммед 610 жылы 40 жасында Алланы, яғни бiр Құдайға табынатын дiн—исламды уағыздай бастайды.
Мұхаммед (с.а.с.) ислам дiнiн жария еткенде арабтардың
басым көпшiлiгi пұтқа табынатын. Олар
ислам дiнiне
қарсылық бiлдiрiп, түрлi қастандық жасады. Сондықтан б.д.
622 жылы Мұхаммед (с.а.с.) өзiнiң жақтастарымен бiрге Меккеден Мәдине қаласына қоныс аударады. Бұл жыл ислам жыл
санауының басы деп есептеледi. Оның арабша атауы—«хижра», яғни «қоныс аудару» деген сөз.
Мұхаммед Мұстафа (с.а.с.) бин Абдулла 633 жылы Мәдине
қаласында қайтыс болды.
Мұхаммед пайғамбардың «Мұстафа» (таза, нұрлы, сипатты),
«Расул» (елшi), «Хабибулла» (Алланың сүйiктiсi), «Сағидулла»
(Алланың көмекшiсi) т.б. эпитет есiмдерi бар.
Омар—Әбубәк������������������������������������
i�����������������������������������
р өлгеннен кей���������������������
i��������������������
н (634 ж.) мұсылман
қауымына басшылық жасаған ек����������������������
i���������������������
нш�������������������
i������������������
әд���������������
i��������������
летт����������
i���������
халифа,
исламның алғашқы кезең��������������������������������
i�������������������������������
ндег���������������������������
i��������������������������
i������������������������
�������������������������
р�����������������������
i����������������������
д��������������������
i�������������������
н қайраткерлер�����
i����
н���
i��
ң
б�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
р���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
. Омар хаз����������������������������������������
i���������������������������������������
рет Мұхаммед пен Әбубәк����������������
i���������������
р Сыдықтан соң
мұсылмандықты одан әр����������������������������������
i���������������������������������
насихаттап, оны араб елдер�����
i����
нен
тысқары өлкелерде таратуға көп күш жұмсады. Омар хаз�����
i����
рет
басшы болған он жыл ��������������������������������������
i�������������������������������������
ш������������������������������������
i�����������������������������������
нде ислам д������������������������
i�����������������������
н����������������������
i���������������������
Ирак, Сирия, Египет
және Ливия жерлер������������
i�����������
не орнықты.
*

Расул Алла—[Расул (а)—елшi]—Алланың елшiсi.
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Омар халифа тұсында араб-мұсылман иел����������������
i���������������
ктер�����������
i����������
нде д�����
i����
нге
нег�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
зделген әк��������������������������������������������
i�������������������������������������������
мш�����������������������������������������
i����������������������������������������
л���������������������������������������
i��������������������������������������
к хұқықтың тәрт�����������������������
i����������������������
птер������������������
i�����������������
және алым-салық
жүйес����������
i���������
құрылды.
Ол сондай-ақ мемлекеттег�������������������������
i������������������������
шариғат жолының үлес���
i��
н
күшейту мақсатында өз�����������������������������������
i����������������������������������
н���������������������������������
i��������������������������������
ң халифа лауазымына «Әм���������
i��������
р әл-муминин» дәрежес����������
i���������
н қосты.
638 жылы хаз�����������������������������������������
i����������������������������������������
рет Омардың сахабалары Иерусалимд�������
i������
т����
i���
зе
бүкт�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
р�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
п, қаладағы қасиетт���������������������������������
i��������������������������������
Сүлеймен храмында намаз оқыды.
V�������������������������������������������������������
II�����������������������������������������������������
ғасырдың аяқ шен������������������������������������
i�����������������������������������
нде үмийа халифы Әбд әл-Мәл��������
i�������
к хаз��
iрет Омар намаз оқыған жерге «Куббат ас-сахара» деп аталатын
күмбез тұрғызды.
Рүстем—Иран, Тұран елдер��������������������������
i�������������������������
не ортақ жартылай мифт���
i��
к
әр�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
фольклорлық кей������������������������������������
i�����������������������������������
пкер. Оның ес����������������������
i���������������������
м��������������������
i�������������������
Орта ғасырдан берг�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
дәу��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
рдег���������������������������������������������
i��������������������������������������������
мұсылмандық шығыс әдебиет������������������
i�����������������
нде тұрақты орын
алған, былайша айтқанда ертег���������������������������
i��������������������������
, аңыз, хикая-дастандарда
ол—батырлық пен ерл���������������������������������������
i��������������������������������������
кт������������������������������������
i�����������������������������������
ң ғажайып үлг����������������������
i���������������������
с��������������������
i�������������������
. Рүстем деген сөз
қаһармандық пен орасан зор күшт�������������������������
i������������������������
л�����������������������
i����������������������
кт��������������������
i�������������������
ң мән��������������
i�������������
ндег���������
i��������
эпитетке айналған. Рүстем батырдың шығу тег����������������������
i���������������������
парсы ел������������
i�����������
нде ертеде
өткен Кианилер патшалығының әулеттер�����������������
i����������������
мен тығыз байланысты екен��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
н аңғарамыз. Атасы Сам палуан мен әкес�����������
i����������
Зал (Дастан) да ерен күшт�������������������������������������������
i������������������������������������������
ң иелер�����������������������������������
i����������������������������������
болған. Рүстемн������������������
i�����������������
ң өз�������������
i������������
нен өрб�����
i����
ген
Сүһрап, Дарап, Пәрамириз, Баһрам тағы басқа ұлдары да шет��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
нен жүрек жұтқан сайыпқыран батыр рет������������������
i�����������������
нде сипатталады.
Парсының атақты шайыры Әб����������������������������
i���������������������������
лқасым Фердауси ат-Тусид���
i��
ң
«Шаһнамес�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
ндег������������������������������������������
i�����������������������������������������
» басты оқиғалардың бәр������������������
i�����������������
не дерл����������
i���������
к Рүстем
мен оның ұрпақтары қатысады. Онда Иран мен Тұран елдер��i�
арасындағы көп жылдық қырғи-қабақ соғыстардың шеж������
i�����
рес��i�
баяндалған. Осы ұлы шығарманы қазақ т������������������������
i�����������������������
л����������������������
i���������������������
не толық, әр���������
i��������
көркем
т������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
лмен көмкер������������������������������������������
i�����������������������������������������
п аударушы—Тұрмағамбет ������������������
I�����������������
зт���������������
i��������������
леуұлы. Дарынды қазақ ақынының бұл еңбег������������������������������
i�����������������������������
өз��������������������������
i�������������������������
өм����������������������
i���������������������
рден қапыда озғаннан
соң, жиырма жылдан аса уақыттан кей����������������������
i���������������������
н ғана жарық көрген.
1961 жылы «Шаһнамен������������������������������������
i�����������������������������������
ң» Тұрмағамбет аударған нұсқасы б��
iраз бөл���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
г�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
қысқартылып, «Рүстем-Дастан» деген атпен к�����
i����
тап
болып басылды. Тәж��������������������������������������
i�������������������������������������
к, орыс режиссерлары парсы т���������
i��������
л�������
i������
ндег��i�
туындының нег���������������������������������������������
i��������������������������������������������
з�������������������������������������������
i������������������������������������������
нде «Рүстем мен Сүһраб», «Сияуыш» т.б. кинофильмдер түс������
i�����
рген.
Сейiтбаттал—осы аттас және «Ғазауат Сұлтан» дастаны
ның бас кейiпкерi. Оның эпитеттерi немесе құрметтi атақтары:
Шаһ жиһан, Шаһ әулие, Сұлтан ғазы, Табарик т.б. Ол—аңыздық
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деректер бойынша, әзiрет Әлидiң шөбересi. Яғни, оның баласы
Рабиғ, одан—Хасан, Хұсайын. Хұсайын ғазыдан—Жағыпар.
Сейiтбаттал—Жағыпардың лақаб есiмi. Дастанда батырдың
Зейнеп, Кәләндам, Фатима т.б. әйелдерi мен Башiр, Әли, Нәзiр,
Ескендiр атты ұлдарының есiмдерi аталады.
Сейiтбаттал—қазақ батырлары сияқты ерекше жағдайда
дүниеге келедi. Ол ислам халифатының өсiп, өркендеп, күшеюiне,
көптеген халықтардың мұсылман дiнiн қабылдауына зор еңбек
сiңiредi. Шынында Әлидiң Рабиғ есiмдi ұлы болғаны туралы
бiзге мәлiм емес. Ал Хұсайын ғазы болса, Кербала шөлiндегi
соғыста шейiт болған. Одан қалған ұлдың аты—Зейнелғабиден.
Ислам елдерiнде өздерiн Әли Арыстанның әулетiнен тарататындар кездесе бередi. Жалпы Сейiтбаттал—әлсiреген ислам
мемлекеттерiнiң iргесiн нығайтып, рухани күш-жiгер беру
үшiн халық қиялынан туған тұлға болуы мүмкiн.
Сейiтбаттал жөнiндегi қисса-дастандар, әсiресе түрiк
топырағында туып, қазақ, татар, әзiрбайжан, өзбек т.б.
мұсылман елдерiнiң халықтары арасында кеңiнен тараған.
Сүлеймен—Құран кейiпкерi, Дәуiт пайғамбардың баласы,
Iнжiлдегi Соломон. Шамамен б.д.д. 965-928 жылдары бұрынғы
Иудей патшалығын билеген деп есептеледi. Сүлеймен Иерусалим қаласындағы Яхус храмын салдырған.
Аңыз бойынша, Дәуiт пайғамбардың отыз ұлы болған.
Бiр күнi Алла Тағаланың әмiрiмен әлгi ұлдардың бәрi де бiрдей қаза болыпты. Сонда Дәуiт еш абыржымай, сабыр сақтап,
Алла Тағалаға одан сайын ғибадат еткен. Осыған разы болған
Жаратқан Ие Дәуiт пайғамбарға «отыз ұлға татитын» бiр ұлды,
яғни Сүлеймендi бередi. Сүлеймен мұсылман елдерiнiң ертегi,
дастандарында «аң мен құстың, перi мен жынның, жан-жануар, құрт-құмырсқаның тiлiн бiлген» деп дәрiптеледi.
Фаридон—б��������������������������������������������
i�������������������������������������������
зд�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң заманымызға дей�����������������������
i����������������������
нг��������������������
i�������������������
750 жылдары парсы
жер���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
н (Иран) билеген патша. Оның ес�������������������������
i������������������������
м�����������������������
i����������������������
әс�������������������
i������������������
ресе «Авеста» мен
атақты «Шаһнаме» дастанында көп кездесед����������������
i���������������
. Фирдун, Фаридон, Фирдус деген ес���������������������������
i��������������������������
мдер����������������������
i���������������������
мен белг�������������
i������������
л�����������
i����������
кей������
i�����
пкер.
Фатима, Би-Бәтима (635 ж. дүние салған.)—Мұхаммед
пайғамбардың қызы, төртiншi халифа Әлидiң әйелi, Хасен мен
Хұсайынның анасы, мұсылман әлемiнде ерекше қадiр тұтатын
қасиеттi әйел бейнесi. Фатимаға табыну, шамасы, Х-ХII
ғасырларда, содан тарайтын әл-фатимийун әулетiнiң ықпалы
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күшеюiне байланысты туып қалыптасса керек. Фатима—
шииттердiң дiни хикаяларының ең басты қаһармандарының
бiрi.
Фиранк—мұсылман халықтары үш��������������������
i�������������������
н Еуропа елдер�����
i����
н���
i��
ң
халқы, кей�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
н әскерлер������������������������������������
i�����������������������������������
көб�������������������������������
i������������������������������
несе «фиранк������������������
i�����������������
лер» деген жалпы
атаумен белг������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
л����������������������������������������������
i���������������������������������������������
болған. Фиранк деп, мәселен француз, нем����
i���
с,
ағылшын, т��������������������������������������
i�������������������������������������
пт�����������������������������������
i����������������������������������
, итальян әскер�������������������
i������������������
н де атауы мүмк���
i��
н.
Хабаши—Арабиядағы ежелгi ел, яки ұлыс-тайпалардың
атауы. Мұхаммед (с.а.с) пайғамбардың ислам жолындағы
алғашқы қадамына осы хабашилер көп қамқорлық көрсетiп,
паналық жасаған. Дiни әдебиеттерде жиi айтылатын этноним.
Хамза—Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбардың немере ағасы.
Ислам тарихына байланысты хикая-дастандар мен аңыздарда
есiмi жиi кездесетiн кейiпкерлердiң бiрi. Мұхаммед Мұстафа
Расул Аллаға көктен «аян» келiп, пайғамбарлық қызметiн
бастаған кездерiнде алғашқы мұсылмандардың қатарында
болып, оның қамқоршысы болған. Хамза—зор қайраттың
иесi, балуан, батыр кiсi болған. Хазiрет Әли сияқты оның есiмiне де «арыстан», «шерi» эпитетi жалғанып айтылады.
Хасен—Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан туған,
Әли ибн Әбутәлибтiң баласы, шииттердiң екiншi имамы. Әли
661 жылы қаза тапқаннан кейiн Хасен Иракта халиф болып
жарияланды. Әкесiмен бiрге, басқа бауырлары секiлдi ол да
ислам болашағының берiктiгi үшiн күрескен тарихи тұлға.
Ислам елдерi, әсiресе шииттер аса қадiрлейтiн дiн қайраткерi.
Олар Хұсайын сияқты Хасендi де «ұлы азап шегушi��������������
»�������������
деп санады.
Хасен ибн Әли 669 жылы Мәдинеде қайтыс болды. Кейбiр аңыздеректерге қарағанда, оған қарсыласы халиф Мағауия адамдары
қастандық жасап, у берген.
Хашим (Һашим немесе Әшiм)—хазiрет Мұхаммедтiң (с.а.с.)
арғы атасы. Арабтың құрайыш руынан тараған Пайғамбар
әулетiнiң бәрi де Хашимдi өздерiнiң бабасы деп санайды.
Хұсайын—Хұсайын ибн Әли—Мұхаммедтiң қызы Фатимадан туған Әли ибн Әбутәлибтiң кiшi баласы, шииттердiң үшiншi
имамы. Дiни әңгiмелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiрге
аталады. 669 жылы Хасен өлгеннен кейiн Әли ұрпақтарына
басшылық етедi.
Алайда 680 жылы халифа Мағауия қайтыс болғаннан соң
Иракта үмийалықтарға қарсылық күшейедi. Осы кезде куфалық
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халиф Йазидтың белсендiлiгi де арта түстi. Оның адамдары
Хұсайынның немере iнiсi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфаға
келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды естiсе де, сапарын
жалғастыра бередi. Оның Кербала шөлiнде ат суытқанын бiлген Йазид Хұсайынға қарсы төрт мың әскерiн қарсы аттандырады. 680 жылдың 10-қазанында күшi басым жаумен ерлiкпен
айқасқан Хұсайын жолдастарымен бiрге ұрыс даласында шейiт
болады.
Имам Хұсайын қайтыс болғаннан кейiн Кербала шииттер табынатын қасиеттi орынға айналады. Ал оның өлген күнiн барша шиит қауымы аза тұтып, құрметпен еске алады.
Шаддад—оңтүстiк Араб елдерiнiң жартылай аңыздық,
жартылай тарихи билеушiсi. Құран хикаяларының бiрiнде
айтылғандай, ол жер бетiнде жұмақ орнату мақсатын көздеп,
Ирамбақ деп аталатын керемет бау-бақшалар мен сарайлар
салған. Құдiретi күштi Алла оны қиратты, себебi жер бетiнде жұмақ болмайды, жұмақ Алланың иелiгiнде ғана. Шығыс
халықтарының фольклоры мен әдебиетiнде Ирамбағы ғажайып
бақтың символы ретiнде айтылады.
Ыбраһым—пайғамбар, Құран кейiпкерi, Құдай жолын
алғаш уағыздаушы, арабтар мен еврейлердiң ортақ атасы, Iнжiлдегi Авраам. Ең көп тараған аты—халил Алла (Алланың
досы). Ол жастайынан-ақ өзiнiң тайпаластары мен әкесi Азар
табынған пұтқа сенудiң мағынасыздығын түсiнедi. Ыбраһым
әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, содан соң бiр Аллаға деген
сезiмi оянады. Ыбраһым өзiнiң сезiмiн әкесiне және халқына
түсiндiре алмайды; сонан соң қасиеттi орындарға кiрiп, бiрнеше пұтты зақымдайды да, келгендерге мұны ең басты пұт жасады дейдi. Олардың өз сөзiне сенiмсiздiгiн пұтқа сенiмдерiнiң
жалғандығынан деп түсiндiредi, бiрақ оның уағызын олар
түсiнбейдi. Ыбраһымды патшаларына алып барады, ол оны өртеп
жiберуге бұйырады. Алайда Алла Тағала өзiнiң пайғамбарын,
оған сенген Лұтпен бiрге құтқарып қалып, Палестинаға апарып орналастырады. Бiрде Ыбраһымға Лұт орныққан қаланың
опасыз тұрғындарын жазалауға бара жатқан перiштелер келедi. Олар Ыбраһымға өзiнiң және әйелiнiң қартайғанына
қарамастан ұлды болатынын болжайды… Ыбраһым өзiнiң ұлы
Ысмайылмен бiрге Меккедегi әл-Қағбаны салады. Бiрде оған
түсiнде Алла Тағала өз ұлын құрбандыққа шалу жөнiнде аян
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бередi. Ыбраһым да, ұлы да бұған әзiр едi, бiрақ Алла олардың
адалдығына көзi жеткен соң райынан қайтады да құрбандыққа
шалу үшiн аспаннан көк қошқар түсiредi. Алла өз үмбет���
i��
н
осылай сынаған ед����������������������������������������
i���������������������������������������
. Ыбраһым Алладан өлiмге жан бiтiретiн
қасиетiн көрсетудi сұрайды. Оған төрт құстың қалдығын төрт
тауға апарып қою тапсырылады. Алла Тағала шақырғанда әлгi
төрт құсқа жан бiтiп, ұшып келедi. Алла Тағала Ыбраһымды
әр кез жебеп-желеп отырады, оған бiрнеше пайғамбар шыққан
ұрпақ сыйлайды.
Ыбраһым есiмiмен әл-Қағбаға тәжiм ету ғана емес,
қажылықтың барлық рәсiмi байланысты.
Ысқақ (Исхак)—Құран кей������������������������������
i�����������������������������
пкер�������������������������
i������������������������
, пайғамбар, Ибраһымның
баласы, Таураттағы Исаак. Құранда Ибраһымға Алланың
рақымы түс��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
п, қартайған шағында оның д����������������������
i���������������������
нге бер��������������
i�������������
к, к���������
i��������
рш������
i�����
кс���
i��з
өм�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
р���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
үш�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
н ұл сыйлағандығы айтылады. Ұлының дүнияға келет�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
н���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
н қарапайым жолаушылар болып кел������������������
i�����������������
п, оның қонақжай
дастарқанынан дәм татқан пер��������������������
i�������������������
штелер хабарлайды.
Яхия—Құранда ес����������������������������������������
i���������������������������������������
м��������������������������������������
i�������������������������������������
аталған пайғамбар. Ол көптеген д����
i���
ни
к�����������������������������������������������������������
i����������������������������������������������������������
таптар мен аңыздарда ес�����������������������������������
i����������������������������������
м���������������������������������
i��������������������������������
жи�����������������������������
i����������������������������
ұшырайтын д����������������
i���������������
ни тұлғалардың
б�����������������������������������������������������������
i����������������������������������������������������������
р���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
. Қазақ фольклоры мен әдебиет���������������������������
i��������������������������
нде Жақия деген атпен белг����������������
i���������������
л��������������
i�������������
д�����������
i����������
н жақсысы.
Дастанда баяндалатын ғазауат соғыстарына 150-ден астам
кей�������������������������������������������
i������������������������������������������
пкер (батыр, палуандар) қатысады, мысалы: Афлахун, Шамас, Руһбан, Кибрианус, Ибрианус, Тарион, Мұхаммед Ибн
Фаллах, Меһрионос, Самрух, Тауабил, Меһ����������������
i���������������
ран, Сыржайыл,
Шамғун, Китайун, Һамайун, Наурызбану, Синбад, Ахратис, Қайтұр, Қасым, Ғазбан, Шамаб, Фирдус, Кәлиб, Әбузар,
Митран, Кәландам, Қостантин, Русин, Сақрат, Такфур,
Руизамин сұлтан, Кишмир, Қалауын т.б. Бұлардың б�������
i������
реулер��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
мұсылман болса, ек������������������������������������
i�����������������������������������
нш���������������������������������
i��������������������������������
с�������������������������������
i������������������������������
—көпқұдайшылдар. Әйтседе арасында, кей�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
н ислам д�������������������������������������
i������������������������������������
н�����������������������������������
i����������������������������������
н қабылдаған халықтардың өк�������
i������
лдер��i�
де кездесед������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
. Көптеген кей���������������������������������
i��������������������������������
пкерлерд������������������������
i�����������������������
ң аттары таныс сек�����
i����
лд��i�
болғанымен, дастанда олардың шығу тег�����������������������
i����������������������
туралы нақты мәл�����
i����
мет
бер���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
лмегенд�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
ктен, олардың нақты өм��������������������������
i�������������������������
рде болған-болмағандығын
ажырату мүмк��������
i�������
н емес.

Сөздік

*

Ағзам /а/—ұлы, мәртебелi; ең зор, ең үлкен; Алла Тағаланың
99 есiмiнiң бiрi
Ағла /а/—ең биiк, ең жоғары; ұлы
Ағлам /а/—хабарлау, айту; ескерту
Ағу /т. тат/—у
Ағыр /т/—ауыр
Адауат /а/—жаулық, қастық, дұшпандық
Азим, азимат /а/—ұлы, мәртебе; зор, айбындылық,
ұлылық, маңыздылық, абырой, әсемдiк; Алла Тағаланың 99
есiмiнiң бiрi
Азһар /а/—әшкерелеу; көрiну; ашылу; байқалу; айқындалу;
көмектесу
Ақд /а/—байлау, байланыстыру; келісім; шарт; түйін
Айни Иса /а/—Исаның көзi
Ай-һу—аһ-оһ
Алай /т/—олай
Аман /п/—аяушылық, рақым; құтылыс, құтқару; қатер
сiздiк, қауiпсiздiк
Анат /а/—шыдам(дылық), төзiм(дiлiк), сабырлылық, бай
салдылық
Анда; андан соң /т/—сонда; содан кейiн
Анлар /т/—олар
Аңа /т/—оған
Ард /а/—жер
Арзу, арду /а. п/—арыз, өтiнiш
Арыслан /тат/—арыстан
*
Басқа тiлдерден енген сөздердiң бiрнеше мағынасы болуы мүмкiн, сондықтан
мәтiн мазмұнына байланысты берiп тұрған мағынасын ғана сөз етемiз.
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Асан /п/—жеңiл
Асир /а/—тұтқын
Асли Отан /а/—Отаны, түп негiзi
Астурлапқан—астролябия
Асхаб /а/—серiктер, жолдастар. Мұхаммед пайғамбармен
бiрге ислам дiнiн қабылдап, мұсылман мемлекетiн құруға ат
салысқандар. Мұхаммедтiң iстерi мен сөздерi туралы хадистер
асхабтардың айтулары бойынша жазылып алынған.
Аузар /а/—ауыр зат; ауырлық, ауыртпалық; зiл; салмақ
Африн /п/—жақсы, керемет, мадақ, келiсiм
Афсүн /а/—дұға; сиқыр; арбау; айла
Ахбаб /а/—сүйiктiлер
Ахир /а/—ақырғы, соңғы
Аһ, аһи /а/—оһ, аһ ұру; өкiнiш; күрсiнiс
Ашқар—аттың есiмi
Аяқ бау—кедергi
Аяр /а/—қу, айлакер; ержүрек, елгезек, пысық, ширақ,
шапшаң; жүректi, өжет
Әзел /а/—мәңгiлiк, бақилық; жойылмаушылық; әуелде,
баяғыда, бұрыннан; бәрiнен бұрын
Әзкар /а/—еске түсiру; даңқ
Әзiн /а/—тiркеп жазу, суреттеу, әшекейлеу, әдемiлеу; алу,
жинау, тәртiпке салу
Әйла, айла /т/—iсте, жаса
Әлқисса—сөйтiп, сонымен; қысқасы, қысқаша айтқанда.
Әлхам /а/—Әлхамду лилла (Аллаға шүкiр)
Әлхасыл /а/—сонымен, сонан соң; бiр сөзбен, қысқаша
айтқанда
Әмин /а/—сенiмдi, адал; анық; сақтаушы; байқаушы;
басқарушы
Әмирул мүминин /а/—мұсылмандардың әмiршiсi
Әмма /а/—сонан соң
Әмма /п/—ал, алайда, бiрақ
Әсәд /а/—арыстан
Әсбат, исбат /а/—дәлелдеу, дәлел, растық, сену,
куәландыру
Әуел, әууал /а/—алғашқы, бiрiншi; Алла Тағаланың 99
есiмiнiң бiрi: одан алда еш нәрсе жоқ, ол бұрыннан бар.
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Әфтара /а/—әлсiрету, кемiту, нашарлату; көңiлсiз, босаң,
солғын, бос болу
Әһл /а/—қауым, халық, ел
Бағзы /а/—кейбiрi, кейбiреу; бөлшек; бөлiм; бiреу,
әлдебiреу, әлдекiм.
Бағуз /т/—тамақ, бұғақ.
Бағұр, бағыр /т/—бауыр
Бағыз /а/—жек көрген, жексұрын, жеркенiш(тi);
жиркенiш(тi)
Бадаға /а/—ойлап табу, жаңалық енгiзу
Байрам—мейрам
Батыл /а, п/—бұзық, күнәһар; әлсiз; бос, бекер; жалған,
қате; құру, жоғалу
Бахр /а/—теңiз
Бахс /а/—дау, бәсеке, дискуссия
Бахшиш /а/—сыйлық
Баһадүр /п/—палуан, батыр
Баһар /п/—көктем; гүлдену
Башарат /а/—адам, адамзат, халық
Бәйтул Алла—Алланың үйi
Бәйiт /а/—үй; екi тармақты өлең жанры
Бән /т/—мен
Бәнд /п/—байлау
Бәңа /т/—маған
Бәһана /п/—фаһана, бәле, жала
Бей /т/—-сыз, -сiз; болымсыздық мағынасын бiлдiредi, мысалы: бейәдеп—әдепсiз, бейкүнә—күнәсiз
Бейақыл / п, а/—ақылсыз
Бейәдеп—әдепсiз
Бейқисап /а/—қисапсыз
Бейниһая /п. а/—шексiз
Бейылаж /а. п/—ылажсыз, шарасыз; емсiз, дауасыз
Берәм-берәм /т/—жеке-дара, бiр-бiрден, жекелей, оңаша
Биарзу /п/—өтiнiшсiз; арызсыз
Бижад /о/—печать
Билән /т/—бiрге, және бiр, тағы
Бина /а/—құрылыс; ғимарат; үй
Бисмилла, бисмиллаһи /а/—Алланың атымен; мұсылман
дар әрбiр игi iстi, әрекеттi осы сөзбен бастайды
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Бихош /п/—хошсыз
Бұғазы /т/—тамақ, мойын, бұғақ
Бүбi /т/—мырза
Бiрлән, илән, илә /т/—мен, бiрге, және, менен, бенен, пен
Гөмлек /түрiк/—көйлек
Гөруһ /а/—жексұрын, сүйкiмсiз, сиықсыз, дұшпан, жау
Гуя /түрiк/—бейне, секiлдi, сияқты
Ғади /а/—кәдiмгi, үйреншiктi, дағдылы, әдеттегi; ескi,
көне
Ғадұб /а/—ашу(лы), қаһар(лы)
Ғаза /а/—соғыс
Ғазауат /а/—жортуыл, шабуыл, шабыншылық, шапқын
шылық; қасиетті соғыс
Ғази, ғазы /а/—сарбаз, күрескер, ар-ождан жолында күре
сушi; қасиеттi соғыс—ғазауатқа қатысушы мұсылман; дiни со
ғыста ерекше ерлiк көрсеткен адамға берiлетiн құрметтi атақ
Ғазиз /а/—күштi, қуатты, құрметтi; Алланың 99 есiмiнiң бiрi
Ғайат /а/—жас қыз; сұлу, көркем
Ғайқарғы /п/—кедергi, қиындық
Ғайр /а/—басқа, өзге
Ғайш-ғишрат /а/—дүниенiң қызығы, сауық-сайран
Ғақд /а/—байлау; келiсiм; шарт; түйiн
Ғаламат /а/—белгi, таңба, нышан; ырым; таңғажайып, керемет; пәле
Ғалиб /а/—жеңiмпаз, жеңiске ие; үстем, басым; көп, үлкен
Ғалтан /а/—қате, қателесушi, дұрыс емес
Ғалу /а/—биiк, жоғарғы жақ
Ғамы—жалпы
Ғани /а/—бай, дәулеттi адам; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Ғанимат /а/—олжа; табыс; түсiм; өнiм; пайда
Ғапыл /а/—қапы қалу, бiлмеу, байқамау, сезбеу, аңқаулық
Ғар /а/—үңгiр
Ғарiп—мүсәпiр, мүскiн, бейшара
Ғасы /а/—күнәһар, күнәлi; қайсар, бағынбайтын
Ғауам /п/—халық; қарапайым сөз; сөйлеу тiлi
Ғауға /п/—айқай, шу
Ғаун /а/—көмек, жәрдемдесу; қолғабыс ету, көмектесу;
көмекшi
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Ғафал /а/—аңсыздық, елемеушiлiк, зейiнсiздiк, көңiл
қоймаушылық, құнтсыз
Ғашиле /п/—құрмет, ықылас
Ғибадат /а/—сыйлау, қадiрлеу, құрметтеу; қызмет ету, табыну
Ғиззат /а/—атақ, даңқ; абырой; қадiр, сый; құрмет;
мәртебе; iззет; артықшылық
Ғимама /а/—сәлде, шалма
Ғинаят /а/—iзгiлiк, мейiрiмдi; қамқорлық, бас-көз болу
Ғинбар /п/—хош иiстi
Ғифрит /а/—құбыжық, жын, шайтан
Ғуд /а/—ағаш; баған; дiңгек; сояу; өзек; бұтақ; сабақ; алоэ;
сарғалдақ
Ғулуу—шектен шығушылық, жүгенсiздiк, қарқындылық;
ыждағат, жiгер, ынта, ықылас, құлшыну
Ғұзыр /а/—өтiну, кешiрiм сұрау; ақталу; сылтау; кедергi
Ғұруж /а/—шығу, көтерiлу
Ғұсыл /а/—су құйыну, жуыну
Ғылым тахсил /а/—ғылым үйрену, тоқу
Дағиф /а/—әлсiз, қауқарсыз, аурушаң; нашар; дәрменсiз,
күшсiз, қайратсыз, пәрменсiз
Дада /т/—аға
Дайу /т/—деп; сияқты
Дахи /т /—тағы, дағы
Дая /п/—асыраушы, күтушi, тәрбиешi; нағашы
Дәпiн, дәфiн /а/—жерлеу, көму
Дәре /п/—есiк, қақпа; аңғар, алқап
Дәрул ислам /а/—ислам елi
Дәрус салам /а/—бейбiтшiлiк үйi, тыныштық пен
бейбiтшiлiктiң мекенi
Дәстанал—орамал
Деймiш /т/—дейдi, деген
Дийар /п/—мекен, аймақ, өлке; үй, сарай; монах; шiркеу
қызметшiсi; тұрғын, мекендеушi
Дүр /т/—iнжу, гауһар, маржан; зор, атақты
Ексiлмедi /т/—екшелмедi; азаймады
Екiлiсi /т/—екеуi
Еңiз /т, п/—төмен қарау, еңкею; осылайша, қазiр, сонымен
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Ердi, ерүр /т/—едi
Ершүр, ерiш /т/—ерер, ерiсер, еру
Жағала /а/—iстеу, жасау; анықтау; санау
Жад /а/—адам баласына тән ой, ес
Жаллад /а/—ләшкер; жендет, бас алғыш
Жамиғ /а/—жиын; одақ; жинау; бiрiктiру; бiрлестiк; көп;
бәрi
Жаныб /а/—бөлiк, бөлiм, бөлшек, тарау; сан, мөлшер
Жәбiрейiл Әмин—иман әкелушi перiште
Жәду /п/—сиқыр, сиқыршы
Жесiр, йасир /а/—жесiр; тұтқын; құл
Жиһад /а/—тырысу, бiр нәрсеге қол жеткiзерде барлық
күш пен мүмкiндiктi жұмсау; кең мағынада жиһад дегенiмiз
адамның өзiнiң нәпсiсiмен күресуi [өзiнiң жаман мiнезiн жоюы],
басқа дiндi уағыздаушылардың қысымына қарсы тұруы; ислам дiнiнiң салтанат құруы үшiн мұсылманның бар күш-жiгерiн, мүмкiндiктерiн, тiптi, қажет болған жағдайда өмiрiн де
қию қажеттiлiгi. мұсылман қауымының басты мiндеттерiнiң
бiрi. Орта ғасырлардан берi «дiнсiздерге» қарсы қарулы күрес
жүргiзуге байланысты бұл терминнiң мағынасы кеңейтiлiп,
«қасиеттi соғыс» деген түсiнiк берiп келедi. Демек жиһад
ұғымының ауқымы кең.
Жоқса /т/—болмаса, әйтпесе
Жолан /т/—оңға қарай
Жош /п/—серпiлу; көңiлi тасу; қызыну
Жұда қылды—жоқ қылды
Жұмла /а/—бәрi, баршасы, барлық, күллi
Жұмлатән /а/—барлығы, түгелi
Жұмсауир /т/—жұмсар
Жүһүд /а/—жөйiт, яхуди, еврей, Мұса пайғамбардың
үмбетi
Забун /п/—әлсiз, күшсiз, нашар, бейшара, дәрменсiз;
жексұрын, жеңiлген
Забұр—(Забур) дiни кiтап
Зағип /а/—соқыр; әлсiз; ауру
Зайұл /п/—кему, құру, жоғалу
Замлап /а., п/—айыптап, қаралап, жамандап; ұялту,
кiнәлаушылық, мiнеушiлiк; ащы тiл; өсек; ғайбат
Зары афған /а/—айғай, зар еңiреу
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Заһар /а/—у
Заһид /а/—елеусiз, шағын, ықшам, қораш, кiшкене
Заһир /а/—анық; ашық; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Зәңгi—зор, үлкен; қара түстi адам
Зәрре /п/—кiшкене бөлiк, түйiр(шiк), үзiм, тiлiм, үзiндi,
кiшкентай ғана; аз ғана
Зиада /а/—өсу, көбею; қосылу
Зиарат /а/—көрiсу, құлшылық; құлшылық етуге бару
Зинар /а/—белбеу, белдiк
Зинатлы /а/—көркемделген; оюлаған
Зинһар /п/—ашық, жасырмай айту
Зоурақ /п/—қайық; шағын кеме
Зулме /п/—әдiлетсiздiк; қараңғылық
Зұлмат /а/—қараңғылық, түнек; қиыншылық, жамандық,
кесапат
Зүрият /а/—тұқым, жұрағат
Зiкiр /а/—еске алу, есте сақтау; ауызбен айту, баян ету; белгi; уағыз, насихат. Көбiнесе Алла Тағаланы еске алып, жалбарыну мағынасында. Зiкiр жүректен [көңiл], сөзбен және дене
қимылы арқылы, яғни үш түрлi жолмен орындалады.
Иғлам /а/—хабар, хабарлау
Иғтибар /а/—құрмет, қадiр; сыйлау; мағына; маңыз;
мәртебе, лауазым; байланыс
Иғтиқад /а/—сенiм, көзi жетушiлiк, сенушiлiк, наным,
нану, имандылық
Иектеу—төңiректеу, айналдыру, жақындау, жуықтау
Ижтиқад /а/—ықылас, ынта, ыждағат; тырысу; жiгер
Изин /п/—рұқсат; iзет
Иқрар /а/—жорамал, долбар; орнату; белгiлеу; дәлелдеу,
анықтау; тану; сана; түсiнiк; мойындау, мойынсұну
Илән /түркi/—мен, -пен, -бен
Иләһ /а/—жаратушы
Илһам /а/—шабыт, жiгер беру, рухтандыру; аян
Имарат /а/—басшы, әмiр болу
Инанба, инану—иланба, сенбе
Инкар /тат/—мойындамау, безу, тану, қайту, қабыл алмау
Инсан, инси /а/—адам, кiсi
Иншалла (ин шаа Алла) /а/—Алла бұйырса, Алла қаласа
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Истиқамат /а/—туралық, түзулiк, ақиқаттылық, адал
дық, әдiлдiк, дұрыстық, шындық
Йараншы ерiшер /т/—ләшкер ерер
Йасту /түрiк/—құтпан намазының уақыты
Ихсан /а/—зекет, садақа, құдайы; қайыр
Кәлам /а/—сөз, сөйлем
Кәлам Алла /а/—Алланың сөзi
Кәлим /а/—сөйлейтiн; әңгiмелесушi; Алламен тiлдескен;
сөйлескен
Кәманд /п/—шынжыр
Кәмил, кәмiл /а/—толық; бүтiн; аяқталған
Кәниса /а/—кәпiрлердiң табыну орны, мыс: шiркеу, храм
Кәр—қаһар, ашу-ыза; ызбар; қиыншылық; таршылық
Кәрб /а/—уайым, қайғы, мұң, шер; сағыныш
Кәрiм /а/—жомарт, ����������������������������������
игi, шарапатты; Алла Тағаланың 99
есiмiнiң бiрi
Кәуәкиб /а/—жұлдыздар
Кәһи / п/—кейде, бiресе, бiрде; яки; не
Кәшиш /п/—поп, шiркеу адамы, қызметкерi
Кебi /тат/—сияқты, секiлдi
Келубан /т/—келе сала
Кемер /а/—белбеу, белдiк
Кендү /т/—өзi; өзiнiкi; жекеменшiк
Кере /түрiк/—рет, мәрте
Керкудан /т/—жүйрiк жылқы, ат
Кибитка /о/—күрке, үйшiк
Кимия—химия
Көксiне /түрiк/—кеудесiне
Көрiш /т/—көрiсу, қауышу
Куллу шайға /а/—барлық iсте
Куллу шайин /а/—әр зат; бәрi, барлығы; бар; бүкiл; тамам;
мүлде, барлық; әрдайым; әлi
Күлдек қылды—күлдей қылды
Күрси /а/—орын; орындық; тақ
Күшам /п/—ынталы, тырысушы, ұмтылушы, ықыласты,
ыждағатты
Кiре—жалдамалы күш көлiгi, лау; керуен, сауда сапары
Қабахат /а/—оңбағандық; дөрекi; ерсi; айуандық
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Қағба—Меккедегi мұсылмандардың Ыбраһым пайғамбар
дан берi келе жатқан құлшылық орны. Мұсылмандар «Зулхиджа» айының 9-11 күндерi аралығында өмiрiнде бiр рет қажылық
жасауы парыз
Қад қамат /а/—биiк, бойшаң
Қадари /п/—сан, мөлшер; шамамен, долбар, жуық
Қадари хал /п/—қолдан келгенше, аздан
Қадах /а/—стакан, бокал, рюмка
Қадим /а/—көне, ескi, ежелгi; мәңгi; Алла Тағаланың 99
есiмiнiң бiрi
Қадим қаумиса /а/—кәрiлiк заман, қарттық дәурен
Қадiр Алла /а/—Алла Тағаланың эпитетi
Қайсар /а/—цезарь, император, патша
Қанадил /а/—шам, шырағдан, шырақ, аспашам
Қанлұм /т/—өшiгiп жүрген адам
Қапу /а/—есiк, қақпа
Қарар /а/—шешiм, ұсыныс
Қардаш /т/—қандас, туыс, бауыр
Қаршық /тат/—кемпiр; әйел
Қатиғ тариқ /а/—қарақшы, бандит
Қатил /а/—өлтiрiлген; өлген; өлiк; құрбан
Қахталық /п/—жұт; құрғақшылық; құтсыз
Қаһаранды /т/—қаһарланды
Қаһ-қаһ, қаһқа /түрiк/—қатты күлу
Қиам /а/—намазда тұру, мәңгi өмiр сүрушi; тура, түзу,
адал; орнынан тұру; кету, жүрiп кету; кейiн кету; шегiну; жiберу; өмiр, тiршiлiк; бар болу; орындау; iске асыру
Қиу /т/—қойма, зындан
Қойу /т/—қойма
Қорған бекшi /т/—қорған бастығы
Қубба /а/—күмбез, үлкен ғимарат
Құп /п/—әдемi, жақсы
Құран—(Құран Шәриф) дiни кiтап
Қыммат /түрiк/—қымбат
Қыршу жедi—тiстеп жедi
Қысас /а. п/—құн; жаза; есе; сазай; кек, есесiн алу, қас, өш
Лағин /а/—қарғыс атқан; шайтан, шайтандық,
Лақ ұру /тат/—не болса соны айту, бөсу
Лаух /а/—тақта
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Лә филхал /а/—сол халде
Ләббайка /а/—мiне, мен сенiң алдыңдамын
Ләзiм /а/—қажет
Ләкин /а/—алайда, бiрақ, онда
Лиуа /а/—ту; әкiмшiлiк бiрлiк; шет жер; топ
Ма лайығ /а/—лайықсыз
Мағбұд /а/—құлшылық етiлетiн жер; табынатын зат; нәрсе;
құдай, тәңiрi, пұт
Мағзұр /а/—кешiрiм, өтiнiш, ақтау; дәлел; сылтау
Мағлұм /а/—белгiлi, анық, таныс; кей, кейбiр
Мажрух /а/—жаралы, жараланған
Мажыра /а/—оқиға, болған жай, таңғажайып оқиға
Мазһаб /а/—жүру жолы; дiни мектеп, ағым
Макир, Маккүр /а/—қу, айлалы, зұлым
Мақам /а/—мән, маңыз; дәреже, шен; орын; әуен; жер; мазар, мавзолей
Мақбұл /тат/—қабыл болу, қабылдану, жарамды, тиiмдi,
қолайлы, мақұлдау
Манақиб /а/—адамгершiлiк; абырой, баға, бедел, қадiр,
мәртебе, қасиет, еңбек; мақтау; мақтайтын қасиетi; қызмет,
еңбек; тау жолы
Манақиб /түрiк/—хикая, дастан
Маниғ /а/—сақтап қалу; болдырмау, тыйым; қақпайлау;
кедергi, қиындық, қарсылық, бөгет
Манқыш /а/—киiк, бөкен, дала тағысы
Мархабан /а/—хош келдiңiз
Мархамат /а/—рақым; қайырым
Матам /п/—қайғы, шер
Мауфир /а/—толық; мол; байлық
Мафғарат /а/—мақтаныш; абырой; баға; бедел; қадiр;
мәртебе; қасиет
Махбүб /а/—сүйiктi
Махбұс /а/—қапастағы адам, тұтқын
Махкам /а/—мықты, берiк, бекем
Махшар /а/—дiни ұғым бойынша, дүние салған адамның
күнәсi тексерiлетiн кезең; ақырет
Маһир /а/—шебер, өнерлi, маман; бiлгiр, көрiпкел
Мәгәр /тат/—сiрә, яки, сонымен, тек; бiрақ; дегенмен;
алайда
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Мәзкүр /а/—аталмыш, айтылған
Мәжнүн /а/—жынды, есi ауысқан
Мәламат /п/—көре алмаушылар, күндеушiлер
Мәлзам /п/—борышты; жауапты, мiндеттi; мәжбүр;
жеңiлген, жеңiлiс табу, жеңiлушi
Мәлүл /п.,а/—көңiлi қалу, ренiштi, қапалы, күйiнiштi,
қайғылы, мұңды; азап шеккен; шаршаған; қалжыраған; дегбiрсiз, сабырсыз, тағатсыз, шыдамсыз
Мәнзил /а/—пәтер; үй; орын
Мәңзi /т/—мәнi, бағасы, маңызы
Мәр /а/—киелi, әулие, қасиеттi, аруақты
Мәрд /а/—алып, үлкен
Мәрд мәжаз /а. п/—ерекше тұлға; адам, батыр
Мәсжид /а/—мешiт, Алланың үйi
Мәсiх, мәсиха /а/—христиан, Иса пайғамбардың үмбетi
Мәулә /а/—қожа, әкiм, әмiр, ұлық; қамқоршы, қолдау
шы,сүйеушi
Мәшалла /а/—Қандай жақсы!
Мәшғұл /а/—шұғылдану, iспен айналысу, қолы бос болмау,
бос емес
Мәшурат /п/—кеңес, ақылдасу, жиылыс
Мәшһүр /а/—атақты
Милләт /а/—халық, ұлт; дiн тобы; сенiм; дiн
Миск /а/—мускус; хош иiс
Мисли /а/—сияқты, сықылды
Михраб /а/—мешiттiң айшықты бөлiгi, намаз оқығанда бас
қоятын бетi
Муафиқ /а/—лайық, сай
Муәзiн /а/—азан айтушы
Муғтабар /а/—құрметтi, қадiрлi
Музафир /а/—жеңу, жеңiске жету, мақсатқа жету
Муйассар /а/—жеңiлдiктi; көңiлдегiдей, ойдағыдай; сәттi,
жемiстi, жетiстiктi; олжалы; бай
Мунади /а/—жаршы
Мунадил /а/—күрескер; қорғаушы; сақтаушы; жоқтаушы;
қамқоршы
Мурууат /а/—ерлiк; айбын; қажыр, қайрат; жомарттық;
ақкөңiлдiлiк, қайырымдылық; парасаттылық
Мұғаллақ /тәж/—ұшып түсу; домалау, тоңқалаң асу
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Мұғжиза /а/—керемет, ғажап
Мұғра /а/—дөң
Мұғтабар /а/—құрметтi, қадiрлi
Мұғтасим /а/—қорғаушы, күзетшi
Мұдаббир /а/—үнемшiл; басқарма, бастық; қайырымды iс,
құдайшылық
Мұжауир /а/—көршi, жақын
Мұзлим /а/—қараңғы; түнек; қапас
Мұқабил /а/—қарсы болу; орын ауыстыру, өзгерту, орнына
қою
Мұқаддам /а/—ләшкер басы, бастық, көсем
Мұқаттир /а/—өлтiру, жою
Мұқтир /а/—кедей, мүсәпiр
Мұнаууар /а/—жарық, жарқыраған
Мұнахиб /а/—қалаулы, таңдаулы
Мұнафиқ /а/—екi жүздi; алғашында ислам дiнiн қабылдап,
Мұхаммедтi Алланың елшiсi деп мойындаған, кейiн оның
ықпалының күшейгенiнен қауiптенiп, қастандық жасаған Мекке тұрғындарының бiр бөлiгi
Мұнқиш бина /а/—мазар
Мұрсал /а/—елшi, уәкiл жiберiлген
Мұстахир /а/—сиқыр жасаушы, сиқыршы
Мұтиғ /а/—бағыну, мойынсұну
Мұхаллат /а/—мәңгi, өлмейтiн
Мұхлис /а/—шын, адал; берiлген
Мұшатара /а/—серiктес, сыбайлас, әрiптес; тiлектес, тiлеулес, ниеттес; аяушылық, мүсiркеу, жанашыр
Мұшраф /а/—құрмет, тағзым; биiктiк, үлкендiк
Мүбараз /а/—соғыс, шабыс, ұрыс
Мүбәрак /а/—таза, құтты, қасиеттi; Сейiтбатталдың эпитетi
Мүдәррис /а/—мұғалiм, ұстаз
Мүлкат /а/—иелiк, меншiк, қожалық, мүлiк
Мүмiн /а/—мұсылман
Мүнкәр /а/—жеркенiштi, жиренiштi, жаман; жексұрын,
қорқынышты; күнәлi; намыссыз; өлiм перiштесiнiң аты
Мүртад /п/—дiннен шыққан, еретик
Мүсәмма /а/—есiм
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Мүслiм /а/—Аллаға берiлген, исламды қабылдаған,
мұсылман
Мүһлат /а/—мерзiм, мәулет, мұрсат, уақыт
Мүшәура /а/—кеңес, жиын
Мүшiрiк /а/—Алла атына серiк қосушы, кәпiр
Мiнәжат /а/—құлшылық ету
Мiскiн /а/—бейшара, мүсәпiр, мүскiн
Нағра /п/—соқпалы аспап, барабан, дауылпаз
Назил /а. п/—төмен түсiру, түсiру, жiберу; Алланың бергенi, жiбергенi; қонақ, тұрғын
Назым /а/—өлең, жыр
Наққар /а/—кесушi, ұста
Напағият /а/—пайдалы, жақсылық; пайдақорлық; пайда
күнемдiк; қанағатсыздық
Нар-нұр /а/—алау, от, өрт; жарық, сәуле, шұғыла; дастанда
кәпiрлер табынатын пұт
Нардибан /п/—саты, жалғамалы саты
Насыр, нусрат /а/—жеңiс; жәрдем, көмек; медет; шара;
қолғабыс
Наһан /тәж/—алып балық; кит
Наһр /а/—өзен
Нашр /а/—баспагер, жариялаушы, жариялану
Нәби, әнбия (көп. түрi) /а/—пайғамбар
Нәжат /а/—құтылу, құтқару; азат ету; бүтiндiк; амандық;
түгел
Нәзiр /а/—құрбанның бiр түрi, уәжiп—құрбан; құдай жолына берiлетiн садақа, қайыр
Нәмiре /п/—барабан
Нәпақа /а/—шығын; шығындану
Нәфрат /а/—жиiркенушiлiк; жек көрушiлiк; сүйкiмсiздiк
Нехасыл /а/—не керек; әйтседе; сонымен; бiр сөзбен,
қысқаша айтқанда
Ниқаб /а/—бет перде, жапқыш
Ниса /а/—әйел кiсi
Нығмет, ниғмат /а/—бақыт, бақытты өмiр; шапағат, сый,
рақым, қайыр, байлық, береке, игiлiк, ырзық; тамақ, ас, ауқат
Орам /түрiк/—көше
Ошал /түрiк/—осы
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Палас /п/—нашар, ескi; мұқтаждық; мүдде; қажет; кедейлiк; жарлық; сорлылық; аздық; кедейлiк; кемшiлiк
Пәнжара /п/—терезе
Пәре /тат/—үзiм, тiлiм, бөлiк, бөлек, бөлшек, үлес
Пәришан /п/—қобалжу, уайым
Пәруана /п/—түнде ұшатын көбелек. Дастандарда поэти
калық образ ретiнде қолданылады. Сейiтбатталдың эпитетi,
сопылық ұғым бойынша мұсылмандар дiн үшiн жан-тәнiн аямай жаумен шайқасуын бiлдiретiн ұғым; жаушы, шабарман,
қуғыншы; жаршы, хабар әкелушi, хабаршы
Пұрсат /а/—уақыт, мерзiм; рұқсат; мүмкiндiк
Пұт параст /п/—пұт; пұтқа табынушы
Пырақ—қиял-ғажайып ертегiлерде, эпостарда кездесетiн
қанатты тұлпар, жүйрiк ат, сәйгүлiк, арғымақ
Пiнһан /п/—құпия, жасырын; тығулы, бүркеулi
Рағд кебi /а., т/—найзағайдай
Рағиат /а/—қол астындағы азаматы, халық; шаруа, жалшы, бағынышты, қызметшi
Ранжу /тат/—өкпе, ренiш; қайғы, ауру
Рауан /п/—жүру, қозғалу, жылжу
Рауза /а/—бау, бақ
Рауи /а/—толық, көп, мол, ағыл-тегiл, бай, жетiскен
Рауи, рауиат /а/—әңгiмешi; таратушы
Раушан /п/—нұрлы, сәулелi, әдемi
Рахим /а/—мейiрiмдi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Рахман /а/—мейiрiмдi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Рахмат /а/—мейiрiм, шапағат
Ризуан /а/—дiни аңыздар бойынша, бейiштiң есiгiн
күзетушi перiште
Рисалат /а/—жолдама, хат; пайғамбарлық; елшiлiк; мiндет; зерттеу, хабарлама
Риуаят /а/—әңгiме, аңыз
Руйзамин /п/—жер бетi
Руза /п/—ораза; күн
Руһбан /а/—дiн басы; монах
Сабах садық /а/—таңғы уақыт; қасиеттi таң
Сағадат /а/—бақыт; мерей; аман-есендiк; мәртебелi
Сағиқа /а/—найзағай
Сағы /т/—сау, сауығу
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Сада /п/—дыбыс
Садда /а/—шығармау, жiбермеу, басу, сабыр ету, тоқтату,
ұстау, сақтау; тойтарыс, қарсы соққы; сурет, бейне, кескiн
Садду /а/—бөгет, кедергi, тосқауыл
Садық /а/—дос
Сайха /п/—айғай, ойбай, сүрен салу
Сақ /а/—суару, су себу
Сақи /а/—шарап құюшы
Саққа /а/—су тасушы
Салауат /а/—намаз; дұға; сиыну
Сар хош /п/—хош көңiл
Сара /а/—түнде жүру, қозғалу; ағу; өту; байлық,
малшылық
Сарғаскер /п/—әскер басы
Сары кәрдан, сәргардани /п/—адасу, кезу, тентiреу, сергел
дең, қаңғыру; абыржыған; жоғалған; дәрменсiз, кәрiптiк
Сатыр /а/—жасырушы, құпия
Сафа /тат/—жақсы, таза, тұнық, ашық болу; рахаттану,
көңiл көтеру
Сахаба, асхаб, асхаблар (көп. түрi) /а/—Пайғамбардың артынан ерген серiктерi
Сахар /а/—таң алдында, алагеуiм; арай, таң, шапақ
Сахи /а/—жомарт, қолы ашық; ақ көңiл
Сәжда /а/—тәжiм, бас ию; иiлу, сәжде қылу
Сәжда-и шүкiр /а/—намазға бас қою
Сәкран /п/—естен тану
Сәна /а/—мадақ
Сәни /а/—екiншi
Сәруар /а/—басшы, көсем; көбiне Мұхаммед пайғамбардың
атына байланысты қолданылады
Сәруар ғалам /п/—Әлемнiң қожасы (Алланың эпитетi)
Селдiк—селдей
Сеңа /т/—саған
Сиар /а/—саяхат, жол жүру
Силхушур /п/—әскери өнер
Сиясат /а/—басқарма, меңгеру; саясат
Сұхбат /а/—қарым-қатынас, достық, жолдастық; таныс,
тамыр
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Табарик /а/—бақыт, жақсылық; тiлеу, құттықтау; Сейiт
батталдың эпитетi; бата беру; рұқсат беру; әулиелi(лiк);
киелi(лiк); қасиеттi(лiк)
Тағриф /а/—таныстыру, танысу; түсiндiру; анықтау
Тайғ /а/—тiл алғыш; екi етпейтiн; көнгiш; бас июшi;
құрметтеушi
Тайғ зухаки /а/—бағынушы патша
Тайғ мунхак /а/—ғажайып қылыштың аты
Тақсым /а/—бөлу, бөлiсу, бөлiмге бөлу, таратып үлестiру,
таратып бөлу
Талиғ /а/—тағдыр, жазмыш, бақ, несiбе
Тамағ /а/—шын тiлек, шын ықылас
Тамиға /а/—қатты ықылас бiлдiру, шын тiлеу, қалау
Танауил /а/—алу, жеу; беру; табыс
Тарауыт /п. тат/—тығыз, тар; қараңғы, түнек
Тасила /а/—жұбату, басу айту
Тауарис /п/—мирасқор, мұрагерлiк
Таурат—Тора, дiни кiтап
Тауфиқ /а/—ұйғару; татуластыру; басу; тыныштық орнату;
көмектесу, жәрдем; табыс; бақыт; келiсу; мойынсұну
Тафарраж /а/—қараушы, қызықтап сүйсiну; қыдыру, серуендеу
Тафир /п/—ескiру, бұзылу
Тафриқа /а/—бөлiну, бөлек, айырмашылық
Тахаммул
/а/—мiндеттi
қабылдау;
�����������
қайғылану;
шыдамдылық
Тахқиқ /а/—расында, шындығында
Тахсил /а/—олжа, салым, салықшы
Тахсин /а/—жақсарту; түзелу, жетiлдiру, кемелiне келтiру; мүлтiксiз ету; дұрыстау
Таһарат /а/—дәрет алу, жуыну, тазару
Таһмил /а/—дауыстау, айқай, шу; мақұлдау; мадақтау
Тәбәссум /а/—жымию, күлiмсiреу
Тәбдил /а/—өзгерту, өзгерiс, ауысу
Тәбиб /а/—Алла Тағаланың дастандағы эпитетi; дәрiгер,
емшi, тәуiп
Тәдбир /а/—шара, амал; орналасу; басқару
Тәкбир /а/—дәрiптеу, мадақтау; «Аллаһу ахбар» сөзiн айту,
Алланы дәрiптеу
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Тәкрар /а/—қайталау
Тәкiрiм /п/—қошамет, құрмет
Тәлиб, талаба /а/—жүрушi, келе жатқан; сұранушы;
өтiнушi; сұраушы; шәкiрт
Тәпсiр /а/—түсiндiрме: Құранға түсiнiк берiп, оның
мағыналарын ашу мақсатында жазылған кiтаптар
Тәсiлiм /а/—тапсыру; көну; мойындау; жол беру; тану;
ардақтау
Тижар /а/—саудагер
Тижарат /а/—сауда-саттық
Туғры—тура
Тулаба /а/—шәкiрттер
Тұту /т/—қолмен мықтап ұстау, жiбермей ұстап қалу, жабысу, жармасу
Тұхфа /а/—сый, сыйлық
Тышыра /т/—тысқа, сыртқа
Уазифа /а/—қызмет; айлық; маусым; iс; орын; борыш
Уасиф /а/—сипат, белгi, сапа, жас
Уәли /а/ - әмiршi, ұлық, басқарушы
Ухра /а/—басқа, бөлек, бөтен, өзге, өңге, кей
Үмбет /а/—ел, қауым, жамағат; Мұхаммедтiң үмбеттерi,
мұсылмандар, ислам дiнiне бағынушылар
Үрдек /түрiк/—үйрек
Үшбу /т/—осы, бұл, сол
Фаған /п/—күрсiнiс, қиналыс, күңiрену
Фазыл, фазилат /а/—қайырым, шапағат, қайырымдылық
Фарахат /а/—қуаныш, шаттық
Фариад /п/—айғай, жылау
Фариғ /а/—бос, еркiн
Фасад /а/—жарамсыз; бұзылу; арамдық
Фасыл /а/—мезгiл; бөлiк; тоқтам; қарар; қорытынды;
шешiм
Фатих-нама /а/—жеңiмпаз; жаулаушының хаты
Фатиха /а/—беташар, кiрiспе; Құран Кәрiмнiң бiрiншi
сүресi; бата
Фауж-фаужи /а/—топ, жиын
Фахр /а/—атақ, даңқ; мақтаныш; абырой; мәртебе;
артықшылық; басымдылық; үстемдiк
Фаһана /п/—бәһана, бәле-жала
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Фи /а/—да, -де, -та, -те
Фил арди /а/—жерде, жердегi
Фил хал /а/—сол халде, сол уақытта
Фирақ оты /а/—тозақ оты
Фиранк /а/—франк, арабтар еуропалықтарды осылай
атаған
Фитна /а/—дiн бұзушылық, арамдық
Фиһқа /а/—дiни қағидалар, ережелер
Хаббе /п/—аз, бiр тал, титтей, мысқал
Хабиб /а/—сүйiктi, қадiрлi
Хабиб Алла, Хабибулла /а/—Алланың сүйген құлы,
Алланың сүйiктiсi
Хазiрет /а/—ағзам, мәртебелi, аса құрметтi
Хайли /п/—сол; бiрден; қолма-қол
Хайрул кәлам /а/—жақсы сөз
Хайыр /а/—жақсы, қайырымды, iзгi, мейiрiмдi, рақымды
Хайыр-ихсан /а/—адамшылық, жақсылық
Хақ /а/—дүниенi жаратқан Алла Тағала, Құдай; әдiлдiк,
әдiлеттiлiк, туралық; рас; шындық, дұрыстық; ақиқат
Хақарат /а/—бейшара, жеккөрiнiштi, жексұрын, сұмпайы,
төмендету
Хақыр /а/—бейшара, байғұс, жексұрын, сұмпайы; елемеген, менсiнбеген
Халал /а/—адал; рұқсат етiлген; заңды; толық; жеткен;
ажыратылмайтын
Халас /а/—арылу, құтылу, азат болу
Халғат /а/—сыйлық
Халифа /а/—ислам орнағаннан бастап ХIII ғасырға дейiн
араб елдерiнде дiн мен үкiмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет билеушiсi
Халли /а/—шешiм; азат ету; босату; билiк; тоқтам;
тұжырым; қарар
Халуат /а/—оңаша болу, жалғыз қалу, оңашалану; баспана, пана
Халф /а/—серт, ант, уәде; дос, одақтас
Хамд, хамду /а/—мадақ; мақтан; даңқ; дәрiптеу, даңқын
шығару; рақмет, алғыс
Хамл /а/—жүктi, екiқабат
Хамлә /а/—шабуыл, жорық
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Хандан /п/—күлкiлi, көңiлдi, көңiл көтеру
Хараб /а/—қирау, жоқ болу, апатқа ұшырау
Хараж /а/—салық, салым
Хасыл /а/—нәтиже, қорытынды; арманына, мақсатына
жету
Хатим /а/—өте жомарт
Хатым Құран /а/—Қасиеттi Құранды түгел оқу
Хаун /п/—ыдыс-аяқ, тостаған
Хафиз /а/—сақтау(шы), қорғау(шы); жатқа бiлетiн;
Құранды жатқа бiлетiн адам
Хиафат /тат/—кескiн, кейпi, түрi
Хикмет, хикмат Құда /а., п/—Құдайдың әмiрi, кереметi
Хикметулла /а/—Алланың хикметi
Хилаф /а/—қарама-қарсылық, қайшылық, алауыздық, талас, дау
Хилли /а/—рұқсат етiлген; шешiлiп қойылған; жiберу
Хиндик / а/—ор, шұқыр
Хозур /тат/—алды; iшiнде болу
Хукмат, хүкiм /а/—үкiм, бұйрық
Хусусан /а/—әсiресе
Хұсни /а/—көркем, өте әдемi, ең жақсы, асқан сұлу
Хұсни иман /а/—иман жүздi
Хұтпа /а/—жұма намазда және дiни мереке күндерi т.б.
ерекше жағдайларда айтылатын уағыз. Уағыз мақамға салынып айтылады.
Хұшырат /а/—қалдық; қалғандары; бөлiк
Һади /а/—басшы, жетекшi, қолбасшы, жолбасшы
Һай-һу /т/—аһылау-үһiлеу, шу
Һамме /п/—барлық, бәрi
Һауасид /п/—қуару, сарғаю, көгеру
Һәлак /а/—өлiм, ажал; қауiп
Һәрзия /п/—бос; қуыс; мағынасыз
Һиба /түрiк/—сыйлық, базарлық, сый; сәлемдеме; садақа;
тасаттық; құрбан
Һұжұм /а/—жортуыл, шабуыл, лап қою
Шайх /а/—ақсақал, әулие
Шайыд-шадыман /п/—қуанышты
Шайыр /а/—ақын, жыршы
Шарғ /а/—дiни; шiркеудiң заңы; шариат
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Шарға /а/—заң
Шариғат /а/—адам өмiрiнiң барлық жай-жапсарын
қамтитын мұсылман дiнiнiң заңы, ережелерi
Шариф /а/—қасиеттi, киелi
Шарх /а/—түсiнiк, түсiндiрме, сипаттау, суреттеу
Шаһар әһлiсi /а/—қала халқы
Шаһариар—[шаһар /п/—төрт, жар /т/—жар,серiк]—
Мұхаммед пайғамбардың төрт серiгi: Әбубәкiр, Омар, Оспан,
Әли. Кейде төрт жар, төрт шәрi деп те аталады. Бұлар араб халифатын билеген төрт әдiлеттi халифа болып «ал-хулафа ар-рашидун» деген атқа ие болған.
Шаһбаз—сабаз
Шаһид /а/—құрбан болу, дiн жолында өлу; куә, байқаушы,
бақылаушы
Шаһин /п/—сұңқар, ақсұңқар
Шаһмардан—батырлардың патшасы. Жырдағы Әлидiң
эпитетi
Шашма /түрiк/—бұлақ
Шәр—шаһар
Шиғыр /а/—өлең, жыр
Шикаят /п/—шағым, арыз
Шиле /п/—алдау, өтiрiк, арбау, қулық, айла, жалтарыс
Шинаш /п /—лақ, шинеш
Чоқ /түрiк/—аса, тым, өте, әлдеқайда, анағұрлым, көп
Шуал /п/—қоржын; сандық; қап
Шұһра, шұһрат /а. п/—атақты, белгiлi, мәшһүр; атақ,
даңқ, репутация; бет-бейнесi, түр, әлпет
Шiлтеледi /тат/—жамандау, жазғыру
Ықылым /а/—жер; бөлiм, бөлiк; таныс емес; бөгде ел
Iлтимас /а/—кешiрiм; ғафу ету; бұйымтай; тiлек, өтiнiш;
хат; сәлем; хабар
Iнжiл—дiни наным бойынша, Құдайдың әмiрiмен көктен
түскен төрт кiтаптың бiрi

Жер-су атаулары
Айа София—Түркияның Стамбул қаласындағы атақты
мұсылман мешiтi. Орта ғасырларда Византияны түрiктер жаулап алғанға дейiн мұнда жергiлiктi христиан храмы болған.
Кейiн ежелгi Константинопол қаласы Стамбул атанып, ислам дiнiндегi түрiктер көне шiркеудi мешiтке айналдырған.
Ал қазiргi кезде бұл мешiт—халық көп баратын мұражайға
айналған.
Амман—Иордания патшалығының астанасы.
Бағдат—Ирак мемлекетiнiң астанасы. Қаланы 762 жылы
халифа Мансұр сала бастағанда, оның аты «Мадинат ас-Салам» яғни «Бейбiтшiлiк қаласы» болатын. Бағдат атауының
шығуы жайындағы аңыздарда қаланың аты Дат деген кiсiнiң
тағдырымен байланыстырылады. Бағдат шығыс ертегiлерiнде тұрақты орын алған көне қаланың аты. Ол кейде мифтiкертегiлiк шығармалардың кеңiстiгiнде кездессе, ендi бiрде дiни-ғылыми орталық һәм тарихи шаһар ретiнде дастан
оқиғаларының басты мекендерiнiң бiрi болып шығады.
Бұхар—Орталық Азиядағы бұрынғы елдiң, қазiргi
Өзбекстан мемлекетiндегi облыстың аты. Орталығы—Бұқара
қаласы. Бұқара әсiресе ХVIII—ХIХ ғасырларда күштi өркендеп,
исламның ықпалды тiрегiне әрi дiни-ғылыми орталықтарының
бiрiне айнала бастады. Бiрқатар мұсылман халықтары, оның
iшiнде қазақтар да оны «Бұқара Шариф», яғни қасиеттi қала
деп атаған.
Иемен (Иаман, Емин)—Араб елiнiң оңтүстiк батысында
орналасқан мемлекет атауы. Бұл да көне дәуiрден берi бәдәуилер
жайлаған, кейiн мұсылмандықтықты қабылдаған араб елiнiң
бiрi. Иемен атауы ескi дiни аңыздар мен дастандарда көп кездеседi.
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Искандрия (Александрия)—Мысырдағы көне шаһардың
аты. Қаланың негiзiн бiздiң заманымызға дейiнгi атақты грек
қолбасшысы Александр Македони қалаған.
Қайтұрабад (Хайдарабад)—Үндiстандағы штаттың (өл
кенiң) көне аты. Дiни дастандарда Қайтұр есiмдi патшаның
есiмi де жиi аталады.
Қап тауы—Құран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршап
тұрған тау тiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан
құралған, ал ең биiк шыңында вулкан орналасқан. Жер бетiндегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала осы
таулар тiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жер сiлкiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжуж бен мәжүж деген қорқынышты халықтар мекендейдi, олар әр күн сайын тауды егеу сияқты тiлдерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқы
қалпына қайта келедi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шыға
алмайды. Қап тауларымен байланысты көптеген аңыздар бар,
Қап тауының ар жағында да керемет мақұлықтар, дәулер мен
перiлер мекендейтiн ғажайып елдер бар деп айтады.
Құддыс—қазiргi Израиль мемлекетiнiң астанасы, Иеру
салимнiң ежелгi аты. Бұл шаһар әлемдiк дiндердiң шығу тарихымен байланысты зор құрметке ие болған. Онда иудей,
христиан және ислам дiндерiнiң қатар табынатын қадiрлi дiни
ескерткiштерi баршылық. Осы арада мұсылмандардың қасиеттi
орындарының бiрi—«Әл-Ақса» (Бәйтул Мұқаддас) мешiтi
бар. Құран Кәрiмдегi «Миғраж» сүресiнде және басқа да дiни
аңыздарда Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбардың «Көкке көтерiлу»
(Алла тағаламен кездесу, дидарласу) сапары осынау мешiттен
бастау алады.
Мағриб—араб жерiнiң батыс бөлiгiндегi елдердi әдетте осылай атайды. Оған Марокко, Тунис т.б. мемлекеттердiң жерi жатады.
Малатия—Түркиядағы көне шаһарлардың бiрiнiң аты.
Дiни дастандарда жиi аталып отырады. Аңыз қаһарманы—
Сейiтбаттал, яғни Жағыпар батыр осы жерде дүниеге келедi.
Мысыр—араб елiнiң африкалық бөлiгiндегi көне шаһар
әрi ел атауы. Жергiлiктi арабтар Египеттi де, оның астанасы
Қаһираны (Қайыр) да Мысыр деп атайды. Қазақ фольклорында, сондай-ақ көптеген шығыс халықтарының ауыз әдебиетi
шығармаларында Мысыр атауы жиi ұшырасады.
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Омбы—Ресейдегi қала аты (Омск).
Рұм (Ұрым, Үрiм)—көптеген шығыс халықтары, оның
iшiнде қазақтар да Византиялықтарды осылай атаған. Бұл
атау кейiнгi Осман империясының жерiне де қатысты көне
географиялық топоним ретiнде сақталып келдi. Әдетте, қазақтар
«Ұлын—Ұрымға, қызын—Қырымға» дегенде, Түркия мен
оның иелiгiнде болған Қырым халықтарын айтатыны даусыз.
Тұр тауы (Тор тауы—Синай тауы)—аңыз бойынша, осы
арада Мұса пайғамбар Алла Тағаламен тiлдескен делiнедi. Бұл
қазiрге дейiн мiнәжат тауы деп аталады. Құран Кәрiмде бұл
атау он мәрте кездеседi.
Хауарзамин—ежелгi Хорезм мемлекетiнiң атауы.
Хоражент—дастан оқиғаларының өткен мекендiк шекараларына қарағанда, қазiргi Хоженд қаласы деп шамалауға болады.
Харасан, Хорасан—Иранның солтүстiк шығысындағы
аймақ, шет жер.
Шын елi—орта ғасырлық Шығыста Қытай жерiн осылай
атаған. Бұл атаудың шығу төркiнi көне Цин империясының тарихымен байланысты болса керек.
Ыстамбол (Стамбул)—Түркия мемлекетiнiң бұрынғы астанасы. Орта ғасырға дейiн Константинопол деп аталған және
ежелгi Византияның орталық шаһары болған.
Бұлармен қатар «Ғазауат Сұлтан» дастанында өзге де көне
қыстақ, қалалардың атаулары кездеседi, мысалы: Муштаран, Харажын, Мағмурия, Тарсус т.б. Бұндай шаһарлардың
географиясы дастанда Үндiстан, Түркiстан, араб-иран,
Қытай, Таяу Шығыс және кейбiр Еуропа елдерiнiң аумағын
қамтиды. Олардың бiразының аттары қазiргi уақытта өзгерiске
түскендiктен, дәл қай жер екендiгiн атап айту қиын. Аталған
шаһарлардың дiни шығармаларда кездесуi ислам тарихының
әр кезеңiндегi саяси оқиғаларымен байланысты болса керек.

Томға енген дастанды жырлаушы,
айтушы һәм жинаушы туралы мәлімет
Маңқыстау Тыныштықұлы—бұрынғы Бөкей ордасында, қазiргi Атырау облысының Есбол ауылында туған шайыр.
Туған, қайтыс болған жылдары белгiсiз. Шамамен, ХIХ
ғасырдың екiншi жартысында дүниеге келген. Маңқыстау негiзiнен оқытушы қызметiнде болып, медреселерде сабақ берген. Бiрнеше рет хажылық сапарға шығып, қасиеттi Қағбаға
тәуаб еткен. Қажы әл-Хурмин деген құрметтi атағы бар, елге
қадiрлi әрi тақуа адам. Шайырдың осы қасиеттерi оның дiни
дастандарды жырлауына тiкелей әсер еткен секiлдi. Маңқыстау
Тыныштықұлы өзi Қазанда бастырған «Ғазауат Сұлтан» (1908)
дастанын шәкiрттерiне жаттатып, сол арқылы ол дастан өзге
өңiрлерге де таралуы мүмкiн.
Маңқыстау Тыныштықұлының шығармашылық өмiрбаяны
белгiсiз болғандықтан, ақынның соңында қандай мұрасы
қалғаны да әзiрге жұмбақ күйiнде қалып отыр. Қалай болғанда
да оның өз заманының сауатты, зиялы азаматы, қазақ
даласындағы ислам құндылықтары мен фольклорлық үлгiлердi
жырлап, насихаттаушылардың бiрi екендiгi даусыз.

ШАРТТЫ ҚЫСҚАРТУЛАР

ӘӨИ—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
ОҒК—Орталық Ғылыми кiтапхана
ҚҚ—Қолжазба қоры
Ш—шифр
дәп—дәптер
а—араб
п—парсы
т—түркi, көне түркі
қ—қазақ
тат—татар
тәж—тәжiк
түрiк—қазіргі Туркияны мекендейтін түріктердің тілі
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Пайдаланылған әдебиеттер
Қолжазбалар мен 1917 жылға дейiн араб әрпiнде жарық
көрген кiтаптар
1. Қисса Сейiтбаттал. Қазан. 1879. 26-б.
2. Сейiтбаттал қиссасы. ӘӨИ. Қ.Қ: Ш. 45.
3. Ғазауат Сұлтан. Қазан, Университет баспасы. 1908, 386-б.
4. Сей������������������������������������������
i�����������������������������������������
тбаттал қиссасы. ӘӨИ.
������������������������
Қ.Қ: Ш. 128, 3-дәп.
5. Қисса Сей�����������������������������������
i����������������������������������
тбаттал. ӘӨИ. Қ.Қ: Ш. 1106, 2-дәп.
6. Сей������������������������������������������
i�����������������������������������������
тбаттал қиссасы. ӘӨИ. Қ.Қ: Ш. 986, 1-дәп.
7. Сей����������������������������������������������
i���������������������������������������������
т хаз����������������������������������������
i���������������������������������������
рет������������������������������������
i�����������������������������������
Баттал қиссасы. ӘӨИ: Ш.882, 6-дәп.
8. ���������������������������
Сейiтбаттал. ӘӨИ: Ш.920/45.
9. Сей�����������������������������
i����������������������������
тбаттал. ОҒК: Ш.568, 1-дәп.
Зерттеулер мен энциклопедиялар, фольклорлық
жинақтар, сөздiктер
1. Құран Кәрiм: қазақша мағына және түсiнiгi. Аударған
Халифа Алтай. Мәдине, 1991.
2. Қасқабасов С. А. Ертек пен эпостың сюжетт������������
i�����������
к типологиясы // Қазақ фольклорының типологиясы.—Алматы: Ғылым,
1981.
3. Қасқабасов С. А. Жаназық. Таңдамалы.—Астана: Аударма, 2002.
4. Бартольд В. В. Ислам. 2-том.—Москва, 1918.
5. Бертельс Е. Э. Низами. Искандер-наме.—Москва, 1949.
6. Азибаева Б. Казахский дастанный эпос.—Алматы:
Ғылым, 1998.
7. Берд������
i�����
баев �
Р. Эпос—ел қазынасы.—Алматы: Рауан, 1995.
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8. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Под. ред. Жирмунского.—Ленинград, 1940.
9. Елеукенов Ш., Шалғынбаева Ж. Қазақ кiтабының тарихы
(Ежелгi дәуiрден 1917 жылға дейiн).—Алматы: Санат, 1999.
10. Қазақ кiтаптары. Библиографиялық көрсеткiш. (18071917). Құрастырғандар: Есова С., Сүбханбердина Ү., Сейфулли
на Д.—Алматы: Мектеп, 1986.
11. Массэ А. Ислам. Очерк истории. ���������������������
Перевод с французского.—Москва, 1963
12. Мұхаммед Хейкал. Хайатул Мұхаммад.—Қайыр, 1947.
(қазақ тiлiндегi аудармасы).
13. Соңғы Пайғамбар хазiрет Мұхаммедтiң өмiрбаяны.—
Анкара, 1997 (қазақ тiлiндегi аудармасы).
14. Ислам. Словарь атеиста. Под общей ред. Пиотровско
го М. Б. и Прозорова С. М.—Москва, 1988.
15. Ислам. Энциклопедия. —Алматы: ҚЭ, 1995.
16. Ислам. Қысқаша анықтамалық.—Алматы, 1988.
17. Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы. 2-том.—
Алматы, 1979.
18. Арабско-русский словарь. Составитель Баранов Х. К.—
Москва, 1968.
19. Древнетюркский словарь.—Ленинград: Наука, 1969.
20. Қазақ тiлiнiң сөздiгi. Құрастырушылар: Ә. Болғанбаев,
Б. Қалиев, т. б.—Алматы: Дайк-Пресс, 1999.
21. Қазақ тiлiнiң орфографиялық сөздiгi. Құрастырушы
лар: Р. Сыздық, Н. Уәлиұлы, Қ. Жамамбаева, Қ. Күдеринова.—
Алматы: Дайк-Пресс, 2001.
22. Персидско-русский словарь.—Москва, 1970.
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РЕЗЮМЕ
Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова Министерства образования и науки РК продолжает работу по подготовке и изданию томов стотомной серии «Бабалар сөзi», выполняемой в рамках государственной программы «Мәдени мұра»
(«Культурное наследие»).
Предлагаемый вниманию тринадцатый том указанной серии
посвящен дастанам религиозной тематики.
Известно, многие религиозные дастаны были изданы на казахском языке во второй половине ХІХ—начале ХХ века, также
они занимали важное место в репертуаре казахских сказителейжыршы. Дастаны печатались и перепевались в устной передаче
в виде «Қисса» и «Хикая» и были посвящены в основном жизнеописанию и подвигам мусульманских героев, прославившихся
в истории ислама как борцы за веру.
В данном томе публикуется один из известных из них—дастан
«Ғазауат Сұлтан». Судя по имеющимся данным, существовало несколько вариантов этого сказания, изданных до революции в казанских типографиях Ш.Хусаиновым и Каримовыми, в том числе
вариант исполнявшийся М. Юмачиковым. Первое издание дастана было осуществлено в 1879 году книгоиздателем Ш.Хусаиновым
в казанской частной русской типографии Н.П.Коковина. Его название «Қисса Сейiтбаттал». Позднее этот вариант был переиздан
в 1883 и 1888 гг. также в Казани.
Наиболее полный вариант дастана о Сеитбаттале был издан в
публикации Манкыстау Тыныштыкулы в 1907, 1908 гг. и состоял
соответственно из 334 и 386 страниц. Общий тираж этих изданий
составил 6000 экземпляров1. Надо сказать, что варианты сказания, записанные и собранные в досоветский период, не ограни1
Елеукенов Ш., Шалғынбаева Ж. Қазақ кiтаптарының тарихы—Алматы:
Санат, 1999.—100-бет.
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чиваются перечисленными выше изданиями, а работа по сбору
вариантов его продолжалась и в советское время. И до сегодняшнего дня эта работа не прерывается, различные версии и варианты
сказания продолжают поступать в рукописные фонды Центральной научной библиотеки и Института литературы и искусства им.
М.О.Ауэзова. Большинство из них записаны и найдены во время
фольклорных экспедиций в различные регионы Казахстана.
События дастана «Ғазауат Сұлтан» начинаются, также как и во
многих других религиозных произведениях, с описания беседы пророка Мухаммеда и его сподвижников. Во время одной из них соратник
пророка Абдулуахап предлагает присутствующим обратить в ислам
народ Рума. Появляется ангел Жәбiрейiл [Гавриил] и сообщает благую
весть о том, что осуществит эту идею потомок халифа Али Жағыпар,
который за свои подвиги получит прозвище Сеитбаттал, а произойдет это событие через двести лет. «Ғазауат Сұлтан» представляет собой описание богатырских подвигов Сеитбаттала, прославившегося в
борьбе с идолопоклонниками. Дастан представляет собой бесконечную
цепь приключений и ратных подвигов героя, т.е. структурно он построен по методу ящичной, т.е. рамочной композиции, когда один эпизод легко сменяет другой, а одна история плавно переходит в другую.
Деяния и поступки Сеитбаттала уместились в двадцати семи главах,
каждая из которых начинается со слов «Әзiн жаныб», что в переводе с
персидского означает «после этого» или «а затем». Значение этого слова перекликается с часто встречающимся в казахских жырах термином «Әлқисса», употребляемом в сходном значении.
Фабула произведения насыщенна, события развиваются динамично и завершаются, когда достигают своего апофеоза, накала страстей. Персонажи произведения выписаны в соответствии с их функциональной нагрузкой. Что касается реальности
происходящих в сочинении событий, соответствия их исторической действительности, то это вопрос будущих исследований.
Главный герой дастана—Сеитбаттал, он богатырь, наделенный невероятной силой. Он один вступает в борьбу и побеждает многотысячных врагов. Надо
�����������������������������������
заметить, Сеитбаттал воюет не
только с идолопоклонниками, но и с пери, дивами, джиннами
и многочисленными колдунами и волшебниками, то есть он герой настолько же сказочный, насколько и религиозный.
Порой ему приходится нелегко. И тогда ему на помощь приходят аруахи (духи предков), сказочные помощники (Желаяқ,
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Таусоғар и др.), таинственные силы (Қызыр баба, Ғайып Ерен,
Арыстанбаб и др.), а также Господь Бог.
Всего в дастане, в первую очередь в многочисленных батальных сценах, задействовано свыше ста пятидесяти персонажей,
большинство из которых появляются только единожды.
Анализ многочисленных, сохранившихся в рукописных фондах
произведений о Сеитбаттале показывает, что сюжетную основу многих из них составляют отдельные эпизоды, сюжеты и мотивы дастана «Ғазауат Сұлтан». То есть акыны и сказители сказывали их как
самостоятельные жыры и, таким образом, они распространялись
в народе. Одним из них и является дастан «Қисса Сей��������������
i�������������
тбаттал», записанный и опубликованный, как было отмечено выше, в Казани
в 1879 г. Маулекеем. В этом варианте повествуется лишь об одном
походе Сеитбаттала, точнее использован эпизод, составляющий
пятнадцатую главу дастана «Ғазауат Сұлтан» и повествующий «О
путешествии Сеитбаттала в Индию и взятии им белого слона».
После издания 1908 г. дастан «Ғазауат Сұлтан» не издавался
и не изучался.
Многотомный свод «Бабалар сөзi»—научное издание. Публикуемые тексты даются в первоначальном, адекватном первоисточнику виде, то есть исключается любое вмешательство в текст.
Том снабжен научными приложениями, которые включают
в себя: сведения о публикуемых текстах и их вариантах; краткий историко-фольклористический и текстологический анализ
текстов; данные об исторических и религиозных деятелях, имена которых встречаются в текстах; словарь древнетюркских,
арабских и персидских слов, терминов и понятий религиозного
характера, а также географических названий; сведения о сказителях, собирателях и публикаторах; список использованной
литературы; резюме на русском и английском языках.
Поскольку дастан «Ғазауат Сұлтан»—сочинение довольно
объемное, в данный том включены только четырнадцать глав произведения. Остальная часть будет опубликована в 14-томе серии.
Предлагаемый читателю текст дастана «Ғазауат Сұлтан»
подготовлен с казанской публикации 1908 года, осуществленной на арабской графике. Текст подготовлен адекватно оригиналу. На кириллице публикуется впервые.
Обьем тома—22 п.л.

Summary
M.O. Auezov Institute of Literature and Arts, Ministry of
Education, Republic of Kazakhstan is continuing activities on
preparation and publishing of the volumes of hundred volume
series «Babalar sozy» in the frame of the State program «Medeni
Mura» («Cultural legacy»).
The�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
proposed����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
thirteenth�����������������������������������������
����������������������������������������
volume����������������������������������
���������������������������������
of�������������������������������
������������������������������
the���������������������������
��������������������������
mentioned�����������������
 ����������������
series is dedicated to the religious dastans.
It��������������������������������������
�������������������������������������
is�����������������������������������
����������������������������������
known that many religious dastans ���������������������
were published in Kazakh language during the second half of the ��������������������
19—����������������
beginning of ���
20
century���������������������������������������������������������������
, also
�������������������������������������������������������������
they played important role in the repertoire of the Kazakh narrators- zhyshi. Dastans were published and re-performed
orally as «Kissa» and «Khikaya» and were devoted mainly to the
life description and feats of Moslem heroes who became famous in
the history of Islam as fighters for faith.
This volume includes one of the famous dastan devoted to Seitbattal—����������������������������������������������������������
«���������������������������������������������������������
Gazauat Sultan�������������������������������������������
». According�������������������������������
����������������������������������������
to����������������������������
������������������������������
the������������������������
���������������������������
available��������������
�����������������������
data���������
�������������
several�
��������
versions����������
of�������
���������
this�
����� ������������������������������������������������
work��������������������������������������������
published����������������������������������
�������������������������������������������
before���������������������������
���������������������������������
Revolution����������������
��������������������������
by�������������
���������������
S�����������
������������
.����������
Hussainov�
and����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Karimov��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
in�����������������������������������������������
����������������������������������������������
Kazan�����������������������������������������
����������������������������������������
publishing������������������������������
�����������������������������
houses�����������������������
����������������������
including�������������
������������
version�����
����
performed������������������������������������
by���������������������������������
�����������������������������������
M�������������������������������
��������������������������������
. Umachikov.
�����������������������������
The first edition ����������������������
was published by �����
publisher ���������������������������������������������������������
S.Hussainov in Kazan private Russian publishing house of
N.P.Kokovin, volume 25 pages. Its title «Kissa
���������������������������
Seitbattal». ������
Later
this version was re-published in ��������������������������������
the
�������������������������������
years ���������������������
1883 and ������������
����������������
1888 in Kazan.
The most complete version of dastan about Seitbattal was published by Mankistau Tynyshtikululi in years 1907 , 1908 and included 334 and 386 pages. Total ������������������������
тираж�������������������
������������������
of these editions ����������
was ������
6000
copies1. It
�����������������������������������������������������������
should be mentioned that the versions of the legend ����
re���
1
S. Eleukenov, Z.Shalginbaeva . Қазақ kitaptarinin tarihi—Алматы: Санат,
1999.—p.100.
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corded and collected during pre-Soviet period are not limited by the
mentioned editions, however the activities on collecting the versions of the legend were continued also during Soviet period. �������
Still
this activity is continuing and the M�����������������������������
anuscript foundations of the
Central scientific library and M.O.Auezov Institute of Literature
and Art continue getting ������������������������
various versions of the ��������������
work����������
. Most of
them were recorded and found during folklore expeditions to different regions of Kazakhstan.
The events described in the dastan «Gazauat Sultan» begin in
the same way as in many other religious works, with description of
the talk of the prophet Muhammed and his associates. During�����
one�
����
of����������������������������������������������������������������
the������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
talks������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
the��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
associate ��������������������������������������
of the prophet Abduluahap suggests to
convert �����������������������������������������
����������������������������������������
the people of Rum into Islam. The angel ��������������������
Jabireil [Gabriel)
appears and tells a good news that this idea will be implemented by
the descendant of the Khalif Ali—Jagipar who will be named Seitbattal for his feats and this will happen two hundred years later.
«Gazauat Sultan» is�������������������������������������������
���������������������������������������������
the���������������������������������������
������������������������������������������
description���������������������������
��������������������������������������
of������������������������
��������������������������
bogatyr����������������
�����������������������
feats of
��������
Seitbattal who became famous for his struggle with ��������������������
idolaters. Dastan
is a continues chain of adventures and �����������������������
ратных�����������������
подвигов��������
����������������
of�����
�������
the�
����
hero����������������������������������������������������������������
, i�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
e�����������������������������������������������������������
. structurally
���������������������������������������������������������
it is built on the method of box i.e. frame
composition when one episode is easily changed by another one and
one history smoothly turns into another. Actions of Seitbattal are
included into thirty chapters, each of them begins with the words �
«Azin janib» ����������������������������������������������������
that is translated from Persian language as ��������
«������
after
that��������������������������������������
» or «and then». The meaning of this word
�������������������������
��������������������
is close to the commonly used in Kazakh zhyrs term �����������������������������������
«Alkissa» that is used in similar
meaning.
The�������������
������������
plot��������
�������
of�����
����
the� �������������������������������������������������
work���������������������������������������������
��������������������������������������������
is������������������������������������������
rich�������������������������������������
, events develop dynamically and end
when they reach the apotheosis when passions heat. The personages of the work are depicted in accordance with their functional
load. In regard of the reality of events taking place in the work and
their historical reality—this is the issue for the future researches.
The main hero of the dastan—Seitbattal is a very strong bogatyr. He struggles alone against many thousand army of enemies
and wins them. Seitbattal is fighting against not only idolaters but
peri, giants, genies and many wizards and magicians i.e. he is both
fabulous and religious hero.
Sometimes he faces difficulties and then the aruahs (spirits of
the ancestors) help him, fabulous assistants (Jelajak, Tausogar
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and others), mysterious forces (Kizir baba, Gaip Eren, Aristanbab
and others) and the God.
All together in the dastan first of all in the battles more than
fifty personages are involved most of them appear only once.
The��������������������������
�������������������������
analysis�����������������
����������������
of��������������
�������������
the����������
���������
numerous� ��������������������������������
works���������������������������
��������������������������
about���������������������
��������������������
Seitbattal����������
���������
that�����
����
are�
kept���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
in������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
the��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
manuscript���������������������������������������������
��������������������������������������������
foundations���������������������������������
��������������������������������
show����������������������������
���������������������������
that�����������������������
����������������������
their�����������������
���������������
plot�����������
����������
is��������
�������
based��
on����������������������������������������������������������������
certain��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
episodes�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
, plots����������������������������������������
���������������������������������������������
and������������������������������������
���������������������������������������
motives����������������������������
�����������������������������������
of�������������������������
���������������������������
the���������������������
������������������������
dastan��������������
��������������������
«Gazauat Sultan»������������������������������������������������������������
. It means that akyns and narrators performed them as separate zhyrs and so they were disseminated in people. One of them is
a dastan �������������������������������������������������
«Kissa Seitbattal»������������������������������
recorded and published as it was
��������
mentioned above in Kazan in �������������������������������������������
1879 by Maulekei. This version tells about
only�����������������������������������������������������������������
one march
������������������������������������������������������������
of Seitbattal, the episode is used from the fifteenth
chapter of the dastan ���������������������������������������������
«Gazauat Sultan» ���������������������������
telling about «������������
�������������
The journey
of Seitbattal to India and how he took white elephant���
».
After publication in 1908 �����������������������������
the dastan ������������������
«Gazauat Sultan» ��������
was not
published and investigated.
Multi volumes collection «Babalar sozy»—is a scientific edition. The published texts are presented in the original, adequate
versions, i.e. any interpretation of the text is excluded.
The volume has scientific supplements which include the
following: data on published texts and their versions; reference data
with vocabulary, names, explanation of various foreign terms and
notes concerning the names of the religious figures; information on
the collectors and performers of the works; list of used literature;
summary in Russian and English.
As�����������������������������������������
the�������������������������������������
����������������������������������������
dastan������������������������������
������������������������������������
«���������������������������
Gazauat Sultan�������������
» ����������
is��������
 �������
a big ������������������
work��������������
,�������������
this volume
includes only fourteen chapters of the work. The rest part will be
published in the 14th volume. �
Dastan «Gazauat Sultan» is prepared from Kasan publication
of 1908, published in Arabic letters. In Cyrillic it is published for
the first time.
Size of the volume is 22 p.р.
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