XIII - Efsaneler ve Revayetler

Dünya Öküzü
Deyirler dünya Boz öküzün buynuzunda dayanmd. Her defe yatb duranda, otlamaa gedende, su içinde yer titreyir, dalar denize, denizler dalara çevrilir, dünya toz dumana
bürünürmü. Bir gün Boz öküz su içende aaçdan
düzeldilen adama benzer yekeper1 bir mügevvan2
neheng3 qoz aacna söykenmi gördü. Öküz fikirledi ki, ne yaxi oldu, üfürüb bu mügevvaya
can vererem... O da suyumu, otumu her gün qarma getirer. Böyle de etdi, mügevvaya can geldi.
Boz öküz dedi:
- Bax, seni dünyaya men getirdim. Bunun
üçün ömrün boyu mene qulluq etmelisen. Dü qar-

ma gedek.
Adam dedi:
- Yox, düz danmrsan. Mene can sen vermisen, amma meni düzelden, azm, burnumu,
saçm, qolumu, ayam, uzun boyumu yaradan o
qoz aacdr.
Öküz bir az f ikirleib dedi:
- Yaxi, gel bu zehmeti de yere vurmayaq. Seni
yaradanm erefine adn Ouz qoyaq. Amma gerek
menim yanmda yaayasan. Axam sabah yemeyimi veresen.
O gün dünyann ilk adam Ouz, Boz öküzün
yannda qald.

Ouz'un Ömrü
Ouz nece min il4 sonra Boz öküzün yannda
yaad, deyebilmerem, Ancaq onu bilirem ki, her
yüz ilden bir Boz öküz bir defe Ouz yuxuda olanda

onun üzüneS üfürerdi. Saç saqqal aarm Ouz dönüb evvelkinden de all, yaraql, gözel olan
olurdu.
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Ouz'un Övretiö
Ouzun sedaqetinden Boz öküz çox raz idi.
Dünya xeyli gözellemidi. Yer üzündeki denizler
yer üzünü bezemidi. Barl7 balar artmd. Ancaq
yer üzünde çatmayan bir insan idi. Ouz bunun
derdini çox çekirdi. boz öküz Ouzun üreyinden
geçeni bilirdi. Sedaqetli Ouza yaxlq8 etmek isteyirdi. Çünkü Ouz serin çaylar Boz öküzün qarsmdan axtm, yal otlarn yaxisini Boz öküzün
qarsma qoymudu.
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Bir axam Boz öküz Ouz'a dedi:
- Sabah gedersen seni altndan tapdm9 o
qozun yanma. Deyersen sene bir övret düzeltsin.
Düzeltdirib gelersen buraya, canm da men ve
rerem.
Ouz aacn yanma gedib isteyini söyledi.
Qoz aac dedi:
- Doqquz ay, doqquz günden tez olmaz.
Yazda5 gelib övredini apararsan.
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Yaz geldi. Ouz övredini getirmek üçün
hemin qozun yanna geldi. Gördü ki, övredi qoza
söykenib onu gözleyir. Eyilib qozun budandan
öpdü. Övredini çiynine1 götürüb Boz öküzün yanma döndü. Boz öküz dedi:
- Yaxi, sabah durub görersen ki, övredine can
vermiem.
Ouz sabah durub gördü ki, Boz öküz övredine can verib, yüyürüb2 geldi, Boz öküzün
üzünden öpdü.
Boz öküz dedi:

- Ouz daha tek qalmad. Ouz dünyan ya
raa getirecek. O qoz qzmm adn Fat qoydum.
Ouz övredini de çard ki, Boz öküzün
üzünden öpsün. Ouz övredi de gelib boz öküzün
üzünden öpdü.
Boz öküz dedi:
- Ey can verdiyim o qoz qz Fat ana! Ouza
övred ol,
Ouza ana ol!
O günden Fat Ouza övred oldu, Ouza ana
oldu.

Ouz'un Övladlar
Ouz Boz öküzün boynzmn yannda özüne
palçqdan3 daxma tikib yaamaa balad. Boz
öküze qulluq eden bir idi, oldu iki. Fat da gece
gündüz Boz öküzü tumarlad4, suyunu, yemini
verdi.
Doqquz ay, doqquz gün, doqquz saat keçdi,
Ouz heyecanl Boz öküzün yanma geldi.
- Ey Boz öküz, Fat ölür, dedi.
Boz öküz dedi:
- Yox, Ouz qorxma, Fat ölmür. Fat Ouzun
neslini dünyaya getirir.
Ouz sevinerek daxmaya qaçd. Gördü Fat
özüne gelib, ancaq etrafnda yeddi olan ua hay
haray salb qqrrlar5. Ouz bilmedi ne etsin.
Boz öküzün sesi geldi:
- Ouz, Fat uaqlar emizdirsin!
Ele bil Fatnn dölerinden süd çay axmaa
balad. Uaqlar doyunca içib yatdlar.
Uaqlar bu qayda ile yeddi il yediler, içdiler,
böyüdüler. Boz öküz onlar sevdi, onlar Boz
öküzü.
Bir gün Boz öküz iidleri basma yd, Ouza
ve Fatya dedi:
- Ey mene sedaqetle xidmet eden Ouz nesli!
steyirem siz dünyaya sepelenesiniz, dünyan âbad
edesiniz... Odur ki, dünyan sizin aranzda bölürem.
Boz öküz sonra en uca boylu iidi ireli sesledi.
Dedi:
- Senin adn Göy Xan qoyuram. Göyleri sana
taprram. Sonra Ouz'un mavi gözlü olunu ses
ledi:
- Sene denizleri tapnram. Adm Deniz Xan
qoyuram. Qpqrmz yanaql olanm üzüne gü
lümsedi:
- Sene da Qodu Xan ad verirem. Odu, Günei
sene taprram.
Saçlar damq olana Boz öküz Yel Xan, o birisine Sel Xan ad verdi. Yeli, rüzgâr, havan himaye etmeyi Yel Xana, çay, suyu seli nizamlama
Sel Xana taprd. Ouzun böyrüne qslan da
gövdeli iide Da Xan ad qoydu. Ona dalan, meeleri6 taprd. Sonra Boz öküz elini Fat anann
çiynine qoyub sakitçe dayanb qardalarna baxan

qvrmsaçl, qaraqa, qaragöz iidi meydana çekdi:
- He, bu qara qardan adn da Yer Xan qoyuram. Sizin hamnz. Yer Xana yardm edin ki, o,
Ouzun neslini yer üzünde artrabilsin.
Boz öküz sonra iki buynuzunu ireli uzadb
dedi:
- Bax, her iki min ilden sonra gelib yoxlayacaam ki, görüm, verdiyim emanetleri nece3
saxlayrsmz. Emanete xyanet edenin gözlerini
boynuzumla çrxaracaam.
Ouz övlatlar ile Boz öküzün qarsmda ba
eydi, gelib onun üzünden öpdü. Ouz nesli seslendi:
- Ouzda emanete xyanet görmezsen, ey Boz
öküz!
Boz öküz razlq etdi. Sonra doqquz ay evvel
Ouza getirdiyi müqevvalar yanyana düzüb onlara nefes verdi. Bir öz qrpmmda birbirinden
gözel, boyu uzun xatunlar ses-sese verdiler:
- Buyruundayq atam Ouz dediler.
Ouz dedi:
- Buyruq Boz öküzün, övlad Ouzundur, övladlarm.
Boz öküz bir de güldü. Sonra iidlere üzünü
tutub dedi:
- Herkes beyendiyi xatunu qoluna alsn.
Önce Göy Xan'la gözel Maya'nm ulduzu bard. Boz öküz Göy Xan'a dedi:
- Senin xatunun bolluq himayecisi olsun.
Deniz Xan'rn üzüne Nahide güldü. Deniz Xan
Nahide'nin qoluna girdi. Boz öküz Deniz Xan'a
dedi:
- Senin xatunun Ouz'un cannn, gözelliyinin,
bextinin, qederinin keikçisi7 olsun.
Qodu Xan yanaqlar allanan Ulduz Xatunu istedi. Boz öküz Qodu Xan'a dedi:
- Senin Xatununa emin amanl himaye et
meyi taprram.
Yel Xan saç dank, ay qabaql Telli'ni istedi.
Telli Xatun gelib Yel Xan'm qoluna girdi. Boz öküz
dedi:
- Yel Xan, senin xatunun Telli canalan, er,
muharibe hâmisi olsun.
Sel Xan boyu uzun Selli'ni beyendi. Selli Xatun
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gelib Sel Xan'm qoluna girdi. Boz öküz dedi:
- Sel Xan, Selli Xatun xestelik ve salamlq hi
mayecisi olsun.
Da Xan ele ilk baxtda Güllü'ye vuruldu.
Güllü gelib Da Xan'm qoluna girdi. Boz öküz Da
Xan'a dedi:
- Da Xan, Güllü Xatun xeyirli ilerin hi
mayecisi olsun. Qoy Güllü Xatun yer üzünde xeyirxahl artrsn.
Qald Yer Xan, bir de ayla, günle yaran Ana
Xatun. Onlar da birbirile baxb dayandlar. Ana
Xatun gelib girdi Yer Xan'm qoluna. Boz öküz
dedi:
- Ana Xatun sen de analq hâmisi ol! Qoy
Ouz ua töreyib artsn. Bütün analar Ana
Xatun himaye etsin.
Fat ana Ouz'un yb getirdiyi budan
döydü. Yarmal a biirdi. Yeddi gün yeddi gece
herkes yarmal a yeyib yatt. Sekkizinci gün Boz
öküz dedi:
- Daha durun! Yarmal a iini gördü. Sümüyünüzl, qanmz düzeldi. ndi her kes öz yur
duna getmelidir. siz el ele verib dünyan âbad etmelisiz. Ancaq Xanlarm, Qatunlarn bir pay da
qalb.

Ouz Boz öküze ba eydi. Xatunlar Ouz Xan-lar
ile Boz öküzün yanma geldiler. Boz öküz dedi:
- Gözel Maya, sene ve xanma dünyada rûzi,
bereket, sonsuz ömür verirem.
- Nahide'ye denizler durduqça ömür verirem.
Yer üzünde deniz durduqça ömrün olacaq.
- Qodu Xan'la Ulduz Xatuna ulduzlar durduqça ömür verdim.
- Yel Xan'la Telli'ye yer üzünde yel, hava ve
ölüm durduqça ömür verdim.
- Gözel Selli'ye Xan ile birlikde yer üzünde
Xestelik ve salamlq durduqça ömür verdim.
- Da Xan'la Güllü'ye yer üzünde dalar, or
manlar durduqça ömür verdim.
- Qald Ana Xatun'a dizi dutduqça ömür ver
dim.
Boz öküz dedi:
- Ouz nesli, bir de taprram: heç vaxt ema
nete xeyanet etmeyesiniz. Gözlerinizi qoruyan
kimi qoruyun verdiyim emanetleri. ndi durun,
menzil bana...
Hemen o gün Ouz nesli yola düdü. Gedip,
Boz öküzün onlara taprd dünyan idare etmeye baladlar.

Ouzun Od Tapmas2
Ouz nesli Yer Xan Ana Xatun'la çox isti3 ölkeler gezdi. çox yerden keçdi. Bir gün gelib bir qayanm üstünde gecelemeli oldu. Qayanm üstü hem
yumaaq, hem de isti idi. Belece yatb yuxuya getdiler. Sabah gözlerini açanda gördüler böyük bir
quun qanadlar üstündedirler. Her yan ele soyuyub ki, adamn dii diine deyir. Qu da qanadm yelledib onlar yere atd. Dedi:
- Adm da Yer Xan qoymusan. Seni dalmda4
gezdirmeden belim qrdd. Bar get özüne bir çare
qd.
- Ey qu, kimsen, insaf et, yardmn esirgeme.
Ana Xatun böyle soyua dayanabilmez. Bize bir
çare et.
Qu dedi:
- Men Göy Xan'a Boz öküzün verdiyi quam...
Yer Xan dedi:
:
- Men Göy Xan'n qardayam.
Qu dedi:
- Bilirem. Ele ona göre sizi yolda belimden
yere atmadm. ndi qulaq as, Da Xan'dan min ülik
bir pald iste.
Yer Xan dedi:
- Nece isteyem? Heç Da Xanm yerini bilirem
ki?..
Qu dedi:
- Sen yalnz isteyini söyle. Da Xan onu yerine
yetirer.
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Yer xan dedi:
- Ey Da Xan mene min illik pald gönder.
Hemen Yer Xan'm qarsmda min illik pald
yere serildi.
Qu dedi:
- ndi dile ki, Qodu Xan nefesi ile onu alovlandrsm.
Yer Xan bunu istedi.
Bir de gördü ki, pald alovland, her teref bir isti
oldu ki, gel göresen. Qu dedi:
- Bax beyle. Yer Xan, bura senin ilk meskenin
olacaq. Qardam Qodu Xan hemie bamn üs
tünde, Da Xan bax, görünen bu Qaf danda.
Deniz Xan da burada, yanndadr. Hansn çarsan harayrna yetesidir. Hansmdan ne isteyirsen
de, utanma, derdini de, qardalarm yardm esir
gemezler.
Qu daha sonra dedi:
- Bax indi Yel Xan'la Da Xan'a de, buradaki
odu sönmeye qoymasmlar. Pald qurtaranda Da
xan pald getirsin. Od qaralanda Yel Xan odu közertsin.
Yer Xan otlardan qazan düzeltdi. Odu tapmaqlarma sevindiler. Ana Xatun yarmay a biirdi. Yediler, içdiler. Odun kenarnda Yer Xan
dama tikdi. Yer Xan Ana Xatun'la yatd.

Ouzun Paltar1
Da Xan Yer Xan' nece defe idi ki, qonaq çanrd. Ancaq Ana Xatun'un paltar olmadna
göre gedebilmirdiler. Bunu baa düen2 da Xan
meede ele möhkem otlar tapd ki, iki öküz quyruuna balayb çekseydin yene de qrlmazd.

Yd bu otlardan Yer Xan'a gönderdi. Üç gün üç
geceye Yer Xan otlardan bir don toxudu ki, baxan
bir de baxmaq istedi. Sonra Yer Xan bu paltardan
bütün xatunlara toxudu. Xatunlar bu paltarlar görende çox sevindiler.

Ouzun Evi
Yer Xan Od tapandan sonra qardalar ylb
ona qonaq geldiler. Göy Xan qardama göy qu getirdi. Yer Xan adn göyerçin3 qoydu. Da Xan qardama da qoçu getirdi, Yer Xan adn qoyun
qoydu.
Deniz Xan a qu getirdi, Yer Xan adn balq
qoydu. Yel Xan havan serinledib ya4 getirdi.
Yer Xan adn su qoydu. Fat ana süfreye düz
qodu, su qoydu, çörek5 qoydu. Ouz nesli süfreye
yld. Qodu Xan od qalad. Fat ana hörek6 biirdi. Yer Xan yer altnda düzeltdiyi qöede kardalarna, Ouz nesline süfre açd.

Yer Xan yeyib içenden sonra dedi: - Qardalarm,
indi bizim her eyimiz var. Gelin dünyan gezib
dolanaq, bilmediimizi bilek, görmediimizi
görek, eitmediimizi eidek. Her il qarlar
eriyende, otlar göyerende, qular yenice dil açb
oxuyanda Yer Xan'm bu yoxsul evine yaq. Be
gün yiyek, içek, deyek, danaq, Ouzun bana
geleni öyrenek, Ouzun göreceyim, ge-zeceyini
bilek.
O günden Ouz nesli her ilin yaznda Yer
Xan'm bana yt.

Boz Öküz ve Deniz Xan
Küpe giren kar7 dünyan gezib Boz öküz yanma geldi. Ba eydi. Boz öküz dedi:
- Küpegiren qar, hara gettin, ne gördün, ne
eitdin? Dünyada ne var ne yox? Xanlarm, xatunlarm dünyan nece idare ediler?
Küpegiren qar dedi:
- Ya Boz öküz, yene sene Deniz Xan'dan gileye8 gelmiem. Deniz Xan'm ba Nahide Xatun'la
öylesine qarm ki, Ouz uaqlar deryada qerq
olur. Derya onlar udur. Nahide Xatun ouz ua
nn can quunu geri vermir. Ouz uaqlar gözellik payn, qeder payn, baxt payn düz paylamr. bu xatunu qandallayb9 Fit dana atmaq
gerekdir.
Boz öküz susdu... Qzd. küp qars dedi:
- Ya Boz öküz, istersen, gedib Deniz Xan'la
Nahide Xâtun'u özüm qandallayb huzuruna getirerem.
Boz öküz dedi:
- Qar, onlar men huzuruma çararam. Sen
get dünyan gez, eitdiyini, gördüünü mene
söyle. Bir de Ouz'a el qaldrma, rûzisine el uzat
ma.
Küpegiren qar dedi:
- Boz öküz. Göy Xan'la Maya Xatun yer üzüne
böhtan yayr. Özlerine haq verirler. Boz öküz, on
larn fitvasma inanmayn...
Boz öküz dedi:
- Yer üzünde böhtan yayan dilinden asdraram. Sen get, gez, dolan, eittiyini mene söyle!
Günahkârlar cezasz qalmaz!
Küpegiren qar dünyan gezmeye getdi.

Boz öküz Deniz Xan'la Nahide Xatun'u huzuruna çard. Deniz Xan ve Nahide Xatun ba eydiler, Boz öküz dedi:
- Deniz Xan, Ouz uann qesdine mi durmusan? Neslimi yer üzünden kesmek mi isteyirsen? Ouz olu sana hans yamanlq edib ki,
deryalarn dibi ouzun ua ile doludur?
Deniz Xan dedi:
- Ya Boz öküz! Tufana, yele düüb deryada qerq
olan Ouz uaqlarm. men deryadan çxarram.
Nefes verirem. Cann uçurana Nahide Xatun can
verir. Ouz oluna men qardaam, sirdaam, hemie onun keiyindeyem.10 Bildiyim, gördüüm
yerde Ouz uan deryalardan çxarmam.
Boz öküz Nahide Xatun'a dedi:
- Nahide Xatun, Ouz'a can payn, bext pa
yn, gözellik payn sen vermelisen. Niye Ouz
böyle kiçikdir. Ömrü qsa, bexti uursuzdur? Sen
ne üçün öz himayeni Ouzdan esirgeyirsin?
Nahide Xatun dedi:
- Ya Boz öküz! Ouz yer üzünde en uzun
ömürlü insandr. Ouz en uca boyludur11. Ouzun
bext pay da her kesden çoxdur.
Boz öküz dedi:
- Ouzun himaye etmek hammzn borcudur.
Deniz Xan dedi:
- Ya boz öküz! Küpegiren qar dünyaya fitne,
qezeb toxumu sepir, onun budunu12 dalamak, ya
ralarn yalamak lâzmdr.
Boz öküz dedi:
- Gedin Ouzu himaye edin. Günahkârlar ce
zasz qalmaz. Rahat olun!
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Boz Öküz ve Qodu Xan
Küpegiren qan bir gün Boz öküzün yanna
gelib dedi:
- Ya Boz öküz , Qodu Xan yeri, göyü yandrd.
Mee Xan'n sald yallklara od sald. Da
Xan'n sinesini dalad.
Boz öküz xeber ald:
- Qodu Xan'm edaveti nedendir?
Küpegiren qar dedi:
- Qodu Xan Göy Xan'n banda seyyarelerle
dostluq edir. Od alovunu o qeder etmi ki, Göy
Xan'n bana istilik1 çatsn. Ulduz Xatun'un can
qzsm.
Küpegiren qar sonra dedi:
- Ya Boz öküz! Ulduz Xatun Ouzun emin
amanlq2 payn da kesdi. Ouz qan çanana
döndü. Rusxet ver, onlar huzuruna getirim. Ya
Boz öküz, Qodu Xan'm üreyini, Ulduz Xatun'un
gözlerini ourluyb3 sana getirim.
Boz öküz dedi:
- Get, sen dünyan gez, dolan! Gördüyünü,
eitdiyini mene söyle.
Boz öküz sonra dedi:
- Can ourluunu, göz uurluunu araya ge
tirme!
Küpegiren qar dünyan gezmeye getdi. Boz öküz
Qodu Xan'la Ulduz Xatun'u huzuruna çard.
Boz öküz dedi:
- Yeri göyü alavlandrmakla Ouza pislik mi
etmek isteyirsen? dostluq bam qatm4, gözüne
ne olmu?
Qodu Xan Boz öküze ba eydi. Dedi:
- Ya Boz öküz, Yer Xan meer menim dümanmdr mi? Yer Xan, Da Xan, Mee Xan menim
qardalarmdr. Onlar meni çaranda elimde tendire çörek yapsam da, qoyub gederem. Gece gün
düz onlarm qulluundayam. Ulduz Xatun da,
Ouz ua da buna ahiddir.
Boz öküz dedi:
- Ouz olu huzuruma gelsin.
Ouz olu Boz öküzün huzuruna geldi. Boz
öküz Ouz olundan xeber ald:
- Qodu Xanla Ulduz Xatunun emelinden Ouz
ua çox mu bela görür?
Ouz olu dedi:
- Ya Boz öküz! Qodu Xanla Ulduz Xatun'suz
Ouz elinin güzaran5 olmazd. Yer Xan, Da Xan,
Mee Xan, Qodu Xan'sz gün görmez. Ulduz Xatun
bu Xanlara dostluq, emin amanlq verdi. Onlarm
himaye etdikleri yerlerde bolluq ve qobextliktir.
Boz öküz dedi:
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- Qodu Xan'dan Ouzda gezen söz sohbet
nedir?
Ouz olu dedi:
- Ouz olu Qodu Xan'a, Ulduz Xatun'a söz
qoub6. Her kesin yadna Qodu Xan düende
Qodu'nu isteyir, Qodu Xan' sesleyir.
Boz öküz dedi:
- Söylemeni söyle, Ouz olu.
Ouz olu Qodu Xan haqqmda ulusda dolaan söylemeni Boz öküze böyle söyledi:
Qodu Xan, Qodu Xan
Söndürdün odu, Xan! At
üste qad getir, Ouza od
getir. Sözü bal Qodu
Xan Özü al Qodu Xan.
Qodu xan daldadadr,
Al at yaldadadr,
Qodu Xan yoldadr
Elleri baldadr
Sözü bol Qodu Xan
Özü al Qodu Xan.
Qodu Xan Göy Xan'dr,
Qodu Xan Da Xan'dr,
Qodu Xan A Xan'dr,
Don dikek Qodu'ya
Arx çekek Qodu'ya
Sözü bal Qodu Xan, ,
Özü al Qodu Xan.
Qodu'ya at apar,
Dalnca7 çat, apar.
Yalmda yat, apar
Qan-tere bat apar.
Sözü bal Qodu Xan,
Özü al Qodu Xan.
Qodu al günümüz
Qodu söz, ünümüz.
Qodu yaz güllüdür
Qodu al dillidir.
Sözü bal Qodu Xan,
Özü al Qodu Xan.
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Yusif Nesib Quu
Deyilene göre, Yaqub'un oniki olu var idi.
Yaqub bu olanlar içerisinde en çox Yusif'i isteyirdi. Bir gün Yusif eve gelib çxmad. Yaqub
adamlarndan ikisini çarb dedi:
- Bu saat gedib Yusif'i tapml yanma getirin.

Adamlar her yeri aradlar, Yusif'i tapabilmediler. Erenlerden arzu etdiler ki, onlara
qanad versin,qu olub Yusif'i tapsnlar. Onlar qu
olub göye uçdular. Yusif'i aramaa baladlar. Onlara Yusif-Nesib quu deyirler. ndi hemie biri
"Yusif" o biri de "Nesib" deyir. Biri çarr, obiri
cavab verir. Yusif'i arayrlar.

Turaç
Geçmilerde Turaç adl bir qz zalim bir Kanmn evinde qulluqçu idi. Xanm onu çox döyür,
çox incirdirdi. Turaç'a qarm dolusu çörek,geymeye
paltar2 da vermirdi.Günlerin bir günü xanm onu
çard, dedi:
- A qz, bu saat su isidib bam, ayaqlarm
yuyarsan.
Turaç gedib su isitdi. Ne qeder aradsa dara
tapamad, bilmirdi dara hara3 qoyub. Xanmm
sesi geldi:
- Seni parça parça olasan, harada qaldm!
Turaç dedi:

- Xanm, bu saat gelirem
Turaç ne qeder aradsa dara tapabilmedi.
Xanmm adm sesleri gelende Turaç alad,
dedi:
- Ne olayd, bir qu olaydm, Xanmn
zulmünden qurtulaydm
Turaç bir qu oldu, xanm eli aaçl qapdan
içeri girende uçup bacadan çxd. Birden yadna
düdü ki, daraq taxçadaki4 buxçadadr5. Yeniden
uçub pencerenin qarsma qondu, dedi:
- Xanm, taxçada, buxçada.
ndi de turaç hemie bu sözleri oxuyur:
- Xanm, taxçada, buxçada.

Bayqu ve Tovuz6 Quu
Süleyman Peyember Tovuz adl bir qza âq
olmudu. Ne qeder edirdi, Tovuz ona getmirdi.
Âxrda Süleyman Tovuz'u zorla almaq fikrine
düdü. Tovuz bunu anlayb dedi:
- Qu dimdiyinden7 bir ev dikersen, aya der
yadan nem çeker, ba buluddan. Sene gelerem.
Meni toy edib evine apararsan.
Süleyman Peyember bu serte raz oldu. Bu
fikre geldi ki, dünyada olan bütün qular toplasn,
öldürsün, dimdiklerinden imaret tikdirsin. Buna
haqq çatrd, çünkü hamisinin padiah idi. Beli,
qularn hamsm topladlar. Süleyman Peyember
baxb gördü ki, tekçe yapalaq8 yoxdur. Vezirvekili gönderdi ki, onu da getirsinler. Yapalaq
vezir vekile dedi:
- Men axmaq padahn yanma getmirem.
Özüm de bey quam.
Dönüb Süleymana xeber verdiler:
- Deyir men axmaq padiahn çarsna get
mirem, özüm de bey quam.
Süleyman hirslenib özü getdi. Yapalaq ona
dedi:
- Bir saatlq üçün padiahln mene ver
gelim, yoxsa gelmeyeceyem. Özümü de qularn
beyi et.
Süleyman raz oldu. Bayqu onunla geldi. Süleyman bir saatlq üçün padiahl ona verdi.
Özünü de qulara bey etdi.
Bayqu taxta çxb dedi:

- Ay ah, bir qza göre bütün qular öldürüb
neslini kesmek mi olar? Men qu dimdiyinden
sana Tovuz dedii imareti dikerem.
Bayqu emr etdi, her qu dimdiinin ucundan
bir az kesib bir yere toplad, büyük bir da yarand. Süleyman peyember Tovuz dedii binadan
da gözel bir ev tikdi. Bayqua da dedi:
- Sen ele beye lâyk qusan, senin adn "Bayqu" qoyuram, özüme vezir qebul gedirem.
Bu zamandan onun ad Bayqu qald.
Beli, Süleyman Peyember qrx gün qrx gece
toy etdi, Tovuz'u tikdirdiyi eve getirdi. Her gün
tovuz bezenirdi, düzenirdi, öz gözellii ile fexr
edirdi.
- Tanrm, göresen dünyada menim kimi de
gözel var m? Seyirdi, ban çevirib ayana baxanda utanrd. Çünkü ayaqlar çirkin idi. O he
mie ayaqlarn Süleyman Peyember'den gizledirdi. Günlerin bir günü Süleyman Peyember
ona dedi:
- Bilmirem ne üçün ayaqlarn menden gizledirsen?.
Menim yanmda soyunmursan.
Tovuz söz tapabilmedi, dedi:
- Düz deyirsen.
Tovuz o biri odaya getdi, bezendi, düzendi.
- lâhi, göresen dünyada menim kimi gözel
var m? dedi.
Ayaqlarma bir de baxd, utand, bu ayagla

1. bulun 2. elbise 3. nereye 4. raftaki 5. bohçadadr 6. tavus 7. gagasndan 8. bayku

:

Tovuz quu uçub qapdan çxd. Süleyman
Peyember dediyi söze peiman oldu. ndi Tovuz
quu qanad çalr, pervazlanr, öz gözelliyi ile fexr
edir, ama ayana baxanda utanr.

Süleyman Peyember'in yanna getmek istemedi.
Üzünü göye tutub yalvard:
- Allah, meni qu et.
Allah onun yalvarn eitdi. Onu gu etdi.

Ozan
Bir kii ve onun arvad ölümden çox qorxurdular. Bunlar insan ölmeyen bir ölke axtarmaa1 baladlar. Geze geze gelib ozanlar yaayan kende2 çxdlar. Onlara dediler:
- Bu kendde yaayanlar, ölmür. Hemie çalb
çarrlar.
Kii ile arvad çox ad olub bu kendde qalmal
oldular. Bu kendde yaayan ozanlarda beyle qayda
var idi ki, burada yaayanlar gerek ölümden qormayaydlar. Bunlarda ölüm sohbeti yox idi. Kiinin arvad ölümden qorxtuunu açb bunlara

söyledi. Bu sohbet ozanlarn xouna gelmedi.
- Bu ölüm getiren arvad haradan geldi? deye
ylb arvad öldürdüler. Eri evdeyox idi. O, eve
gelende ozanlar bir qazan getirib kiinin qarsna
qoydular. Kii bu qazanda arvadnn ölüsünü
görüb dedi:
- A köpek,
Ne iin vard ozanda,
Etin qaynasm qazanda.
Kii burada ozanlarla yaad, ölüm sohbetini
heç vaxt yada salmad.

Arda
1
Nuh Nebi yer üzünü su bürüyeceyini evvelden bildiyi üçün böyük bir gemi düzeltdirmi
ve her cins heyvan ve insandan bir cüt3 götürüb
gemiye ymd. Yer üzünü su alanda gemi su
üzüne qalxd. Nuh Nebi yetmi be günlük yemek
de götürmüdü. Gemi yetmi be gün suyun üzünde qald. Bir gün Nebi gördü ki, bir dan ba qaralr, gemisin hemin daa teref sürdü.
Dan ba dar idi, gemideki insan ve heyvanlan tutabilmezdi. Deyirler ba görünen daa o
zaman Qsrda deyirmiler. Onun övlad olmur,
qsr qalrm. Nuhun yanmda utand. Ona göre
utand ki, gemide olan insan ve heyvanlar yerledirebilmirdi. Öz özüne dedi ki, niçün menim övladm olmasn, Nuhun yanmda olanlara hörmet
edim. Nub Nebi onun utandn görüb dedi:
- Ey Qsrda, sen qsr olmayacaqsan. Senin
övladm olacaq.
Hemin gün Qsrda hamile qald, az sonra
ar çekdi, bir olu oldu. O ar çekdiyi üçün Nuh
Nebi adn Arda qoydu. Olunun adn Bala
Ar qoydular. Bala Ar da anasnn yannda ba
qaldrd. Gemide olanlara yer verdiler, onlara hörmet etdiler. O zamandan Arda olu Bala Ar
ile yan-yana durub göylere ba qaldrd.
Bir Sarvan4 deve qatar ile Ardan keçirmi.
Arnn banda susuzluq bunlar yaxalayr. Develer yürüyebilmir. Sarvan üzünü göye tutub
deyir:
- lâhi, bu dan banda olan düzenâhdan
1. aramaa 2. köve 3. çift 4. deveci 5. altn

bir su çxart, devenin birini qurban keserem.
Arnn banda olan düzenâhdan bir göl yaranr.Sarvan ve develeri sudan içib rahat olandan
sonra Ardadan enerler.Sarvan dediyi qurban
yerine yetirmir, and bozur.
Yaxasmdan bir bit tapb öldürür:
- Allah, bu da senin kurbann, deyir.Allah'n
qezebi tutur, Ardam eteinde sarvan develeri
ile birlikde da edir.
Deyirler Arda'm alt, böyük bir maaradr.
Burada yeddi qarda dev yaayr. Dünyada olan
lel, cavahir, daqam çoxu buradadr.
Günlerin bir günü bir deste pehlivan sözü bir
yere qoyurlar ki, gedib devleri öldürsünler. xezineni çekib getirsinler.
Pehlivanlar Arda'a, maarann qapsma gelirler. Onlarn qarlarna nurani bir qoca çxb
xeber alr:
- Olanlarm, haraya gedirsiz?
- Gedirik Arda'a, maaradaki devleri öldürüb qzllar5 çekib getirek.
Qoca onlara deyir:
- Olanlarm, siz devleri öldürebilmezsiniz.
Burada tedbir lâzmdr.
Deyirler:
- Biz ne edek?
Nurâni kii deyir:
- Olanlarm geri dönün, hereniz bir qulunlu
madyana binin. Atlarn qulunlarn kenarda
qoyun. Qulunsuz atlar maaraya sürün. Ma
araya girende qerib sesler eiteceksiniz. Onda
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bilin ki, devler duyux düübler. Atlarn ban geri
çevirin, o zaman atlar balalar üçün qu gibi uçacaglar. Devler sizin arxanzca gelecekler. Siz elinizi
yere atn, elinize ne geçse götürün. Lamdan çxanda atlar qulunlar kineyib birbirine qaracaqlar. Devler bundan qorxacaqlar, geriye qaçacaqlar. Ama yerden ey götüren de peiman
olacaq, götürmeyen de.
Pehlivanlar geri dönüb qocanm dediyi kimi etdiler. Qulunlu at minib Arda'a geldiler. Qulunlar darda qoyub atlar maaraya sürdüler Bir
qeder getmidiler ki, her tereften qerib sesler gelmeye balad. Pehlivanlar atlarn balarn geri çevirdiler. Atlar qulunlarma göre yel kimi uçmaa

baladlar. Adamlar el atb yerden ellerine her ne
varsa götürdüler. Devler de bunlarn arxasnca gelirdi. Maarann aznda devler pehlivanlara yetien zaman atlarm kinemesi qulunlarn kinemesine qart. Devler qorxuya düüb geri
döndüler.
Pehlivanlar götürdükleri eylere baxrdlar.
Ne gördüler, hepsi lel, cavahirdi. Götüren peiman
oldu ki, ne üçün çox götürmedim; götürmeyen de
peimen oldu ki, ne üçün götürmedim?
Efsaneye göre, Arda'n altnda hâlâ da
yeddi qarda dev yaayr. Qu maaraya girende
dimdiinde qzl çxardr.

Bibiheybet
Deyildiyine göre, ran'dan iki qz Heybet adl
bir adamn gemisi ile x kendine1 gelir. Heybet bu
qzlara bibi deyermi. Az sonra Heybet'in gemisi
ile ran'dan bibilerin yanma qrk qz da gelir. Bu
qzlara her kez hörmet edir, onlar ziyarete ge-

lirlermi.
Bir süre geçir, qzlarn hamisi ölür. Heybet
bunlarm qebirleri üstünde künbez2 tikdirir.
Heybet ölende de qzlarm qebirleri yannda
gömülür. Belelikle bura "bibiheybet" adlanr.

Eshab-i Kehf
Geçmilerde Dayanus adl birisi Ölen Seherde çoban imi, baqalarna qoyun otarrm.
Günlerin bir günü onun qulama bir milçek3
qonur. Dayanus milçeyi qovur. Milçek gedib bir
oyua düür. Dayanus oyuu qazr ki, milçeyi
tapb öldürsün. Görür ki, oyuqda bir yast* da var.
Bu dam üstünde yazlm:
- Bu dam altnda xezine var. Herkes da qaldnb xezineye girerse öler.
Dayanus qorxusundan da qaldrmr. Ölen
sehere gidib Molla Ehmedeli adl birisine deyir:
- Filan yerde bir yast da var, alt xezinedi.
Gedek da qaldr, xezinenin yars senin olsun.
Menim qolum aryr, qaldrabilmirem.
Molla Ehmedeli sevine sevine onun arxasnca
düür, oyua gedir. Dam üstünü oxuyur, görür
ki, dorudan da dan altnda xezine var. Amma
yazlb ki, kim bu da qaldrsa öler.
Dayanus çox bic5 çoban idi. Ona dedi:
- Ei6, her yazlana inanmaq olmaz. Da qaldr, xezineye sahib ol.
Molla Ehmedeli evvel qorxur, dünya mal irin
olar. Qollarn çirmalayb7 da qaldrr. Ne görür:
bura böyük bir xezinedi, içi lel-cevahir ve qzlla
doludur. Dayanus da onunla birlikde xezineye
girir. Görür ki, bir qlmç var, üstünde yazl: "Da
qaldrb xezineye ilk gireni bu qlmçla öldürsen, xezineye sahib olabilersen." Dayanus tez klmç götürüb Molla Ehmedeli'ni öldürer. Gece iken xezineni yr, varl adam olur. Az zaman içerisinde
Naxçivan'da padiahl öz eline geçirir, zalim bir

padiah olur.
Dayanus her yere e'lan edir:
- Allah men özümem, sizin tandnz Allah'
tanmram.
Dayanus ahn zulmü erse dayanr. Günlerin
bir günü Dayanus'un qulama yene bir milçek
girir. ah ne qeder çalr milçeyi çucarabilmir. Vezire, vekile deyir:
- Bama döyün, milçek çxsm.
Vezir ona deyir:
- ah, senin ki, bir milçeye gücün çatmr qulandan çxarasan, niye özünü Allah adlandrmsan?
Dayanusun aç tutur, hamsinin boynunu
vurmaq emrini verir. Vezirlerden Temirxan, Müslüm, bir de birisi qaçrlar. Bunlarn qarsma bir
çoban çxr. Çoban onlardan xeber alr:
- Hara8 gedirsiz?
Ona deyirler:
- Zalim Dayanus'un zulmünden ba götürüp
qaçrq.
Çoban deyir:
- Men de o padahn zulmünden cana gelmiem. Sizinle qaçacaam, ona xidmet etmek istemirem.
Çobann Ktmir adl bir iti de varm. t de
bunlarm arxasmca gelir. Ne qeder eyleyirler, it onlardan el çekmir. Vurub bir ayan, iki ayam,
sonra da üç ayan qrrlar, yene de onlardan el
çekmir. Daa çatanda görürler ki, itin ayaqlar sapsad. Onu qovmaq isteyende it dile gelib deyir:

1. Baku yaknlarnda bir köy ad. 2. türbe 3. sinek 4. dümdüz 5. kurnaz 6. yahu 7. svayp 8. nereye

- Neye meni qovursuz? Men de Dayanus
ah'n zulmünden qaçram.
Gedib bir maraya çrarlar. Gece olduundan
bu maarada qalmal olurlar. Here ban bir dam
üstüne qoyub yuxuya gedir. Bir vaxt yuxudan oyanrlar. Bir-birlerine deyirler:
- Qalxm, günorta olmudur. Gör ne qeder yat
m^, aclq bizi elden salm.
Temirxan' baqa dona salb gönderirler ki, seherden çörek1 alb getirsin. Temirxan sehere gedir.
Baxr ki, heç bu gördüyü sehere benzemir. Her
eyin yeri de deyimidir. Gezib bir çörex ana
tapir. Çörek alb pulunu2 vermek isteyende çörekçi
onun yaxasmdan tutub deyir:
- Bele çxr ki, sen xezine tapmsan. Seni padahm yanma aparacaam.
Çörekçi onun yaxasmdan el çekmir. Ses-küye
adamlar gelir. Temirxan' padahm yanma aparrlar. Temirxan bütün olub biteni padaha söyleyir. Padah deyir:
- Sen evinizi tamyrsan m?
Temirxan deyir:
- Elbette, tamyram.

Temirxan bunlarla gedir, öz evlerine çxr. Bu
evde bir ixtiyar qoca olurmu. Ondan kim olduunu xeber alrlar. O cavab verir:
-Menim babamn3 ceddi babasnn ad Temirxan olmutur.
Hesablayrlar ki, Eshabi-kehf adamlar maarada üç yüz elli il yatmlar. Her kes bu ie teeccüb edir. Padah, vezir, vekil, adamlar Temirxan'm bana toplab yola düürler ki, gedib
onlar debdebe ile sehere getirsinler.
Maarann yanma çatanda Temirxan deyir:
- Siz burada dayann, men gedib yoldalarma
xeber verim, yoxsa qorxarlar.
Temirxan gedib bütün olub-bitenleri yoldalarna xeber verir.
- Evi yxlmlar- xariqedir, üç yüz elli il yat
m^. ndi ayr zamand, her ey deyiib.
Bunu eidende hamsi Allah'a yavarrlar:
- lahi, bizi ebedilik yuxuya apar!
Azlarnn sözü qurtaran kimi iki qaya gelib
az aza qavuur, adamlar içeride qalrlar. O
günden bu da Eshabi-kehf adlanr.

Bayandur
Keçmi zamanlarda bili adl bir qaçaq4 varm. Bu qaçaq dalarda yaayr, padahm adamlarna divan tuturmu5. Padiah onunla savaa ne
qeder adam gönderirmise de, onu ne esir ede, ne
de öldürebilirmi. Sonda ah, bili'ye xeber gönderir ki, haran6 isteyirsen, beyen, oran sene
verim. maret tikdir orada yaa.

bili, padahm teklifini qabul edir. Çox yer
gezir, nehayet gelib Bayandur olan yere çxr, beyenib oradan durur. Padah bu yeri bili'ye verir,
ibili burada imaret tiktirib ölünce yaayr. Onun
için de burann adna "Beyendur" demiler ki, sonralar Bayandur olmutur.

E j deha Qayas
Efsaneye göre, Ejdeha qayasmm arxas böyük
maaradr. Qedim zamanlarda bir pehlivan bu maaraya gedib bir ejdeha öldürmüdü. Güya qayadan damla damla axan da su deil ejdehanm yadr.

Qayanm etrafndan da güya bir gil taplr ki,
adna padi-zehir deyirler. Qedim insanlardan kim
ejdehanm yandan zeherlenirmise, padizehirden yeyib yaxlarm. Padi-zehiri de pehlivan tökmüdür ki, her kes ejdehanm yandan
zeherlenerse yeyib yaxlasm.

Amuduh Piri
Efsaneye göre, geçmi zamanlarda qz-gelinler
Amuduh piri olan dadan çar yarlarm. Pir
olan Amuduh da çox çarlk imi. Çar yan
qzlar axmaz ve tükenmez su çalas7 görürler. Qz
gelinler çaladaki su ile el üzlerini yuyurlar. Odlardan üçü çalada olan suyun içine tüpürür. Su yox
olur. Üç qz da qayadan ba aa asl qalrlar.
Qalan qz gelinler qorxuya düür. Bu zaman bir ses

gelir:
- Çarlk içerisinde iki qebir var. *O qebirlerin
üstünde türbe tikseniz, su geri döner, qzlar da aslktan qurtularlar.
Qzlar tez geri dönüb olub biteni söyleyirler.
Adamlar arayb qebirleri tapir, üstünde türbe tikirler. Hemen su yerine gelir. Asl qzlar qur-

tulurlar.

1. ekmek 2. parasn 3. dedemin 4. hükümete kar kendi adamlar ile birlikte dada, ormanda savaan yiit, kahraman 5.
yarglvormu 6. nereyi 7. çukur

.

Nuhbadan
Efsaneye göre, yerde olan insanlar Allah' tanmad üçün her yeri su basr. Nuh öz ailesi ile
her heyvandan bir cüt1 götürüb gemiye minir. Nuh
gemiye mindikden sonra yeniden qrx gün qrx

gece yamur yar, her yerden su qalxaraq dün
yan basr. Nuh'un gemisi ise Diri Da'nm banda
quruya çxr. Nuh ayan gemiden yere atanda
onun daban yere deir. Onun için de hemin yere
Nuhdabandeyirler.
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