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Samavi mitlar 

ı 

Lap qabaq zamanlarda allahdan başqa heç kim yox imiş . Yer üzü da 
başdan ayağa su imiş . Allah bu suyu lil elayir . Sonra da Iili qurudub tor
paq elayir. Bu torpaqdan bitkilari cücardir. Ondan sonra da torpaqdan 
palçıq hazırlayıb insanları yaradır, ona ruh verib canlandırır . 

2 

Qabaqlar göy yera yaxın imiş. Adamlar bir-birini öldürüb qan tökür, 
barakatİn qadrini bilmirmişlar. Bunu göran tanrının qazabi tutur va göyü 
yerdan uzaqlaşdırır. 

3 

Günaş ila Ay bacı-qardaş imiş. Bunlar çox dacallik edir, ela hey 
savaş ırmışlar. Günlarin bir günü yena savaş ırlar . Anaları da xamir yoğu
rurmuş . Birdan Günaş alini xamira batırıb çırpır Ayın üzüna. Anaları da 
hirslanib onlara qarğı ş  edir. Deyir ki, sizi görüm, bir-birinizin üzünü heç 
vaxt görmayasiniz. 

Odur ki, Günaş gündüz doğur, Ay da geca. Günaş ki, xamiri çırpmışdı 
Ayın üzüna, indi da geca Aya baxanda harnin laka onun üzünda görünür. 

4 

Deyirlar, Ay Günaşin oğludur. O, uşuql ıqda çox dacal olur. Bir dafa 
Günaş görür ki, taknada çörak qurtarıb. Tez al-ayağa düşür, başlayır un 
qatıb xamir yoğurmağa. Ay ga l ib anasının yanında dacallik elayir. Günaş 
çox deyir ki, al çak, qoy işimi görüm. Ay daha da qızış ır . Axır-axırda Gü
naş hark hirslanir . Xamirli ali ila Ayın üzüna bir şilla çakir. Xamirin izi 
qa lır Ayın üzünda. Ay na qadar çalışır üzündaki lakani yusun, amma bu 
laka heç cür yuyu lmur. Ay üzündaki lakadan çox utanır. Ona göra da 
dünyaya gecalor çıxır ki, heç kim bu lakani onun üzünda görmasin. 
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Ay - ağlandı, Güneş - qız. Ay Güneşi isteyirmiş. Har gün onun 
dalınca gazirmiş. Güneş ne qadar eloyirmişsa da, Ay al çalrnlirmiş ki, 
çakmirmiş . Bir gün yena Ay Güneşin arxasınca düşür. Güneş qaçır, Ay 
da onu qovur. Güneş baxır ki, Ayın alindan qurtara bilmeyecek. Odur ki, 
ayilib yerdan palçıq götürür, atır onun üzüna . Ay dayanır. Güneş çıxır 
gedir. O vaxtdan da Ayın üzünda lake qalır. 

6 

Ay bir oğlan uşağı imiş, ham de çox şuluq uşaq imiş. Heç kimin sözü
na baxmırmış. Bir gün anası xemir yoğuranda yanında oynayıb onun al
ayağına dolaşırmış. Na qadar deyir, burdan get, sözüm� baxmır. Axırda 
anası acıqlanıb ali xamirli-xamirli buna bir şilla vurur. O vaxtdan da Ayın 
üzü lekeli qalır. 

7 

Bir kişi ova çıxır . 8lina heç bir şey düşmür. Axır galib bir gölün ke
narına yetişir. Görür, gölün o biri tayında gözal bir qız oturuh suya tamaşa 
elayir. Qız o qeder gözal imiş ki, şövqünden ovçu ona baxa bilmirmiş. 
Axır ovçu bir tahar ona yaxınlaşıb soıuşur ki, san kimsen? 

Qız deyir ki, menim adım Güneşdir. Ovçu ila Güneş bir az söhbat 
edirlar, axşamın qaranlığı çökür. Ovçu Güneşi qonaq çağırır. Güneş razı 
olur. Onlar ovçunun evine gelirler. Ovçu qonağı hörmatla qarşılayır. Gü
neş ayrıca bir otaqda yatır. Sabah açılır, hamıdan qabaq qonaq durur. O, 
hayata çixan vaxt atraf nura boyanır. Bu zaman ev yiyasi da yuxudan 
oyanır . Güneşe baxanda gözleri qamaşır. Ovçu Güneşe yaxın geda bil
mir. Bu vaxt Güneş öz gözalliyindan utanıb otağa qayıdır. Ovçu öz qona

ğının gözalliyini qonşulara danışır. Deyir ki, ona yaxın düşmak çetindi. 
Qonşuluqda olan bir kişi deyir ki, man onu tuta bilarem. Güneş yena 

ovçugilde qalır. Saher ovçu ila onun qonşusu Güneşi tutmaq üçün bayır

da gözlayirmişlar. Güneş çöle çıxan kimi yena alem nura boyanır . Ovçu
nun qonşusu görür ki, doğrudan da, ona yaxın düşmak mümkün deyil. 
Ondan süzülen işıq ox kimi adarnın gözüno sancılır. Axır qonşu onu yay
oxu ila vurur . Ox Güneşi sinasinden yaralayır. Güneş yaralı-yaralı qaçır . 

Güneş göyün üst qatına qalxır, donunu soyunuh serir. Donundakı qan iz
leri yeddi rangli qurşaq olub yağışdan sonra göy üzünda görünür. 

Ovçu tutduğu işdan peşman olur, bir at minib onu axtarmağa gedir. 
Amma ona çata bilrhir. 

Deyirlar, harnin ovçu Ay imiş. Bazan görürsan sabaha qalır ki, Günaş
la görüşüb günahını, boynuna alsın, üzr istesin, ancaq bu mümkün olmur. 
Güneş ondan qaçır. 
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8 
Deyirlar, Günaş � qız, Ay - oğlandu-. Onlar bir-birini sevirmiş. Günaş 

hem da öz işığı ila dünyanı işıqlandırır, qızdırır, insanlara kömak edir. 
Güneşin insanlara xidmatini, Aya mahabbatini İstomayanlar onlara pa
xıllıq elayir. Güneşi oğurlamaq istayirler. 

Bir gün Güneş yena da göy üzüna çıxıb insanlara işıq paylayır. Sonra 
sevgilisi Ayla görüşe gedir. Divlar, cinlar bunu görüb onun yolunu kasir, 
Günaşi oğurlamaq istayirlar. Ay vaxtında xabar tutub divlara, ciniara 
hücum çakir, onları Güneşdan çox-çox uzaqlara qovur. 

Deyirlar ki, divlar, cinlar Güneşin qabağını kasib ona hücum edanda 
dünyanı qaranlıq büriiyanniş. indi da Güneş tutulanda cla bilirlar ki, on
ların işidi. Yena da Güneşi oğurlamaq istayirlar. Ona göra da adamlar 
göya gülla atır, qab-qacaqları döyaclayib sas-küy salırlar ki, divlar, cin
lar qorxub qaçsınlar va Güneşi rahat buraxsınlar. 

9 
Ülker ulduzu vaxtı ile gözal bir qız imiş. Bir gün qışın oğlan çağında 

onun atasının otu qurtanr. Qışın bu vaxtında otu hardan tapmaq olar? 
8gar bela getsa mal, qoyun tamam acından ölacak. 

Ülkarin atası gedib ağaya hal-qeziyyani danışır. Bu qoca zalım ağa, 
kişi ila şart kasir ki, man sana istadiyin qadar ot veraram, ancaq san da 
garak öz qızını mana verasan. Kişi çox yalvarır, ağa. az eşidir, dediyindan 
dönmür. Axır naalac qalıb razılaşır. Galib vaziyyati qızına danışır. Qız 
bütün günü göz yaşı tökür, öz hılını düşünüb ağlayır. 

Ülker geca kederli -kederli göydak i Aya baxır, ahvalım danışır, on
dan kömak istayir. Ülkar göyda Ayın lap nazik olduğunu görür, galib 
atasını yuxudan oyadıb deyir: 

Ay göyda sallaııdı, ay dada, 
Daha yaza na qaldı, ay dada, 
Venna mani qanim alina, ay dada. 

Kişi yerindan qalxıb tez eşiya çıxır. Gözlarina inanmır. Har yan dize 
qadar boy vermiş göy otla dolu idi. Bundan bark sevinir. Ancaq eva girib 
qızını görmür. Çünki onun gözal qızı ulduz olub göya çıxmışdı. O vaxt
rlan deyirlar, göydaki an parlaq ulduz Ülker ulduzudur. Atası yuxudan 
durana qadar göylardan çakilmayib yaza na qadar qaldığını ona bildirir. 

lO 

Öz gözalliyi ila öyünan Güneş çox mağrur bir qız idi. Göy üzünda sa
palanan ulduzlar onun pişvazında durardılar, onun yolunu hasratla gözla
yardilar. Lakin bu mağrur qız yolunu gözlayanlarİn çox olduğunu gör
dükda daha da mağrurlaşar, gözlerindan sevine alovu saçardı. Bu alova 
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dözmayan ulduzlar yanıb kül olar, Güneşin çıxması ila yox olardılar. 
Amma Günaşİ görmak İstayİ onlan ölmaya qoymazdı . Ulduzlar yenidon 
dİrilİb dünyaya galardi lar . Lakin Günaşİ ulduziardan daha çox Ay maraq
landırırdı .  Çünki o, tak idi, bozan da öz mahabbatini Günaşa bildirmak 
üçün ikİya bölünar, barlanini parça-parça edardi .  Bazan da hasratdan o 
qadar nazilardi ki, Günaşin özü da onu göranda xacalatindan üzüna bu
luddan parda çakib gizlanardi. Bir gün Ay Günaşin görüşüna gedir. Gü
naş Ayın gözall iyini, üzündaki qara xalı görerkan hasaddan qalbi çırpı
mr, onu sevan oğlanın özündan da daha gözal olduğunu görüb xayala da
lır, axırda deyir: - 8gar mani ürakdan sevirsansa, üzündaki qara xalı dır
nağınla qoparıb mana ver, onu ovcumda görmak istayiram. Ay heç na dü
şünmadan sevgilisinin arnrini yerina yetirir. Ayın üzünü qan bürüyür. Bu 
zaman Günaş qahqaha çakib gülür, Ayın fedakarlığına cavab olaraq 
deyir : - Sanin gözalliyin o xalda idi, onu da qopartdın, indi dünyanın an 
gözali manam. Günaşin bu sözü Ayı taaccüblandirir, onun üzüna tökülan 
qanı sifatinda donur. Ela o vaxtdan Ayın üzünda laka qalır . Ay Günaşdan 
uzaqlaşır, bir daha onu görmak istamir. Günaş tutduğu işa peşman olur, 
na qadar Ayı çağırırsa, cavab alınır. Odur ki, Günaş çıxarkan Ay üzüna 
parda çakir, onun sifati solğunlaşır . Ay İstamir ki, Günaş onun üzünda 
olan lakani görsün. 

Manşa miflari 

ll 

Allahdan Nuh peyğambara xabar galir ki, bütün dünyanı su basacaq. 
O, tez bi[ gami düzaltdirib bütün canlılardan bir cüt qoyur bu gamiya. 
Nuhun yeddi oğlu var imiş. Oğlanlarından altısı gamiya minir, biri min
mir. Deyir ki, su galanda çıxaram dağın başına, mana heç na olmaz. 

Çox keçmir ki, dünyanın üzünü su alır. İnsanlar boğulub ölür. Nuh 
peyğambar baxır ki, dağa çıxan oğlu da boğulhaboğuldadır. İstayir ki, ga
mini ona sarı sürsün. Allahdan sas galir ki, ya Nuh, çıx get, bu oğlan siz
lardan deyil. 

Nuh gamini sürüb gedir. Çox çakmir ki, tufan dayanır, su yatır. Nuh 
peyğambar oğlanlanna deyir ki, istadiyiniz canlılardan götürü b düşün qu
ruya, yaşayın, naslinizi artırın. 

Nuhun oğlanlarından birinin adı Türk idi . Bu Türk qoyunla qoçu götü
rüb torpağa düşdü . Gami çıxıb getdi. San demo, Türkün düşdüyü torpaq 
cazira imiş .  Har tarafi su olduğuna göra bu caziradan çıxınaq olmazmış .  

Türk dörd yüz alli il bu cazirada yaşayır. Onun heyvanlan o qada ço
xalır ki, bütün cazirani tutur. Ot-alaf, kol-kos qalmır, heyvanlar hamısını 
yeyib qurtarır. Ela gün galib çatır ki, heyvanlar yemaya heç na tapmayıb 
başlayırlar qırı lmağa. Nuh oğlu Türk baxır ki, bela getsa, heyvanlar da 
ölüb qurtaracaq, özü da. Ha fikirlaşir, bir nicat yolu tapa bilmir. 
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Günlerin bir günü Türk görür ki, bir heyvaıu parçalanıb yeyilib. Öz
özüne deyir ki, axı bu cazirada qoyundan başqa heç bir heyvan yoxdur. 
Bas bu qoyunu na yeyib? Türk çox taaccüblanir. Geeani yatmayıb güdür. 
B ir da baxır ki, uzaqdan suyun içi ila bir qaraltı gelir. Bu qaraltı galib ca
ziraya çatanda tanıyır ki, galan boz rangli qurddur. Boz qurd caziraya çı
xan kimi cumur bir heyvanın üstüne. Bu tarafdan da Türk galib çıxır 
bura. Boz qurd Türkü görüb galdiyi yol ila geri qaçır. Türk da düşür bu
nun arxasınca. Xeyli gedirlar .  Türk baxır ki, qurdun getdiyi yerlarda su 
heç topuğa qalxmır. Bir qadar gerlandan sonra quruya çıxırlar. Qurunu 
gören Türk qayıdıb harnin yolla heyvanlarım da buraya getirir. Sonra 
Türk fıkirleşir ki, mani bu caziradan boz qurd xilas eladi. Garak onun 
şeklini öz bayrağıma çakam. 

Bela da elayir. Sonralar Türkün nasli çoxalanda hamısına deyir ki, boz 
qurd bizim xilaskarımızdır. 8gar o, yol göstarmasaydi, na man olardım, 
na da siz olardınız. Ona göra da garak hamişe boz qurda inanasınız. Boz 
qurdun şeklini öz bayrağımza çakib bu bayrağın arxasınca gedasiniz. 

Türkün övladlan bu nesihata hamişe amal etmaya başladılar. 

12 

Bir tayfa varmış. Bu tayfanın başçısının uşağı yox imiş .  Çox qurban, 
nozir-niyazd�n sonra onun bir oğlu olur. Uşaq dörd-beş yaşına çatır, am
ma yeriye bilmir. Heç ayaq üsta da dura bilmir. Atası başlayır ağlamağa 
ki, has man ölendan sonra bu şikast oğlumun axırı na olacaq? 

Ela bu vaxtı düşmanlar basqın elayib harnin tayfanı qınb-çatırlar. Bü
tün kişilarİ öldürür, arvad-uşağı qul elayirlar. Uşaq şikast olduğu üçün 
onu aparrnırlar. Atıdar bir daşın dibine ki, qurd-quş yesin. 

Düşmanlar tutduqları esirleri götürüb gerlandan sonra buraya bir ca
navar gelir. O, uşağı amizdirir. Sonra götürüb aparır öz yuvasına. Başlayır 
bu uşağı saxlayıb baslaınaya. Neça iller keçir, uşağın ayaqları açılır. Özü 
da bir palılavan olur ki, gal görasan. 81 atınağı ila yüz illik çinarı kökün
dan çıxarmağı bir olur. Narasi gelanda şir, palang gizlanmaya yer axta
rır. Oğlanın şücaati har yana yayılır. Düşınanlar da bunun sorağını eşidib 
gelirlar onu öldürmaya. Ancaq bir yandan oğlan, bir yandan da canavar 
bunların alıdini kasir, bir nafari bela sağ buraxmırlar. Sonra oğlan gedib 
tayfasının sağ qalanlarım da düşmanlario alindan xilas edir. Onlar öz tor
paqlarına qayıdırlar. Oğlan tayfanın başçısı seçilir va onlar yena da töra
yib çoxahrlar. O vaxtdan bu tayfaya qurdlar tayfası deyirlar. Naxçıvanın 
qurdlar mahallesi da onlardan qalınadır. 

13 

Qabaqlar uğuzlar olublar. Onlar çox hündür iınişlar. Har biri bir çinar 
kimi. Ona göra indinin özünda da bir uca boylu adam göranda deyirlar ki, 
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uğuzdur. El arasında deyilir ki, uğuzlar bizim acdadlarımız olublar. Özü 
da çox yaşamışla r , yüz il, iki yüz il, üç yüz il . 

Günlariri bir gününda uğuzlardan biri meşaya odun qırmağa gedibmiş. 
Orada gözüne qariba bir şey dayir. Bapbalaca. Uğuz onu ovcuna alıb e va 
g etirir. Bütün uğuzlar onun başına toplaşırlar. Başlayıdar bu acayib şeya 
baxmağa. B ir dan onların bir ağsaqqah qabağa galib deyir: 

-Bu ecayib şey deyil. insandı. Vaxt galacak, bunlar yer üzünü götü
recek, bizi dea v a z edecek ler. 

İnsanı tutub getiren uğuz harkden gülüb deyir: 
-Bu özü na şey d i r ki, bizi de e v az eda bilsin. B oyu heç menim bir qa-

nşım qadar da deyil. Ov cumu yumsam, ele a limdaca canı çıx a r. 
Qoca uğuz dedi: 
- Yox, ele deyil. Bun l a r  biz dan çox-çox ağıllıdırlar. 
İnsanı getiran uğuz dedi: 
- Yaxşı, indi ki, bela oldu, man onu imtahan edaceyam. 8gar sözümü 

yerina yetirsa, inanaram, özünü d a  buraxaram gedar. Y o x , agar yerina 
yetirmasa, onda cücü-mücüdü. Ovcumu yumaram, azilib ölar. 

Qoca uğuz dedi: 
- Yaxşı, onu nec a imtahan edacaksan? 
İnsanı getiran uğuz dedi: 
- Özüm bilaram, indi görersan. 
Uğuzun bir atı varmış. Dam boyda. Ele hündür imiş ki, adam baxanda 

papağı başından yere düşüımüş. Uğuz tövlaya ged ib atı çaka-çake getirir 
insanın yanına. Sonra da bir torbaya arpa töküb deyi r: 

-Ey insan, bax bu torb a d a  arpa var, keçir atın başına, qoy yesin.· 
İnsanın boyu ataını çata bilar d i? Heç ayağının yarısı boyda da deyildi. 

Amma o, torbanı baş tar a findan başlayıb arpaya çatana qadar qatlayır. 
Sonr� d a  to r ba d akı arpam ata göstarib yırğalayır, başlayır muşqurmağa. 
At ses eşidib aşağı baxır. Arpanı gören kimi başını torbaya sahb yemaya 
girişir. İnsan tez torbanın bağını atın başına keçirir. 

Bunu bela gören uğuz alini aline vurub harkdan gülür. Deyi r : 
- Bir bun a b a x , bir bunun boyuna bax, gör torbanı atın boynuna neca 

keçirdi. Bir qarış boyu ila torbanı dam boyda atın boynuna keçirdisa, de
mali, bizi de avaz edecek. 

Doğrudan d a ,  vaxt keç di, ved a gel di, insanlar bütün dünyaya yayıldı
lar. Amma harnin uğuzla r ın üç- d ör d metrlik qabirlarina indi d a  torpaqla
r ımızın  çox yeria rinda rast gelmak olur. 

Tufan miflari 
14 

Nuh böyük bir gemi düzaltdirir, bütün canlılardan ora götürür. Tufan 
başlanır. Yer üzünü su basır. Yer üzündaki bütün canlılar talaf olur. Xeyli 
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vaxt kcçir, geminin bir yerindan deşik açılır, gemiye su dolmağa baş laır . 
Deş iyi qapaya bilmirler. Nuh deyir ki, kim dcşiyi qapaya bilse, onun ar
zusunu yerina yetiracayam. Bu zaman gemide olan böyük bir ilan qıvrılıb 
deşiyi qapayır, gemiye daha su dolmur. Bir qadar sonra tufan sakitlaşir, 
su çekilir. Nuh gemidaki canlı lan yer üzerine buraxır. 

Bu hadisadan bir müddet keçir. Bir gün ilanın yadına N� h peygambe
rin dediyi söz düşür. O, Nuhun yanına gelir, sözü yadına salıı. Nuh ondan 
na istadiyini soruşur. İlan deyir : 

- Man istayiram ki, manim nesiima dünyadakı an şirin şeyi yemaya 
izin verasan . 

Nuh razı olur. Qaranquşla arını dünyada an şirin şeyi axtarmağa gönderir. 
Qaranquşla arı uzun müddet gazir, har şeyin şirinliyini yoxlayırlar. 

Axırda arı deyir ki, an şirin şey insan atidi. 
Onlar geri qayıdanda qaranquş insan ları xilas elemakdan ötrü aldadıb 

arının dilini dimdiklayib qopanr. Arı danışa bilmir, vız ıldaya-vızıldaya 
bir tahar qaranquşdan soruşur: 

- San mani niye bu güne saldın? 
Qaranquş arının sözünü cav�bsız qoymur: 
- Niye san takca insan etinin şirinliyini gördün? O bize ev tikir, isti 

yuva qurur, bizi qoruyur. San bunları niye görmadin? 
Arı na qadar vızıldayırsa cavab vera bilmir, dili tutulur. 
Onlar Nuhun yanına gelirler. Arı özünü qabağa verir. Çox çalışır, çox 

v ızıldayır, ancaq bir şey aniada bilmir. Qaranquş deyir : 

- en şirin şey torpaqdır . 
Nuh ilana yemek üçün torpağı verir. İşin içinda kalak olduğunu başa 

düşen ilan qaranquşu tutub mahv etmek istayir. Lakin qaranquş uçub 
onun alindan çıxır. İlan yalnız onun quyruğunu dişiaya bilir. Ele o gün
dan arı vızıldayır, qaranquşun da quyruğu haça qalır. 
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Nuh xabar tutur ki, dünyanı su alacaq . 81-ayağa düşür, gemi hazırla
yır, heyvanların harasinden bir cütünü da gemiye qoyur ki , onların nesli 
kasilmasin. 

İşdan halı olan, dünya görmüş, ömür sürmüş ağbirçak bir qarı Nuha 
yaxınlaşıb deyir . : 

- Mani da özünla apar. 
Nuh söz verir, amma sefer zamanı verdiyi söz yadından çıxır, qarı 

qalır yer üzünda. 
Vaxt gelir. Bir yağış yağır, bir yağış yağır, tut ucundan çıx göye. Çay

lar şaha qalxır, sel dağ ları qopartmaq istayir. Hor yan suya qarışır, yer gö
rünmez olur. 

Vaxt keçir, veda yetişir, gün çıxır. Güneşin zerbinden su erşa çekilir. 
Nuh qayıdanda qan düşür yadına. Gedir ki, onun öldüsünden-qaldısından 
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bir xabar tutsun. Qarınm evina yaxınlaşanda qulağma sas düşür, dinlayib 
görür ki, calıra sasidi, qarı salamatdı, özü da ip ayirir. Soruşur: 

- Qarı, dünyanı su aldı, san bunu görmadinmi , bilmadinmi? 
- Yer üzünü su alınağını ondan bildim ki, piltalarim bir az nam kimi 

oldu. 
Nuh barmağını dişlayir, başa düşür ki, qarı qoca dünyanın özü imiş . 

16 

Dünyanı su basanda Nuh gamisi ila barabar qalıbmış su üzün da. Gün 
keçir, vaxt dolanır, su yavaş-yavaş çekil maya başlayır . Su çakil dikca ga
m i aşağı enir. Bir vaxt g örürlar ki, gami nasa ağır bir şeya toxundu. Nuh 
deyir : 

- Bu na ağır şeydi? ! 
Su yatanda baxırlar ki, bu ağır şey böyük bir dağdı. Nuh bu dağın adını 

Ağır dağ qoyur. Günün İstisindan su yena da ç akilir. Az keçmir ki , gami 
lap hark s ilkalanir. Nuh d eyir: 

- inanın ki ,  bu da dağ dı. 
Buna göra da Ağır dağa Ağrı dağ, gaminin ikinci da fa toxunduğu dağa 

İlanlı deyirlar. 
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Allahdan Nuh peyğambara xabar galir ki , tufan qopacaq, dünyanı su 
basacaq. Yır-yığış ela. Nuh yeka bir gami düzaltdirir. Yer üzündaki can
l ılardan bu gamiya dolduruh daniza çıxır. Tufan başlayır, na başlay!r. Har 
yanı su alır. Nuh xeyli vaxt danizda qalır. Tufan sakitlaşandan sonra Nuh 
öyranmak istayir ki, quru yer var, ya yox. Odur ki , qarğanı xabar getir
maya gönderir. 

Qarğa da o vaxta qadar ağ rangli quş imiş .  O uçub axtara-axtara galir 
va quru yeri tapır. Görür ki, ham da qışdır. Har yan qarla örtülüb. Qarğa 
qurunu tapdıqdan sonra Nuhun yanına qayıtmır. Nuh bunu başa düşür, qar
ğanı qarğayır: - Sani görüm, qara rangli quş olasan ! Qarğa o saat qara 
rangli quşa çcvrilir . Amma özü bunu bilmir. Qar ariyanda bir da baxıb gö
rür ki, bıınun da rangi qaralıb. Ela başa düşür ki, onun ağ rangini qar özü 
ila aparır. Odur ki, "qarr, qarr" oxumaqla qarı çağırır ki, onun rangini qay
tarsın. Ela indi da qarğa qarıldayanda adamlar deyirlar ki, bas qar yağacaq. 

Nuh peyğambar qarğadan sonra, xabar gatirmak üçün göyarçini ga
midan uçurur. O gedib quru yeri tapır va şad xabarla Nuhun yanına qayı
dır. Ela o vaxtdan göyarçin xabar apanb, xabar getiran quş kimi tanınır. 

18 

Nuh peyğambarin Ham, Sam, Yafas adlı üç oğlu va Vajila adlı bir qızı 
var imiş .  Tufanın başlanacağını eşidan Nuh gami düzaltdirmak fikrino 
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düşür. Va bu işi üç qonur gözlü kişiya tapşırır. 8vazinda da qızı Vajilani 
onlara boyun olur. Qonurgözlülar Nuhun istadiyini can-başla yerina yeti
rirlar. Vaxt-vadada olan olur, keçan keçir. Tufan sovuşur. Nuh quruya 
qayıdır. Qonurgözlülar Nuhdan qızı  istayirlar. Nuh qalır iki od arasında. 
Qonurgözlülar üç, qız isa bir. Bas indi bu iş neca olsun? Bu vaxt Allah 
taala Cabrayılla sifariş göndarir ki, Nuh qızını eşşayi va iti ila bir dama 
salsın. Nuh bela da elayir. Sabahısı galib görür ki, paho, eşşak da, it da 
dönüb olublar qız. Özü da eynan Vaji laya oxşayırlar. Nuh öz doğma 
qızını bunların arasında tanıya bilmir. Çar-naçar, haxbabam deyib bu 
"qızların" haresini bir qonurgözlüya verir. Ay keçir, il dolanır. Nuh qızla
rına baş çekmaya yollanır. O, galib qonurgözlülardan birinin yurduna ye
tişir. Hal-ahval tutub yaşayışiarını soruşur. Qonurgözlü deyir: 

- Manim xanımımla yaşamaq cahannam azabından da pisdir. O, hey 
deyinir, yetana yetir, yetmeyana da bir daş atır. Çox badxasiyyatdir. 

Nuh barınağını dişlayir. Bilir ki, bu itdan dönan qızdır. Oradan durub 
ikinci qonurgözlügila galir. Bu da arvadının yemekdan doymayan, deyi
lan sözü bu qulağından alıb o biri qulağından ötüran, qonaq-qara sayma
yan, adab-arkan qanmayan, şah tanbalİ olduğunu bildirir. Nuh peyğarn
bar başa düşür ki, bali, bu da eşşakdan dönan qızdır. Üçüncü qonurgözlü 
isa arvadının saliqa-sahınanından, işcilliyindan, ağıl-kamalından, marifat 
yiyasi olduğundan danışdıqca danışır. Belaca, Nuh öz qızını tanıyır. 

Taqvim mitlarİ 
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Qabaqlar insanlar bilmirmişlar ki, iliari neca adlandırsınlar. Novruz 
bayramında bilicilar yığışıb çıxırlar gazmaya. Deyirlar ki, qabağıınıza 
hansı heyvan çıxsa, o heyvanın adını veracayik bir ila. 

Bunların qabağına on iki heyvan çıxır. O heyvanların adları ila on iki 
ila ad verirler. Özü da il hansı heyvanın üstünda tahvil olsa, insanlar o 
heyvanın xasiyyatinda olar. 

Birincisi, onlar donuza rast galirlar. Donuz ilinda insanlar salamat 
olar lar. 

İkincisi, siçan i lidir. İnsanlar siçan kimi olarlar, har şeyi gamirib dağı-
darlar. 

Üçüncüsü, öküz il idir. İnsanlar işlak olarlar. 
Dördüncüsü, palang ilidir. İnsanlar palang kimi yırtıcı olarlar. 
Beşincisi, dovşan i l idir. İnsanlar dovşan kimi qorxaq olarlar. 
Altıncısı, balıq ilidir. İnsanlar suda çox horakat etmayi xoşlayarlar. 
Y eddincisi, ilan ili dir. Bu il da insanlar bir birlarina acı sözlar deyarlar. 
Sakkizincisi, at ilidir. Bu ilda insanlar dözümlü olarlar. 
Doqquzuncusu, qoyun ilidir. Bu ilda halim, mehriban olarlar. 
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Onuncusu, meymun ilidir. Bu i!da insanlar meymun kimi oyunbaz 
olarlar. 

On birincisi, quş ilidir. Bu ilda insanlar daha çox xayalparast olarlar. 
On ikincisi, it ili dir . Bu ilda insanlar daha çox dava-dalaşa meyl ederler. 

20 

Bir padşah götür ki, onun ölkasindaki adamlar tez-tez illari bir-birina 
qatışdınrlar. Çünki illerin adı yox imiş. Padşah fikirlaşir ki, garak illara 
ad qoyam. Durur çıxır safara. Uçardan, qaçardan, sürünandan onun qar
şısına hansı çıxırsa, bunun adını verir bir ila . Padşahın qarşısına on iki 
canlı çıxdığı üçün on iki da il adı düzaldir. Harnin canl ılar bunlardır: do
nuz, siçan, palang, dovşan, öküz, at, qoyun, mcymun, quş, ilan, balıq. 
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Lap qadim zamanlarda aylar yox imiş. Bir vaxt insanlar görürlar ki, 
ilin günlarini qarışdır ıblar. Durub ilin günlarini aylara bölürlar. Har aya 
otuz iki gün verirler. Boz aya on dörd gün qa!ır. Götürdar ki, Boz ay in
cidi. Durub qalan ayların harasindan bir gün alıb verirlar Boz aya. Onlar 
olur otuz bir gün, Boz ay olur iyirmi beş gün. Götürlar ki, Boz ay yena 
narazı qaldı. Qayıdıb aylardan yena bir gün istayirlar. Ayların yarısı deyir 
ki, daha otuz bir günümüz var. Öz günlerimizdan vera bilmarik. O biri 
yarısı isa Boz aya bir gün verir, hatta birisi iki-üç gün verir. Boz ay olur 
otuz bir gün. Qalanlarının da bazisi otuz bir gün, bazisi otuz gün1 bazisi 
isa iyirmi doqquz, iyirmi sakkiz gün olur. 

Boz ay günlarinin çoxunu o biri aylardan aldığı üçün qarışıqdı, bir cür 
deril. Çünki Boz ay soyuq günlarini qış aylarından, isti günlarini yay ay
larından, yağışlı günlarini isa yazla payızdan alı b. 

22 
İli bölüblar aylara, mart ayına gün çatmayıb. Götütüb bütün ayların 

harasindan bir neça gün kasib veriblar harnin aya. Ona göra da mart ayı 
dayişkandir. 

23 

Qış qoca bir qarı idi. Onun üç oğlu var idi. Böyük çilla, Kiçik çilla, 
Boz ay. Anaları birinci Böyük çillani adamların arasına yollayır. Bu, ge
dib qayıdır. Anası soruşur ki, na etdin? 

Deyir : 
- Adamları ocağın qırağına düzüb geldim. 
Sonra Kiçik çilla gedir. Qayıdanda anası ondan da na etdiyini soruşur. 

Kiçik çilla cavab verir: 
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- Adamlan ocağın iç ina doldurdum geldim . 

Axırda Boz ay gedir . Bu qayıdıb gelanda da anası ondan gördüyü işi 
sonışur. Boz ay deyir : 

- Man qardaşlarımın işini tarsina etdim. Hamını ocaqdan çıxanb qa
y ıtdım. 

24 

Üç ç il la var: Böyük çil la, Kiçik çilla, bi r da Boz çilla. Böyük çilla de
yir ki, dolu qazan lar üstüııa galmişam, qarıları sağlam görmüşam . 

Qırx gün yaşayandan sonra bu gedir. Yolda Kiçik çillaynan qarşılaşır. 
Kiçik çi lla soruşur ki, getdin na etdin, na gördün? Böyük çilla eladiyini, 
gördüyünü deyir. Kiçik çilla deyir ki, eh, san heç na elamamisan . Man 
gedib qazanları ağzı üs ta çeviracoyom, qarılan tandicin ağzından basıb 
külfarlan çıxaracağam. 

Boz çilla da bu yandan çıxıb deyir ki, sanin acığına man da gedib 
akinlarİ cücardacayam. 

25 

Böyük çillaynan Kiçik çil la yolda rastlaşırlar. Kiçik çilla böyükdan 
soru ş ur: 

- Getdi n na etdin? 
Böyük çilla deyi r :  
- Tandi riari yandırdım, kürsülari qurdurduın, küplarin, xaralların ağ

zını açdırdım . 

Kiçik çilla deyir: 
- Qoy man gedim, gör na edacayam. Qarıları tandicin ağzından basıb 

külfarlan ç ıxaracağam, küpleri, xaralları boşaldacağam, üzüqoylu qoyub 
galacayam . 

B öyük çil la da deyir: 
- Bacarmazsan. Qabağı n yazdır, örnrün azdır. 

26 

Bir qannın xeyli oğlağı (çapişlaci) var idi .  Qışın axın idi. Qarının otu
alefi qurtarır. Bir tah a r, ölüm-zülüm martı keçirir. Çö lda ot-zad göyacir. 
Oğlaqlar yeyib oynaşır. Qarı bunu görüb marta acıq verir: 

Mart gözüne barmağım , 

Oynaşır oğlaqlanm. 

Bu sözlar martı qazablandirir. Galir aprel in yanına ki, mana on gün 
borc ver, işim var. O da verir. Bu on günda mart bir çovğun, bir tufan ela

yir ki, gal görasan . Qarının birca oğlağı da qa lmır, hamısı qınltr. "Qarı 
borcu" da bu vaxtdan qalıb . Odur deyirlar ki, "mart çıxdı- dard çıxdı". 
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Qış adlı bir kişinin Böyük çilla, Kiçik çilla, Boz ay adlı üç oğlu var 
imiş .  Qış awalca ilkini - Böyük çillani qırx günlük safara gönderir ki, 
gedib el-abaları gazsin, dünyaya tamaşa elasin, görsün na var, na yox, 
adamlar neca yaşayır, neca işlayir. 

Böyük çilla altdan-üstdan bark-bark geyindi. Ağ qar yapıncısını da çi
yinlarina salıb yola çıxdı .  Az getdi, çox dayandı, çox getdi, az dayandı , 
axır ki, aralıq ayının, yani dekabrın iyirmi ikisinda galib el-obaya yetişdi. 

Adamlar sahar yuxudan oyanıb eşiya baxanda gördülar ki, paho . . . 
Har yan ağappaq qardı . O saat barmaqlarını dişiadilar ki, Böyük çilla ga
lib çıxıb. Demeli, na az, na çox, düz qırx gün, qırx gece dağda-düzda, 
kandda-kasakde bu, öz qar atını beladan bela,eladan ela çapacaq. Na et
mali? Böyük çillanin qanndan-soyuqundan qorxub evin bir küncüna 
çekilmak olmazdı ki !  Bas onda iş-gücün qulpundan kim yapışacaq? 

Xaralların ağzı açıldı. Buğda götürülüb samani göyardildi . Göyardil
miş samani taxta çanaqda, tabaqda döyülüb suyu sıxılardı. Yeddi qonşu 
evden un alınıb bu samani suyunda sıyıq xamir yoğruldu. Xamir iri 
tavada ocaq üste qoyuldu. Başladılar samani halvası bişirmaya. 

Halva bişana yaxın onun içine badam, qoz lapasi da salındı. Uşaqlar, 
cavanlar, qız-galinlar dasta ila samani tavasının dövrasina dolana-dolana 
sas-sasa verib nağma oxudular: 

Samani, saxla mani, 
İlda göyardaram seni. 
Samaniye saldım badam, 
Qoymurlar bir barmaq dadam . . .  

Halva bişandan sonra qara istiot, darçın, mixak, razyana, ceviz, qulun
can, badyan, qulsakamar, zancafil, hil  kimi adviyyatı da döyüb ona qatır
lar. Qoğal, künda şeklinda yumurlayıb qonşulara da payladılar. Halvanı 
ela böldülar ki, har payda badam, qoz lapasindan da oldu. Axı bu hamişe 
el içinda xeyir-barakat ramzi sayılıb. Adamlar samani halvasını yeyir, 
canları qızışırdı . Böyük çillanin qar-soyuğunu veelarina da almayıb, ela 
öz işlerini  görürdülar. 

Qırx gün qurtardı .  Böyük çilla kor-peşman geri qayıtdı . Yolda Soyuq 
ayın - fevrahn lap başlanğıcında ortancıl qardaşa - Kiçik çillaya rast 
oldu. Hal-ahval tutdular. Kiçik çilla dedi: 

- Ha, qardaş, de görak, getdin na iş gördün? 
Böyük çilla dedi: 
- Tandiriari yandırdım, kürsülari qurdurdum, küplarin, xaralların ağ

zını açdırdım. 
Kiçik çilla dedi : 
- Eh, heç na elamamisa;n ki .  Bax, indi gör man gcdib nalor edacayam! 

Qarıları tandirin ağzından basıb külfasindan çıxaracağam . Zohmimdan 
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uşaqlar tir-tir esecaklar. Xaralları, küpleri bomboş boşaldacağam, gazan
lar ı  ağzı üste çevimceyem 

Böyük çilla dedi : 
- Çox da öyünma. Sen insanları tanımırsan. Man qırx günlük ömrüm

le heç bir iş göre bilmadim. Senin cami-cümletanı iyirmi günlük örnrün 
var. Bu iyirmi günde heç yel da olub onların yanından öte bilmazsen. 

Kiçik çille böyük qardaşından ayrılılı haray-haşir qopara-qopara, bo
ranta, dumanla el-obaya hücum çakdi. Ela bil dünyanın axırıydı. 

Böyük çilleni dambadurumla yola salan adamlar heç Kiçik çillanin de 
bela esib eaşmasından qorxub çekinmadilar. Tez "Xıdır nebi" merasimi
ne tedarük görmeye başladılar. "Xıdır nebi" marasimi qışın en soyuq gü
nü sayılan Kiçik çillanin onuncu günü keçirilir. Adamlar buğda qovurub 
al dayinnanında üyüdüb qovut eladilar. Xaşıl, quymaq bişirib yağla, do
şabla, sarıkökle yediler. Canları qızışdı . Kiçik çillenin soyuğundan qorx
madıqlarını bildirmek üçün yaydan saxladıqları "Çille qarpızı"nı da 
kesdiler. Qaynadılmış yumurtaları bahar, Güneş ramzi kimi yaşı!, qırmızı 
rengda boyadılar. 

Uşaqlar da axşam qaranlıq düşanda hayatleri gazib hacalardan qurşaq, 
torba salladılar. "Xıdır nebi" marasiınİ nağmalrindan oxudular: 

Xanım, ayağa durşana, 
Yük dibine varsana, 
Boşqabı doldursana, 
Xıdırı yola salsana. 

Uşaqlara qovutdan, boyadılmış yumurtalardan, arik, encir, alma, ar
mud qurusundan pay verdiler. Pay vermeyani yena de ele "Xıdır nabi" 
nağmasi ile yamanladılar: 

Çatma, çatma,çatmaya, 
Çatma yere batmaya, 
Xıdır payın kasenin, 
Ayağı yere çatmaya, 
Gece evinda yatmaya. 

Belace, Kiçik çillenin iyirmi günlük ömrü qurtardı . Lovğa-lovğa ge
len Kiçik çille suyu süzüle-süzüle geri qayıtdı. O da yolda sonbeşikleri -
Boz ayla qarşılaşdı. 

Boz ay baxdı ki, özündan böyük qardaşı - Kiçik çillenin qanı yamanca 
qaradı . Az qalır, birsindan üreyi partlasın. Dedi : 

- 8ziz qardaşım, Kiçik çilla, sen da böyük qardaşımız - Böyük çille 
kimi insanların yanına xoş niyyatle getmemişdin. Ele ikiniz de asaram
keseram deyirdiniz. Amma indi baxın, görün men gedib ne cleyeceyem. 
Men adamlar üçün bayram aparacağam. 8kinlari cücerdecayom. Çöl
lerde, düzlerde ot-elef göyardocoyom. Bağ-bağçalarda gül-çiçek açdıra
cağam . 
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İki qardaş ayrıldılar. Boz ay fevralın iyirıni ikis inda galdi adamların 
yanına . Bir ay ömrü olan, Bahar bayramı gününecan yaşayan Boz ay baş
ladı har çarşanbada bir iş görınaya: havaları qızdırdı, suların şaxını 
sındırdı, ağaclan yuxudan oyatdı, torpağın canını is itdi . Adamlar torpağın 
istilaşdiyini görüb onu şumlamağa, akin-biçina hazırlaşmağa başladılar. 

Boz ayın çarşanbalarinda hayatda tonqallar yandırıldı .  Adamlar 
"Ağırlığım-uğurluğum tökülsün" deyib bu tonqalın üstündan hoppanma
ğa başladılar. Boz ay da belaca ömür sürüb vaxtım başa vurdu. Artıq yer
yurd yaş ıla bürünmüşdü. Üç qardaş köçünü sürüb ged irdi va onların yeri
na istekli bir qonaq ge lirdi - gözal lar gözali Bahar. . . 

28 

Novruz bayramına açılacaq gündüzün gecasinda, Dan ulduzu doğulan 
vaxt çayiann suyu bir an dayanır, yenidan axır. Kim harnin vaxt na arzu 
elasa, dilinda hansı sözü desa o iş hasil olar. Araz qırağındakı kandlarin· 
birinda yaşayan arla arvad i l in axır geces i , Dan ulduzu doğan zaman yeka 
bir daşı götürüb çayın qırağına galirlar . Bir qadar gözlayirlar. Arvad bir 
da baxır ki, Arazın suyu dayandı. Tez alini arxaya atıb: 

- Bu, qızıl olsun, - deyir. Sonra arxaya çevritanda na görsa yaxşıdı? 
San demo, qadın daş avazina alini arina vurubmuş va ari da o saat dönüb 
olub qızıl. O, xalvatca qızıl olmuş arini gat irib evda gizladir. Qohum
qonşulara, uşuqlanna da deyir ki, arim uzaq marolakata işiarnaya gedib. 

Sah ibsiz qalan qadın geca-gündüz ağlayır, peşimançılıq çakir. Bir 
müddetdan sonra evdeki yemak-içmak tamam tükenir. O, bilmir ki, dar
dini kirna desin. Axırda çaresiz qalıb qızıl olmuş arinin çeçala barınağını 
kasir, aparıb zargara verir, avazinde pul al ır va uşaqlannı bir tahar do
landırınağa başlayır. Nahayat, yena da ilin son geeasi galib yetişir. Arvad 
qızıl olmuş arini axşamdan götürüb gedir Arazın qırağına, gözlamaya 
başlayır. Dan ulduzu doğan zaman birdan Araz yena dayanır. Arvad alini 
qızrla vurub deyir: - Bu, adam olsun. Kişi o saat asqırıb ayılır. Qadın ba
şına galan ahvalatı ona danışır. Bundan sonra akin-biçin elayib fi.ravan 
dolanırlar. Amma kiş inin çeçala barınağı olmur . 

29 

İlin axır çarşanba geeasi arla arvad eviarinda yatmışdılar. Gecanin bir 
vaxtında arvad yuxudan ayılıb orini saslayir: 

- A kiş i, yadımdan çıxıb buzovu bağlaınamışam. 
Sonra arvad yuxulu-yuxulu çöla çıxıb görür ki, hayatda böyrü üsta bir 

ağac yıxılıb . Buzovu gatirib harnin ağaca bağlayır, qayıdıb yerina girib 
yatır . . 

Kişi sahar yuxudan duranda görür ki, buzov ağacın başından sallanır. 
Tez arvadını çağırır. Arvad gal ib bu voziyyati göranda gecoki hadisani 
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ona danışır. Adamlar yığışıb fıkirloşirlar ki. bu neca olan işdi?! Sonra qo
calardan biri deyir ki, ilin axır çarşanbo axşamı har şey yatır. Yaqin ağac 
da yatıbmış, arvad buzovu gatirib ona bağlayıb. Ağac oyananda buzovu 
da özü ila qaldınb . 

30 

Yazın ilk geeasi imiş . Bir arvad durur ki, inayi sulasın. İnayi sulayır, 
görür ki, çayın qırağında bir söyüd ağacı var . Söyüd ağacı yere ayilib. Be
la ağlına golir ki, inayi buradaca söyüda bağlasın. söyüdün tazoco göyar
ınaya başlayan budaqlarından inok yesin. İnoyi bağiayb evine gedir. Sa
bah açıl ır . Qadın golir ki, inayi aparsın. Baxıb görür ki, söyüd başını yu
xan qaldınb inak da ağacın başında boğulub ölüb. 

Heynn va bitkilara aid mitlar 

31 

Bir zamanlar bizim meşalar marallar, ceyranlar oylağı imiş. Uzaq
uzaq ellardan da bura ova galarmişlar. Bir gün bura mahir ovçu gelir. O, 
neça günahsız qana bais olubmuş. İsti günlardan biri imiş. Ovçu çoxdan 
bori axtardığı bir ana maralın izina düşür. Deyilana göre, ela gözal hey
van yox imiş. Ovçu onu bulağa su içmaya enanda vurur. Köksündan ya
ralanmış mara! çırpına-çırpma gah suya, gah da meşaya baxır. Onun ba
şını kasmak İstayan ovçu gözlerindan axan yaşı görüb sarsılır. Maralın 
baxdığı samta çevrilanda anasına tarafboylanan bir cüt bala görür. erne
lindan peşman olub, bir da ovçuluq etmayacayino and içir . Maralı harnin 
yerde basdınr . Üstüne da nişana üçün bir ağac sancır. Sahara yaxın kan
din ahatisi bulağın başında bitmiş qollu-budaqlı çinarı görüb heyran qalır .  
Hamı bu möcüzanin tamaşasına çıxır. Baxırlar ki, köhne çinar quruyub. 
Ondan aralı kiçik tapociyin yanında isa bir cüt bulaq arnola galib. Ucalan 
çinar da har iki bulağan ortasında bitib . Ovçu ohvalatı söylayir . Bunu ha
ra bir yero yozur. Ela o vaxtdan da bu bulaq "Mara! bulağı" adlanır. 

Dcyilonlara göro,indi da hor günorta M aral bulağına bir cüt mara! enib 
su içir. Heç kas da onlara dayib dolaşmır. 

32 

Qabaqlarda yer göya yaxın imiş. Kimin na sözü, na derdi vannış , ela 
yerdenca allaha deyormiş. 

Allah ağır işiari gönnokda insanlara kömak etmak istayir. Ona göre 
da başlayır heyvanları, öküzlari, inaklari yaratmağa . Özü da onlar danışa 
bilirlaımiş. İnsanlar başlayır bu heyvanları işlatmaya, barda ağır iş olsa, 
onlara gördünnaya. Axırda heyvanlar insanların alindan tanga galirlor. 



Yığışıb ged irlar allaha şikayata. Deyirlar ki, bas yorulduq , daha döza bil
mirik. İnsanlar bizi çox işladirlar. 

Allah arıların şikayetini dinlayir. Görür ki, heyvanların na qadar ki, di
l i  var, hey danış ıb insanlardan şikayet e layacaklar . Ona göra da heyvan
ların dil ini alır, onlar danışa bilmirlar. 

Dilsiz heyvanlar böyüm-böyüra bir da insanlardan şikayata gedanda 
görürlar ki, göy yerdan aralanıb, na sas yctar, na ün. O vaxtdan heyvanlar 
saslorin i  çıxarmadan insanların sözüna baxır, daha ş ikayat elamak fikrina 
düşmüd ar. 

33 

Quşlar yarananda hamısı uçunnuş. Bir dafa quşlardan biri deyib ki, allah 
qoysa sabah uçacağıq . Toyuq deyir ki, allah qoysa da, qoymasa da uçacağıq. 

Quşlardan bir qismi onun dediyini tasdiqlayir. 
Saharisi bütün quş lar uçur. Ancaq toyuqla onun sözlarini tasdiqlayan 

quşlar na qad,ar elayirsa da, uça bilmirlar. Onlar indi da uça bilmirlar. 

34 

Bir gün insan oğlu fikirlaşir ki, har şey in padşahı, böyüyü var. 
Quşların da garak padşahı olsun . Bütün quşlan yığıb deyir ki ,  hansınız lap 
yuxarı qalxsanız, onu padşah qoyacağam. Quşlar razı olur. Uçurlar, ancaq 
qartal hamısından hündüra uçur. Bu damda insan oğlu görür ki, qartalın 
tüktari arasından cırt-cırt quşu çıxdı, lap yuxarı uçdu. Bunu quşlar da gör
dü, part oldular ki. bundan biza padşah çıxmaz. 

İnsan oğlu cırt-cırt quşuna deyir ki, san lap yuxarı uçdun, ancaq kala
y inaıı . Ona göra garak sana bir iş da tapşıram . Onu da elasan , sani pad
şah qoyacağam. Get mana cia bir çöp gatir ki ,  na ayri olsun, na da düz. 

Deyirlar ki, 'cırt-cırt quşu o vaxtdan hamişa kolluqda gazir, harnin çö
pü axtarır, ancaq tapa bilmir. Qartal isa quşların padşahı olur. 

35 

Bir nafar cavan oğlan göli.in kanarında ot yığdığı zaman yanına bir gö
yarçin qonur. Göyarçin dönüb gözal bir qız olur . Bu ohvalat bir neça gün 
takrar olur. Axırda bunlar sevişirlar. Har gün bu göyarçinla oğlan günün 
qızmar vaxtı gölda çimarlarmiş . Oğlan har gün sahar tezdan durub gölün 
sahilina gedarmiş. Harnin göyarçin da galib gölün yanında qız olub oğ
lanla söhbot edarmiş .  Oğlanın ailasi onun har gün tezdan gedib axşam 
galmasind�)n narahat olur. Bir gün atası on ları iziarnaya başlayır. Bunla
rın hor ikisi  suda çimdiyi vaxt oğlan ın atası bun ların üstüna çıxır. Onların 
har ikisi çox çığır ırlar ki, yaxın galmasin, ancaq kiş i  buna fikir venm:jyib, 
onların paltarlarının yanında dayanır. Sudakılar kişidan utanıb sudan Çıxa 
bilmirlar. İkisi  da göyorçin olub havaya qalxır . .  
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Keçmiş zamanlarda ilanla qaranquş bork dost imiş lar. Araları ndan su 
keçmazmiş .  Hamişe bir yerde gezar, tapdıqları yemi bir yerde bölüb yc
yarmişlar . 

Bir d<:>fa i lanla qaranquş na baradasa sözloşirlor. İş o yem çatır ki ,  ol
bayaxa olub dalaşırlar. Qaranquş uçub göyün bir qatına qalxır. Oradan şı
ğıyıb ilana hücum çakir. Onun dil ini  dimdikden keçirib yaralayır. İlan da 
fiirasti elden vcm1ir, yaralı-yaral ı qaranquşa taraf cumur. Na fayda, gcci
kir. Yalnız quyruğunu gopara b il ir . 

Deyirlar cla o vaxtlardan ilanla qaranquşun bir-birini görmaya gözleri 
yoxdur. İlanın dilinin haçalığı ,  qaranquşun haçalı quyruğu ela harnin da
vadan qalmadır. 

37 

Günkırin bir günü obaya bir adam gelib camaatdan soruşur ki , mani fi
lan ocağa kim apara bilor? Camaatdan ses çıxmır, hannan-hana kasıb bir 
odunçu deyir ki, ınan apararam. Qonaq odunçuya dcyir ki, ocağa getsak, 
orada menim dediklarimi yerine yetirsen, sana özün ağarlığında qızıl ve
receyam . Onlar razılaşıb yola düşürler, gelirler ocağa. Ocaqda bir qebir 
var idi, özü de qebirin üstüne qara örtük çekilınişdi . Qonaq heybosindan 
b ir cür derman çıxarıb odunçuya deyir: - Bax, qardaş, nh m soyunacağam , 
san do bu dorman ı menim bed.:ınimo sürtarsan. Ela olsun ki, iynenin ucu 
boyda bela derman sürtülınemiş bir yer qalmasın. Derman sürtülandan 
sonnrman bayılıb huşsuz düşacayam qebirin yanına. Son o üzde gizlanib 
baxarsan . Qabirden bir ilan çıxacaq, manim bütün bedenimi iylayecek, 
sonra yıxılıb ölocek. Ela ki, gördün ilan torpanrnir, al bu biri dannam da 
tutarsan manim bumuma. Qalanıynan senin i şin yoxdu. Özün ağırlığında 
qızılı al, çıx get. 

Odunçu razılaşır, qonağı soyunduruh başlayır dannan sürtmaya. Bü
tün badenini dormanlayır, ancaq yadından çıxır qoltuğunun altına darman 
sürtınür. Qonağın huşu gedir, bayılıb yerda qalır. Odunçu bir yanda giz
lenir, başlayır güdmaya. Bir da görür ki, qabiıin yuxarı tarafındon bir i lan 
çıxdı k i ,  adamı diri gözlü udar. Bu ilan başlayır qonağı başdan-ayağacan 
iylamaya , har dafe i lanın ağzı qonağın badenine toxunanda acıqlanır, fı
sıldaya-fısıldaya başını dala çakir. Birdon i lan qonağın qoltuğunu iyladi, 
o saat oradan çalıb goldiyi kimi de çıxıb getdi . 

Odunçu bir  az gözledi .  Sonra yaxınlaşıb ikinc i derınanı qonağın bur
nuna tutdu.. Ancaq qonaq ayılmadı .  Odunçu bir  do baxdı k i ,  ay dadi-bidad, 
qonaq çoxdan ölüb. Qorxusundan bilmadi na etsin. Çox çak-çevirdon 
sonra apan b ıncyidi başqa bir yerde basdırdı . Qonağın paltariarı n ı  da giz
ledib bu s ini hamıdan gizli  saxladı . 

Bir  müddet keçdi . Bir gün odunçu müştori gözlodiyi yerde gördü ki ,  
budur, hamin qonaq gel ir ,  ancaq bir  az cavan laş ıb . Odunçunun gözleri 
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dörd oldu. Qaçıb qonağı qucaqladı ki, ağa, baş ına dönüm, san sağsan. 
Tanrı ya min şükür. . . Pal tarlarını saxlaını şam, buyur, gcdak verim. 

Qonaq bir söz dcmeyib odur.çunun yanına diişdü. Odunçu gizlatdiyi 
yerdan paltarları çıxarıb qo!1ağa verdi . Qonaq paltarları gören kimi başla
dı hönkür-hönkür ağlaınağa. Odunçu soruşdu ki, bes niye ağlayırsan? Qo
naq dedi : - A kişi,  son ımmi yox, menim ataını ocağa aparmısan . Bu pal 
tarlar da onundu. Neço il idi ki,  atarnın öldüsü-qaldısı xabarini bilen yox 
idi .  Ayrılanda demişdi ki, agar qayıtmasaın, işiınİ yanmçıq qoyma, da
lımca gol .  indi mon da galınişmn. 

Odunçu bir az qorxdu. Ela fikirlaşdi ki, onu qanlı  tutacaqlar. Oğlan 
dedi :  - 8mi, qorxma, işdi, olub .  Ancaq yaqin san onun bad.:m ini yaxşı 
darmanlamamısan.  Harasısa açıq qalıb, ilan da ataını vurub. 

Odunçu başladı başına-gözüne döyüb ağlamağa ki, beli, man onun 
qoltuğunun altını darmanlamamışdım. İlan da oradan onu vurdu. Qonaq 
dedi ki, nasa, olan olub . indi dur gedak avvolcv atarnın qvbrini göstor, 
sonra da mani apar ocağa. 

Odunçu qonağı gotirdi atasını  hasdırdığı o yem. Bir az ağlaşdılar, son
ra geldi lar ocağa. Qonaq heybasİnden dermanları çıxarıb odunçuya verdi, 
dedi ki, ala, atam sona neca demişdisa, o cür da elo. Ancaq yadından çı
xartma ki, gorak iynanin ucu boyda dannan sürtülmomiş yer qalmasın. 

Odunçu darmanı qonağın badonim:ı sürtüb bir tarafde gizlendi . Bir da 
gördü ki, haınin i lan galdi, başladı bayılmış qonağı iylamaya. Ancaq bu 
defa odunçu derınanı ele sürtmüşdü ki, iynanin ucu boyda da açıq yer 
qalmamışdı.  İlan qonağı iyladi, iyladi , açıq yer tapmayıb hirsindan, hik
kosindan bağrı çatladı ,  qonağın yanında uzanıb öldü. Odunçu gördü ki, 
i lan ,torpanınir, yaxınlaş ıb ikinci derınanı tutdu qonağın bumuna. Qonaq 
ayıldı, ilanı ölmüş görüb çox sevindi .  Paltariarını geyandan sonra heybo
sindan bir tava çıxartdı .  B ıçaq ila ilan ın başından va quyruğundan bir qa
rış kosib atdı , qalanını da doğrayıb tavaya tökdü, ocaq qalayıb başladı qı
zaıtmağa. İlan öz yağında qızardı .  Qonaq tavanı qabağına çakib otin ha
m ısını yedi .  Sonra durub harasa getdi. 

Odunçunun ağzı açıla qalmışdı . Fikirleşirdi kı, görasan bu na sirdi? 
ilanı n iye ycyirlar? Çakino-çokino tavaya baxdı. Tavada bir azca yağ qal

mışdı. Odunçu "na olur-olsun" dcyib, bannağ ını bu yağa batırdı, ağzına 
qoydu . Gördü ki, çox dadlıdı, bütün tavanı sivirdi . Birdan qulağına bir ses 
geldi .  Baxdı ki, xırdaca bir ot deyir: - "Man filan dardin darmanıyam" .  
Böyründoki bir daş da pıçıldayır k i ,  maniın altımda qızıl var, qaz onu çı
xar. Odunçu bi ldi ki, bu i lan ı ycyan adam bütün canlıların, cansızların di
lini başa düşür. 

Bu zaman qonaq qayıdıb golib odunçuya dedi : 
- Qardaş,  atamla şartloşdiyin kimi, özün ağırlığında qızı l senin haq

q ı n d ı .  Haqqını gönderdim evine, dur get, ona yiye oL 
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Birdan qonağın gözü sataşdı tavaya. Gördü ki ,  odunçu tavadakı yağı 
sivirib.  Fikirloşdi ki , bu sirri ik inc i  adam da bı lsa, sirr puç olar. Tez ci b in
dan bir ot ç ıxanb verdi odunçuya ki,  ala bunu ye. Odunçu otu yedi ,  har 
şey yadından ç ıxdı . Elo bi l  arada heç na olmay ıb , ela avvaiki adamdı ki ,  
durub. Odunçu goldi evine, qonağı da heç vaxt xatırlamadı . Ancaq hardan 
taaccüblanirdi ki,  kisa dolu qız ı lı onun cvina kim göndarib? 

38 
Ötan zamanlarda aldan-ayaqdan uzaq bir kanddo bir kişi vardı. Ata

baba gününda bu kişi qobr üstüna gedardi .  Bir gün ycna qabristanlığa ga
lando bir ses eşitdi : 

- Ay kişi, tez qayıt kanda, gir filan cva, arvadıma de, has durmasın 
galsin , burada onu gözlayiram. 

Kişi o yana-bu yana baxıb heç kimi görmodi, tozaden düzeld i yola. 
Ses bir da galdi : 

- Sana demodimıni qayıt konda, manim arvadıma de gelsin , onu göz
Iayiram? ! 

Kişi yena o taraf-bu torofo baxıb bir kimsanİ görmadi .  Fikirlaşdi ki,  
bas bu no olan işdi, bura qabristanlıqdı, mandan başqa burada bir kas 
yoxdu, xortdayıb qobirdon çıxan da yoxdu ki, deyim balko onun sosidi? 
Birdan ağlma galdi ki, bu, yaqin ölanlardan b irin in ruhudu ·moni çağınr. 
Özü do eşitmişdi ki, dada-baba günü ölanlarin ruhu ev-eşiyi gvzir. Harnin 
günlarda adamlar onların adına qazan as ır, bişmiş bişirirlar. Odur ki, k i şi 
qorxınayıb dillandi :  

- Tutaq ki, man getdim size, tapşırığını da dedim, arvadın buna 
inanarmı? 

Onda ses kişiya bir ot uzatdı . Kişi otu alina alan kimi gördü ki, har ta
raf ruhla doludu. O daha dayanmayıb bir baş sas dedi yi eva galdi . Gördü 
ki , kişinin arvadı ölüb, ruhu da evda dolanır. Kişi arvadın ruhuna dedi ki,  
bes arin sani qabristanlıqda gözloyir .  Mona tapşırdı, sana deyim, tez 
onun yanına gedasan. 

Arvadm ruhu duıuxdu . Kişi ona dedi ki ,  niye dayanıbsan,  tez ol get, 
arin sani gözlayir. Arvadın ruhu k iş idan somşdu ki, san man i neco görür
san? Kişi olindoki otu göstarib ona dedi ki, bas otu arin mono sani gör
mak üçün verib. 

Arvadın ruhu tez kişinin üstüne atıldı ki ,  otu ondan alsın. Onlar a lbo
yaxa oldular. Kişi qışqırıb caınaatı kömayo çağırdı . Qonum-qonşu tökü
lüb geldi.  Gördülar ki, kişi kiminlasa albayaxadadı .  Ancaq yanmda 
özündan savayı bir kimso yoxdu. Bu işo mat qaldılar. 

Bu vaxt arvadın ruhu özünü kişiya cia toxudu ki, kişin i n  ovcunda tut
ctuğu ot a lindan ycra düşdü . Arvad ın ruhu tez oyilib onu götürmak İsta
yanda bir i t  özünü yctirib otu uddu.  O vaxtdaıı da itim ruh göranda ulayır. 
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39  

Qırğı i la gürzo bark dost iınişlar. B i r  gün gürza qırğın ın süzdüyü göy
lara hasrotlo baxıb deyir : 

- Qardaş , san istad iyin vaxt göylara qalxırsan , istadiy in vaxt ycra 
enirsan, manimla gazirson . Man yazıq isa hamişa yerde sürünüram. Heç 
göya çıxa hilmiram ki, görüm oralar neca yerdi . No olar, mani da l:ıirco 
dafo göya qaldır . 

Qırğı dostunun sözünü yero salmır . Onu caynağına götürüb göylara 
qaldınr. 8vval çayların , danizierin üstündan keç irlar . Gürza hark qorxur 
ki , b irdan qırğıdı da, buraxar caynaqlarından, o da düşar suya ölüb gedar. 

Elo ki, deniz qurtardı , quru yerlerin üstündan keçmaya başladı lar, o saat 
gürzanin ağlına pis fikirlar galdi. İstadi dostluğa xayanat elasin .  Qırğını 
çalıb öldürsün, yera düşanda da yesin . 

Q ırğı gürzanin üray indon keçanlari duydu. Tez caynaqlarını onun bo
ğazına ilişdirib tarpanmaya qoymadı . Elo s ıxdı ki,  gürzanin gözlarİ yerin

dan oynadı , az qaldı ç ıxıb düşsün . Q ırğ ı süzüb yera endi . Gürzani ya
rııncan halda torpağa düz uzadıb dedi :  

- Bax, man istayirdim ki , san dostluqda belaca düz olasan. Ancaq 
görürom ki, yolunu ayirsan . Sandan mana dost olmaz . 

40 

Keçmişda Şahişonqar bütün quşlann padşahı imiş. Onun vaziri tarlan, 
vokil i  qırqovul , mos lohotç is i isa qartal idi . Bir gün Şahişonqar quş hark 
acıqlanır, vazir-vakilini,  maslahatçisini qovur. Alaqarğanı özüna vozir, 
qara qarğanı vaki t, quzğunu maslahatçi götürür. 

B ir gün Şahişonqar quş Bağdada safor edir. Bu vaxt Bağdad padşahı 
xasta lanir, Şahişonqar quşun qanını ona donnan buyururlar. Quşu tutmaq 
üçün hökrndarın amri i la yola bir neço şaqqa at, bir çallak çaxır qoyurlar 
ki,  quş golonda ati yesin, çaxırı da içib özünü itirsin . 

Şah işonqar quş vazir-vakil i ,  moslahatçisi ila yoldan keçanda ati gö
riirlor. Vazir-vakil ,  moslohotçi yera enmayi takl if elayirlar . Şahişonqar 
quş razı olmur ki ,  burada na isa bir iş  var. Nohayat, onlar yera en ib , 

yeyib-içandon sonra huşlarını itirib harosi  bir yera yıxılır . Bağdad hökm
darının adamları quşu tu tu b şah ın hüzunına gotirirlar . Şah amr edir k i , tu
tuquşunu gotirsinlar . Tutuquşu Şahişonqardan xabar alır ki,  neca oldu,  bu 
i ş  sanin başına galdi? Şahi şonqar quş tutuquşuna deyir ki , san manim 
ayağıından qan alıb onun yaras ına sürtsan şah sağalar. Padşah deyilana 
ama! edir. Şahi şonqar quş tutuquşuna deyir ki, man göydon baxanda yer
doki buğda danasini do gözüm seçir.  Kül o şahın başına ki, öz vozir-vo
ki l ina  inana. Monim avva lki vazirim tarlan, vakilim qırqovul, maslahat 

çim qartal id i . Onları çıxarıb yerina alaqarğan ı , qaraqarğanı ,  quzğunu 
qoydum . indi ınan uduzm uşam. Bir şahın ki, vaziri alaqarğa , veki l i  qara-
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qarğa, maslahatçisi quzğun o la. o şahın axırı yoxdur. indi ,  tutuquşu, san 
padşahına de ki , ncça ki , hayatda yar heç vaxt vazir, vaki linin sözüno qu
laq asmasın. 8gar sanin padşahın onların sözüna qulaq assa, manim tak 
uduzar. Bu sözdon sonra padşah onu azad elay ir.  

Bundan sonra Şahişonqar quş bir da heç naya yaxınlaşmır. O, evlan
mir, nasli töramir. Ona göra da indi nasli kasilib. 

4 1  

Tısbağa gözal bir gal in imiş. Bir gü n  yuyunmaqçün s u  qızdırıbmış. 
Paltarını soyunuh girir tasa, başlayır çimmaya. Birdan qayınatası içari gi
rir. Görür ki, galini tamam çılpaqdı.  Galin da bi lmir  ki, neyl asin, harada 
gizlansin . Üzünü göya taraf tutub yalvarır ki , na ola bir iş ola , badani ör
tüla. Galinin ağzından söz qurtarmamı ş tas çev ri lir onun üstüna, o da dö
nüb olur tısbağa. Deyirlar, tısbağamn çanağı harnin tasdı. Tısbağa hamişa 
bu çanağı belinda gazdirir ki, çılpaq badani görünmasin . 
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Bir gün itnan qurd rastlaşır. it qurda deyir ki,  gal son iy bilmayin i ma
na ver, man da gücümü sana verim. Qurd razı olur. indi it iy bilir, qurd 
da güclüdür . Deyirlor ki, qurdun öz gücündan xabari yoxdur, yoxsa dün
yanı dağıdar. 
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Lala vaxtı ila gözal-göyçak bir qız imiş . El-oba hamişa onun gözalli
yini danışannış . Bu qızın sorağı uzaq eliara gedib çıxır. Har yandan ona 
elçilar galir. Lala onlann heç birini bayanınirmiş .  Çünki öz ohalarında 
sevdiyi oğlan varmış. 

Lala do, onun sevgilisi da öz istoklorini gizli saxlayar, açıb ağartmaz
mışlar. Oğlan ona elçi da göndormamişdi. O da, qız da yaxşı bilirdi ki, el
çi göndarmayin xeyri yoxdu. Qızın atası onu kasıb oğlana vermayacak. 

Lalo sevgilisinin hasratina döza bilmir.  Allahdan arzu elay ir ki, canını 
bu darddon qurtarsın. Onun arzusu yerina yetir. Qız dönüb iala çiçayi 
olur. Sinasi isa sevgilisina olan eşqindan yanıb qaralır. 
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Keçmiş zamanlarda Q ız lgü lla Bülbül bir-birini ürokdan sevirmişlor. 
Bunların sevgisi har yana yayı l ır, axır galib qızın ata<>ının qulağına çatır. 
Ata bark qazablanir. Qızın ı çağırıb deyir ki, bu cşqdan al çak.  Qız çox 
yalvarır , amma ata heç cüro razı olmur. 

Qız sevgi l i s i  ilo qovuşmayacağını başa düşüb başqasına getmakdonsa, 
ölüm istayir. Al laha yalvarır ki, bu arzusunu yerina yctirsin. Amma Qızıl
gi.il ölmür, bir gül a  çevri l ir. 
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Bülbül sevgilisin in başına galan ohvalatdan xabardar olub göz yaşı tö
kür. Onun alu göylara gedib çatır. Bir gün adamlar durub görürlar ki, Bül
bül yoxdur. Onun yerinda gülün başına dolanıb qamli-qamli oxuyan bir 
quş - bülbül var. Bülbül gülün başına dolandıqca özünü zarb ila onun ti
kanlarına çırp ır. Tikanlar bülbülün sinasini dağıdıb qaııa qaltan elayir. B u  
qan g ü l  koluna sapalanib onun rangini qızardır. 

Deyirlar, o vaxtdan harnin gülün adı Qızılgül qalıb. Bülbülü güla ya
xın qoymayıb onun sinasini qana qaltan edan tikanlar da, san dema, qızın 
atasıdı .  
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Y eddi qardaş varmış, bir  hacı .  Bu qardaşlar har gün gedarmiş işlamaya, 
hacıları da cvda qal ıb xörok bişirarmiş, axşam hamısı oturuh yeyarmişlar. 

Bir gün qız bişirmayo evdo hcç na tapırur. Gcdib çöldan pencar yığıb 
gatirir va bişirir. Axşam qardaşları galir, ela pencardan yeyan kimi haını
sı qoyun olur. Qız başlayır başına-gözüna döyüb ağlamağa. Saharisi da 
ağlaya-ağlaya bu qoyunları aparır otarmağa. B ir da görür ki, boz atlı bir 
kişi pcyda oldu. Kişi soruşur ki ,  qızım, niya ağlayırsan'? 

Qız nhvalatı danışır. San dema bu kişi  Xızır peyğambar imiş. Adam 
qıza dcyir ki, san sasini çıxarma, mon onları adam edacayam. Ancaq sas 
çıxarsan, qışqırsan öz baxtından küs .  

Xızır peyğ::m1bar baş layır çomağı i l a  qoyunları vurmağa. Altı qoyun 
dönüb adam olur. Ancaq bir qoyunu vuranda qız dözmayib qışqırır. San 
dema bu xırda qardaş imi ş .  Odur ki,  onun bir tarafi insan olur, bir tarafi 
heyvan. Daha hara çatacaq. Bu kiçik qardaş altı ay yaşayıb ölür. 
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Bir qarı varmış . Bir gün bir yolçu bu qarıya qonaq olur. Axşam allah 
verannan, azdan-çoxdan yeyirlar. Qarı yer salır ki, qonaq yatsın. Özü da 
başlayır qabları yumağa. Qonaq deyir ki, ay nana, axşamın xcyrindan sa
bahın şari yaxşıdı. Yıxıl yat, qabları sohar yuyarsan. Qarı deyir ki, yox, 
gorak indi yuyam. Allah ruzumı geca paylayır. 8gar manim qablarım yu
yulmamış, çirkli qalsa, allah ruzi vermaz. 
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Qadimlarda buğdanın sünbülü yerdan başacan imiş .  Çörak o qodar 
bol imiş ki, insanlar başlayıdar qudurmağa. Çörayi zibilliya atır, gadrini 
b i l ınirlar. Allah da hirslanib çörayi çakir göya. İnsanlar yemaya çörak 
tapmayıb acından ölmayo başlayırlar. it üzünü göya tutub ulayır va deyir 
ki, ay allah, sahibiarimiz  bel a  cloyib, has bizim günahımız nadir? Allahın 
i ta yazığı gelir, çörayi qaytarır yera . Ancaq allah buğdanın başını bir cıq
ciı l ı  sünbül elnyir ki ,  insan lar yena qudunnasınlar. 
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Qcyri-adi varhq miflari 
48 

Su parisi gözal bir qız imiş.  B ir gün bu qız çayda çimanda sel galir, az 
qalır ki, boğulsun. Allahın buna yazığı galir, bir dalğa göndarir. Dalğa qı
zı vurur vo qızın qurşaqdan yuxarı hissasi sudan yuxarı qalxır. Qızın su
dan yuxarı çıxan hissasi adam, suda qalan hissosi i sa balıq olur. Ona göra 
da su parisinin qurşaqdan yuxarısı qızdı , qurşaqdan aşağısı balıq. 
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Ucubınıx adında bir adam varmış. Bu o qadar uzun imiş ki, başı bu
ludlara dayirmiş. elini atıb daryadan balıq tutar, qaldınb günaşda biş irib 
yeyarmiş . 

Ucubınıx camaatdan borc alıb özüno bir şalvar, bir köynak tikdiribmiş . 
Ancaq neça il lar keçsa da, camaatın borcunu qaytarmırmaş. Camaat gö
rür ki, Ucubınıx bunların borcunu qaytannayacaq, yığışıb istay irlar ki , 

onu döysünlar. Ağacdan uzun-uzun payalar düzaldib cumurlar Ucubını
xın üstüna. Ancaq bu payalar onun topuğuna da çatmır. Ayaq barmaqla
nnı döyaclamak istayando o, bir addımını günbatana atır. Camaat neça 
gün yol gedib günbatana çatanda Ucubınıx addımını gündoğana qoyur. 
Ona göm da buna heç kas yaxın düşa bilmir. Bu iş allaha xoş getmir. 8z
rayıla dey ir ki ,  get Ucubınıxın canını al. 8zrayıl galir, ancaq görür ki, onu 
yera yıxmasa, heç zad eda bilmayacak Bu heyvarani yera yıxmaq isa 
heç yüz 8zray ılın da işi deyil . 8zrayıl bilmir na etsin. Bir tarafdan allahın 
amrindan çıxa bilmir, o biri tarafdan da Ucubınıxı yera yıxmağa gücü 
çatmır . Fikirloşib bir hiyla işladir . Bir kötüyün ucunu yonub itilayir, yola 
qoyur. Ucubınıx keçanda bu kötük batır onun qıçına. O na qadar allaşirsa 
da, kötüyü qıçından çıxara bi lınir. Görür ki, olmayacaq, camaata deyir: 

- Qıçımdan bu tikanı çıxardın, sizin borcunuzu qaytarım . 
Camaat deyir ki, razıyıq . San uzan yero biz da kötüya ip bağlayıb dar

taq, halka çıxara bildik. Ucubınıx yera uzanır. Camaat kötüyü bunun qı
çından çıxarmaq İstoyanda 8zrayıl tez çökür onun sinasina, canını alır. 
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Bir or-arvad var idi . Onların uşaqları olmurdu. Kişi na qador arvadı i la 
nazir-niyaz verirdisa da, b ir şey çıxmırdı .  Axır bir  il bunların bir uşağı 
olur ki, onlar sevinmak avazina kadarlanirlar. Sahabi da o idi ki, uşağın 
bir gözü var idi, o da tapasinin ortasında .  Ata-ana naalac qal ıb uşağı sax
ladı lar. Sonrakı i l  onların bir qızı da oldu. Amma qız çox qaşang idi .  

Topagöz ela tez böyüyürdü ki , hcç uşağa banzamirdi.  Ata-ana onu do
yuzdura bi lmirdilar. Topagöza har na qador yemak verirdilarsa da, o ye
na q ı şqırı rdı : - acam, acam. 
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Bir gün kanddan bir adam yoxa çıxır. Na qadar axtarırlarsa, na ölüsü
nü, na dirisini tapa bilirler. Bir neçe gün keçir, kandin adamlarından biri 
do yoxa çıxır. Bunu da axtarıb tapa bilmirlar. Bu yolla har gün bir adam 
yoxa çıxır. Camaat taaccüb qal ır ki, gören bunldar neca olur? Kimin ki, 
a l i-ayağı tutur, bu kanddan çıxıb gedir . Geda bilmeyenlardan har gece 
biris i  yoxa çıxır. 

Tepegözün ata-anası qocalmışdı. Daha başqa yera gctmaya taqatlari 
qa lmamışd ı . Odur ki, oturuh özlerinin da bir gün yoxa çıxacaqlarını göz
layrdilar. Balalarını yanlarına çağınb dediler: 

- Balalarım, çıxın buradan gedin, biz günümüzü görüb, dövranımızı 
sürmüşük. Barı siz bir gün görün. 

Qız getmak istayir, ancaq Topagöz qoymur. Başlayır yalandan dil tqk
maya ki : 

- No danışırsınız, biz lıcç sizi qoyub bir yero gcda bilarikmi? Qoy ele 
na olacaqsa hamımıza olsun. 

Deme, yoxa çıxan adamların hamısını Tepegöz yeyirmiş . Bir gün 
kandda qalan adamların axırıncısı  da yoxa çıxdı . Tapagöz bir ncça gün 
dözdü. Neca olsa ata-ana idi .  Axır bar geco dözmayib bunları da yedi . 
San deme bunları qız görürmüş. Yazıq qız baş lad ı ehtiyatlı olmağa. Q ız 
Tapagöza dedi : 

- Qardaş, gal buradan gedak, indi da növba bizimdi. 
Q ız bunu dcyird i ki, görsün Tapagöz na deyocak . Topagöz dedi : 
- Bacı, man ölmomişam ki, sano toxunsunlar. Heç ycra getmak lazım 

deyil. 
Q ız gördü ki, yox, bunun fikri ayrıdı. Gece ikan evden çıxdı . Qızııi bir 

iti da var idi . Bunlar ikisi do getmakdo olsun , görak Tepegöz na eladi . 
Topagöz qalx ıb gördü ki, qız yoxdu . Bildi ki, qaçıb . Bu da başladı qı

zm dalınca getmoya. Qız gördü ki, budur, Tepegöz çathaçatdı . Yazıq ora 
baxdı, bura baxdı, bilmadi na etsin. Gördü bir yeka qoz ağacı var. Tez dır
maşdı bu ağaca. Tpagöz ağacın dibine galib başladı yalandan qızı dila 
tutmağa ki: 

- Bacı, düş gal evimize gcdak . 
Qız dedi: 
- Yox qardaş , elo bura yaxşıdı .  
Topagöz gördü ki, qız düşmoyacak, başladı ağacı kosmaye . Çünki o, 

ağaca çıxa bilmirdi. Azca qalmışdı ki, ağac qınlıb düşsün yere, it bayaq tul
landı Tepegözün üstüne. Pancalari ila elo vurdu ki, Topagözün birca gözü 
da çıxdı . Başladı özünü ora-bura vurub qışqırmağa. Bir xeyli çabalayı b öldü. 

Qız sevina-sevina ağacdan düşdü. itin boynunu tumarladı . 
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Bir kişi meşaynan gedirmiş .  Birdan qabağına hal anası çıxır. Kişi tez 
onun yaxasına sancaq taxır, gotirir cvleriııo va onunla evlenir. Hal anası -
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nın iki uşağ ı olur. O haınişa bir i ş  dalınca gcdanda tapşırınnış ki, uşaqları 
yüyriikda olan vaxtı yüyriiyün altına süpürgo çakmayin . 

Bir gün hal anası mcşaya odun dalınca gedir. Kişi deyir ki, durun yüy
riiyün altını süpüriin, görak no olur? 

Evdekilar yüyriiyün altını süpüriir. Ela o daqiqa yüyriikdaki uşaqlar 
donmuş qan parçasına dönürlar. O saat da hal anası galib çıxır. Yüyriiya 
baxıb ağlayır, üz-gözünü cırır. Sonra kişiya yalvanr ki, daha man bu cvda 
qala bi lmaram. Burax çıxım gedim . 

Kişi sancağı çıxarıb onu buraxır. Hal anası gedanda deyir ki, mona bir 
ovuc un, ya da b ir başqa şey ver aparım. Kişi fıkirlaşir ki, yaqin burada 
bir hikmat var. Götüriib hayatin zibilindan bir  ovuc verir ona.  Hal anası 
ç ıx ıb gedir . O gündan kişinin hayatinda heç vaxt zibil olmur. Son dema, 
hal anası hayatin zibilinin borakatini özü ila aparıbmış .  

52 

Bir kişi cin tutur. Yaxas ına iyna sancıb dörd i l  evinda saxlayır, işladir. 
Axırda cin yalvarır ki, mani buraxın, çıxıb gedim balalarıının yanına. 
Mandan siza heç bir pisl ik galmaz . Yazıqları galib bunu buraxırlar . C in 
gedanda deyir ki,  çörayin izi halal elay in. Mani bu qadar saxlamısınız, 
amma heç birinizin ağlına golmadi ki, mandan ölümün alacını soruşası
nız. indi salamat qalın,  man getdim . İstayirlar onu tazadan tutsunlar, cin 
yox olur. 
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Bir kişi har sahar dururmuş ki, atı qan-tar içindadi. Bilir ki, atını cin
lar minir. Gatirir yalıari qırlayır. Saharisi galir tövlaya, göriir atın üstün
da gözo l bir qız oturub. Kişi bunun üstüna sancaq taxıb gatirir eva. Baş
layır bunu işlatmaya. Ancaq bu qıza na deyirmişsa, o, tarsina elayirmiş. 
Deyanda tez gal , gee galirmiş,  deyanda gee gal, tez galirmiş.  Görürlar ki, 
bu qız heç bir işi yarıtmır. Buna deyirlar ki, san ancaq hayat-hacanın zi
bilini tamizla. 

Bir gün qız küçada bir uşağı aldadır. Sancağı yaxasından çıxartdırır. 
Sonra galib çıxır kişinin damına. Çağın b kişi ya deyir ki, man bütün dard
larİn darmanını biliram. An1ma s iz mandan heç zad soruşmadız. Ela hey 
gönderdiniz zibil taınizlamaya. Göriim hamişa zibiliniz bol olsun. Qız 
bunları deyib yox olur. O gündan kişigi l in na işiari iş olur, na da al lari 
boş olur. Hayatlarinin zibil i da hamişa diza ç ıxır . 
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Bir kişi evda oturubmuş .  Göıiir ki, kül lükdo it bir qızı didir. Kişi tez 
cumur, qızı itin alindan alır .  Ondan soruşur k i ,  san kimsan, buralarda no 
gazirson? 
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Qız dcyir ki ,  man cinlar padşahının qızıyam. Biz gözagörünmaz olu
ruq. Takca itlar bizi görür. Buradan keçirdim ki, bu it mani tutdu. Baxdım 
ki, mani parçalayacaq, ona göra sanin gözüne göründüm . San mani ölüm
dan qurtardın. Gedak atarnın yanına. Atam sana na versa alma, de ki, 
ağzıma tüpür. Ondan sonra san har şeyin dil ini bilacaksan. Ancaq garak 
bundan öz xeyrina istifada edib heç bir canlım ac qoymayasan. 

Kişi razılaşır. Bunlar düşürlar yola . Çaya rast golanda çay ikiya ayrı
lır, bunlar keçandan sonra birlaşir. Dağa rast ge landa dağ aralanır, bunla
ra yol verir. Xülasa, axır ki, galib çatırlar cinlar diyarına . Cinlar padşahı 
kişini göran kimi galib alnından öpür. Buna çoxlu qızıl-gümüş verir. Kişi 
alınır, deyir ki, tüpür ağzıma. 

Cinlar padşahı bunun ağzına tüpürür, sonra cinlar kişini qaytanb qo
yurlar öz evina. Kişi görür ki, dünyada na varsa, hamısının dilini bilir. 
Baş layır şad-xürram yaşamağa . 

Bir gün bu kişi çörak yeyirmiş . Pişiyi evdoymiş, iti eşikda. Qapı da 
açıq imiş . Kişi eşidir ki ,  it pişiya deyir: 

- San orda yeyirsan , man burda acam. 
Pişik deyir: 
- Manim yediyim xırdaca bir tikadi . Onu sana versam, özüm ac qala

ram. Darıxma, sabah ağamızın davasİ ölacak, onda doyunca yeyarsan. 
Bu sözlarİ eşidan kişi tez aparıb davanİ satır. Axşamı yena it pişiya 

deyir : 
- Mani n iya aldatdın? 
Pişik deyir : 
- Sabah ağanın kahar atı ölacak. Doyunca onun atİndan ycyarsan . · 
Kişi apanb atı da satır. Axşam it pişiya deyir: 
- Mani yena aldatdın. Axı man neça gündür acam, na yeyim bas? 
Pişik deyir : 
- Sabah ağamızın özü ölacak, ehsan veracaklar, doyunca ycyarsan. 
Kişi qorxuya düşür, amma ta hara yetacak. Saharisi 8zrayıl galib 

onun canını alır. 
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SEHİRLİ NAGILLAR 

Dostluğun sirri 
Bela ravayat clayirlar ki, bir padşahın gözünün ağı-qarası Malik adlı 

birca oğlu var imiş. 
Bir gün Malik ata minib daniz qırağı ila gedirmiş , bir da görür ki, öz 

mehtarlari ila qonşuları keçal Marnmad suyun qırağında dalaşırlar. Malik 
bunları aralaşdırıb deyir: 

- Nayiniz artıq düşüb ki, bir-birinizi qırırsınız? 
Mehtar deyir : 
- Ağa, man gördüm ki, daryanın üzünda bir sandıq o yana-bu yana 

langar vurur. Girdim onu çıxartmağa, keçal Mammad özünü yctirib baş
ladı ki, sandığı avvalca man görmüşam, indi onun üstünda dalaşırıq . 

Malik çıxardıb bunların harasina beş manat pul verib sandığı onlardan 
aldı . Bir az gerlandan sonra öz-özüna dedi : 

- Açım görüm bunun içinda na var ki, onu daniza atıblar? 
Oğlan bu fikirlo sandığın ağzını açdı . Gördü içinda bir balaca da san

dıq var. Onun da ağzını açdı, görrlu bunun da içinda bir sandıq var, bela
bela oğlan üç sandıq açdı, axırıncı sandığın ağzın qaldıranda gördü içinrlu 
yazılı b ir maktub var. Maktubda yazılmışdı : "Har kus haqiqi dostluq ela
mayin s irrini öyranmak istayirsa, üç qoca qalaçasina getsin" .  

Oğlan maktubu oxuyub qurtaran kimi atasının yanına gedib deyir : 
- Ateyi-mehriban, mana icaza ver uzaq bir safara çıxım. 
Padşah deyir: 
- Oğul, xeyir olsun, de görüm safarİn haradır? 
Oğlan dinmir. Atası yena sual verir. Oğlan görür ki, atası al çakmak 

istam ir. Odur ki, maktub ahvalatını atas ına danışır. Padşah gülüb dcyir: 
- Hansı ağılsız adamsa yazıb atıb, san da onun sözü ila yerindan oy

nayıb gedirson. Dostluq elamayin sirrini magar burada öyranmak olmaz? 
Oğlan gördü ki, atası onun gctmayino razı olmayacaq, odur ki, bir söz 

demayib, düz galdi sarayın qam otağına. Bura ela bir yer idi ki, kimin 
dardi-qarni olsaydı girib orada ağlayıb göz yaşı tökordi. Bu otaqda hor no 
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varsa qara rongdaydi .  Oğlan da qara paltar geyib düz bir hafta burada qal 
dı . O qadar ağ layıb ah-zar eladi ki ,  gözünün yaşından ol indaki kağızın 
rangi gctdi . 

Bu ahvalatdan sonra padşah ha gözladi, oğlundan soraq çıxmadı . Baş
ladılar onu axtarmağa. Axırda galib Maliki sarayın qam otağında tapdılar . 
O saat gedib padşaha xabar apardılar. Padşah vaziri da götüriib oğlunun 
yanına galdi. Gördü Malikin rangi qaçıb , ağlamaqdan göz tari ş işib . 
Padşah soruşdu : 

- Oğul, na olub, dardin nadir? 
Malik dedi :  
- Haqiqi dostluq elamayin sirrini öyranmak üçün uzaq safara getma

yima sandan icaza istadim, vermadin. Na qadar eladim ki, özümü ala 
alam, gücüm çatmadı .  Odur ki, galib qam otağına girdim . 

Atası oğluna na qadar nasihat eladisa, gördü kar elamir, ax ırda alacı 
kasildi, vaziri ila maslahatlaşib bu qarara galdilar ki, yüz atl ı ila Maliki 
yola sals ınlar. Özü da atlılara öyratdi ki, bir az gedondan sonra atları su
lamaq bahanasila qaçıb haraniz bir tarafa dağılarsınız, axırda oğlum ba
xıb göror ki, tak qalıb , alacı kasi lar, o da qayıdıb galar. 

Padşah oğluna icaza verib onu yüz atlı i la yola saldı. Oğlan ela bir az 
getmişdi ki, birdan keçal Marnınada rast gol di. Onun qabağını kasib dedi :  

- Ay Maınmad, danizdan tapdığınız sandığın içindan bir  maktub tap
mışam. O maktubda yazılan sözlarİ öyranmaya gedirom. Gal manimla 
gedak. 

Keçal dedi : 
- Yaxşı, qoy onda gcdim ata-anama deyim galim. 
Keçal Maınmad atasından icaza aldı , anası onun xurcununa bir arpa 

çörayi qoyub yola saldı . Keçal Mammod düz galdi Malikin yanına. Baş
ladı lar igetmaya. Manzilbamanzil yol getdilar. Bir qadar gerlandan sonra 
keçol Maınmad baxıb gördü ki, atlı lar ela hey azal ır, amma üstünü vur
ınadı ki , batka Malik ahvalatı belo görüb geri qayıda . Bir da Malik dönüb 
geri baxanda gördü keçal Marnmadia ikisi qalıb . Keçal Maınmad dedi : 

- Qoşunsuz tokca getmakla na el aya bi larik, gol biz da qayıdaq . 
Molik dedi : 
- Keçal qardaş , görürarn qaçmaqdan ötari ürayin nana yarpağı kimi 

asir, istayirson san da qayıt, man takca gedaram . 
Yaxşı deyiblar, keçol çoxbilmiş olar, bir altdan yuxarı baxıb dedi :  
- Ağa Malik, yarlından çıxartma ki , o yeri tapsam takca man tapaca

ğam. Odur ki, man saninla gedacayam. 
Bunlar baş lad ı lar getmaya. Az getdi lar, çox getdi lar, dara-tapo düz 

getdilar, orada aynan , i l nan, burada şirin dilnan, bir da gördülar ki, çö
raklari qurtarıb . 
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Malik dedi :  
- indi biz neylayok, çörayimiz qurtarıb, acıİldan ölürük. 
Kcçal Mammad dedi :  



- Anaın xurcunuına bir arpa çöreyi goyub, gel onu yeyak. 
Keçel çöreyi çıxartdı , başladılar yeınaya, Malik ömründa arpa çöroyi 

yeınaınişdi, arnına olacı yox idi . Arpa çörayini yeyib gurtarandan sonra 
başladılar yena yol getmoya . Gethaget ga lib b ir dağa çatdı lar. Dağı aş ıb 
bir güllük-çamanlik yere çıxdılar. Bura ela bir yer idi ki ,  baği-gülüstan 
bunun yanında hcç na. Burada o qadar gül-çiçek vardı ki, harasi min ron
ga ça l ırdı , atrindan adam valeh olurdu. Bülbül, turac, kaklik, qırqovul, 
bildirç in , tovuz guşu, tutu quşu, hamısı bir-birina qanşmışd ı . Mara!, cey
ran,cüyür da ki, !ap istediyİn qadar. Burada can dannam desen, vardı .  
Bağın lap ortasında bir karpici gızıldan, bir karpici gümüşdan bir saray ti
kilmişdi ki, başı göyda buluddan nam çakirdi . Amma buranın dörd tara
fında ele bir galaça var idi ki, baxanda adaını vahiına basırdı.  

Malik dedi : 
- Görürsen, na gözal yerdi, !ap ölüb galmağa dayar. 
Keçal Mammad dedi : 
- Ağa Malik, hala bilmak olmaz, o qalaçadan manim gözüm su içmir. 
Har ikisi  yavaş-yavaş qalaçaya taraf getdilar. Ela yen ice qalaça gapı-

lanna çatmışdılar ki, bir da gördülar bir gurultu, narilti gopdu, cia bil yer
göy larzaya galdi, galaçanın darvazaları tayhatay açıldı . Qeybdan bir al 
galib Maliyi-, bir al da keçal Marnınadi atdan düşürtdü, ikisinin da atını 
apardı galaçaya. Bunlar elaca bir atları, bir da iki al gördüler, adam göza 
görünmürdü. Bu iki al atları apardı tövlaya , bunlar da atların dalınca get
dilar. Gördülar bu tövla bir meydan yckalikda yerdi , ycna bir neça al gol
di, atlara arpa-saman tökdü. Sonra da harnan allar Malikle keçali getirdi
lar galaçadakı barigaha. 

Malik gördü ki, burada bir calı-celal var, bir ziynot var ki, öz atasının 
imaratİ bunun yanında daxmaya oxşayır. Bir azdan sonra bunların allarini 
yudular, dasmal verdiler. Sonra süfra açıldı, ortal ığa gırx cür yemek ge
tirdiler. Har şey goldi , amma hardan galdi, kim gatirdi , görünınürdü. 

Bunlar ac idilar deya, doyunca yediler . Sonra yena iki al galib süfrani 
yığışdırdı . 8llar Malikle keçalin golundan tutub apardılar yataq otağına. 
Qonaqlar soyunuh yatdılar. Padşah oğlu Molik çox yorulmuşdu, ham da 
arköyün böyümüşdti deya, ela başını yatağa qoyan kimi getdi yuxuya. 

Arnına keçal Mammad çox ağıllı idi, fikirlaşdi k i , birdan bunları öldü

rarler. Odur ki, sarvaxt yatınışdı. Gecedan bir xeyli keçmişdi . Keçal gör

dü otag gapısı tayhatay açıldı. Qara ammaınoli, gara abah, qara başmaqlı 
üç qoca içari girdi .  Qocaların birinin alinda kitab, birinin alinda qara asa, 
birinin alinda da qara gabzali gılınc var idi. 8linda qılınc olan goca dedi: 

- Na dey irsiniz, bunları q ı lıncdan keçirirnıni? Qorxuram ged ib sirriıni
zi yayalar. 

ali k itablı qoca dedi : 
- O yatan ca van oğlan padşah oğludu. Öldürson, atası sandan intigam 

alar. Bu biri da kcçal Mommaddir, ona da hala ölüm yoxdu .  
81i  asalı goca dedi :  
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- Bes bun ları neylayak? 
ôli kitablı  qoca dedi : 
- indi ki,  bunlar b ize panalı gatirib lor, yaxşısı budur ki, onlara kömak 

edak, yazıqdı lar . 
Ela qocanın söz ağzından qurtaran kimi keçal Mammad yerindan qal

xıb düşdü onun ayaqlarına. Başladı yalvarınağa ki, ey qoca , bizdon köma
yini asirgama , gedirik osil dostluq elamayin sirrini öyranmaya . Biza bir 
yol göstarin. 

Qoca dedi: 
- Ey oğlan , san ki, bela yalvanrsan, onda man deyim yarlında saxla. 

Sahar sübh tezdan durub, atları minib yolun sağ tarafi ila gedars iniz . ôv
valca qabağınıza bir tülkü çıxıcaq. Bu tülkü bir sehirbaz qandı . O, yeddi 
yolun ayrıcında oturuh galib-gedanin s irrini öyranir. Nabada ona sirr ve
rasiniz. Özü da tülküdon bir az aralanan kimi düşüb atlarınızın nalını sö
küb tarsina nal layars ın ız .  O tülkünün xasiyyatidi, agar sizdan bir söz ala 
bilmasa , iziniza düşüb axtaracaq, atlarınızı tars ina nallarsınız, izi itirib 
sizi tapa bi lmaz . 

Bir az da gerlandan sonra har tükü min bir rang çalan gözal bir quşa 
rast olacaqs ınız, ona da bir az dan töküb gcdarsiniz, amma nabada onu 
vurasınız! O da tam tilsimlidi . Bu iki tilsimdan qurtarandan sonra gedib 
bir danizin konarına ç ıxacaqs ınız . Sizin m indiyiniz bu atlar o danizi keça 
bilmayacak Atların yahar-yüyanini açıb buraxarsın ız mcşaya .  Sonra gö
racaksiniz ki, daryanın qırağında qara bir qaş var. O qara daşın altında bir 
at cilovu var.O cilovu götürü b bir ucunu atarsız daniza. Amma onu da de
yim ki, o daşın balae:llığına baxma, onun ağırlığı min puddur, na qadar 
elasan, yerindan tarpada bilmazsan. Daşın yanında durub deyarsan : 

-,Ey qara daş , san göydan düşdün, yer sana kömak durdu, san da ma
na k0mak dur. Sözü deyandan sonra daşı qaldırarsan, onda daş yüngülla
şacak, cilovu götürarsan. Bir da görocaksan ki , danizdan üç ayaqlı bir at 
çıxdı . Atılı b minarsiniz harnin ata. Ela ki , ata m inib o tarafa keçdiniz, bir 
bela qara daş da o tayda var. Yena cilovu atın başından çıxardıb qara da
şın altına qoyarsınız. Atla işiniz olmaz. At quruda geda bilmir, yena qayı
dıb daniza giracak. Ela ki, o taya çıxdınız, haraniz damİrdan bir çarıq ge
yib, aliniza da damir asa alars ınız.  O qadar gedors iniz ki , çanqların da
bam deşilar, asanın ucu yeyi lar, onda harnan yerdo dayanarsınız. Siza bir 
qarı rast olacaq, ona pul verarsiniz, axtardığınız yeri o siza tap ıb göstarar. 

Qocalar sözlarini deyib getdilar. Keçal Mammad Maliki silkalayib 
oyatmaq istadi .  Gördü o ela yatıb ki, ela bil ölüdü. Bir tahar oğlanı yuxu
dan oyatdı .  Malik dedi : 

- Ay zal ım keçol, niyo mani yarımçıq oyatdın, ela yaxşı yuxu görür
düm ki , san manim yerima olsan, heç ayılmazdın . 

Keçal Mammad dedi : 
- Ağa Malik, xoş sanin halına, yatıbsan, dünyadan xabnrin yox. Bi l 

saydin ki , geca qocalar can ıma n a  qorxu salmışdı l ar, onda ürayin qopardı .  
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Malik dedi :  
- Ne qoca, sen ne danışırsan? 
Keçel Mammad gece gördüklerinin, eşitdiklerinin hamısını Malike 

söyledi. Amma birca quşa rast gelmak ehvalatını tersina danışdı, dedi ki, 
garak quşu oxla vurasan. Keçal qasdan bu ehvalatı açmadı ki, birden de
mek olmaz yolda Malikle sözleri çap geler, sonra Malik keçeli qovar ki, 
onsuz da sirleri özüm bilirem. Amma keçel Malikle şart bağladı ki, garak 
yolda ne desam, ona qulaq asasan. Özleri da alıd-peyman eladiler ki, 
möhkem dost olaq. İkisi da barmaqlarını çertib qanlarını qatdılar. 

Malikle keçal evden çıxdılar ki, atıarını gatirsinler, gördülar harnin iki 
al atları gapıda hazır saxlayıb . Atları minib yol getmayin binasını qoydu
lar. Qoca dediyi kimi , avvalca qabaqlanna tülkü çıxdı. Tülkü adam kimi 
dil açıb bunları ne qeder dile tutdusa, bir sirr öyrana bilmadi . Malikgil bir 
az tülküden aralanan kimi atlarının nallarını söküb tersine nalladılar. Bir 
qadar de gedanden sonra quşa rast oldular. Malik oxunu yaya qoyub quşu 
vurmaq isteyanda keçal qoymadı . 

Malik dedi : 
- Sen demişdin ki , axırda rast olduğun quşu oxla vurarsan, has niye 

qoymursan, olmaya sözündan döndün? 
Keçel Mammad dedi : 
- Y ox, ağa Malik, man qasdan bir şeyi tarsina demişdim, arxayın ol. 
Bunlar bir az da gedendan sonra galib çatdılar harnin danizin qırağına. 

Atların yalıar-yüyenini aç ı b buraxdılar meşaya . Keçal Mammad qara da
şı qaldınb altından cilovu çıxartdı, aparıb danize saldı, o saat bir da gör
dülar bir gurultu, narilti qopdu ki, ela bil yer-göy larzaya geldi. Deniz 
talatüro eladi, içindan üç qıçlı bir at çıxdı. Keçal tez cilovu çakdi, at istedi 
yene denize girsin, keçel cilovu buraxmadı. Bir çatinlikla ikisi da tarkla
şib ata mindilar. At özünü vurdu daniza, bir göz qırpımında bunları çı
xartdı o taya. Keçal Mammad cilovu başından açıb buraxdı, at o saat girdi 
denize, gözdan itdi. Keçal cilovu bu tarafdaki daşın altına qoydu. 

Axtanb özlerine demir asa, bir da demir çarıq tapdılar. Çarıqlan ge
yib, demir asanı eline çakib çanğın dabanını, qınb yerin damarını, dara
lardan yel kimi, tapalardan sel kimi, dağların etayi ila, yolların kesesi ila 
az getdilar, üz getdilar, dera-tepa düz getdilar bir de baxıb gördüler ça
rıqlarının dabanı deşilib, asalarının da ucu yeyilib. Bildiler ki, menzile ça
tıblar. O yana, bu yana boylanıb gördülar yaxında bir koma görünür, get
diler ora. Qapını döymek isteyanda qabaqlarına bir qarı çxdı. Deyirlar 
qarılar cürbacür olur. Bu, yaxşı qarılardan idi. Malik qarını saxlayıb dedi : 

- Qarı nana, qalmağa yerimiz yoxdu, bu geealiye bizi qonaq saxlaya 
bilarsanmi? 

Qarı dedi :  
- Ay oğul ,  düzünü bilmak i stayirsinizsa, qalmağa yerim var, amma 

yemaya çörayim yoxdu. 
Malik dedi : 
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- Ay qarı nana, zarar yoxdu, taki yer olsun, yemek tapmaq asandı . 
Malik cibindan bir qiymatli la l çıxardıb verdi qarıya, d e di: 
- Qan nana, apar bu la li xırdala, bir az ayınnan-uyunnan al getir, yeyak . 
Qarı lali göran kimi gözleri az qaldı kallasina çıxsın, sevina-sevina 

d üz getdi şaharda bir tacir var idi on u n  yanına. Lali verib dedi: 
- Qar d aş , al buna bir az yemak-içmak ver, qalanını d a  x ı r d a l a  qaytar. 
Tacir lala baxıb gör dü bu ela qiymetli d aş d ı  ki, bunu x ırd alasa pulunu 

qan takce apara bilmayecak. Odur ki , dedi : 
- Qarı nena, get bir hambal g atir, pulunun artığını apa r. 
Qarı bu sözü eşidan d a  ela bil di ki, tacir onu ala sa l ı r ,  amma ü rayinda 

d e d i : 
- Gedib getiraram, g ö r sam tacir mani alda d ıb ,  ond a onun başına bir 

oyun açararn ki, anasından am diyi sü d b urnund an galar. 
Qarı gedib bir hambal çağırdı . Tacir hamb a l ın d a l ına bir kisa pulla şey 

yükledi. Qarı gördü xeyir a, tacir d üz  deyirmiş, hambalı getirdi evine, yü 
kü boşaltdı. Hambal pulun u alıb g et d i .  

Malikle kcçal qannı dila tutub qılığına gir dil e r. 
Keçel dedi : 
- Qarı nana, bizim bir işimiz var, agar  onu d üzel t san, sana o qadar 

la l -cavahiret verarİk ki, yığıb-yığışdıra bilmazsan. 
Qarı d e di: 
- Oğul , ela bu verdiyiniz pul d a  basimdi. Deyin görüm mandan na is 

tayi r siniz? 
Keçal Memme d dedi: 
- Biz asil dostluğun, sadaqatin sir larini öyranmaye galrnişik. Eşitıni

şik ki, bu işleri sehirli üç derviş qa l açasin d an öyranmak ol ar. indi o yeri 
bize göstara biler san mi? 

Q�n gülüb dedi: 
- Sizi ma nim yanıma gönderen derviş lar İn o l duğu yer axtardığınız qa

laçanin özü d ür. 
Malik dedi:  
- Qarı nana, bas ela isa harnan dervişlar bizi niya senin yanına gön

der d i ler? 
Qarı d edi: 
- Oğul l a r ım, onu ma n indi deya bilmaram, siz d erviş leri bir da göre

ceksiniz, on da xabar alarsınız, onlar bu si r den sizi ag ah edarlar. indi bu
radan gedarsiniz lap şahardan çıxhaçıxda qab ağınıza hünd ü r  bir imarat 
çıxacaq. Orada 8hmad la, Memmad adlı iki d ost olur. Axtard ığınızı ora
d a n  öyrana bilarsiniz. 

Malikle keçal qannın yanından çıxıb b aş la d ı la r  yol getmeya, bir az 
get miş d ilar ki, gör d ülar şaherin kenarında bir çoban qoyun otarır. Ona 
yaxınlaşıb ded iler: 

- Ay çoban qardaş, balka sen bi lasa n , bu r alard a 8h mad la Mammad 
adında iki d ost var, onlar harada olurlar? 
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Çoban dedi : 
- Ela man onların qoyunlannı otanram. Odur bax, o uzaqda görünan 

hündür imarat onlanndı . 

Malikla Keçal bir xeyli gedib harnan yera çatdılar. Qapını döydülar. 
Qapıya ahmad özü çıxdı .  

Malik dedi :  
- Biz qarib adamıq, qalmağa yerimiz yoxdu, özü da sizinle işimiz var. 

Bizi bir geealiye qonaq saxlaya bilersinizmi? 
8hmad dedi : 
- Qardaş, qonağa gözüm üsta yerim var, huyunın içari. 
ahmed qonaqları apardı eva. Oradan, buradan söhbat eleyandan sonra 

ortalığa yemak galdi. 8hmad qonaqlara yemak taklif eladi . Heç biri alini 
süfraya uzatmadı .  Kişi na qadar eladisa Malikla Keçal yemadi . 

- Niya manim çörayimi yemirsiniz? 
Malik dedi : 
- Qardaş , biz galmişik saninla dostun Marnmadin sirrini öyranmaya. 

agar bu sirri demasan, alimizi süfraya uzadan deyilik. 

8hmad gördü ki, qonağı çox tars adamdı , sirri demasa, alini süfraya 
uzatmayacaq. Odur ki, dedi :  

- Qardaş, siz qulaq asın, indi man öz sirrimi açım. Manim cavanlıqda 
çoxlu dostlarım vardı . Günde biri ila kef çakib, vaxtımı keçirardim. Bir 
gün atam dedi :  

- Oğul , sanin ki,  bu qadar dostun var, heç onları sınayıbsanmı? 
Man dedim: 
- Ata, yox man bilirarn ki, onlar manim yaxın dostlanmdı. Görürsan

mi har gün galirlar yanıma; mani güldürürlar, danxmağa qoymurlar öz
larindan da heç bir pislik görmamişam . 

Atam dedi: 
- Oğul, san hala uşaqsan, adam har üzüna gülana dost demez. Onların 

çoxusu yemak dostudu, indi az-çox dövlatimiz var, milçek şiraya yığılan 
kimi onların da çoxu yemaya-içmaya galir, san da ela bilirsan ki, sani is
tayib galirlar, gal bir-bir dostlarının ürayini yoxla. 

Atarnın sözündan sonra , günlerin birinda bir qoyun öldürüb saldım bir 
çuvala, ağzını da bağlayıb aldım dalıma, axşam şar qarışanda düşdüm 
qapı-qapı dostlanının evine, hansı dostum qapıya çıxdısa çuvalı yere qo
yub dedim. 

- Bu gün alimdan b ir xata çıxıb , vunıb padşahın an çox sevdiyi qoçu 
öldürmüşam, 8gar şah bu iş i hilsa, mani dar ağacından asdırıcaq. indi qo
çun camdayini gatirmişam ki , sizda gizladim, san na deyirsan? 

Dostum qaş-qabağını töküb ded i : 
· 

- Canım , al çak yaxamdan, qalat clamadim ki,  saninla dost oldum, in
di olmuram . 

Çuval ı dalıma götürüb bütün dostlarıının yanına getdim . 8hvalatı söy
leyan kimi hamısı qapın ı  üzüma bağlayı b mani qovdular. O geca düz otuz 

35 



doqquz dosturnun evine getd im , heç biri moni yaxın qoymadı. Kor-peş
man qay ıdıb geldim evimiza , birdan yadıma düşdü ki, yolun qırağında 
man im bir köhne tanışım var. Onunla o qadar da yaxın deyildim. istedim 
bunun qapısını döyam, ürayima geldi ki, gece-gündüz evimda yeyib-içan 
dostlarım mana yiya dunnadı,  bu nece yiya durar? 

Birdon lanet şeytana deyib, qapını döydüm, kişi özü çıxdı qapıya. Sa
lamlaşıb dedim : 

- Tasadüfan vurub padşahın qoçunu öldürmüşam, indi onu gizlatma
ya yer tapmıram , galmişom senin üstüne ki, mana bir kömaklik edasan. 

Kişi dedi :  
- 8vvala, san özganin qoçunu öldürmakda çox pis iş görübsan. Daha 

olan o lub, keçan-keçib, indi garak sana kömak elayam. Bir qoçdan ötrü 
sani ölüme vermak olmaz. 

Kişi bel, külüng götürüb dedi : 
- Düş qabağıma , gedak camdayi şaherin qırağında bir yerda basdıraq. 
Biz ikimiz da yol başlayıb getdik. Bir xeyli gerlandan sonra kişi çuval ı 

mandan aldı ki, san yorulubsan , ver bir az da man götürüm. Man çuvalı 
vermak istamadim, amma zorla alimdan aldı. Gedib bir balaca arxın qı
rağına çatdıq . Bu arxın böyründa bir çuxur qazıb çuvalı yere basdırdıq, 
üstünü torpaqlayandan sonra kişi dedi : 

- Dostum, gal bu arxı bir balaca baridan qazaq, su düz çuvalın üstün
dan axsın . Heç kimin ağlına galmasin ki, burada bir şey var. 

İkimiz da arxı bir azaca baridan qazıb aydik, su düz qazdığımız yerin 
üstündan getdi . Sonra man kişidan çox razı lıq eladim, qayıtdım eyima. 
Sabah açıldı, getdim harnan dosturnun yanına ki, ona yena razılıq elayim. 
Dedilar evde yoxdur, filan beyin toyuna gedib. Öz-özüma fikirlaşdim ki, 
bu dostluqda sadaqatli adama oxşayır.İndi da qoy bunun sirr saxlayan 
olubJoimamasını yoxlayım . Odur ki, getdiın harnan toy maclisina . Gör
düm şaherin naki manam-manam deyan adamlan var, hamısı burdadı . 
Düz girdim içari, gördüm dostum yuxan başda aylaşib . Onun adı Marn
med idi . Sa s imi ucaldı b dedim. 

- a, senin atan bela, anan bela, bir çıx eş iya , gör sanin başına na oyun 
gatiracayam. Dostum manim bu sözümdan heç kefini da pozmadı , dedi :  

- a, ahmed yeri get, söymürsan na istayirsan de, qorxma, dernararn 
ki, su nayin üstündan axır . 

Man dostumdan bu sözü eşidan kimi başa düşdüm ki, bu çox möhkam 
adamdı . 

O gündan Marnınada olan malıabbatim bir idisa , oldu min. Gediş-ga
l işimiz günü-gündon artdı . İş ele getirdi ki, Mammad özga şahara gedasi 
oldu. Ev-eşiklarini satıh, atası ila birlikde köçdülar özge bir vilayata . 

Aradan bir müddet keçdi ,  atam-anam öldü, alim aşağı düşdü, dolana 
bi lmadim. Bir hacım qa lmışdı , onu da götürüb getdim özge bir vilayata . 
Heç ycrdo iş tapmadım, al imda olan pulum da qurtardı, cır-cındır paltarın 
iç inda qaldıın. Bir da öyrandiın ki ,  dostum Maınınad bu şaharda o lur . 
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Yem aya bir tika çörayimiz yox idi , Bacım acından taqetden düşmüşdü . 
Fikirleşdİm ki , gcdim heç olmasa Marnınadi tapım, bir az ondan borc 
alım .Soraqlaşa-soraq laşa gedib qapısını tapdım. Gördüm arvadı i la çıxıb 
gedirlar . Yavaşca onu bir yana çakib dedim : 

- Qardaş, bir tahar galib bu şahara çıxmışam, yerim yoxdu, puluro 
qurtanb , mana bir az alborcu ver . 

Gördüm Mammad heç üzüma da baxmaq istemedi ,  çıxardıb beş-on 
türnan pul verdi, sonra çıxıb getdi . Man Marnınadi bela soyuq göranda 
istedim pulu geri qaytarım, fikirleşdün ki, bacım acından ölür, heç olmasa 
bu pula atdan, çörakdan alım aparım yesin . 

O gece gedib bacı-qardaş karvansarada qaldıq.  Sahar tezdan bir da 
gördüm bir arvadla bir cavan qız galib mana dediler: 

- Oğul, göriirem siz qarib adama oxşayırsınız. Bizim burada yeddi 
otağımız var. Hamısı boşdu, gedak siz da olun manim uşaqlanm, ana-ba
la kimi bir yerda dolanaq. 

Man gördüm ki, buralarda onsuz da ev tapmaq çatindi , bir da yemaya 
heç na tapmıram, ev pulu haradan tapacam . Razı oldum, durub arvadın 
evine getdik. O gündan arvad biza öz uşaqları kimi baxdı .  

Bir gün evdan çıxıb bazara gedirdim . Bir da gördüm bir qoca kişi qa
bağımı kasib dedi: 

- Oğul, man senin atana iki kisa qızıl borcluyam. Odur ki, al bu pullar 
sana çatacaq. 

istedim almayam, kişi al çakmadi. Pulu aldım, gatirib xarclayib do
landıq. 

Günlerin birinda 8hmad bazarda Mammada rast geldi . Onu göriib ge-
ri qayıtmaq istedi . Mammad onu sas layib dedi : 

- 8hmad, deyasan mandan k:üsübsan. 
8hmad dedi : 
- 8lbatta, k:üsmüşam . San dostluqda sadaqatli adama oxşamırsan . 

Man sandan pul İstayanda üzüma da baxmadın , heç ketimi da xabar al
madın. Bela da dostluq olar? 

Mammad dedi : 
- 8hmad, har na dedinsa düzdür, onlar hamıs ı olub.  Yolda man sana 

pul verib üzüna baxmadım, o da düzdü. Bunların hamısını qasdan ela 
edirdim. Man gördüm ki, san cırıq-cındır paltarın içinda di lançiya oxşa
yırsan, arvadım sani bu kökda görüb tanımasın deya , qasdan sana soyuq
luq gösterdim. Amma sonra atama iki kisa qızıl verib sana yol ladım, ana

mı öyretdim gedib sani oğulluğa götürdü. 
Man gördüm ki, Marnmadin dediklarinin hamısı doğrudu. Onunla da

ha da yaxınlaşdım . O vaxtdan biz bu şahare köçüb burada yaşayınq. 
Oğul , indi bil, agah ol ki, bizim dostluğumuzun sirri bu idi . 

Malikle keçal Mammad bir da baxıb gördülar xoruzlar banlayır, sahor 
açılır. Kişidan razıl ıq elayib atiarını sürüb başladı lar yo l larına . Az getdi
lar, çox dayandı lar, çox getdi lor, az dayandılar. Malikgil öz vatanlarina 
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çatmaq üçün yeddi padşahın torpağını keçmali idilar. Bir xeyli gedandan 
sonra iki dağın arasından keçmali oldular. Dcma bu dağda qırx quldur ya
şayırmış. Bunların pcşasi galib-gedari.i soymaq imiş. Malikgit burdan ke
çanda quldurların gözatçi lari onları gördüler, har tarafdan onları mühasi
raya almaq istadilar . Keçalla Malik özlari ila qılınc da götürmüşdülar. 
Başladılar vuruşmağa. 8vvalca quldurlar beş-on nafar idi. Onlar gördü
lar ki, keçalla Malike hata bilmayacaklar, odur ki, quldurbaşıya xabar 
gönderdilar ki, na durubsan, iki nafar senin adamlarını az qalır ki, öldür
sün. Quldurbaşı o saat amr el adi ki, quldurların qırxı da atlansın. Y erda 
da olsa, göyda da olsa onları tutub gatirsinlar. Malikgit bir da gördülar 
ki, üstlarina o qadar quldur gelir ki, bunları qırıb qurtarmaq olmaz. Odur 
ki, atıanna "qoyma" deyib başladılar quş kimi uçmağa. Bunlar qaçmaqda 
olsun quldurlar qovmaqda. Birdan keçal Marnmadin atının ayağı büdradi, 
at yıxıldı . Ha elayib ayağa qalxana kimi quldurlar keçal Marnınadi tutdu
lar. Gatirib saldılar zindana, özüne da dedilar ki, üç gündan sonra boynu 
vurulacaq. Keçal Mammad zindanda qalmaqda olsun, Malik qaçıb canını 
qurtardı.  Gedib bir çarnanliye çatdı . Gördü çox yorulub. Atını çamana 
buraxıb özü bir ağacın dibinde yatdı. Dema bu çarnanlik padşahın qoruğu 
imiş. Qoruqçular atı gören kimi galib atı tutub Malikle birlikde apardılar 
şahın yanına. Şaha xabar verdilar ki, has bu adam sanin arnrini pozub, 
atını salıb qoruğa, at qoruğun otunu yeyib qurtarıb. 

Padşah o saat amr eladi ki, apann onu salın zindana, otuz doqquz gün 
keçsin, qırxıncı günü dar ağacından asın. Heç Maliki danışmağa da qoy
madılar, italaya-italaya aparıb saldılar zindana . Malik zindanda qalmaq
da olsun görak keçal M arnroad na eladi . Keçali zindana salanda onun ya
nında bir cavan adam da var idi .  Bu cavan da padşahın qazabina keçib 
yeddi ildi zindanda azab çakirdi. Ela harnan geca yazıq oğlan öldü. Keçal 
fürsatdan istifada edib öz paltarını çıxarıb ölüya geydirdi ,  ölünün paltan
nı da özü geydi .  Ölünü apan b zindanın bir küncünda divara söykadi . Özü
nü ölülüya vurub düz qapının ağzında uzandı . Sahar açıldı. Gözatçilar 
geldilar ki, dustaqlara çörak versinlar, gördülar ki, biri ölüb. Tez götürüb 
onu bir hasira büküb ölü arabasına qoydular ki, aparıb atsınlar. 

Keçal Mammad yolda hasirin arasından yavaşca sürüşüb özünü saldı 
yera. Aralıaçı şahardan lap kanara çıxıb bir uçurumun kanarında dayandı. 
Hasiri arabadan italayib salmaq İstayanda gördü ki, hasirin içinda heç na 
yoxdur. Eia bildi yolda düşüb . Arabam galdiyi yolla geri sürdü. Düz galib 
şahara çatdı, amma hasirin içindakindan heç bir iz tapa bilmadi , ancaq 
qorxusundan bu ahvalatı hcç kima açmadı .  

Keçol arabadan sürüşüb düşandan sonra gece-gündüz o qadar yol get
di ki, galib Malikin dustaq olduğu ölkaya çatdı .  Gördü şaharda car çakir
lar ki, bu gün mcydanda adam asacaqlar. Keçal da galdi oraya. Gördü dar 
ağacının qabağında taxt qurulub, taxtın üstünda padşah, vazir, vaki l ,  yer
da calladlar hazır dayan ıblar. Dar ağacının altında qolu bağlı dayanan da 
Malikdir. 
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Keçal tez padşahın hüzurunda baş ayib dedi:  
- Ey şahım, man bu adam haqqında sana çox lazımlı sözlar deyaram, 

amma garak onun asılmağını mana havala elayasan . 
Padşah dedi : 
- Ey cavan, san onun haqqında mana na deyacaksansa de, sözdan xo

şum galsa şartini yerina yetiraram. 
Keçal hiyle işletdi : 
- Ey padşah, bu özü şah oğludur. Bura galmakda maqsadi seni öldü

rüb şahlığı aline almaqdır. indi san yaxşı elayib onu dar ağacından as
dınrsan. Onu da deyim ki, harnan adamın bir abdi var idi ki , seni dar ağa
cından asdırası olsa at üstünda asdırsın. 

Şah dedi: 
- O ne deyan şeydir? 
Keçal Mammed dedi : 
- Ey padşah, siz amr edin bura bir yaxşı at gatirsinlar. At üstünda asıl

mağın na olduğunu size göstarim, ham da e la onun özünü at üstünda asaq 
ki, görsün özgaya quyu qazanın özü quyuya neca düşür. 

Bu sözlar şahın xoşuna geldi : 
- Oğlan, icaze verdim, na istayirsansa ela. 
Padşah emr eledi, gedib bir yaxşı at getirdiler. Deme, bu Marnmadin 

öz atı imiş . 
Keçal Mammad işare eledi , calladlar kandiri Malikin boynuna keçirib 

onu hop götürüb atın üstüne qoydular. Keçal özü da aline bir qılınc alıb 
sıçrayıb mindi atın terkine. Atı sürü b düz dar ağacının altında saxladı . Ke
çal Mammad dedi: 

- Siz kandiri möhkam saxlayın, man atı geriye süracayam. Onda Ma
lik kandirdan sallana qalacaq. Bu cür asılmağa at üstünda asılmaq deyir
lar. Söz keçalin ağzından çıxan kimi calladlar kandiri çakdilar. O daqiqa 
keçal Mammad qılıncla kandiri kasib ata ele bir tapik vurdu ki, at az 
qaldı göya qalxsın. 

Padşah ahvalatı bela görüb hay-beşir qopardı ki, garak yerde da olsa, 
göyda de olsa onlar tutulub gatirilsin. Bütün qoşun töküldü Malikgili tut
mağa. Qoşun onları o qadar qovdu ki, keçalla Malik galib çatdılar yena 
harnin danizin kenarına. 

Tez keçal Mammad atdan düşüb danizin qırağındakı sehirli qara daşı 
qaldırdı . Altındaki cilovu çıxardıb atdı suya, o saat üç ayaqlı at daryadan 
çıxdı . İkisi da minib sudan keçdilalar. Qoşun özünü o vaxt yetirdi ki, on
lar danizden keçmişdilar. 

Keçal Mammad danizin o tarafina çıxandan sonra cilovu yena aparıb 
qoydu qara daşın altına. Bir az piyada yol getmişdilar ki, bir da gördülar 
meşaya buraxdıqlan atlar çamanda otlayır. Tez harasi öz atma minib baş 
ladılar getmaya, galib çıxdı lar harnan dervişlarİn qalaçasına. Ela qala
çanın qapısına yaxınlaşan kimi yena iki al galib bunların atiarını apardı 
tövlaya, özlerini da eva . Yemak-içmak geldi ,  yeyib qurtarandan sonra 
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yer salındı,  girib yatdılar. Bütün bu işleri iki al görürdü, adamlar özlari 
göze görünmürdülar. Malik o qadar yorğun idi ki, başını yastığa qoyan 
kimi yatdı . Keçal Marnınadi da yaman yuxu tuturdu. Gördü o da yatacaq, 
tez baş barınağını çartib içine duz basdı, Barınağının ağrısından yata bil
merli . Amma gözünü yumub özünü yuxuluğa vurdu. Keçal bilirdi ki, yena 
qocalar galacak. 

Gecedan xeyli keçmiş bir da gördü qapılar tayhatay açıldı, avvalce 
alinda kitab olan qoca, lap axırda alinda qılınc olan qoca içari girdi . 

Bu dafa da ali qılınclı qoca dedi : 
- Gelsana bunları öldürüm, gedib sirrimizi açmasınlar. 
ali kitablı qoca dedi : 
- San insafsızlığdan, deyasan, al çakmayacaksan. Bu yazıqlar na zü-

lümlarla gedib dostluğun sirrini öyraniblar, san da deyirsen onları öldürüm. 
Keçal Mammad ayılıb dedi : 
- Ey qoca, biz gedib dostluğun sirrini öyrandik. 
Qoca dedi : 
- Oğul, gal san heç aziyyat çakib söylama, onsuz da biz onların hamı-

sını bilirik. 
Keçal Mammad dedi : 
- Ey qoca, siz ki, bu sirri bilirdiniz, has bizi niya uzaqlara göndarirdiniz? 
Qoca dedi : 
- Oğul, siz agar özünüz zahmat çakib o çatinliklara düşmasaydiniz 

bizim dediklerimizin xeyri olmazdı. Odur ki, sizi ora gönderdik . 
Malikle keçal Mammad qocalardan razılıq elayib geldilar öz vatanla

rina. Malikin atası oğlunun galdiyini eşidi b onu qarşılamağa çıxdı . · Yed
di gün-yeddi gece şadlıq eladilar. Padşah kasıbların, şikastlarin qamını 
doydurdu, baxşiş payladı . Malik da keçal Marnınadi yanına aparıb ona 
göza1 bir imarat verdi, onunla dost, qardaş oldu. 

Uçan xalça 

Biri vardı, biri yoxdu, keçmiş zamanlarda bir qarının ahmad adlı na
vasi vardı. Onlar çox kasıb dolanırdılar. Qarı har gün bir corab toxuyub 
satar, qazandığı pulu navasina vererdi ki, gedib yemek alsın. Yena bir 
gün bir cüt corab satıh, pulunu navasine verdi ki, çörak alsın . ahmed ha
zara gerlanda adamların bir iti hark döydüklarini gördü, yazıq it gah ora 
qaçır, gah bura, heç kimin ona rahmi galmirdi. 

ahınad irali durub dedi : 
- Ay camaat, bu yazıq heyvan siza neylayib ki, onu döyürsünüz? Alın 

çörak pulumu verim siza, iti verin mana. 
Adamlar alımadin pulunu alıb iti verdilar ona. ahmad iti götürüb qa

yıtdı evlarina. Qapıdan içari giranda nanasi gördü, navasi aliboş gelir, 
yanında da bir it küçüyü var. Odur ki, dedi : 

- Ay bala, bes çörak a lmadın? 
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ahmed dedi: 
- Ay nana, yolda gördüm bu iti döyüb öldürürlar. Çörak pulunu verib 

iti aldım. 
Arvad gördü deyinınekla heç na çıxmayacaq, alacı kasilib bir söz de

medi . Bir az acığı soyuyandan sonra, yena bir cüt corab satıh pulunu verdi 
navasina, bark-bark tapşırdı ki, bu defa çöraksiz qayıtsan, vay halına. 
ahmed dinmaz-söylamaz pulu alıb getdi bazara. indi da gördü ki, 
bazarda bir pişiyi döyürlar, irali durub adamlardan soruşdu ki, bu yazıq 
pişiyin taqsiri nadir ki, onu döyürlar? 

Dediler: 
- Qassab dükanından at aparıb. 
ahmed dedi : 
- Ay insanlar, ac olsanız, siz da ele elayarsiniz, alın çörak pulumu ve

rim size, pişiyi verin mana. 
Adamlar pulu alı b, pişiyi verdilar ahmada. ahmed indi da pişiyi gö

türüb geldi evlerine. Qan gördü nevasi gelir, amma qucağında çörak 
avazina pişik getirir, odur ki, alımadi möhkam danlayıb dedi : 

- Görürsan yemaya çörak tapmınq, hala gedib, it-pişiyi da getirirsen. 
ahmed gördü nanasi düz deyir, and içdi ki, bu da fa daha heç na almayacaq. 

Qarı deyina-deyine satdığı corabın pulunu verdi navasina, özüne da 
tapşırdı ki, agar bu defa aliboş qayıtsan, vay halına. ahmed pulu alı b get
di bazara, çörakdan, atdan alıb, qayıtdı evlerine. Axşam çöraklarini ye
yib, bir az da it-pişiya verib, yatdılar. ahmed gece fıkirlaşdi ki, yaxşı, 
man bu heyvanları gatirmişam, özümüz yemaya çörak tapmırıq, onlara 
na veracayam? Birdan ağlına geldi ki, sabah itla pişiyi götürüb meşaya 
apararam, halka qurtdan-quşdan bir şey tapıb yediler. ahmed bu fikirle 
yatdı, sehar nanesine deyib, itla-pişiyi özüyle meşaya apardı. Bunlar o 
qadar yol getdilar ki, axırda galib çıxdılar bir hündür dağın başına. ah
med gördü ki, dağın tapasinda üç div bir-biri ila dava elayir. ahmed bun
ları göran kimi istedi qaçsın, birdan it hürdü, divlar ses eşidib onu tutdu
lar. ahmed qorxusundan bilmadi neynasin, divlarin böyüyü dedi: 

- Ey oğlan, qorxma, bizim şertimizi kas, seninle işimiz olmasın. 
ahmed dedi : 
- Na üste dava elayirsiniz? 
Div dedi : 
- Biz üç div iki qiymatli şey tapmışıq, biri sehrli xalça, biri da sehrli 

üzükdür. Xalçanın üstünda durub desen "ey sehrli xalça, mani filan yere 
apar" , o saat uça-uça aparacaq. Üzükdan da na dilek i stesan, hazır olacaq. 
Bu iki şeyi üç divin arasında böla bilmirik. 

ahmed fikirlaşdi ki, bu divlerin alindan qurtarmaq üçün bir yaxşı fand 
işlatsin. 

Dedi : 
- Ay div qardaşlar, siz o şeyiari qoyun manim yanımda . Man bu dağın 

baş ından bir daş atım, siz üçünüz da gedin onun dalınca, kim daşı tez ga-
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tirso, xalça onun, üzük ikinci galanin. Kim lap axırda galsa daha öz bax
tindan küssün. 

Divlar razı oldular. 
ahmed bir yeka daşı dağ aşağı yuvarladı, daş tapasi aşağı ela gedirdi 

ki, ildırım kimi. Divlar daşın dalınca qaçırdılar. Ela divlar bir az aralanan 
kimi ahmed üzüyü barınağına taxıb, iti-pişiyi xalçanın üstünda oturdub 
dedi : 

- Ey sehrli xalça, bizi bu saat apar evimiza. 
O saat xalça göya qalxıb, onları getirdi evlerine. ahmed evlerine 

çatan kimi üzünü barmağındakı üzüya tutub dedi : 
- Ey sehrli üzük, sanden bir imarat istayiram ki, bir karpici qızıldan, 

bir karpici gümüşden olsun. Özü da o qader hündür olsun ki, başı bulurl
dan nam çaksin. 

O saat bir da gördü ki, onun istadiyindan da qeşang bir imarat hazır 
oldu. alımadin nanasi bu işa maattel qaldı . Evin tarifi har yere yayıldı, 
xebar gedib padşaha da çatdı. 

Padşah vazirini çağınb dedi: 
- Vazir, deyirlar ki, ahmed adlı oğlanın bir imareti var ki, manim sa-

rayım onun yanında tövleya oxşayır. Bu düzdürmü? 
Vazir dedi: 
- Beli, man da eşitmişam. 
Padşah dedi : 
- Na edak ki, bu evi onun alindan çıxaraq. 
Vezir dedi: 
- Ey padşah, bu sirri öyrenmak üçün garak bir küpagiren qarı tapaq. 

avvalca işi ona havale edak, görak na çıxır. 
Padşah amr eladi, o saat bir küpagiran qan tapıb getirdiler. Padşah ba

xıb gördü bu ela bir qandır ki, üzüna baxanda adamın zahlasi gedir. Göz
leri çap, ağzı ayri, qıçları topal, beli donqar, qaş-qabağından da zahrimar 
tökülür. 

Padşah dedi:  
- Vazir, bu ki,  şil-kütün biridir, düz yerde yeriye bilmir. Ağlım kasmir 

ki, bunun alinden iş gala. 
Qarı dedi: 
- Ey padşah, san manim sir-sifatime baxma, gördüyüm işa bax, de gö

rüm mani na üçün çağırıbsan? 
Padşah dedi: 
- Qarı, deyirler ki, manim torpağımdan uzaqlarda ela biT imarat var ki, 

sarayım onun yanında tövlaya oxşayır. Seni çağırmaqda maqsadim odur 
ki, avvalca oranı tap. Sonra da onun sirrini öyran görak o evi na ila tik
diriblar. Özü da ela bir tadbir tök ki, evi onun alindan çıxardaq. 

Qarı dedi : 
- Sağ olmuş, bela işler manim alimda su içimi kimi bir şeydir. Günü 

bu gün taparam. 
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Qarı şahın yanından çıxıb, düz evina galdi . Girdi küpün içina, puçunu 
burdu, narilti-gurultu ila qalxdı göya. Qarı küpün içinda har yeri dövran 
elayirdi ,  bir da gördü uzaqdan bir ev görünür. Ela bil gün çıxıb har yera 
işıq salır. Küpü sürdü o tarafa. Galib şaharİn kanarında bir xarabalıqda 
endi yera. Küpdan çıxıb, özüna yetmiş yerdan sığal verdi .  Bir alina asa, 
bir alina tasbeh ahb, galdi harnin imaretin qabağına. Gördü alımadin na
nesi pancaraden eşiya baxır. Qarı pancarenin qabağından keçanda bir 
ayağını boş qoyub tappıltı ila yıxıldı yera. Başladı yalandan ahu-zar ele
maya. alımadin nanasinin qanya yazığı geldi, gal ib qannı yerdan qaldı
nb evina apardı. Ela qarı da bunu istayirdi . 

ahmadin nanasi dedi:  
- Ay hacı, hara gedirdin? 
Qarı şirin dilini işa salıb dedi : 
- Man kasıb arvadam, heç kasim yoxdur, ela senin kimi insaflı adam

ların süfralarindan artıq qalan qınntıları verirlar bir tahar dolanıram. 
Acından qılçalarımda taqat qalmamışdır deya, başım harlandi yıxıldım. 

abmadin nanasinin qarıya yazığı galdi, gatirib ona yemek verdi. Qarı 
doyunca yeyib dayandan sonra yağlı dilini işa salıb, şirin-şirin ela söhbat
lar eladi ki, arvadın xoşuna galdi. Küp qarısı gördü fiirsatdi, odur ki, dedi : 

- Ay bacı, görürarn ürayiaçıq adama oxşayırsan, soruşmaq eyib olma
sın. Görasan bu cahi-calalı sanin navan neca düzaldib? 

alımadin nanasi dedi : 
- Ay hacı , söz öz aramızda qalsın , görürarn ağzı bütöv adama oxşayır

san, odur ki, sirrimizi birca sana deyiram . Nevamin barmağındakı üzük 
sehrlidir. Ondan har na istesan o saat hazır olur. Bu yere saldığımız yaşıl 
xalçanın üsta çıxıb desen ki, ey sehrli xalça, mani filan yere apar, xalça o 
saat quş kimi uçub adamı ora aparar. Bütün bu calı-calalı harnin xalça ila 
üzüyün sayasinda düzaltmişik. 

Qarı istadiyina çatmışdı deya, daha şirin-şirin söhbat eladi . Axşam ol
du, alımed geldi, amma qarı getmak istamadi. Yalandan başını tutub 
dedi : 

- Yaman başım ağrıyır, bu geca vaxtı man neca gedacayam? 
alımadin nanasi dedi: 
- Ay bacı , na çoxdu yerimiz, bu geca bizde yatarsan, sabah yaxşı olub 

gedarsan. 
Ela qarı da bunu istayirdi . O saat arvadı qucaqlayıb o üzündan, bu 

üzündan öpüb dedi :  
- Bacı, görüm sanİ xoşbaxt olasan, qalmışdım fıkirda ki, bu baş ağrısı 

ila geca vaxtı hara gedim . 

Geca yatmaq vaxtı gelanda qan yerini qapının ağzında saldırdı. ah
ınad ila nanasi da harasi evin bir tarafında yatdılar . Gecenin bir vaxtı küp 
qarısı durub onların bumuna bihuşdarı iylatdi .  Oğlanın barınağından üzü
yü çıxartdı,  sehrl i xalça evin yuxan başında yera sal ınmışdı . Qarı çıxdı 
xalçanın üstüna üzüya dedi :  
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- Ey sehrli üzük, küpümü gotir yanıma, ôhmadla nanasi qalsın burda, 
bu imaretle baraber mani apar öz padşahımızın torpağına. 

Qannın ağzından söz çıxan kimi bir da gördü ki , qalxdı göyün üzüna, 
bir göz qırpımında çatdı öz padşahlannın torpağına. Üzükla xalçanı götü
rüb, getdi padşahın yanına, bunların sehrli olduğunu, harnin evin da bu 
sehrli üzükla tikildiyini söyledi .  

Padşah vaziri da götürüb, getdi imarata baxmağa, gördü, doğrudan da 
bela bir imarat heç bir padşahın torpağında yoxdur. 

Bunlar burda qalsınlar, görak alımadin başına na geldi, ahmed yuxu
dan ayılıb bir da gördü la la köçüb, yurdu qalıb. Qoca nanasi ila öz köhne 
evlerinda cınq hasicin üstünda uzanıblar. O saat başa düşdü ki, bütün bu 
işiari eleyan geeeki qandır. abmadla nanasi yena evvelki kimi corab to
xuyub satmaqla bir qarnı ac, bir qarnı tox dolandılar. 

Qarı imareti aparanda itla pişik hayatda olduğuna göre onları aparma
mışdı . Bir gün itla pişik bir-birina dediler: 

- Heç insaf deyil ki, ôhmad bizi ölümdan qurtardı, amma biz ona dar 
günde kömak etmedik. Garak neca olur-olsun, sehrli üzüyü, xalçanı tapıb 
gatirak. İtla pişik ele harnin gün başladılar yol getmaya. İtla pişik bu 
getmekla düz qırx gün yol getdilar. Çaylar keçdilar, dağlar aşdılar, axır
da galib, çatdılar bir karpici qızıldan, b ir karpici gümüşdan olan sarayın 
olduğu ölkaya . 

İtla pişik düz getdilar padşahın evinin qabağına. Aynadan, qapıdan na 
qadar boylandılarsa, içeri girmaya yer tapmadılar. Gördülar padşah yatıb, 
uçan xalça da taxtın qabağında yere salınıb, amma üzük onun barınağında 
yoxdur. Üzüyün bir nişanasi var idi ki, hamişe gün kimi işıq verardi. Pişik 
gördü ki, padşah nafas aldıqca ağzından işıq çıxır, o saat bildilar ki, üzük 
dilinin altındadır. 

Pişıik o taraf bu tarafa boylanırdı, bir da gördü ki , bir siçan qapının al
tından çıxıb qaçdı . Tez atılıb siçanı tutdu. Siçan gözünün yaşını axıdıb 
yalvara-yalvara dedi : 

- Seni and veriram ananın südüna, mani yeme, balalanm var, acdı lar, 
onlara yemek apanram. 

Pişik dedi :  
- Seninle bir şertim var, onu elesan seni yemaram. Gerek san qapının 

altından bir deşik açasan, ikimiz da ordan girak içeri . Padşahın dilinin 
altında bir üzük var, onu çıxarıb verasan mana, sonra saninla işim olmaz. 
Siçan elini gözünün üstüne qoyub dedi : 

- Baş üsta.  
Siçan o saat dişi i la qapının taxtasını kasib bir deşik açdı, pişikla girdi

lar içeri. Pişik düz dırmaşıb cafdani yuxandan açdı, qapının arasını açıq 
qoydu. Gördülar padşah taxtın üsta fısafısla yatır. Pişik tez yerdan xalçanı 
qatlayıb verdi ita . Siçan taxtın üste o taraf, bu tarafa hoppanıb çıxdı padşa
hın sinasinin üstüne, yavaşca quyruğunun ucunu padşahın bumunun deşi
yina saldı, padşah asqırdı , üzük ağzından sıçrayıb yera düşdü . Pişik üzüyü 
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götüriib siçana razılıq elayib çıxdı eşi ya. it xalçanı, pişik da üzüyü götüriib, 
galdi lar 8hmadin yanına, üzüyü verdilar ona. 8hmad itla pişikdan çox razı 
qaldı, onlann başını sığalladı, sonra sehrli üzüyü barınağına iaxıb dedi: 

- Ey sehrli üzük, qızıl karpicli imaratİ sandan istayiram. 
Söz 8hmadin ağzından çıxan kimi bir da gördü nanasi ila harnin ima

ratİn iç indedir. 
O gündan itla pişik imaratİn dörd tarafini gözlayib, handavarina heç 

kasi buraxmadı lar. 
8hmad nanesine dedi : 
- Nana, gördünınü yaxşı lıq itmaz. Man vaxtila itla pişiya yaxşılıq 

elamişam, indi da onlar avazini çıxdılar. 

Ağıllı qızın nağılı 

Biri var idi, biri yox idi, bir padşahla vazir var idi. Bir gün bunlar ov-
dan qayıdanda yolda bir qarıya rast galdilar. 

Padşah atın başını saxlayıb dedi: 
- Ay qan, buralarda na gazirsan, i şin-peşan nadir? 
Qarı dedi : 
- Manim peşam ev tikmak, ev yıxmaqdır. 
Padşah dedi : 
- San nasan ki, ev tikib, ev yıxasan? 
Qarı dedi : 
- Ey padşah, san hala bilmirsan ki, arvad yıxmayan ev min il tikili 

qalar? 
Padşah qannın bu sözündan narazı qaldı. 
Vazir dedi : 
- Qibleyi-alam sağ olsun, qarı düz deyir. 
Padşah razı olmadı ki, olmadı.  Eva galan kimi har ikisi mübahisa ela

dilar. 
Padşahın üç qızı var idi. O, evina galan kimi qızlannı yanına çağırıb 

dedi: 
- Qızlanm, deyin görüm evi arvad tikar, ya kişi? 
Böyük qız dedi: 
- Evi albatta kişi tikar. 
Padşah dedi : 
- Sağ ol, qızım, düz deyirsan. 
Sonra padşah üzünü ortancıl qızına tutub dedi: 
- Qızım, san na deyirsan? 
Ortancıl qız dedi :  
- Atayi-mehriban, arvad nadir ki, onun tikdiyi e v  n a  olar? ! 81batta, 

evi kişi tikar. 
Padşah bu dafa da kiçik qızından soruşdu : 
- Qızım, bas san na deyirson? 
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Kiçik qız dedi : 
- Ata, evi arvad tikar. 
Bu söz padşahı qazablandirdi. O, qızına dedi :  
- indi ki,  bela oldu, soni evsiz-eşiksiz adama veraram, sonra görak ne

ca ev tikacaksan. 
Padşahın qızları burda qalsın, siza xabar verak Fatı qandan. 
Şaherin kanarında qazma daxmada Fatı qan adında bir qoca arvad 

olurdu. Bunun ahmad adlı tanbal bir nevasi vardı .  
ahmad o qadar aciz idi ki ,  yerindan tarpanmaya da tanballik çakirdi. 
Padşah harnin qannı yanına çağırtdınb dedi : 
- Qan, man kiçik qızımı sanin nevana veriram. Görürarn kasıb adam

san, odur ki, gedenda toysuz-nağarasız onu da özünla apar. 
Qan dedi : 
- Ey padşah, sanin qızın hara, manim nevarn hara? Nevamin ayninda 

bir paltan var ki, cmdırından cin hürkür. Yemaya bir tika çörayi yoxdur . 

O, şah qızını neca saxlaya bilar, gal san bu fikrindan al çak! 
Padşah dedi: 
- Qarı, sanin işin yoxdur. Apar, qızı verdim navena. 
Qarının alacı kesildi, qızı yanına salıb getirdi evlerine. ahvalatı neva

sina söyledi . ahmad bu işa lap maattel qalmışdı, bilmirdi na desin. 
Qız eve gelandan sonra gördü ki, ahmad o qadar tanbaldir ki, heç ye

rinden tarpanmak istamir, çörayini da yatdığı yerda yeyir. Qız çox ağıllı 
idi. Eva gelan gündan başladı alımadi dila tutmağa . Birinci dafa süfrani 
evin yuxan başında saldı. abmadi çağırdı ki, gal çörayini ye. ahmed na 
qadar yalvardı ki, manim payımı gatir yerimda yeyim, qız razı olrriadı. 
abmad gördü ki, acından ölecek, alacı kesildi, sürüna-sürüne süfranin 
qırağına galdi . Çörak yeyib qurtaran kimi yena gedib yerina girdi. Bela
bela qtz har gün süfrani başqa bir yerda salı b, alımadi oraya çağırırdı. Bir 
neça gündan sonra ahmad daha özü durub süfranin qırağına galirdi . Qız 
gördü ki, ahmad bir az qoçaqlaşıb, ona göra bu dafe süfrani hayatda, göy 
otlann üstünda saldı . ahmed çörayini yeyib qurtaran kimi yena gedib gir
di yerine, başladı yatmağa. 

Aradan bir neça gün keçandan sonra padşah qızı abmadi indi da kü
çaya çıxartmaq fikrine düşdü. Qız öyranmişdi ki, alımad qoz-fındığı xoş
layır. Odur ki , bazardan bir-iki girvanke qoz, fındıq aldı, onu evdan küça 
qapısının ağzına kimi töküb dedi: 

- ahmad, daha hasdir evda xorhaxor yatdığın. Dur, heç olmasa bu fın
dıqlan, qozlan yığ, getir yeyak. 

ahmad sürüna-süriina bir tahar qozları , fındıqlan yığa-yığa küça qa
pısından çıxdı, bir az o tarafa-bu tarafa baxıb, yena qayıtdı eva, girdi ye
rine. Qız gördü ahmed küçaya çıxmağı öyrandi . Başladı ki, na olur-ol
sun garek gedib işlayasan. 

ahmad dedi : 
- Manim sanatim yoxdur, na iş göra bilaram? 
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Qız dedi : 
- Sen çıx küçaya sesle ki, ay iş gördüran, ay iş gördüran ı Kim yaxın

laşıb bir söz desa, ucuzuna-babasına baxma. Get, o sana iş gördüracak. 
Qız 8hmadi bir tahar küçaya çıxartdı. 8hmad yolun ortasında daya-

nıb, hey deyirdi : 
- Ay iş gördüranı Ay iş gördüran ı 
Birdan bir kişi galib dedi : 
- Oğul, manim bir bağı m var, gal onu bella, sana bir manat pul verim. 
8hmad İstadi razı olmasın. Qızın sözü yadına düşdü, dinmaz-söyla-

maz kişinin yanına düşüb getdi. Axşama kimi yer belladi, axşam bir ma
natı alıb, geldi. Yolda gördü ki, bir pişik satırlar, bir manatı verib, pişiyi 
aldı . 8hmad eva galan kimi padşah qızı dedi : 

- ahmad na iş gördün, na qazandın? 
ahmed dedi : 
- Bir manat qazanmışdım, onu da verib bu pişiyi aldım. 
Qız dedi: 
- ahmad, sabahdan san garak bir uzaq yera safara çıxasan, gedib har 

yeri görasan. 
ahmed dedi : 
- Man safara neca çıxa bilaram, pulum yox, atım yox, yolu tanımıram. 
Qız dedi : 
- Sabah gedarsan bazara, yolun kenannda dayanıb gözlarsan . Göre

caksan ki, dava karvanları gedir. Karvanbaşıya deyarsan ki, mani da özü
nüzia apann, siza kömak edim. O, razı olsa, onlara qoşulub gedarsan. 

8hmad bilirdi ki, qız dediyini edacak. Ona göre dinmaz-söylamaz ra-
zı oldu . Sahar açıldı . Gedib yolun kanarında gözladi, gördü ki, bir qatar 
dava gelir. ahmed karv�nbaşıya yaxınlaşıb dedi: 

- Mani da özünüzia apararsınızmı? 
Karvanbaşı dedi : 
- Ela apararamı Bela adamı göyda axtanrdım, yerde alima düşdü. 
Dema karvanbaşı karvanın qabağında bela bir adam apanr, yolda bir 

sahralıq var, oradan keçanda sulan tamam qurtanr, harnin salırada bir su 
quyusu varmış, karvanbaşı özü ila götürdüyü adamı harnin quyuya salla
yıb oradan su çıxardardı . Quyuya sallanan adam bir da geri qayıtmaz, qa
lıb orada ölarmiş.  

Karvanbaşı alımadi özü i la götürüb yola düşdülar, az getdilar, çox da
yandılar, çox getdilar,az dayandılar. Galib harnin quru salıraya çatdılar. 
Sulan tamam qurtarmışdı. Karvanbaşı dedi : 

- Bala, gel sani sallayaq quyuya, bir az su çıxart. 
8hmadin heç nadan xabari yox idi deya razı oldu : belina ip bağlayıb 

salladılar quyuya. ahmed quyunun dibina düşüb belindan kandiri açdı. 
Gördü bura ela yeka yerdir ki, ucu-bucağı görünmür. Bir xeyli yol gedib 
a,xan bir çaya rast geldi . Tuluqları doldurob hayladı ki, çaksinlar. Birdan 
bir nari lti , gurultu qopdu ki, az qaldı bağn çatlasın. Bir da gördü bir bad-
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heybat div budur kasdi başının üstünü. ehmad istedi qaça, gördü müm
kün deyil ,  qaçmağa yer yoxdur. 

Div dedi : 
- Ey bani-adam, görürarn qaçmaq istayirsan . Onu bil ki, alimdan beç 

yera qaça bilmazsan. Bura quş galsa, qanad salar qatır galsa dırnaq salar. 
San na cüratla galib bu makana çıxıbsan? indi bil, agah ol, sandan bir söz 
xabar alacağam, agar düzünü dedin, canın qurtardı, deya bilmasan, sani 
tika-tika edacayam. 

Div onu yanına salıb apardı öz sarayına. 
8hmad gördü ki, bura ela gözal bir qasrdir ki, adam baxanda heyran 

qalır. Qasr na qasr, har yeri zar-ziba. Otaqlar qaş-daş, lal-cavahiratla do
lu, bir cah-calal var ki , " baxanda adamın ağzı açıla qalır. Div otaqdan-ota
ğa keçib otuz doqquz qapı açdı ,  qırxıncı otaqda qızıl macıneyinin içinda 
bir qurbağa gördü . Div qurbağanın yanında dayanıb dedi : 

- Ey bani-adam, indi de görüm, dünyada an gözal nadir? 
8hmad dedi : 
- Dünyada an gözal şey könül sevandir. 
Bu söz divin çox xoşuna galdi, çünki özü harnin qurbağanı sevirdi. 
Div 8hmadi öldürmak fikrindan al çakdi, özüna da bir nar ila bir qoz 

bağışlayıb azad eladi . 8hmad divdan ayrılıb geldi quyunun dibina, na qa
dar sasladi, harayına çatan olmadı. Çünki karvan çoxdan getmişdi . 8h
mad gelanda bazardan aldığı pişiyi da özü ila gatinnişdi . Ele ki, karvan 
yola düşdü, pişik quyunun başından al çakmadi . Başını quyuya salıb hey 
miyovldadı. Pişik gece sahara kimi quyunun yanında miyovldadı . 

Sahar tezdan ayrı bir karvan galib quyunun yanından keçanda g.ördü
lar ki, bir pişik quyunun başında bir miyo-miyo salıb ki, adamın yazığı 
galir. Karvanbaşı öz-özüna dedi : "Burda nasa bir sirr var" . Quyuya yaxın
laşdı'. Gördü sas gelir . 

- Ey yoldan keçanlar, mani quyudan çıxardın! 
Karvanbaşı yoldaşlarını çağırdı, kandir sallayıb 8hmadi quyudan çı

xartdılar. 8hmad başına galan abvalatı danışı b, bunlarla yoladüşdü. Galib 
qayışbaldırlann torpağına çatdılar. Karvançılar işlerini yerbayer elayib 
bir evda qonaq qaldılar. Axşam oldu, süfra salındı, ortalığa yemak getiri
landa, ev sahibi arvadlı-uşaqlı harasi aline bir toxmaq alıb qonaqlann ba
şının üstünda dayandılar. Qonaqlar bu işa maattal qalmışdılar. Ele bilir
dilar, ev sahibiari bunları öldürmak istayirlar. Karvanbaşı dedi : 

- Ay qardaşlar, agar bizi öldürmak fikriniz varsa, ele çörak yernamiş
dan öldürün, canımız qurtarsın. Daha bu na adatdir, avvalca çörak verib, 
sonra öldürürsünüz? 

Ev sahibi dedi : 
- Biz sizi öldürmak fikrinda deyi lik . Qoyun ortalığa çörak gelsin, on

da görarsiniz ki, nayi gözlayirik . 
Bali ,  ortalığa çörak galdi, o saat har tarafdan o qadar siçan, siçovul tö

kü ldü ki , qablarda dişa çekmaya bir sümük da qa lmadı .  eli toxmaqh lar 
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deme bu s İçanları gözlayirmişlar. Bunlar başladılar toxmaqla sİçanları 
vurmağa, camisi beş-on siçan öldüra bildilar: qalanları tamam xöraklari 
yeyib yuvalarına qaçdılar. Qonaqlar bu ahvalata inat qalmışdılar. ahmed 
ev sahibine yanaşıb dedi: 

- Qardaş , sizde bir-iki pişik olmazını ki, gatirib eva buraxasınız, bu si-
çanlann kökünü kasa? 

Ev sahibi dedi : 
- Pişik na olan şeydir? Bizim yerlarda pişik tapılmaz . 

ahmed gördü buralarda pişik olmur, gedib öz pişiyini getirdi . Taze
dan xörak getirdiler. ahmed pişiyi eva buraxdı. S içanlar çıxan kimi pişik 
bunu burda, onu orda boğub ham ısını öldürdü. Ev sahibi bu işe heyran 
qaldı. Odur ki, abmadla sövdalaşib pişiyi çoxlu qızıla dayişdi . ahmed 
qızılları , divin bağışladığı nan, qozu bir adama verib evlerine gönderdi , 

özü karvanbaşı ila şaharbaşehar, kandbakand gazib alver eladi . Bunlar 
burada qalsınlar, görak abmedin arvadı neca oldu? 

Qız abmedin gönderdiyi qızılları alan kimi bazardan benna-falıla ça
ğınb yeddi martabali bir imarat tikdirdi. Bu ela bir imarat oldu ki, padşa
hın sarayı onun yanında tövlaye oxşayırdı. Qız, abmedin göndardiyi na
n kasib yemek istedi, gördü narın içi lal-cavahiratla doludur: bu cevahi
ratı xırdalayıb evin içini tamam zar-zibayla· doldurdu. 

Aradan bir xeyli müddet keçdi, ahmed safardan qayıdıb geldi . Evle
rinin yerinda yeddi mertabali imarat görüb evlerini tanımadı. Qapıdakı 
gözatçiden evlerinin yerini xabar aldı . Gözatçi dedi : 

- Sen dediyİn ev ele bu imaretin özüdür. 
ahmed ele bildi ki, gözetçi onu ala salır. Odur ki, dedi : 
- Ay qardaş , niye mani aldadırsan? 
Bu vaxt sese abmedin nanasi çıxıb onu çağırdı . Dedi : 
- Ay bala, yoxsa evimizi tanımırsan? San gedandan sonra arvadın tik

dirib. 
ahmed eva girib calı-calalı görüb heyran qaldı. Arvadı evi neca tikdir

diyini abmada söyledi. Sonra alımedin gönderdiyi qozu sındırdı , içindon 
bir dast padşahyana ipek paltar çıxdı , harnin paltan erine geyindirib dedi : 

- ahmed, indi hazırlıq görüb, ataını qonaq çağıracağam, o sandan na 
xebar alsa düzünü deyersan . 

Beli, sahar açıldı, qız atasını bütün yaxın adamlan i la birlikde qonaq 
çağırdı. Padşah qızının evine giranda gördü burada bir cah-calal var ki, 
heç onun xazinasinda da bela şeyler yoxdur. Qız atasını hörmatla ·qabul 
edendan sonra ortalığa xörak getirildi . Süfraya dünyanın bütün naz
nematlari düzülmüşdü. Lazzetli xöraklardan yeyib, doyandan sonra pad
şah ahmeddan soruşdu : 

- Oğul, bu calı-eelalı kim düzaldib, bu imareti kim tikdirib? 
ahmed bütün ahvalatı başdan-ayağa kimi padşaha söylayib dedi : 
- Padşah sağ olsun, bu dam-dasgahın hamısını senin qızın düzaldib, 

eyi da o tiktirib, mani da ağ güne o çıxardıb. 
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Qız bu sözleri eşidan kimi üzünü atasına tutub dedi: 
- Ata, indi & ')rdün ki, evi arvad tikar? 
Padşah qızın doğru dediyini görüb başını aşağı saldı , dedi : 
- Qızım, san haqlı imişsan. 
Padşah tazedan qızına yeddi gün, yeddi gece toy eladi. 

Vafalı at 

Keçmiş zamanlarda bir padşah var idi. Bu padşahın üç oğlu var idi. 
Çarx harlandi, acal onu boğazladı. Padşah can veren zaman oğlanlarını 
başına cam elayib dedi: 

- Oğlanlarım, manim size üç vasiyyatim var. Bu vasiyyatlara emel 
etmeseniz, başınız çox balalar çekecek. Vasiyyatimin biri budu: "Şikara 
gerlanda üçünüz da bir yerde gedin. İkinci vasiyyatim, ayn-ayrı safara 
getmayin. Üçüncü vasiyyatim, ağac dibinde, divar dibinde va meşa ara
sında olan çamanda yatmayın" .  

Padşah sözünü tamam elayib, canını oğlanlarına tapşırdı. Oğlanlar ata
larını kafiı-dafn eladilar. Qırx gün, qırx gece el adati ila ona yas saxladı
lar. Gözlarinin yaşı quruyandan sonra böyük qard�ş dedi: 

- Gelin şikara çıxaq, qamimiz bir az dağılsın. 
Har üçü niza, ox, kamand, amud götürüb atlara süvar oldular, ova çıx-

dılar. Axşama kimi ovlayıb quşladılar. 
Böyük qardaş dedi : 
- Bu gece burada qalaq. 
K.içik qardaş Malik Malıarnmed dedi : 
- Y ox, gedak. Atamız vasiyyat elayib ki, meşa arasında çamanlikda 

qalmayın. 
Onun sözüne fikir vermediler, atlardan aşınlıb çamanlikda qalası ol

dular. Qardaşlar yatan zaman Malik Malıarnmed öz-özüne dedi: "Atam 
nahaq yere vasiyyat elamayib. Man yatmayıb bu gece qarovul çakaca
yam. Görüm burda na var, na hadisa olacaq" . 

Oğlan o gece yatmayıb qarovul çakdi. Gecedan xeyli keçmişdi. Bir da 
gördü, budu bir div gelir, buynuzlarının har biri bir çinar. Malik Malıam
med gözladi . Div lap yaxına gelanda onun tepesina ele bir qılınc vurdu 
ki, beyni xaş-xaş kimi ovulub yere töküldü. 

Beli, sabah açıldı, qardaşlar bir qadar da yol getdilar. Bir yerde qaran
lıq düşdü. Qardaşlar ha yatmağa yer axtardılar, münasib yer tapmadılar ki, 
tapmadılar. Bir divar dibinde dayandılar. Böyük qardaş dedi: 
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- Bura daldadı , burda qalaq. 
Malik Malıarnmed dedi : 
- Atamız vasiyyat elayib ki, di var dibinde qah:l}ayın .  · 
Bir qardaş dedi :  
- Har vasiyyata inanmazlar. Divar dibinde na olacaq. 



Kiçik qardaşın sözüne baxmadılar, orada qalası oldular. Qardaşlar yı
xıhb yatdılar. Takce Malik Malıarnmed oyaq qaldı . Mal ik Mahemmod 
yena fıkirlaşdi : "Atam rıahaq yere vasiyyat clamayib. Yaqin burda bir iş 
var. Yatınayım, görüm na olacaq" . Malik Malıarnmed yatmayıb keşik 
çakdi. Gecenin bir aleminda bir da gördü, budu bir div yeddi dayirman 
daşını başına keçirib, onlara taraf gelir . Malik Mahammad gizlendi . O, 
divarın dibindan keçmak isteyanda onun başına bir qılınc vurub öldürdü. 
Bundan da salaınat qurtardılar. Salıari elayib, yola düşdülar. Üçüncü gün 
bir meşaya çatdılar. Meşada qaranlıq düşdü, bir yana çıxa bilmadilar . 

Böyük qardaş dedi :  · 
- Burda qalaq. 
Kiçik qardaş dedi : 
- Atamız vasiyyat elayib ki, meşa arasında qalmayın. 
Böyük qardaş dedi : 
- İki yerde qaldıq, biza heç bir zad olmadı, burda da olmayacaq. 

Y ıxılın yatın. 
Qardaşlar yıxılıb yatdılar, amma Malik Malıarnmed barınağını yarıb 

içine duz doldurdu, yatmayıb qarovul çakdi . Gördü, budu bir nahang div 
gelir, ömıünda bela eybacar div görmayib. Malik Mahammad özüne 
ürek-dirak verib dayandı . Div Malik Malıarnmoda çatınamış dedi : 

- Ey Malik Mahammad, hardasansa çıx. Manim iki qardaşımı öldürüb 
ürayima dağ çakmisan . Sanİ tika-tika ciamasarn anaının südü mana ha
ram olsun. 

Malik Mahammad gizlindan çıxıb dedi: 
- Ey malun div, alindan gelani iki qaba çak. Bu meydan, bu şeytan. 
Div amuda al atınaq istayanda, Malik Malıarnmed türseti elden ver-

medi, cald qılıncı çekdi, onun başına ele çırpdı ki, qılınc iki qanş onun 
başına işledi, div ağır yaralandı . 8li boşaldı, qaça-qaça Malik Malıamma
da dedi : 

- Ey Malik Mahammad, bil, agah ol, filan dağda bir quyu var . O qu
yuda çoxlu lal-cavahirat var. Get götür, halalın olsun. 

Sahar açıldı, qulağınız şad xabarlur eşitsin . Malik Mahammad divlari 
öldürdüyünü qardaşlanna söylayib dedi : 

- Divin üçüncü qardaşını da yaraladım. O dedi , filan dağda bir quyu 
var. O quyuda çoxlu lal-cavahirat var. 

indi gelin o dağa gedak, doğru olar - lal-cavahiratı apararıq. Olmaz 
qayıdıb evimize gedarik. 

Qardaşlar atalanna rahmet oxudular. Bir-birina qoşulub düz dağa get
dilar . Gazib-dolanıb quyunu tapdılar. Quyuya kim düşsün. Malik Ma
hammad dedi : 

- Mani sallayın. 
Malik Mahammodi quyuya salladılar . O, quyuya düşüb gördü bu qu

yuda o qadar lal-cavahir, almaz va başqa var-dövlat var ki,  dara-tapalar
da, çınqılların sayı var, onların sayı yoxdu. Bu lal-cavahiri, alınazı va baş-
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qa na varsa ipla bayıra çakdirdi . Quyunun dibini gazanda gördü , burada 
üç nazanin sanemi saçından as ıblar. Malik Mahammad qızları açıb yere 
qoydu . Xırda qızla ahdü-peymaiı eleyandan sonra onu da ipla kanara 
çakdirdi . Quyunun dib inde tak özü qaldı . Qardaş lar bir-birina dedi ler : 

- Malik Mohamınad kanara çıxsa, bütün bu var-dövlata, lal-cavahira 
sahib duracaq. Yaxşısı budu ki, onu quyuda qoyaq, ölüb baş ımızdan radd 
olsun, var-dövlata da özümüz sahib olaq. Bela da eladilar, Malik Ma
hommadi quyuda qoyub yuxarı çakmadilar. Qırx dava getirdiler. Qani

mati davalaro yüklediler, qızları da götürüb sarayiarına getdilar. 
Malik Malıarnmed bildi ki, qardaşlan onu quyunun dibinda qoyub ge

diblar. O başladı quyunun dibi ila getmayo . Qırx gün, qırx geca yol getdi, 
axırda bir şahara galib ç ıxdı . Gaza-gaza bir tacirin dükanının qabağına 
geldi . Taeira dedi : 

- Mani nökar saxlarsanını? 
Tacir dedi: 
- alindan na iş gelir? 
Malik Mahammad dedi: 
- MehtarÜk. 
Tacirin bir yaxşı atı var idi, amma mehtari yox idi . O ele çoxdan meh

ter axtanrdı. Çox şad oldu. Malik Mahammad taeicin atma çox yaxşı ba
xırdı . Vaxtlı-vaxtında yemayini, arpasını verirdi, tumarlayırdı, suya apa
rırdı. B ir gün atı suya aparanda tacirin arvadı ona diqqatla baxdı . Gördü, 
doğrudan da eyibsiz oğlandır . Bir könüldan min könüla ona aşiq oldu. Bir 
gün Malik Malıamınadi yanına çağınb dedi : 

- Oğlan, könlümün quşu uçub sana qonub. 
Malik Malıarnmed onun istayi ila razı olmadı. Tacirin arvadının acığı 

tutdu. r  Öz-özüne dedi : "Yaxşı, Malik Mahammad, sannan manimki 
qalsın . San dünyada yaşasan öyünarsan" . Arvad axtarıb bir küp qarısı 
tapdı . 

Qarının ovcuna bir çanga qızıl basıb dedi : 
- Qarı nana, imanına qurban olum, bizim bu nökari öldür. 
Qarı dedi : 
- Qarı nanan qadanı alsın, öldürmak asandı. Onu ele yere göndermak 

lazımdır, har tikasi bir quşun ağzında getsin. 
Tacirin arvadı dedi : 
- Qarı nana, man onu hara göndarim ki, gözümün qabağından radd 

olub getsin , ölüb qurd-quşa yem olsun. 
Qarı dedi :  
- 8rina deyarson , ele bir otaq tikdirar ki, di varları min bir renga çalar. 

İçine giranda ele bilarsan cannata girmisan . Mal ik Maheınmadi gön
darar, ustasını tapınağa. Tapa bilmeyecek, ölüb qurd-quşa yem olacaq. 

Tacirin arvadı qarıya bir çanga da qızıl verib yola saldı, arinin yanına 
galib dedi :  
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- A kişi, gerek ele bir otaq tikdirasan ki, divarlan min bir ranga çala, 
içine giranda ele bilasan, cennete girirsan . Bela otaq tikdirmasan, sende 
oturmayacağam . 

Tacir arvadından hark qorxurdu. avvaldan cilovu vermişdi aline. 
Arvadına dedi : 
- Ay arvad, man ela ustanı hardan tapım ki, san deyan otağı tiksin? 

Ela söz danış ki, ağıl kasan olsun. 
Arvad dedi : 
- Uzun danışma . Ustanın yerini Malik Mahammad bil ir, göndararsan 

gatirar. 
Tacir Malik Mahammadi yanına çağınb dedi : 
- Malik Mahammad, ele bir ev tİkdirmak istayiram, divarlan min bir 

renga çalsın. İçine giren ele bilsin cannata girir. Deyirlar, bunun ustasını 
ancaq san tapıb gatira bilarsan. Gerek gedib tapasan. 

Malik Mahammad barınağını dişladi, bildi ki, bunun arğacı arvaddan 
keçib, dedi : 

- Tacir ağa, insafsızlıq elama. Man qerib adamam. San dediyin evi ti
kan ustanı hardan tapa bilaram? İkincisina qalan yerde, ela bir evi tikan 
olmaz. 

Tacir dedi: 
- Uzun danışma, get tap getir . Yoxsa sani tika-tika doğraram. 
Malik Mahammad bir söz demedi . B ikef-malul, atının yanına geldi. 

Kefi pajmürda olduğundan atma yem, arpa vermak yarlından çıxdı . Axu
run böyründa onu yuxu tutdu. At onu bu halaıda görüb insan kimi dil açıb 
dedi: 

- Ey Malik Mahammad, bu gün mana niye yem vermirsan? Man san-
de bu sifati heç görmamişdim. 

Malik Mahammad yuxudan ayılan kimi yerdan dik sıçrayıb dedi: 
- Ey at, mani bağışla, fikrim dağınıq olduğundan yem yarlımdan ç ıxıb . 

Yem gatirib atın qabağına tökdü. At dilini de yema vurmayıb dedi : 
- Ey Malik Mahaınmad, indi de görüm niye kefsizsan? Niye fikrin 

dağınıqdı? 
Malik Mahmmad dedi: 
- Bir az xastalanmişam. Ayrı iş yoxdu . 
At dedi: 
- Ey Malik Mahammad , kefsizliyinin sabahini mana demasan , and 

olsun anaının südüna, yema dilimi da vurmayacağam . Özü da baş götü
rüb gedacayam. 

Malik Mahammad dedi :  
- Ey at, ürayini xarab elemak istamiram. Tacir mana deyir ki, gerek 

ela bir usta tapasan, mana bir ev tiksin, divarları har renga çalsın, içeri gi
ren ela bilsin cannata girib. 

At dedi : 



- Ey Malik Mahaınmad, onun çaresini man sana deyaram, gedib ele 
usta gatirarsan. Heç qam yeme . San taeira deyarsan ki, atı ver minim, ge
dim ustanı tapım gatirim . 

Malik Mahammad tacirin yanına gedib dedi : 

- Usta uzaq yerdadi , atı ver minim, gedim gatirim. 
Tacir dedi : 

- Verdim, min get. 
Malik Mahammad düz atın yanına ge ldi . At onu gören kimi dedi : 
- Na oldu? 
Malik Malıarnmed dedi : 

- Verdi . 
At dedi : 
- Yolçu yolda garak. 
Malik Malıarnmed atı bayıra çakib süvar oldu. At yela dönüb , onu bir 

xaraba qabiristanlığa çıxartdı, yeddi qabir keçdi, sakkizinci qabirda daya
nılı dedi :  

- Malik Malıarnmad, bu qabra bir qamçı vur. 
Malik Malıarnmed qabra bir qamçı vurdu. O saat qabir açıldı . At onu 

öyratdi. Malik Malıarnmed atın öyratdiyi kimi dedi : 
- Malik Cümşüd, Malik Malıarnmed deyir ki, aletlarini götürüb gel-

sin, bizim evi tiksin . 
Qabirdan ses geldi : 

- Alatlarim içaridadi, gel götür gedak. 
At bunu eşidanda dedi: 
- Malik Malıammad, qorxma qabra gir. Qabağına iki örtülü xalça, iki 

da açıq xalça çıxacaq . Örtülü xalçalan aç , açıq xalçaları ört. Qabağına iki 
qapı çıxacaq, biri örtülü, biri açıq. Örtülü qapını açarsan, açıq qapını ör
tarsan . Qabağına bir at va bir it çıxacaq . Atın qabağında sümük, itin qa
bağında · ot olacaq. Otu götürüb atın qabağına, sümüyü götürüb itin 
qabağına qoyarsan. Sonra bir qarıya rast galacaksan . Qarını göranda de
yarsan: 

- Qan nana, oğlun deyir ki , aladarimi vers in . Qarı dişlarini i tilayacak 
seni yesin. Onun yanında bir dolu xurcun göracaksan. Aladar o xurcun
dadı . San cald xurcunu götürüb qaçarsan. Seni lıeç kas tutmayacaq, 
qorxma. 

Malik Malıarnmed atı kanarda qoyub qabra girdi . Qabirin içi ila bir 
qadar getdikdan sonra , qabağına iki örtülü xalça, iki da açıq xalça çıxdı . 
Örtülü xalçaları açdı, açıq xalçaları örtdü. Bir az da gerlandan sonra qaba
ğına bir örtülü qapı , bir açıq qapı çıxdı, örtülü gapını açdı , açıq qapını ört
dü. Sonra qabağına bir at, bir it çıxdı . Atın qabağında sümük, itin qaba
ğında ot var idi . Sümüyü götürüb itin qabağına, otu da götürüb atın qaba
ğına qoydu. Axırda gedib bir qarıya rast oldu. 

- Qarı mma, oğlun deyir aletleri versin.  
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Qarı onu göranda çox sevindi, dişlarini itiladi, onu yesin. Malik Ma
hammad onun gözündan oğurlanıb alet olan xurcunu götürüb qaçdı . Qarı 
qışqırdı : 

- At, tut. 
At dedi :  
- Niye tutum? San manim qabağıma sümük qoymuşdun. O, sümüyü 

götürüb itin qabağına, otu da götürüb manim qabağıma qoydu. Bu mana 
yaxşılıq elayib, yamanlıq ki elamayib . 

Qarı dedi: 
- it, tut. 
it dedi : 
- Özünü ala salmısan, yoxsa mani? Bu, mana yaxşılıqdan başqa na 

elayib ki, tutam. Manim qabağıma ot qoymuşdun. Bu, otu götürüb atın 
qabağına qoydu, sümüyü da manim qabağıma. indi xırda-xırda yeyib ona 
dua elayiram. 

Qarı dedi :  
- Örtülü qapı, tut. 
Örtülü qapı dedi : 
- Niye tutum? Mana ki yamanlıq elamayib. Na vaxtidi örtülü qalmış-

dım, bu açdı. 
Qarı dedi: 
- Açıq qapı, tut. 
Açıq qapı dedi: 
- Niye tutum? O ki mena yaxşılıq elayib. Bacarsam evazini çıxaram. 

Ne vaxt idi açıq qalmışdım. O mani örtdü, dincaldim. 
Qarı dedi : 
- Açıq xalça, tut. 
Açıq xalça dedi: 
- Ay imansız küp qarısı, niye tuturam? Na vaxt idi, açıq qalmışdım, 

canıma toz dolurdu. Senin ayağının altında canım çıxırdı. Bu qatladı, din
caldim. 

Qarı dedi:  
- Örtülü xalça, tut. 
Örtülü xalça dedi:  
- Niye tutum? Na vaxt idi,  örtülü qalmışdım. Güva-zad daraşıb canı

mı didirdi . Bu açdı dincaldim. 
Heç biri Malik Mahammadi tutmadı. O, qabirdan düz kanara çıxdı. 

Alet olan xurcunu atın qabağına qoydu. At dedi : 
- indi Malik Cümşüde xebar ver ki , aletiari getirdim. 
Malik Mehammad qabra dedi : 
- Ay Malik Cümşüd, aletleri getirdim. 
Malik Malıarnmed qabra dedi: 
- Ay Malik Cümşüd, aletleri getirdim. 
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Qabirdan sas galdi : 
- Gedak ! 
At dedi : 
- Malik Mahamınad, qabirda olan sümüklari kanara çıxart, yerbayer 

quraşdır. 
Malik Malıarnmed qabirda olan sümüklari kanara çıxartdı, yerbayer 

quraşdırdı. 
At dedi: 
- Malik Mahamınad, bir balaca mani gözla. Man gedim dirilik suyu 

gatirim, ona can verim. 
At yela dönüb yox oldu. Aradan yarım saat keçmamiş geri qayıtdı . At 

ağzı su ila dolu galmişdi. O, suyu Malik Cümşüdün ağzına tökdü. Mali 
Cümşüd asqınb ayağa qalxdı, dedi: 

- Xoş galmisiniz, gedak! 
Malik Malıamınadla Malik Cümşüd ata mindilar. At onları tacirin qa

pısma getirdi. Malik Malıarnmed atı tövlada bağladı, rahatlayılı Malik 
Cümşüdla tacirin yanına getdi, dedi: 

- Ustanı gatirmişam. 
Tacir dedi: 
- Evi tikdir. Ancaq dediyim kimi olsun. 
Malik Cümşüd dedi: 
- Man evin divarlannı tikib gedacayam. Üstünü özünüz döşarsiniz. 
Tacir dedi : 
- Yaxşı, divarlannı san düzalt Üstü asandı. 
Malik Cümşüd işe başladı . Bir ay içarisinda ele bir ev tikdi, min bir rang 

verirdi. İçina giran ele bilirdi cannata girir. Tacirin ağzı lap açıq qalmışdı. 
Bali, Malik Cümşüd işini qurtardı, haqqını alıb getdi. Evin üstü açıq idi . 

Tacir na qadar ağac getirdisa eva çatmadı. Bütün dünyaya xabar verdi. Bu 
ev uzunluqda ağac tapılınadı ki , tapılmadı . O biri tarafdan tacir arvadı 
yena da Malik Mahammaddan al çakmirdi. Arvad qannı çağınb dedi : 

- Qan nana, Malik Malıarnmed gedib usta getirdi. San dediyindan da 
yaxşı ev tikdirdi. Axı manim bağnın çatladı .  Na tahar edak ki, o ölüb 
radd olsun, manim gözüm onu görmesin. 

Qarı dedi: 
- Ay başı küllü, evinizin üstüna ağac tapmırsmız. Ona deyin, evi tik

dirdiyin kimi, ağac da tapmalısan. Haradan tapacaq? Gedib gazacak, me
şalarda canavariara yem olacaq. Sanin da gözün onu görmayacak 

Tacir arvadı qanya bir çanga qızıl verib yola saldıqdan sonra arini ça
ğın b dedi : 

- A başı batmış kişi, ağac axtanrsan, tapmırsan. Evi tikdiran ağacı da 
tapa bilar. Ma lik Malıamınadi göndar, gedib tapsın . 

Tacir, arvadının sözünü bayandi .  O saat malik Malıamınadi yanına ça
ğınb dedi : 

- Garak evin üstüne ağac tapasan. 
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Malik Mahammad dedi : 
- Ay insafsız, san bütün dünyanı gazmisen, tapmamısan. Bes man 

hardan tapım? 
Tacir dedi: 
- Uzun danışma, sana yeddi gün möhlat veriram. 
Malik Mehammad bikef atın yanına geldi. At onu qamli görüb dedi : 
- Ay vafalı dostum, niye bikefsan? Tacir yena seni hara göndermak 

istayir? 
Malik Mehemmad dedi : 
- Bes, mana deyir ki, evin üstüne çatan ağac tapmalısan. Man ele ağa

cı hardan tapım? 
At dedi: 
- Qam yema, tapanq. Qırx çubuq götür, mani min. Man göya 

qalxacağam. Hardan çubuğun biri ila mani vurub, çubuğu yere burax. 
Malik Mahammad qırx çubuq götürüb ata mindi. At o saat göya qalx

dı. Malik Malıarnmed har defa çubuqların biri ila atı vurub çubuğu yere 
atdı. Çubuq dönüb uzun tir oldu. Bela-bela çubuqlann hamısını ata vurub 
yere atdı . Çubuqların hamısı dönüb tir oldu. At aşağı endi, Malik Malıam
ınada dedi : 

- Get taeira xabar ver, tirleri aparsınlar. 
Malik Mahammad gedib taeira xabar verdi. Tacir tirleri gatirtdi. Evin 

üstünü örtdürdü. 
Tacirin arvadı ycna Malik Mahammaddan al çakmadi. Malik Ma

hammad onun gözüne görünanda ela bil ürayina ox dayirdi . Onu öldür
mak üçün fandi-fela keçdi. At bunu Malik Malıamınada xabar verdi. 
Malik Malıarnmed dedi : 

- Bes man na elayim? 
At dedi : 
- San taeirden icaza al, çıx get. Tacir sana deyacak ki, san mana çox 

yaxşılıq elamisan, mandan na istayirsan? Onda deyarsan, sandan bir at 
istayiram. Verar, man sani bu qaranlıq dünyadan işıqlı dünyaya çıxar
daram. 

Malik Malıarnmed tacirin yanına galib dedi : 
- Man çoxdandır ki, senin yanında mehterlik elayiram. indi ata-ana

mın yanına getmak istayiram. İzin ver gedim. 
Tacir dedi : 
- Ay Malik Malıammad, san mana çox yaxşılıq elamisan. Mandan na 

istayirsen? 
Malik Malıarnmed dedi : 
- Sandan lıeç zad istamiram. Birca atını mana bağışla. Ayağıını yer

dan qaldırsın. 
Tac ir dedi : 
- Atı sana verdim, min gct. Allah amanatında olasan. Malik Malıam

med tacirlo salamatlaşdı, atın yanına galib dedi :  
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- Bas, tacir seni mana bağışladı . 
At dedi : 
- Malik Mahammad, o evi tikan, qabir adamı Malik Cümşüda qaytar

dığım qafasi da alina al, belima min, bu qaranlıq dünyadan işıqlı dünya
ya çıxaq. 

Malik Mahammad dedi :  
- Qafassiz çıxa bilmarikmi? 
At dedi: 
- O  qafas sanin alinda olmasa, sani vunıb yera salarlar. Qafas ki alin

dadi, heç kas biza samt galmaz. 
Malik Mahammad ata minib qefasi elina aldı . At qanad açıb havaya 

qalxdı. Yetmiş bir gün yol gedib, işıqlı dünyaya çıxdı. ,İşıqlı dünyada atı 
sürhasür bir dayirmanın qabağına galdilar. Baxdılar ki, şeytan papağını 
ayri qoyub burada dayanıb. Şeytanın alinda bir tutuquşu var idi . Şeytan 
Malik Malıamınadi göran kimi sevinib dedi: 

- Ey, alinda olan qefasi mana ver, bu quşu içine qoyacağam. 

Malik Malıarnroad dedi: 
- Niya veriram, magar daliyam? Yaxşı adamsansa san quşu mana 

ver, qoyum qafasin içina. 
Şeytan dedi : 
- Onda qoymayacağam gedasan. Garak qafesi mana verasan. 
At onların şartini kasmak üçün dedi: 
- Dava-dalaş elamayin. Haraniz üç da fa başqa dona düşün. 8gar Ma

lik Mahammad sani tapa bilmasa, qafasi versin sana, san Malik Maham
medi tapa bilmesan tutuquşunu verarsan ona . 

Şeytan bu şarta razı oldu. evvel-avvel Malik Malıarnmed gözlarini 
yumdu. Şeytan çöp olub tutuquşunun qanadının arasına girdi. Malik Ma
hammad gözlarini açdı . O taraf-bu tarafa baxanda, at ona dedi: 

- Malik Mahemmad, gözle ha, birdan quş qanadlanıb qaçar. 
Malik Mahammad o saat başa düşdü ki, şeytan quşun qanadının altın-

da gizlanib dedi : 
- Ay keçapapaq şeytan, tutuquşunun qanadının altından kanara çıx. 
Şeytan kanara çıxıb dedi :  
- Y axşı, birincisini tapdın. İ ndi ikincisini tap görüm. 
Malik Malıarnroad gözlarini yumdu, şeytan dan olub tutuquşunun qa

bağına töküldü. Malik Malıarnroad gözlarini açanda at dedi: 
- Malik Mahammad, tez ol, tap, tutuquşunun dan yemak vaxtıdı, acdı . 
Malik Mehammad o saat başa düşdü ki, şeytan dan olub, tutuquşunun 

qabağına tökülüb dedi : 
- Ay şeytan, tutuquşunun qabağından qalx. Birdan ela bilar dansan, 

seni yeyar. 
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Şeytan dedi : 
- Yaxşı, bunu da tapdın . indi üçüncüsünü tap. 
Malik Mahammad gözlarini yumdu. 



Şeytan bir quş olub quşun tüküna qarışdı . Malik Malıarnmed gözlerini 
açanda at dedi: 

- Malik Mahemmad, qoçağım, tüklü qutuya salıib olacaqsan, tez tap . 
Malik Malıarnmed bildi ki. şeytan tük olub quşun tüküne qarışıb, dedi : 
- Şeytan qardaş, gözlarina tük dolar. Tutuquşunun tüklerinin içinden 

kanara çıx. 
Növbe şeytana çatdı .  Şeytan gözlarini yumdu. Malik Malıarnmed lıiy

laya keçdi, başladı atılıb-düşmaya. Tutuquşunun fikri buna calb olundu, 
başladı gülmaya. Onun başı gülmaya qarışanda Malik Malıarnmed onun 
gözlerinden oğurlandı, bir nal olub atın ayağına vuruldu. Şeytan gözlarini 
açıb quşun üzüna baxdı ki, Malik Malıammadin yerini ona bildirsin. Quş 
başını buladı. Şeytan o yana-bu yana baxıb dedi: 

- Malik Mahaınmad, sani tapa bilınadim, lıardasan, çıx. 
Malik Mahaınmad atın ayağının altından kanara çıxdı . 
Y ena şeytan gözlarini yumdu. Bu da fa Malik Malıarnmed başladı 

meymun kimi mayallaq aşmağa. Tutuquşu gülmaya başlayanda Malik 
Malıarnmed onun gözlerindan oğurlanıb bir tük oldu, atının belina yapış
dı. Onu quş görmedi .  Şeytan gözlarini açıb quşa baxdı ki, Malik Malıam
madin yerini öyransin. Quş başını buladı. Şeytan harkdan dedi : 

- Malik Mahaınmad, sani tapa bilmadim, bardasan çıx. Malik Ma
hammad atın belindan yera düşdü. Şeytan yena gözlarini yumdu. Bu 
defa Malik Maheınmad ağız-gözünü aydi, gülmali oyun çıxartdı .  Quş 
bark gülüb qarnını qucaqlayanda Malik Malıarnmed onun gözlerindan 
oğurlanıb, bir tel oldu, atın qabağına düşdü, quş onu görmedi. Şeytan 
gözlerini açıb quşun üzüna baxdı . Quş başını buladı. Şeytan başını 
qaşıyıb dedi : 

- Malik Mahammad, qoçağım, hardasan, çıx, tutuquşunu sana ver
dim. Men sözümün üstünda duran adamam. 

Malik Malıarnmed atın yanına galib qabağında durdu. Şeytan tutuqu
şunu ona verib dedi : 

- Bu quş bütün sehrlari bilir. Sana qismet imiş.  Apar, ürayinin yağını 
buna yedir. Sana kömek eleyacak, seni ölümden qurtaracaq. 

Malik Malıarnmed quşu ondan alıb qafasa saldı. Şeytanla salamatla
şıb yola düşdü. Geeani gündüze qatdı, galib öz şaharina çatdı . Qardaş
ları onun galdiyini bildilar, xacalatlarindan üzüna çıxa bilmadilar. Bö
yük qardaş padşah idi, ortancıl qardaş da vazir. Padşah ortancıl qardaşa 
dedi : 

- Malik Mahaınmad ölınayib galib. Bize angel olacaq. Bir keçi su bu
landırması elayib, onu lap tez öldürmak lazımdı . 

Bunların fikirlarini at Malik Malıamınada xabar verdi . Malik Ma
hammad dedi :  

- Manim vafalı dostum, bas man neylayim? Padşahlıq onların alinde, 
qoşun onların al inde . 8lacım ona qahb k i , sizi götüram, ölkadan çıxam. 

At dedi : 
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- Onlar sani qonaq çağıracaq. San çalış onların qonaqlığına getma. 
8gar getsan tutuquşunu da özünla apar. Tutuquşu hardan getsa, sen da 
ordan gct. Har na yesa ondan ye, yernacliyi şeyleri yeme. 

Günlerin bir günü qardaşlar Malik Mahammadi yanlarına çağınb de
diler: 

- Qardaş, xoş galibsan. Biz sana yamanlıq elamamişik. Şeyiari quyu
dan çakib qurtaranda qaranlıq düşdü. Quyu birdan yox oldu. İşıqlananda 
no qadar axtardıq quyunu tapmadıq. Quyu qeyb olmuşdu. Ona göra da 
kor-peşman çıxıb geldik. Sabah bize qonaqsan. Getirdiyimiz kiçik hacı 
seni gözlayir. Toy elayacayik, onu da, quyudan çıxan şeyiari da sana ve
racayik. 

Malik Malıarnmed dedi : 
- Mana heç bir şey lazım deyil . 
Malik Malıarnmed geri qayıdıb ahvalatı ata va quşa nağıl eladi. Quş 

dedi : 
- Ay Malik Mahammad, qorxma, mani de götür gedak. Onlar sani 

öldürmak istayirlar. Man onların başına oyun açacağam. 
At dedi : 
- Dediklarimi yarlından çıxartmazsan. 
Bali, sabah açıldı, bir nafar galib Malik Malıamınada dedi: 
- Bas, padşah seni qonaq çağırır. 
Malik Malıarnmed quşu da götürüb, qardaşlannın qonaqlığına getdi . 

Tutuquşu qabaqca, Malik Malıarnmed onun dalınca gedib padşahın sara
yına çıxdılar. Quş Malik Malıamınadi qabaq qapıdan aparmadı, dal qapı
dan apardı .  Malik Malıamınadi qardaşlan navazişla qabul elayib yuxan 
başda aylaşdirdilar. Qabağa yemek galdi. Malik Malıammadin qabağına 
qızıl boşqabda yemak qoydular. Malik Mahammad quşa baxırdı. Quş 
boyn�nu qatlayıb sakitca dayanmışdı , yemaya samt galmirdi . Padşah 
Malik Malıamınada dedi : 

- Qardaş, Malik Mahammad, niya yemirsan? 
Malik Malıarnmed dedi : 
- Man ahd elamişam, bu quşla şart bağlamışam. Bu yernacliyi xörak

lari man da yemayim. 
Dedi ler : 
- Adam da quşun sözüna baxarmı? Canım, yerneyini ye . Bu xarci biz 

sandan ötrü çakmişik. 
Malik Malıamınada çox üz vurdular. Onu üzden-gözdan saldılar. 81i

ni yemaya uzarlanda quş onun alina bir dimdik vurdu, gözlarini ağartdı. 
Ma l ik Mahammad tez elini kanara çakib dedi : 

- Tutuquşu yernacliyi xörayi yesam, daş olaram. Onun üçün mana üz 
vurma yın. 

Padşah amr eladi . Xörayi aparıb ayrısını getird iler . Quş bunu da ye
medi . Padşah part oldu . 8lacı olsaydı,  quşun boğazını üzard i _  Tutı.ıquşu 
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qabı dimdiyi ila vazirin qabağına italadi, vazirin qabını da öz qabaqlarına 
çakdi . Malik Malıarnmed dedi : 

- Quşdu, ağlı kasmir, bunu bayanir. Eybi yoxdur, qardaş, biz bu xöra
yi yeyorik, san da bizim xörayimizi ye. 

Malik Malıamınadla quş vazirin qabağından galan xörayi başladılar 
şirin-şirin yemaya. Vazir da padşahın üzüna baxdı : "Bas man na tahar 
elayim?" . 

Padşah ona işara eladi ki , özünü naxoşluğa vur, çıx get. Vazir xörayi 
yemayib dedi: 

- Qardaşlar, man hark naxoşlamışam, icaza verin gedim. 
Bali , vazir çıxıb getdi. Qonaqlıq qurtarandan sonra Malik Maham

madla quş eva qayıtdılar. Sabah açıldı , padşah qırmızı geyinib taxta çıxdı , 

vaziri yanına çağın b dedi : 
- Vazir, na qadar ki tutuquşu var, Malik Mahammada heç zad elemak 

olmaz. Tutuquşunu onun alindan almaq lazımdı . 
Vazir dedi : 
- Şah, çağır deginan , garak tutuquşunu verasan mana. 
Bu söz padşahın ağlına batdı. O saat Malik Malıamınadi yanına çağırt-

dınb dedi : 
- Garak tutuquşunu verasan mana. 
Malik Malıarnmed dedi : 
- Qardaş, adaletina güc elama. Man ela o quş ila günümü keçiriram. 

Bas onu versam sana, na elayaram? 
Padşah dedi : 
- Man adalat-madalat tanırnıram. V emiasan mana, boynunu vurdura

cağarn. 
Malik Malıarnmed gördü: xeyr a, qardaşı ağacın o biri başını çevirib . 

Bir söz desa, boynunu vurduracaq, keçi su bulandırmasını elayir. Tez eva 
qayıdıb ahvalatı atla tutuquşuya danışdı. Quş dedi : 

- Malik Maharnınad, qorxrna, mani apar padşaha ver. Dalısı ila işin 
yoxdu . 

Malik Mahammad tutuquşunu apanb verdi padşaha. Quş padşahın 
xidınatinda dayandı . Malik Maharnrnad da çıxıb evlarina getdi. Quş bir 
sehr oxudu, padşah taxta yapışdı. Çöle çıxrnaq İstayanda gördü taxta ya
pışıb . Çağırıb vazira dedi :  

- Vazir, deyasan taxta yapışmışam. Bu na  tahar ahvalatdı? - Vazir 
yaxın gedanda quş sehr oxudu, vazir da padşaha yapışdı . Sas-küya pad
şahın bütün eyanları, haramleri galdi. Quş sehr oxudu, onlar da bir-birina 
yapışdılar. Quş gedib Malik Mahamınada, ata xabar verdi . Ma l ik Ma
hammad galdi . Padşah onu gören kimi dedi : 

- Qardaş, bir qalatdi elamişam. Padşahlığı da, var-yoxu da sana ver
dim, mani bu baladan qurtar. 

Malik Mahammad dedi : 
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- İxtiyar tutuquşudadır. Bir söz deyaram, mani da size yapışdırar. 
At da galib çıxdı . Bu adamların bir tarafindan quş, bir tarafından da 

at tutdu, göyün yeddinci qatına qaldırdılar. Oradan buraxdılar, har biri bir 
ölkaya düşüb, parça-parça oldu. 

Camaat yığıldı. Malik Mahommadi özlerina padşah, atı vazir, tutuqu
şunu da vakil seçdilar. Quyudan çıxanlan kiçik qız Malik Mahammadi 
gözlayirdi. Qızı getirdiler. Qırx gün, qırx gece onunla Malik Maham
mada toy eladilar. Malik Mahammad adalotli bir padşah oldu, raiyyatin 
har dordina çara eladi . Onlar yedi ler, yera keçdilar. Xeyira rahmet, şara 
lanet. 

Ağ quş 
Biri var idi, biri yox idi, bir padşah var idi . Bu padşahın arvadının boy

nuna na qador uşaq düşürdüsa, hamısı ana batnindan gelanda ölürdü. Na 
qadar tabib, tilsim, cadu elatdirirdilarsa, heç bir fayda vermirdi. 

Günlerin bir gününda yena da padşahın zanani hamli olur. Doğmağı
na bir qadar qalmış, padşah zananini öz qaynatasının yanına gönderir ki, 
halka orda yaxşı baxalar. Gün keçir, ay dolanır, padşahın bir oğlu olur. 
Beli, müjde-müjde üstündan gelir. Padşah zananina sifariş gönderir ki, 
hala bir neça vaxt qalsın orda, uşağın bir az sümüyü barkisin, galar, yena 
bir qazavü-qadar üz verar. 

Bunlar burda qalmaqda olsunlar, sana kimdan xabar verim, padşahın 
vazirindan . 

· 

Padşahın bir xabis vaziri var idi. Çoxdan fürsat axtarırdı ki, onu öldü
rüb özü padşahlığa keçsin . Bu tarafdan gördü ki , yox, padşahın oğlu da 
oldu, ta padşah ölse da, buna bir şey çatmayacaq, qat eladi ki, garak pad
şahı öldürüb onun naslini yer üzündan kasa. Beli, bir gece öz adamların 
götürüb hücum eladi padşahın sarayına. Padşahı öldürüb özü keçdi onun 
yerine, aylaşdi taxtda . 

Sabahısı gün öz adamlarından bir dasta gönderdi padşahın zananinin 
yanına. Bir nama da yalandan padşahın dilindan yazdı ki, has naxoşam, 
garak durmayıb galesan. Padşahın külfati kocavaya minib bu qasidlarla 
yola düşdü.  Galib bunlar bir dağın damaninda düşerga eladilar . Ela ki, 
gece yarıya geldi, bu qasidlarin başçısı durub geldi padşahın arvadının 
çadırına. Vazir ona tapşırmışdı ki, arvadı da, uşağı da orda öldürsün. Ga
lib girdi içariya, tutdu arvadın qolundan. Arvad gördü ki, bu malunun fik
ri pisdi, üzün ona tutub dedi : 

- San na kimsanasan ki , öz padşahının arvadına sataşmaq istayirsan. 
Qasidbaşı gülüb dedi :  
- Na padşah, na padşah arvadı? Sanin arin çoxdan o dünyaya taşrif 

apan b .  indi padşah senin arinin vaziridir. Biz da onun amrila galmişik ki, 
sani da, uşağım da göndarak atasının yanına. 
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Arvad bunu eşitcak 
·
uşağı qarmalayıb özün atdı bayıra. Qasidbaşı bir 

sas vurdu, keşikçilar oyandılar, düşdülar arvadın dalına. Arvad gördü, 
yox, az qalır ki, çatsınlar, bir yera, bir göya baxıb uşağı atdı daraye. Ke
şikçilar çatı b arvadı öldürdüler, tay uşağın dalınca daraya enmadilar, bil
dilar ki, o da bölanan orda daşlara dayib ölüb. 

Bunlar padşahın yanına getmakda olsunlar, sana kimdan xabar verim, 
köhne padşahın qardaşından. 

Köhna padşahın bir qardaşı var idi. Bu vaxtlarda sayalıata getmişdi .  
Sayahatdan qayıdıb işi  bela göranda baxdı ki ,  onu da öldüracaklar, başı
na bir az adam yığıb çekildi dağa. Padşah bu ahvalatı eşidib onun dalınca 
qoşun göndardL Ancaq qoşun onu tut� bilmadi . Padşahla onun arası na 
düzeldi, na da onu yox elaya bildi. Vazir har na tadbir gördüsa veca gal
madi ki, galmadi .  

Köhna padşahın qardaşı ketdikca qüvvatlandi. Bunlar bir gün gelib 
harnin dağa çıxdılar. asgarierin biri burda darada, şir yuvasının qabağın
da oynayan bir uşaq tapdı; getirdi padşahın qardaşının yanına. Padşahın 
qardaşı baxdı ki, bu uşağın qolunda bir bazuband var. Bazubandi oxuyub 
gördü öz qardaşının uşağıdı. Dema, bu harnin uşaqmış ki, arvad bunu da
raya atmışdı . Uşaq şir südü ila baslandiyina göre adın qoydular Şirzad. 
Amma Şirzad, ela doğrudan da, şir kimi gümrah bir uşaqdı. Qaraz, bu 
uşaq ele xırdalığından at belinda gazdi . Ox atdı, qılınc-qama oynatdı. On 
dörd-on beş yaşına çatanda arnalli-başlı bir palılavan oldu . 

Bu xabar ki, yayıldı etrafa, padşahın oğlu tapılıb, özemisinin 
yanındadı, bunların gücü bir az da artdı. Vazir gördü yox, iş  xarabdı. 
Tadbir, tadbir, axırda günlerin birinda böyük bir qala tikdirdi, gözal, ham 
da hiylagerlikda şeytana papaq tikan qızını da apanb qoydu ora. 

Şirzad bir gün takbaşına gaşta çıxmışdı. · Gaza-gaza galib harnin bu 
yera çıxdı . Yaman acmışdı. Bir ox qoydu çilaya atı b bir quş vurdu. Quş 
gedib düşdü harnin bu qızın qalaçasına. Şirzad bir kamand atı b qalxdı bu
ra. Baxdı ki, külafirangida bir qız oturub, bir qız oturuh ki, suya deyir ax-
ma, aya deyir baxma. 

· 

Qız Şirzadı görcak galib palati açıb onu davet etdi eva . Özü da tez 
atasına qasid gönderdi ki , durmasın gelsin, Ş irzadı salmışarn çanga. Şir
zad eyş-işrata maşğul idi, bir da pancaraya baxdı, gördü na, daryayi
laşkardi ki ,  galir. İşi başa düşdü. Qalxdı ayağa. Ela birinci dafa qızın 
başın kasib onu cahannama vasil eladi . Sonra tez özün mahlaya salıb 
mindi ata. Dalın bayıra taraf verib başladı canga. San olasan bir, 
düşman ola daryayi-ümman. Şirzadın har tarafin aldılar. Şirzad baxdı 
ki, daha lap gücdan düşür. Ela az qalmışdı ki, onun işin bitiralar, bir da 
bir sas galdi ki : 

· 

- Qardaş oğlu, qorxma geldim. 
Şirzad arnisinin sesin tanıdı ,  ela bildi ki, gözleri işıqlandı, qollanna 

qüvvat geldi .  Özünü vurdu daryayi-laşkara . Bir cangi-mağluba oldu ki, 
ruzigarın gözü bela şey görmamişdi. Qoşundan qırı lan qırı ldı, taslim olan 
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oldu, padşahı öldürüb şahari aldılar. Ş irzad padşahl ığı emisina verib , özü 
başladı keyf elayib , gün keçirmaya. 

- Padşahın, yani Ş irzadın arnisinin iki oğlu var idi . Ancaq padşah Şir
zadı onlardan çox istayirdi . Bu oğlanların ürayina vasvasa düşdü. Gözla
ri bunu götürmadi . Padşah bunu sezib, bir gün onların üçünü da çağırtdır
dı hüzuruna, dedi : 

- Balalarım, siz üçünüz da manim balamsız. Man o adamı çox isteram 
ki, o igid olsun. Sizin hansınız igidsiniz? 

Here üzün bir tarafa çevirdi . Padşah bunu görüb dedi : 
- Demek, hamınız özünüzü igid hesab elayirsiniz. Onda man bir şart 

qoyuram. Kim manim atıının ayağının daymediyi yerdan mana görmadi
yim bir şey getirse, o igiddi. Böyük oğlan qabağa yeridi ,  zamini-adab öp
dü, padşah da ona yol xarci verib müraxxas buyurdu. 

Oğlan ata minib yola düşdü. Geeani gündüze saldı, gündüzü geeaya 
saldı , düz iki ay yol getdi . İki ayın tamamında bir yerdan keçirdi, birdan 
onun atı xorradı .  Atı dayandınb gördü ki, bir ağacın dibinde böyük bir lal 
var. Atdan düşdü, fikirlaşdi ki, agar atam bu yerlere gelmiş olsaydı , yaqin 
ki, bunu burda qoymazdı. Lali götürüb atın başın qaytardı. Şaharda xabar 
çıxdı ki, padşahın böyük oğlu gelir. Beli, padşah amr eladi , onu pişvaz 
eladilar. Sabahı hamı geyindi, gecindi , here öz yerin tutdu, divan quruldu, 
oğlan getirdiyi lali bir xonçaya qoyub getirdi padşahın hüzuruna. Padşah 
oğlunun alnından öpdü, bir açar verib dedi : 

- Şaherin qırağında dağın altında bir kaba var. Kahada manim qırx 
otağım var. Apar bu lali qoy on birinci otağa. 

Oğlan gedib on birinci otağı açıb gördü bura o cür lallarla doludu. 
- Növba geldi ortancıl oğula. Bu da üç ay yol gedandan sonra çatdı bir 

meşaya , gördü ki, burda yaxşı meyvalar var. Dedi bir-ikisin derim yeyim, 
yaxınlaşdı,  gördü bunlar hamısı qızıldı . Bir heyba bunlardan dolduruh 
yola düşdü . Bali, galib çatdı. Padşah bunun da alnından öpüb dedi: 

- Get apar qoy iyirmi birinci otağa ! 
Oğlan gedib gördü ki, o otaq da doludu ele qızı l  meyvelerle. 
Növba geldi Şirzada. 
Şirzad zamini-adab öpüb dedi: 
- ami, man senin atıola gedacayam . 
Padşah amr verdi , öz atını verdilar Şirzada. Şirzad atı minib düşdü yo

la, atın başın buraxdı. At birbaş yola düşdü, etrafına heç fikir vermayib 
gedirdi . Belalikle düz altı ay yol getdi, yeddinci aya dönanda birdan at 
dayandı , bir fınxınb ayağın yere döydü, bir da ki, dönüb dala baxıb kiş
nadi, özün camlaşdirdi. Bali, Şirzad bildi ki, at bundan o yana getmayib . 
Atın dalına yüyanindan dartıb başladı yavaş-yavaş sürmaya. Bir qadar 
getmişdi, bir da gördü yerde bir şey yanır. Atı saxladı, düşüb baxdı ,  gördü 
bu, özü-özündan yanan bir çıraqdı .  Çırağın ora-burasına baxanda gördü 
bunun bir yerinda yazılıb ki, "ay bunu tapan adam, bu çıraqdan dünyada 
iki donadi " .  Ş i rzad fikirlaşd i . Ola bi lar ki, bunun birini da amim tapmış 
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ola, ürayinda qat cladi ki ,  ikincisini da tapmamış eva dönasi deyil . Atın 
qannaltısın barkidib yola başladı . 

Çox gazdi, az gazdi,  orda deyildirn, hesablayaydırn, axirülamr galib 
çıxdı bir şahara . Karvansarada düşüb bir rnanzil kiraladi ki, bir neça gün 
qalıb bir az istirahatçilik elasin. Geca bunun manziline bir dana da adam 
galdi . Şirzad bir de baxdı ki, bu qonaq xurcundan bir dene çıraq çıxanb 
yandırdı .Baxdı ki, ada, ela harnin çırağın tayı . 

- Şirzad qonaq ila tanış oldu. Öz ahvalatın ona danışıb harnin çırağı 
ondan istedi. Qonaq dedi : 

- Man çırağı sana verrarn, ancaq san da avazinde rnana bir şey ve-
rasen. 

Şirzad dedi ki : 
- Her na istasan, hazırarn verrnaya. 
Onda qonaq dedi ki :  
- Burdan bir ayhq yolda divlar olurlar. Onların yaxşı göyerçinlari var. 

8ger o göyerçinlardan bir cüt erkek, dişi rnana gatire bilsan, man bu çı
rağı sana verararn. 

Şirzad razı oldu. Yolu ondan soruşub sabah tezdan "ağaını allah saxlasın" 
- deyib yola düşdü. Az getdi, üz getdi , dara, tepe düz getdi, gelib harnin ye
ra çatdı. Bir dağın atayindan keçanda bir da bir sas eşitdi . Dönüb gördü ki, 
dağın üstünda bir ağ quş oturuh onu çağınr. Şirzad dayandı. Quş dedi: 

- Şirzad, o adam sani ölüme gönderir. Bu divlar o göyarçinlari atala
rından çox istayirlar. San garak geeani yarıya verib, onları yuxuladıb 
sonra gedasan. 

Şirzad atdan düşdü, gözladi, geca özün verdi banya taraf. Barının ya
nına çatrnışdı ki, bir da gördü quş deyir: 

- Şirzad, tamalı sana güc elarnesin ! Bir cütdan artıq tutmayasan ha . . . 
Şirzad barıdan aşıb girdi rnahlaya . İrnakleya-irnaklaya gelib çatdı gö

yarçinlarin yanına. Baxdı, valialı bunlar ele göyerçinlardi ki, ela bir cüt 
göz lazırndı ki, bunlara tarnaşa elasin. Bunlardan bir cüt tutdu. İstadi qa
yıtsın, har na qadar eladi , ayaqları getrnadi, gözü qalrnışdı göyerçinlarda. 
Axırda özün saxlaya bilrneyib, bir cüt da tutdu. Ela bil ki, ela göyarçinlar 
buna bandrnişlar. Bir sas-küy qaldırdılar ki, tay ne bilim neca. Divlar 
oyanıb Şirzadı tutdular. 

Şirzad ahvalatın düzünü onlara danışdı. Onlar dedilar ki : 
- Biz bunlardan bir cüt verarik sana, amma bu şartla ki, bu yaxınlarda 

divlar var, onlardan yaxşı üzüm var, o üzümdan bir sehat bize gatiresan. 
Şirzad atını rninib üz qoydu o tarafa. Az getdi, çox getdi, golib çıxdı 

harnin divlarin vi layatina . Ela atdan düşüb tazaca çakilrnişdi bir kolun 
dibine ki, harnin sesi yena da eşidib başın qaldıranda ağ quşu başının üs
tünde gördü . 

- Şirzad, manim masiahatima qulaq asmadın . Ona göre da rnüsibata 
düşdün . Aç qulaqlarını , yaxş ı  eşit ! Bax, sana deyiram, tamalı elayib, ikin
c i  sa bati götürmayasan ha . . .  
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Şirzad gözladi , geean i yarıya verib kamandi atdı barıya, kamanddan 
sallana-sallana dırmaşıb düşdü o tarafa. Sürüna-sürüne geldi anbara. 
Gördü, budu ha, üzüm sabatlari düzülüb burdan ora. Fikirlaşdi ki, qoy 
b ir az qabaqca özüm yeyim , sonra da bir sabat aparım. 8yloşdi sabatin 
başında. Şirzad kimi bir pahlavana bir sabat üzüm na edacak? Onun ha
rasında qalacaq? Bir, iki , üç, beş sabat qurtardı .  Ela sehatdaki axırıncı 
salxımı götürmüşdü ki, bir da gördü sabat yena doldu üzümla . Şirzad 
gözlarina inanmadı . Bir sehat da çakdi qabağıp.a, yena yedi . Ela ki, 
üzüm qurtardı , sabat yena qeybdan doldu .  Ş i rzad qaldı maattal .  Sabatin 
birin götürdü, fikirlaşdi ki, ay dili-qafil, heç insaf deyil ki, man bu 
sabatlarin birin da arnima aparmayam. Tamah ona güc eladi , ikinci 
sabati de götürdü. Ela elin ikinci sabata vurmuşdu ki, bütün sahadar 
qışqırdı lar. Divlar tökülüb onu tutdular . Şirzad bütün qaziyyasini 
bunlara danışdı. Divlarin böyüyü bir qaviheykal şeydi ,  üzün tutdu 
Şirzada dedi:  

- Bu yaxınlarda ağ divin maskanidi. Onun bir qızı var ki, man ona aşi
qem. 8gar onu mana gatirsan, sana bir sehat üzüm veraram. 

Şirzad atı mindi. Kor-peşiman özun söya-söya üz qoydu indi da ağ di
vin vilayatina. Bali, galib çata-çatdaydı ki, yena ağ quş kasdi onun başı

:ıın üstünü, dedi: 
- Ey, tamalıkar insan, san bu dafa hölonan ölüme gedirsan. Qulaq ver 

mana. Ağ divin qızı bu saat yeddi günlük yuxudadı .  O, ayda bir dafa-bela 
yatır. Yeddi günlük yuxu yatanda o qırx saçı ila çarmıxa çekili olur . Onu 
açmaq sana mümkün olmaz. Magarinki ağ divin sartövlada qırx çarmıxlı 
bir atı var. Onun yanına quş quşluğu ila düşa bilmez. San gerek o atı mi
nasan, sonra qızı yerdan qaldırasan. Birinci defa qaldırdın, qaldırmısan, 
qaldırmadın dizecan daş olacaqsan, ikinci defa qaldırmasan qurşağa kimi, 
üçüncü defa qaldırmasan bütün daş olub qalacaqsan orda. 

Şirzad yetişdi mahalli-maxsuda. Özün verdi sartövlaya . Gördü hali, 
ağ quşun dediyi kimi burada bir at var ki, ele bil ajdahadı .  Özün camlaş
dirdi, bir qoşa topik vurub atıldı, tarlan turaca qonan kimi qondu atın be
line. Özün atın belinda rahatlayandan sonra, ela ki, dahna-yüyani alinda 
möhkamlatdi , ondan sonra qıl ıncın çakib bir-b ir ipiari üstdan yuxarı kas
maya başladı . At çarmıxdan azad olandan sonra istadi bir güc elas in , gör
dü yox, üstündaki can o candan deyil . Şirzad onun baş ın dönderdi qızın 
yanına. Galdi çatdı qızın barabarina.  Gördü qız, na qız. Doğrudan ele bi l 
Muğan dumasıdı . 8yildi, alin saldı qızın belinin altından, bir dafa güc 
verdi, heç bir şey çıxmadı .  Baxdı ki, beli, dize qodar oldu daş . Bir da el in 
saldı, yena güc verdi ,  qız yerindan tarpandi, amma qaldıra bilmadi . Qur
şağa kimi oldu daş.  Ş irzad atın yüyanini hark tutub dedi : 

- V allah , bu defa ya seni qaldıracağam, ya atın belin sındıracağam. 
- 8lin yena da saldı qızın beline .  Bir "ya madad" deyib qızı dik qal-

dırdı . Baxdı ki, daşdan silkindi .  Birbaş atı vurdu. Daldan min cür sas eşi
dilirdi ki,  ay tut, ay qoyma. Şirzad dala baxınayıb atı çapdı .Bir qadar ke-
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çandan sonra sas-saınir kesildi .  Şirzad atı möhkaın vururdu, bir da yena 
ağ quş zahir oldu . 

- Şirzad, ınane qulaq as ! Bu qızın yuxudan oyanınağına bir saat qalıb . 
Bu yuxudan duranda ela qı şqıracaq ki, bütün dağ, daş zalzalaya galacak. 
Senin qulaqların o sase tab gatirmayib partlar. Atdan düş, bu saat bir arşın 
eni, üç arşın darini bir xandak qaz, gir içina gizlon ! Bax sana deyiram, o 
vaxta qadar çıxmazsan ki, o anasının südüna and içmaya. 

- Şirzad atdan düşdü . Ağ quşun dediyi kimi bir xandak qazıb girdi içi
na. Doğrudan da, yanın saatdan sonra qız ela qışqırdı ki, üç arşın darin
likda Şirzadın tükleri dik-dik durdu. 

Şirzad öz-özüno dedi :  
- 8cab almalı zanandi. Har yuxudan duranda bela qışqırsa, şaharda 

qulaqlı adam qalmaz. 
Qız bir o yana baxdı ,  bir bu yana baxdı, özündan başqa heç kasi gör

madi . Orasın da deyim ki, Şirzad onu möhkam-möhkam bir ağaca sari
mişdi . 

Qız başladı yalvarınağa ki : 
- Kimsan, har naya deyirsan and içim, çıx mani aç, man tay oldum 

sanın. 
Şirzad o vaxta qadar çıxmadı ki, qız anasının südüna and içdi. Şirzad 

çıxdı, qızı açdı, aldı yahar qaşına, düşdü yola. Az getmişdilar, çox getmiş
dilar, bir külak qopdu, bir sam asdi ki, dedi atdan düşüb bir yerda dalda
lanmasaz, ahadinizi kasacayam. 

Şirzad gördü daha alac yoxdu. Gördü bir qalaça var, atı vurdu qalaça
nın palatina taraf ki, atdan düşa. Ağ quş caynağında bir qırmanc, alıcı quş 
kimi şığıdı Şirzadın üstüna .  Har tarafdan düşmak istadisa qoymadı . At 
qaçır, ağ quş vurur, at qaçır, ağ quş vurur. Yazıq Şirzad bela bir halda bal
ka yalan olmasın, iki saat bu külakda, qiyamatda at çapdı . Bir saatdan 
sonra külak kesildi, ağ quş da qalxdı göya. 

Ela bir az getmişdilar bir da gördülar bir gözal at, belinda bir qızıl ya
har otlayır. At eladi ki, eladi ki, ela bil belinin üstü bir yumurtadı. 

Qız dedi : 
- Şirzad, bu atı tuta bilsaydik man minardim, ham san rahat olardın, 

ham da man. 
Ela bu sözdaydi at bir kişnayib başladı bunlara yaxınlaşmağa. At lap 

yaxınlaşanda Şirzad alin uzatdı ki, onu tuta, ağ quş ildırım kimi şığıyıb 
Şirzadın alinin üstündan vurdu, atı da vurub qaçırtdı . Şirzad ağ quşun bu 
harekatıarindan çox port oldusa da, ancaq bağırsağın dişina tutub bir söz 
demadi . Bu ıninval la galdilar. Bali, birinci divlarin qalaçası göründü, ağ 
quş dedi : 

- Dayan, Ş irzad, mon görürarn ki, san bu qızı istayirsan, bu qız da sa
ni .  Bunu aparıb divlara vermak kişi l ikdan deyil . 

Na eladi, n� e laınadi .  Düşdü haınin qızın suratino, dedi : 
- Qız qoy burda gözlasin, apar mani divlara tahvi l  ver. 

67 



Şirzad qızı çölde qoydu, ağ quşu qız avazina apanb divlara tahvil 
verib, b ir  sabat üzüm aldı . Qayıtdı qızı da götürüb yola düzeldi . Galib 
çatdılar üzüm istayon divlarin vilayatina. Ela qalaçaya çatmamışdılar ki, 
ağ quş özün yetirdi .  

- Dayan, Şirzad, mani apar üzüm ovazina tahvil ver! 
Şirzad qaldı mat-maattal ki, bu neca işdi . Qaroz, aparıb bu dafa da onu 

üzüm avazina tuhvil verib bir cüt göyarçin aldı. Gedib bu minval ilo çatdı
lar harnan çıraq olan şexsin yanına. Qaraz, burda da göyarçin adına ağ quşu 
tahvi l verib çırağı alıb düzeldi yola, öz oruisinin vilayetina getmaya. Gedib 
şahara çatanda, gördü bir qoca kişi dayanıb. Kişi bunları görcak dedi: 

- Hardasız? Di gelin çıxın da ! 
Şirzad baxdı ki, bu, ağ quşdu. 
Bali, mnisi ahvalatı bildi, bunları pişvaz cladilar. 8misi şeyiara baxıb 

Ş irzadın alnından öpüb dedi: 
- Bala, san getirdin. 
Qırx gün, qırx gece toy elayib qızı aldılar Şirzada. 
Galinla bay gardaya giran geca Şirzad golinin yanına giranda, ağ quş 

da onunla borabar girdi. Şirzad na qader eladisa, ağ quş dedi : 
- Olmaz ki, olmaz. Man de bu gece burda yatacağam. 
Şirzad çox dedi ,  ağ quş az eşitdi . Üziina salıb geeani onlarla bir otaqda 

yatdı .  Sahor tezdan Şirzad arnisinin yanına gcdib ağ quşun geeeki işini 
ona dedi , özü da xahiş eladi ki , ağ quşu marulakatdan çıxarsın . 8misi bi
tirdi ki, ağ quş ona çox kömak elayib. Na qadar dalil-dalayi i eladi, ol
madı ki, olmadı . Axırda ağ quşu çağırtdırılı ahvalatı ona bildirdi. 

Ağ quş ona dedi : 
- Ondan sonışun görak, man ona na pislik elamişam? 
Şirzad qaşqabaqla dedi : 
-1 Mani çovğunda, qiyametda qoymadı atdaıı düşüb, özümü qoruyam, 

qızıl yaharli atı qoymadı tutam, bu geca da ki, bela . 
Ağ quş bir ah çakib dedi : 
- Çovğunda ondan ötrii qoymadım san düşasan ki, o çovğun qızın ata

sıydı .  San ki , na qadar o atın üstündaydin, o sana hata bilmirdi . İsteyirdi 
sani atdan yera salı b öldürsün. Beladi, ya bela deyil, qız? -deyib üzün tut
du qıza. 

Qız dedi :  
- Bal i ,  beladi. 
- O  qızıl yaharl i atı qoymadım tutasan, ona göra ki, o qızın arnisi idi. 

Sanin alin ona daycak o sanİ çakib atdan vuracaqdı yere. Beladi, ya bela 
deyil, qız? 

Qız dedi : 
- Bali ,beladi . 
- Bu geca sonin yanında ona göra yatdıın ki, qızın qardaşı qara ilan 

olu b golmişdi sani halak clasin .  Geco san yuxuda ikan man onu öldürmü
şaın, bu da comdayi . Beladi ,  ya belo deyil ,  qız? 
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Bunu deyib bir yeko i lan camdayi atdı ortalığa. 
Qız dedi : 
- Bali düzdü. 
Sonra ağ quş bir ah çakib dedi :  
- Manim alnımda yazılmışdı ki ,  man garak bir adama kömok elayam . 

ôgar o adam mard çıxsa, ona gedam, agar nankor çıxsa, ölam. indi ma
nim vaxtım tamamdı, man ölüram. 

Bunu deyib ağ quş daş oldu. Hamı ağladı .  Amma ki, ağlamaqdan na 
ç ıxacaq? . . Şirzadın namardiiyi onu daşa döndardi .  

Y eddi qardaş, bir b acı 

Biri var idi, biri yox idi , bir kişinin yeddi oğlu var idi . Günlarİn bir gü
nü yeddi qardaş yaraqlan ıb ova gedasi oldular. Analarını çağırıb dcdilar: 

- Ana, biz ova gedirik. Düz bir ildan sonra qayıdacağıq, bax, bu qabaq
dakı dağda olacağıq. Bu müddatda agar qızın olsa, qapıya alak asarsan, yox, 
oğlun olsa, ox-yay asarsan. Oğlan olsa, biz baş götürüb gedacayik, qızın ol
sa, qayıdıb galacayik. Heç insaf deyil ki, yeddi qardaşın bir hacısı olmasın . 

Yeddi qardaş dağa ova getdi. Gün keçdi, ay keçdi, ananın bir qızı oldu. 
Adını Nardanxatun qoydular . 

Ata-ana sevinib qapıdan alak asdılar. Bunların bir paxı l  qonşuları var 
idi. Oğlanların qayıtmas ını istamayib geca alayi götürdü, yerina bir yay as
dı. Yeddi qardaş sahar baxdılar ki, qapılarından yay asılıb. Baş götürüb çı
xıb getdilar. Az getdilar, çox getdilar, neça gündan sonra bir dağa çatdılar. 

Bu dağda yeddi qardaşdan başqa han i-adam yox idi . Dağın atayi me
şalik, göy çarnanlik idi. Yaxşı ov yeri idi . Y eddi qardaş bu dağda bir ma
ğara tapıb orada qaldılar. Ov ovlayıb, dolanmağa başladılar. 

Ay keçdi, il dolandı . Nardanxatun böyüyüb gözal bir qız oldu . Amma 
tak idi . Na hacısı var idi, na qardaşı .  Odur ki, mehrini salmışd ı danalarına, 
sahardan axşama kimi dana otarırdı, suvarırdı ,  bütün gününü onunla kc
çirirdi. 

Günlarİn bir gününda dana azarladı. Ata baxdı ki, dana ölacok, tez başı
nı kasdi . Nardanxatun ağlaya-ağlaya dananın qamını yumağa apardı .  B irdan 
bir qarğa galib suyun qırağındakı ağaca qondu. Bir dafa qarıldayıb dedi : 

- Nardanxatun, niya ağlayırsan? 
Nardanxatun dedi :  
- Bu kandda bütün qızların hacısı var, qardaşı var. Amma man takam. 

Var-yox bir ala danarn var idi, o da öldü .  indi ona ağlayıraın. 
Qarğa dedi :  
- Ay Nardanxatun, senin yeddi qardaşın var. Sana na olub ki,  ·dana 

üçün ağlayırsan? 
Nardanxatun qardaş lann ın olduğunu bi lınirdi . 
Ata-anası ürayi sıxı lmasın deya, bu iş i  ondan gizlatınişdilar. 

69 



Qarğa dedi : 
- Paxıl qonşu sanin qardaşlarını itgin sahb . Manim yeddi gündür ki, 

balalanın acdır. San o qamı mana ver, aparım balalarımı doydurum, sani 
qardaşlanna yetiraram. 

Nardanxatun dananın qamını qarğaya verdi. Qarğa dananın qarnını ba-
lalarına verdi . Nardanxatunun yanına galib dedi : 

- Bir torba dan götür, gal sani aparım qardaşlanna çatdınm. 
Nardanxatun getdi, bir torba dan götürüb qarğanın yanına qayıtdı . 
Qarğa dedi :  
- Nardanxatun, torbanı manim ayağıma keçir, altını da dal .  Man göy

nan uçaram, torbadan dan tökülar, san da danin izi ila galarsan. 
Nardanxatun torbanı quşun ayağına keçirdi. Altını da daldi .  Quş göy 

ila uçurdu. Dan bir-bir torbadan yere düşürdü . Nardanxatun da dan düşan 
yerla yeriyirdi. 

Qarğa göyla, Nardanxatun yerle o qadar getdilar ki, axırda qardaşları 
olan dağa çatdılar. Qarğa dedi : 

- Qardaşların bu dağdadı .  Salamat qal, man gediram. 
Qarğa uçub geri qayıtdı . Nardanxatun dağda gaza-gaza galdi, qardaş

lannın mağarasına çatdı. Gördü qapıda bir oğlan yatıb . Nardanxatun oğ
lanı oyatmadı . İçari girib gördü burada at, çörak, har şey var. Çörakdan 
yedi. Evi, eşiyi sildi, süpürdü, ati da doğradı, xörak bişirdi . Hazır qoydu. 
Sonra çıxdı , bir yanda gizlendi. 

Axşam oldu. Çöldaki qardaşlar geldiler. Gördülar xörak bişib, ev-eşik 
s ilinib-süpürülüb. Çöldan galan qardaşlar evda qalan qardaşa dedilar: 

- Bu işi san görmüsan? 
Qardaş utanıb dedi : 
1 Bali, man görmüşam. 
Qardaşlar yeyib-içib yatdılar. Sabah açıldı, qalxdılar. indi da qardaşla

rın bir ayrısı evda qaldı. Qalanı ova getdi . 
Evda qalan qardaş tak olduğundan bir az oturdu, durub uzandı, yatdı. 
Bu yatan kimi yena Nardanxatun galdi evi-eşiyi sildi, süpürdü, xörak 

bişirdi, özü da bir az yedi, getdi yerinda gizlendi. 
Yatan qardaş o yandı, gördü ev-eşik silinib-süpürülüb, xörak bişirilib, 

hazır qoyulub. 
Axşaın oldu. Çöldan qardaşlar galdilar. Gördülar ev-eşik süpürülüb, 

xörak hazırdı .  Dediler: 
- Ay qardaşlar, bu işiari san gördün? 
Qardaş dedi : 
- Bal i ,  man gördüm. 
Qardaşlar ycna da yeyib-içib yatdı lar. 
Sabah açıldı, qalxdılar. Bu dafa da evde qardaşların o birisi qaldı . 

Qalanı çıxdı, ova getdi . 
Evda qalan qardaş da bir az oturub, tak olduğudan durub yatdı .  Yena 

Nardanxatun çıxdı , eva geldi ,  si ldi ,  süpürdü, xörak biş ird i ,  bir az da özü 
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yedi, galdi yerinda gizlendi . Evda qalan qardaş yuxudan oyanıb gördü ev 
süpürülüb, xörak bişirilibdi . 

Axşam oldu, çöldan qardaşlar galdilar. Gördülar ev-eşik süpürülüb, 
xörak bişib hazırdı . Dediler: 

- Ay qardaş, bu işiari san gördün? 
Qardaş dedi :  
- Bali,  man gördüm. 
Qardaşlar yeyib-içib yatdılar. Sabah açıldı , yena qalxıb ova getdilar. 

Bu dafa lap böyük qardaş evda qaldı. Bu da tak olduğundan uzanıb yatdı . 
Y ena Nardanxatun çıxıb evi süpürdü, xörayi bişirdi, getdi yerina girdi. 
Axşam oldu, qardaşlar galdilar . Böyük qardaşa dediler: 

- Bu i şiari san gördün? 
O dedi : 
- Y ox, man görmedim. Man yatmışdım, oyandım, baxdım ki, ev sü-

pürülüb, xörak bişibdi .  
Bu sözü eşidanda o biri qardaşlar da dediler: 
- Biz da evda qalanda bela gördük . 
Dediler: 
- Y aqin b ura adam dadanıb, durun gazak . 

Qardaşlar durub har yanı gazdilar, amma heç bir şey tapa bilınadilar. 
Sabah açıldı, qardaşların altısı ova getdi. Bu dafe kiçik qardaş evda 

qaldı . Kiçik qardaş qapının ağzında uzandı, ancaq yatmadı. Nardanxatun 
bunu yatmış bilib galdi .  Evi süpürüb, xörayi bişirdi, istedi ki , getsin, kiçik 
qardaş yay-oxu çakib dedi: 

- Getma, vurdum! De görüm kimsan? 
Nardanxatun dedi : 
- Vurma, düzünü deyim . 
Kiçik qardaş dedi: 
- Vurmaram, de ! 
Nardanxatun dedi: 
- Man yeddi qardaş hacısı Nardanxatunam. Paxıl qonşu manim qar

daşlarımı itgin salıb . Onda man uşaq idim. Böyüdüm, yeddi qardaşım ol
duğunu bilib axtarmağa çıxdım . 

N ardanxatun ahvalatı atraflı danışdı . 
Qardaş baxdı ki,  bu öz bacılarıdı . Onu qucaqlayıb dedi : 

- Bacı, sanin qardaşların bizik. 
Nardanxatun qardaşı i la öpüşüb görüşdü . Axşam oldu, altı qardaş da 

galdi . 8hvalatı eşidib onlar da hacılan Nardanxatunla görüşdülar, öpüş

dülar, yeyib-içib yatdı lar . 
Sabah açıldı , yeddi qardaş ova gedasi oldu. Dediler: 
- Bacı, san evda qalırsan .  Buralarda od tapılmaz , gözla, ocağın odunu 

keçirma. Bizim bir qonur pişiyimiz var, san har na tapsan, har na yesan , 

onunla yarı böl. O sonin qu laq yoldaş ın olacaq . 
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Qardaşlar ova getdi lar. Nardanxatun evde qaldı ,  s ildi süpürdü, xörak 
bişirdi . Axşaın oldu, qardaşlar galdilar, yedilar-içdilar, yatdılar. Sabah ol
du yena ova getdilar. 

Nardanxatun har gün xörak bişirib, qardaşları ila yeyib dolanırdı. 
B ir gün yena Nardanxatunun qardaşları ova getmişdi . Qız yerleri yı

ğırdı, birdan kiçik qardaşının yerindan bir dana kişmiş tapdı . Kişmişi ağ
zına atıb yedi. Pişik bunu gördü, acıqlandı . Nardanxatun eşiya çıxanda 
ocağı keçirtdi. Nardanxatun içeri girdi, gördü ocaq keçib. Bildi ki, qonur 
pişiyin işidi. Qardaşlann gelmak vaxtma az qalmışdı, xörak isa hazır de
yildi, gördü uzaqdan tüstü görünür. Tez tüstü galan tarafa yüyürdü. Xeyli 
getdi, gördü tüstü galan yer bir imaratdi . imarata çatdı, içeri girdi, otaq
lan gazmaya başladı. Bir otağa girdi, baxdı, burda bir qız saçından asılı b . .  
Qız Nardanxatunu görüb dedi :  

- Ay hacı, san buraya niye galibsan? 
Nardanxatun dedi : 
- Od aparmağa galmişam. Bes sani kim saçından asıb? 
Qız dedi: 
- B  ura div makanıdı .  Mani buraya gatirib saçımdan asan da odur. indi 

galib seni da öldürar, tez çıx get. 
Nardanxatun dedi:  
- Man neca od aparım? 
Qız dedi : 
- Odlara daymak olmaz, div bilar. Orada qayçı var, götür, oddan bir 

balaca kas, eski arasına qoy, apar. . 
Nardanxatun qızın dediyi kimi eladi. Qayçı ila oddan kasib götürdü, 

eski arasına qoydu. Amma yarlından çıxdı, qayçı ocağın qırağında qaldı .  
Qaça-qaça imaratdan çıxıb gedanda cibindaki yumaqdan sapın ucu açıl
dı. Sap açıla-açıla Nardanxatun evlerine geldi . Ocağı qaladı, xörayi bişir
maya başladı . 

O tarafdan div geldi , imarata giren kimi, adam iyi aldı , dedi :  
- Qız, düzünü de görüm, senin yanına kim galmişdi? 
Qız dedi : 
- Senin qorxundan kim buraya ayaq basa bilar? 
Div bir da baxdı, ocağın qırağında qayçını göriib dedi : 
- Bu qayçı niye burdadı? Od kasib aparıblar? 
Qız dedi: 
- Maniın yanıma heç kim galmayib . 
Div eşiya çıxdı, o taraf, bu tarafa boylandı .  B irdan sapı gördü . Bildi 

ki , buraya hani-adam galib. Sapın ucundan tutub yığa-yığa gctd i .  Galib 
mağaraya çıxdı .  Gördü qapı kilidlidi . Div qapının deşiyindan baxıb içeri
da Nardanxatunu gördü, dedi : 

- Ay qız, ağzım çox acıdır, na olar, barınağını qapının arasından 
çıxart, sonım, ağzıının acıl ığı kasilsin. 

Nardanxatun dedi :  
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- Ağzına zahar tökülsün, barınağıını n iye senin ağzına veriram ki, 
çeynayasan? 

Div dedi: 
-- Çeynamaram. Ya barınağını ver, sorum , ya da gedib qardaşlarını tu

tub yeyacayam. 
Nardanxatun qardaşlarını çox istayirdi .  Odur ki, alacsız qalıb barına

ğını qapının deşiyindan çıxartdı. Div bir sordu, iki soranda qızın barma
ğından qan axrnağa başladı . Div o qadar sordu ki, qız yarımcan düşdü. 
Div çıxıb getdi. Qız haçandan-haçana ayıldı . 

Axşam oldu, qardaşları geldiler. Baxdılar ki, hacılarının rengi ele so
lub ki, yüz ilin xastasina oxşayır. Qardaşları Nardanxatundan bunun sa
babini soruşdular. Nardanxatun avval dandı, amma sonra boynuna aldı, 
ahvalatı qardaşlarına söyledi . Qardaşlar qapılannda derin bir quyu qazdı
lar. Quyunun üstünü örtdülar. Dediler: 

- Bacı, biz gizlanirik. San yena eva gir. Mağaranın qapısını özün taraf
dan bağla. Div qapıya gelanda qoy bu quyuya düşsün, oxla vurub öldürak 

Yeddi qardaş allarinda yay-ox here bir yanda gizlendi . Nardanxatw1 
içeri girdi, qapını bağladı. O tarafdan div geldi . Qapıya çatan kimi quyu
ya düşdü. Yeddi qardaş har tarafdan onu oxa tutdular. Div öldü. Yeddi 
qardaş divin üstünü daşla, ağacla, torpaqla tapa kimi qaladılar. 

Qardaşlar yena da günda ova gedirdilar. Ceyran, elik vurub gatirirdi
lar, hacıları biş irirdi ,  yeyib dolanırdılar. 

Div hasdırılan yerdan yaxşı pencar çıxrnışdı . Bir gün Nardanxatwl o 
pencardan yığıb bişirdi .  Qardaşlar axşam eva galdi lar . Nardanxatun penca
ri çakib onların qabağına qoydu. Qardaşlar pencari yeyib qoyun oldular. 

Nardanxatun onları qabağına qatıb ağlaya-ağlaya çölleri gazirdi . Bir 
qoca buna rast oldu. 

Qoca dedi : 
- Ay qızım, niya ağlayırsan? 
Nardanxatun dedi: 
- Bu qoyunlar manim qardaşlarımdı . Bunlar bir div öldürüb qapımızda 

basdırmışdılar. Divin üstündan pencar çıxmışdı, man pcncarlari darib bi
şirdim, qardaşlarıma verdim. Qardaşlarım yeyib qoyun oldular. indi qaba
ğıma qatıb ağlaya-ağlaya çölleri gazdiriram. 

Qoca dedi : 
- Ay qız, man sanin qardaşlarını adam elayaram, ancaq har na ele-

sam, uf demayasan. 
Nardanxatun dedi : 
- Demorom. 
Qocanın alinda bir ağac vardı . O ağac ia qardaşları bir-bir vurmağa 

başladı . Nardanxatun heç uf da demedi . Qardaşların altısı adam oldu . Qo
ca kiçik qardaşı vuranda Nardanxatun döza b i lmey ib "uf, bacın ölsün ay 
qardaş" dedi .  Bu sözdan kiçik qardaş qurşaqdan aşağı qoyıın, qurşaqdan 
yuxarı adam oldu. 
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Qoca dedi : 
- Ay qız, uf demasaydin , bu da bütün adam olardı .  indi istesan ki, bu 

da bütün adam olsun , onda qardaşlarırila harnin öldürülmüş div in imara
tina get. Orda saçından asılmış bir qız var. O qızı aç, yera düşürt. Divin 
canını ondan ista. O divin canını sana verar. Divin canı şüşada bir göyar
çind i .  Şüşani qır, göyarçin çıxanda tut, öldür. 

Nardanxatun qocaya sağ ol deyib qardaşları ila öldürülmüş divin ima
ratina getdi .  İçari girdi, qızı açdı, yera düşürtdü. Ondan divin canını ista
di. O ged ib bir şüşa getirdi . Nardanxatun şüşani daşa vurdu, şüşa qırı ldı , 

içindan bir göyarçin çıxdı . Nardanxatun göyarçini tutub öldürdü . O saat 
kiçik qardaş da adam oldu. Nardanxatun va qardaşları sevindiler, qızdan 
razılıq edib dediler : 

- Bu yaxşılığın avazinde bizdan na istayirsan? 
Qız dedi :  
- Sizdan heç na istaıniram, mani ata-anama yetirin. 
Qardaşlar razı oldular. Divin var-dövlatini da götürüb yola düşdülar. 

Getdilar, qabaqca o qızı ata-anasına çatdırdılar. Sonra oradan yola düşüb, 
yeddi gün, yeddi geca yol getdilar. Galib öz evlarina yetişdilar . 

Ağ ath oğlan 

Biri var idi, biri yox idi. Döşgüvar adlı zülmkar bir padşah var idi. 
Dünya gönnüş qocaların dediyine göra bu padşah ela cavanlıqdan azazil 
adam imiş . Padşahl ığı ala almaq üçün qoca atasını da özü zahadayib 
öldürmüş imiş . 

B,u padşah taxt-taca çıxan gündan camaatın günü lap qara olmuşdu. O, 
istaytna çatmaq üçün yüzlarca adamı öldürar, birca dafa da olsun uf de
mazdi .  Qonşu padşahlarla da yola getmazdi . İlda bir yera hücum edardi. 
Savaşardı, vuruşardı,  qanı su yerina axıdardı . Bela ki, hamının gözünü 
qorxutmuşdu. Bu padşahın uşağı yox idi. Na qadar evlanirdisa, uşağı ol
murdu. 

Padşah ilda üç arvad alardı .  Ela ki, gördü uşaq olmadı , arvadın üçünü 
da ya öldürardi,  ya zindana saldırardı, ya da qovub ayrı üç arvad alardı . 

Günlarİn bir gününda bir derviş bu padşahın yanına galdi, dedi :  
- Padşah sağ olsun , man sana bir darman veraram , har arvaddan bir 

oğlun olar. Amma bir şartim var. 
Padşah soruşdu: 
- Na şart? 
Darviş ded i :  
- Uşaq lar o n  beş  yaş ına çatanda birini mana vermalisan . 

Padşah razılaşdı .  Darviş padşaha bir darman verdi .  Sonra dedi : 
- Bu dannam dörd ycra bölarson . B ir payın ı özün yeyarsan, üç payını 

da arvadlarına verarsan. 
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Padşah damıanı aldı . Darviş çıxıb getdi .  Padşah darvişin dediyi kimi 
eladi . Gün keçdi , ay dolandı,  padşahın har arvadından bir oğlu oldu. Pad
şahın arvadlarından biri xan qızı idi .  Odur ki , ondan olan oğlanın adını 
Xaııbala qoydular. İkinci arvad bay qızı idi . Onun da oğlunun adını Bay
bala qoydular. Üçüncü arvad bir yoxsul davaçinin qızı idi . Padşah onu gö
zal olduğuna göra almışdı. Ondan olan oğlanın adını da Narbala qoydular. 

Aylar kcçdi, illar dolandı , uşaqlar on dörd yaşı qurtarıb, on beş yaşa 
ayaq qoydular. Narbalanı sarayda hamişa ala salardılar. O biri qardaşlar 
onu gah nar balası, gah dava balası, gah da köşak deya çağırardılar. Nar
balanın anasına da hamı aşağı nazarla baxırdı . O biri arvadlar onu qulluq
çu kimi işladirdilar. Padşah özü da Narbalanı saymırdı .  Hamişa o biri oğ
lanlannı "Manim Baybalam " ,  "Manim Xanbalam" deya sevib oxşayırdı. 
Buna galanda gülüb deyirdi : 

- Pah, pah . .  B ir adamın ki, babası davaçi ola . . .  Gör onun axırı na 
olar da . . .  

Narbala ncça dafa istamişdi ki, qaçıb getsin, amma anası qoymamışdı, 
demişdi : 

- Bala, atan çox hirslidi ,  haraya qaçsan sani tapıb öldürar. 
aslinda isa Narbala o biri qardaşlarından ham güclü, ham da ağıllı idi. 
Gün o gün oldu ki, uşaqların on beş yaşı tamam oldu . Axşama bir az 

qalmış darviş galib çıxdı . Padşah dedi: 
- Darviş, bilirarn niya galibsan. Ancaq san gal mandan uşaq istama. 

Mal, dövlat na qadar istayirsan sana verim, çıx get. 
Darviş dedi: 
- Yox, mana heç na lazım deyil . Ya uşaqlardan birini ver, ya da bu sa

at ela bir şey elaram ki, üçü da ölar. 
Padşah dedi : 
- indi ki, beladi, onda qoy Narbala qurban o lsun Xanbala ila Bayba

laya. Apar na elayirsan, ela. 
Padşah amr eladi, calladlar Narbalanı tutub gollarını bağladılar, ver

dilar darvişa. Narbalanın anası işi bilib özünü atdı padşahın ayaqlarına 
dedi: 

- Aman günüdü, manim oğlumu badbaxt elama. 
Padşah qazablanib amr eladi, arvadı da saldılar zindana. Darviş Nar

balanı götürüb yola düşdü . Amma Narbala anasının zindana salınmasın
dan xabar tutmadı. 

Narbala ila darviş az getdilar, çox getdilar, sahara az qalmış çatdılar 
iki dağın arasına. Darviş qabaqda, Narbala da qollan bağlı onun dalınca 
gedirdi .  Birdan bir sas eşitdi . Baxdı ki, bir quru kalla onun yanınca 
dığırlana-dığırlana gedir. Özü da danışır . Narbala diqqatla qulaq verdi, 
gördü kalla deyir: 

- Narbala, eşit, b i l !  Bu dorviş adam yeyandi. Man da sanin kimi cavan 
bir oğlan idim . Darviş mani atamdan, anamdan alıb gatirdi ,  tandira salıb 
bişirdi ,  yedi . Özünü qoru . Bizim qanımızı  ondan al ! 
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Kalla bu sözleri deyib yox oldu. Narbala getdi fikra, bi lmadi ki, na 
elas in. Qayıdıb qaça bilmazdi, çünki allari bağ lı idi . Na qadar qaçsaydı 
da, ax ırda darviş onu tutacaqdı . 

Narbala başı aşağı bela fikirlada gedirdi , birdan derv iş dedi : 
- Çatdıq. 
Narbala başını qaldırıb gördü ki, daranİn lap qurtaracağmda, heç kasin 

ağlına ga lmayan bir yerda , böyük bir binanın qabağındadırlar. Derviş ci
bindan bir dasta açar çıxardı . Bu açarlardan biri ila qapını açdı . Qabaqca 
Narbalan ı içariya saldı, sonra da özü girib ; yena da qapını bağladı . Onlar 
dar, qaranlıq bir yerdan keçib, bir otağa gird i ler. Otaq da qaranlıq idi . 

Darviş onu salınmış bir dast yorğan-döşayin yanına gatirib dedi : 
- Ham gecdi. Ham da yorulmuşuq. Yataq, sabah danışarıq. Manim 

heç kasim yoxdu. Sani özüma oğul edacayam. 
Bunu deib darviş otaqdan çıxdı, qapını da daldan bağlayıb getdi . Nar

bala, doğrudan da, yonılmuşdu . Ela qolları bağl ı uzanıb yatdı .  Amma sa
hara qadar rahat yata bilmadi. Tez-tez diksinib yuxudan oyanırdı. 8trafa 
qulaq asıb yena da yatırdı . Sahar darviş in ayaq saslari onu oyatd ı .  Qulaq 
verib gördü ki , derv iş qapını açır. Tez sıçrayıb ayağa qalxdı. Derviş iça
riya gird i . Onun qollarını açıb dedi :  

- Bu mal,  bu dövlat hamısı sanindi. Biz burada ata-bala kimi dolana
cağıq . Ancaq çörayimiz yoxdu. Gal qabaqca tandiri yandırıb çörak bişi
rak, sonra gör sana nalar göstaracayam . 

Tandir deyanda kallenin dedikleri Narbalanın yadına düşdü. Ancaq o, 
indi qorxmurdu. 8llari açıq idi . Darvişin ona gücü çatmazdı .  Ancaq bela 
şirin-ş irin danışmağından başa düşmüşdü ki, darviş çox hiylagar adamdı .  
Ona göra da darviş in bütün sözlarina, harakatina çox diqqatla fikir 
verirdi . 

Datviş Narbalanı yan otağa apardı. Narbala baxdı ki, bura tandir da
mıdır. Darviş dedi : 

- Oğul, ham xamir yoğurmalıyıq, ham da tandiri yandırmalıyıq. Han
sını san elayirsan? 

N ar bala dedi : 
- Baba darviş ,  biz ki, ata-bala oluruq, daha yaramaz ki, man duran yer

da san iş görasan . Bundan sonra bu işlerin hamısını man göracayam . An
caq hala heç b irini bacarmıram. Bu günlüye san ela, man baxım, öyran im . 

Derviş dedi: 
- Doğru deyirsan , bala. Bax, öyran !  
Bunu deyib dervi ş tandiri yandırdı . Sonra un gatirib xamir yoğunnağa 

başladı . Ela ki ,  xam ir hazır oldu, tandir da tüstüdan düşüb közardi,  derviş 
ayağa durub yeka , qara bir tiyan getirdi ,  tandirin içine saldı . Narbala bax
dı ki , bu tiyan ela bu tandir üçün düzaldi lib. T iyanın qulpları tanditin qı
rağına dayanmışdı , onu çox aş ığ ı düşmaya qoymurdu. Tiyan ın dibi tan
dirdaki oddan bir az yuxarıda dayanırdı .  Narbala soruşdu : 

- B aba derviş, bas bu tiyan na üçündü? 
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Derviş dedi : 
- Oğlum, çörayi tandira yox, bu tiyanın divarlanna yapacağıg. Bu 

onun üçündü ki, çörek küt düşanda de tandira düşüb xarab olmasın. 
Norbala başa düşdü ki , derviş yalan deyir. O saat kellenin sözleri onun 

yadına düşdü . Darv iş in megsadi ayd ın idi .  O, istay irdi ki, Narbalanı ha
min tiyanın içine bas ıb b iş irs in . Narbala heç bir söz demayib, gözladi ki, 
görsün işin axın na olur. 

Derviş aylaşib xamiri ki.indoladi , sonra kündalari yastıladı . Narbala 
da ona kömak edirdi .  Amma Narbala açıg göriirdü ki, derviş qasdan ya
vaş tarpanir. Derviş o qedar gözledi ki, tandirdaki tiyan od kimi qızardı . 
Ayağa qalxıb tandirin gırağında oturdu, tiyanın isti liyini yoxladı . Sonra 
Narbalaya dedi : 

- indi gel otur, çöraklari yap.  
Narbala bu dafa do heç bir söz demayib tandirin başında oturdu. 

Derviş çöraklardn birini ona verdi , dedi : 
- Amma tandirin içine ela sallan ki, çörayi oda yaxın yapa bilasan, 

yoxsa bi şmaz . 
Narbala : 
- Baş üsta, - deyib özünü ele gösterdi ki, guya çörak yapınağa hazır

laş ır. Amma aslinda bir ba�aca ayi lib goltuğunun altından darvişa baxma
ğa başladı. Gördü ki, derviş sas olmasın deye barmaglarının ucunda di
vara yaxınlaşdı , oradan tiyanın gapağını götürdü . Bir aline balaca bir bal
ta alıb ona taraf gelmaya başladı . Narbala gördü ki, kallenin dedikleri 
düz imiş. Derviş istayir ki, onu balta ila vurub tiyanın içine salsın, sonra 
da gapağını örtüb bişirsin. 

Derviş yaxınlaşanda Narbala cald bir harekatla sıçrayıb ayağa galxdı , 
dedi : 

- Baba derviş, man heç vaxt tandira çörak yapmamışam. Biimda xa
mir tandira ayilsom, özüm da yıxılaram, çörayi da salaram. Al, birini san 
yap, baxım, öyranim, o birilarini man yaparam. 

Derviş ac ıqlanmışdı . Amma gasdan üze vurmayıb, tez alindaki şeyiari 
yere goydu, çörayi Narbalanın alindan aldı, özü tandirin başında aylaşdi . 

Narbala o qadar gözladi ki , derviş alindaki çörayi yapmaq üçün başı
aşağı tandira sallandı . Narbala "başgası üçün quyu gazanın özünü quyuya 
salmaq lazımdı" deyib darvişa bir tapik vurdu . Derviş başı üste tandira 
yıxıldı . Narbala tez qapağı tiyanın ağzına basdı . Özü da çıxıb üstünda 
oturdu. Derviş na qadar gışgırdısa, Narbala gapağın üstündan qalxmadı . 
Bir a7 keçdikdan sonra darvişin sesi kesildi . 

D- ırviş ölonden sonra Narbala darvişin sarayını gazmaya baş ladı . Sa
rayda qırx otaq var idi ,  hamısı bir-birindan göza l i di .  Dünyada na istasan, 
burdan tapmaq mümkün idi .  

Narbala otuz doqguz otaq gazib qurtardıgdan sonra, qırxıncı otağın ota
ğın qapıs ın ı açd ı .  Baxdı ki ,  bura temiz, saligeli bir tövladi . Tövlada bir at,  
bir aslan bağlanı b, böyi.ik bir qafasda do göze! bir quş var. Narbalanı gör-
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cak at kişnadi , aslan nari ldadi. Quş adam kimi dan ışıb Narbalaya ded i : 
- Xoş galmisan ! Biz neça müddatdi ki, burada asirik.  Amma bilird ik 

ki , derviş na qadar hiylagar olsa da, axırda ela bir igid tapı lacaq ki, ona 
qalib galacak. 

Narbala baxdı ki ,  derviş atın qabağına at qoyub, aslanın qabağına dan 
töküb, quşun da qabağ ına ot qoyub. Tez götürüb dayişdirdi, ati aslana, otu 
ata, dani da quşa verdi .  Heyvanların üçü da sas lan ib Narbalaya "sağ ol" 
dediler . Sonra quş dedi : 

- Narbala, san bizim yemtarimizi dayişdin, har kasa öz yemin verdin, 
görünür ki, san haqsızlığı sevmoyan, insaflı bir adamsan. Biz bela bir 
adamın yolunda ölüme da gcdarik. Har na çatin i şin olsa, biza de. Biz sa
na kömak ciamaya hazırıq. 

Narbala dedi : 
- Manim insafım qabul elamaz ki, siz burda , bu qaranlıq tövlada, qa

fasqa, zancirla bağl ı qalas ız. Man sizi açıb buraxıram. Sonrasını özünüz 
bilarsiniz. Gedarsiz xoş galdiz, yox, agar qalarsız, man da ölana qadar 
sizinle dostluq elemaya hazıram. 

Bunu deyib, Narbala onların üçünü da açıb buraxdı .  Heyvanlar qaç
maq avazina, üzlarini Narbalanın allarina, ayaqlarına sürtmaya, onu ya
lamağa başladılar. 

Quş dedi :  
- Biz gündüztari gedib gazacayik, dolanacağıq, özümüze yem tapaca

ğıq, axşamları hamişe buraya galacayik. 
Quş sözünü qurtarıb uçdu. Ada aslan da çıxıb bir daqiqada yox oldular. 
Narbala darvişin bağçasını gazmaya başladı . Bağça ela bir bağça idi 

ki, neca deyarlar, gül bülbülü, bülbül gülü çağınrdı .  Burada ela gözal 
meyvalar, güllar, çiçeklar var idi ki, Narbala bunları öz atasının an meş
hur bağlarında da gönnamişdi. Narbala o qadar gazdi ki, lap yorulub al

dan düşdü . Axırda yığd ığı meyvaleri yedi, bulağın başında uzanıb yatdı . 
Az yatdı, çox yatdı , bilmadi, bir vaxt gözlarini açanda gördü ki, at bir ta
rafinda, aslan da o biri tarefinda durub, quş da başının üstündaki daşda 
oturub. Heyvanlar Narbalaya yeinak da gatinnişdilar. Aslan bir ceyran 
ovlayıb gatinnişdi . Quş isa bir kı:lklik tutub gatirmişdi . Narbala özüne xö
rak hazırladı , yedi, içdi, yatdı . 

Bu gündan Narbala heyvantarla dost oldu. Günlar keçdi , haftalar do
landı . Narbala darıxmağa başladı .  Heyvanlar bunu başa düşdülar. Bir ax
şam quş dedi : 

- 8gar çox darıxırsansa, biz sani şahara aparaq. 
Narba la öyron ib bildi ki, bu şahar atasının çox incitdiyi bir padşahın 

paytaxtıdı . Qorxdu ki, şaharda tanınıb ala keça bi lor. Axı, onlar na bilir
lar ki , atası onun özünün da düşmanİ olub, bila-bila qasdan ölüme gön
darib .  Quş Narbalanı fikirli görüb dedi : 

- Biz bi l irik, san na fikir e layirsan . Ancaq qorxma. Paltarını dayiş . 
Köhne bir paltar gey. B iz sani salıar tezdan, hala iş ıqlanmamı ş şahara 
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çatdıraq. Gazarsan, dolanarsan, axşam qaranlıq düşandan sonra da galib 
seni gatirarik. 

Narbala razılaşdı .  Geeani yatdılar. Sahar ha la işıqlanmamış Narbala 
qalxdı, bir dast köhne paltar geyindi, başına da bir köhne dasmal bağladı , 
atı mindi. At altında, aslan yanında, quş da başının üstünda hala sahar açıl
mamış şahara çatdı. At şaherin kanarında uca bir hasarın yanında dayandı. 

Narbala düşdü. Quş hasarı göstarib dedi : 
- Bura padşahın gül bağıdı .  Yaz, yay, bir da payız fasiHarinda padşa

hın qızları bu bağdakı sarayda yaşayırlar. 
Sonra tükünden bir dana da çakib Narbalaya verdi :  
- Gazib dolanarsan, axş�m isa bizi burda gözlayarsan, ancaq işdi, bir

dan biz galana qadar başına bir qaza galsa, bu tükü yandırarsan, biz har
da olsaq, senin körneyina galarik. 

Heyvanlar getdiler. Narbala da yavaş-yavaq şahere taraf geldi . Şaher 
böyük idi, tanış da yoxudu. Narbala takbaşına o qedar gazdi ki, lap yoru
lub aldan düşdü. Axşama bir qedar qalmış, harnin bağın yanına geldi , ha
sarın yanında dayandı, gözlameya başladı. Birdan bağın qapısı açıldı, 
içeridan ağsaqqal bir qoca çıxdı . Narbala adabla salarn verdi .  Qoca sala
rnı alıb dedi: 

- Oğlum, qarib adama oxşayırsan. K.imsan? Burada niya dayanıbsan? 
Balka yatmağa yerin yoxdu? 

Narbala indiya qadar heç kasdan bela şirin söz eşitmamişdi . Gördüyü 
kişilar - atası ,  qardaşları, saraydakı adamlar olmuşrlu ki, onların hamısı da 
onu ala salıb gülardi. Bunlardan başqa Narbala bir da darvişi görmüşdü ki, 
o da onu öldürmak istamişdi . Narbalanın qocadan çox xoşu galdi, dedi : 

- Bal i, qeribem. Birinci defedi ki, şahere gelmişem. indi yoldaşlarımı 
gözleyirem ki, onlara qoşulub kendimiza gedim. 

Qoca dedi: 
- Oğlum, men bu bağın bağbanıyam. Buranı men salmışam. Bu ağac

lan men yetişdirmişam. Bir neçe defa bizim qonşuluqda olan padşah qo
şun çekib bizim üstümüze gelib, şaharİmizi talayıb, adamlarımızı qırıb, 
amma duruş gatire bilmayib, qaçıb gedib. Her defa gerlanda bizim bağı 
da virane qoyub, sonradan yena da düzaltmişem. Men görürarn ki, san 
bir yaxşı uşaqsan . Manim da heç kasim yoxdu. O padşah axırıncı defa bi
zim üstümüze gelanda manim da evimi talan eladi ,  var-yox birca oğlum 
var idi, onu da öldürdü. indi seni gördüm, yaman ürayima yatdın .  8gar 
ayrı bir işin, peşan yoxdursa, gal mana şagird ol, birlikde işlayak, manim 
ömrüma çox qalmayıb. İstamirarn ki, mandan sonra bağ naşı adam aline 
düşüb xarab ola. 

Narbala dedi : 
- Galaram, ami, ancaq bu gün gerek kendimize gedib anamdan icaza 

alam, sonra golam. 
Qoca öz evini  Narbalaya göstordi , dedi : 
- 8gar galsan, qapını döyüb mani çağırarsan . 
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Narbala dedi : 
- Baş üste. 
Bağhan evina girdi .  Narbala da hasarın yanına qayıtdı .  Amma Narba

lanı fikir götüm1üşdü ki, görasan bağhan hansı qo n şu padşahdan . danışır. 
Be lka ele onun atasından danışır. Narbala bu fıkirde idi ki , at, aslan va 
quş geldi . Narbala yene da atı mindi , aslan yanında, quş da başının üstün
da eva geldi. Evda Narbala dostlanna dedi : 

- Man burda adamsızlıqdan, bir da işsizlikdan darıxıram. Gedib bağ-
bana şagird olacağam. 

Sehar tezdan heyvanlar onu yena da harnin bağın yanına getirdiler . 
Quş tükünden bir neça dana çakdi , ona verib dedi : 
- Biz orda qalacağıq, na zaman sana lazım olsaq, tükü yandırıb bizi 

çağırarsan. 
Narbala dostlan ila görüşdü . Onlar getdilar. Narbala da bağbana şa

gird olub bağda işiarnaya başladı . 
Bu, şaharİn an gözal bağı hesab olunurdu. Özü da padşahın idi . Pad

şahın üç qızı var idi .  Qızlar har gün axşam bağı gazardilar . Narbalanın 
bağa goldiyi günün axşamı qızlar adatlari üzra bağa gazmaya çıxnıışdı
lar. Narbala da bağın bir tarafında bağbanla işlayirdi . Qızlar bir qadar 
gazdikdan sonra bağbanın yanına galdilar . Böyük qız dedi : 

- Bağban, bağdakı güllar açıhb, bunlardan n iya dasta tutub saharlar 
biza gatirmirsan? 

- Xanın1, man qasdan dasta tutub gat irmiraın ki, özünüz galib dara
siniz. 

Ortancıl qız ağzını büzüb dedi: 
- Yaxşıdı . . . gülü biz özümüz galib daracayiksa, bes seni niye saxla

yınq? 
Bağhan dedi :  
- Xanım, ınan ela demedim. Axı gül darmayin özünün başqa lazzati 

var. Man ele bildim ki, bu size da lazımİ lazzat verir. indi ki, beladi , baş 
üsta, sahar dasta tutub Narbala i la göndararam. 
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Böyük qız soruşdu: 
- Kiınla göndararsan? 
Bağhan Narbalanı göstarib dedi : 
- Nerbalaynan. 
Böyük qız Narbalaya baxıb, başladı gülınaya . 
- Narbala . . .  Narbala . . .  Ada bax ha . . .  Narbala . . .  
Ortancıl qız dedi : 
- Yaxşı addı . . .  nar, yani dave . . .  Nerbala, yani deve balası .  
Böyük qız dedi : 
- Yani köşek . . . ele özü da lap deve balasına oxşayır. 
Ortancıl qız dedi : 
- Mene gülü özün getirarsen . Men onun paltanndan iyranireın. 
Kiçik qız hirslenib bacı larına dedi : 



- Siz ele hamişe belasiz. Niye, ona na olub ki? Na olsun ki, paltan bir 
az köhnadi, siz onun gözlarina baxın. Görün na ağıllı gözleri var. 

Böyük qız dedi : 
- Ha . . . Yeka . . . Qara . . . 
Ortancıl qız dedi: 
- Ele lap dava gözüne oxşayır. 
Kiçik qız üzünü Narbalaya tutub dedi: 
- San bunlara fikir venna, ay oğlan . Sahar mana gülü özün gatirarsan . 
Bacılar gülüşüb dediler: 
- Sahar tezdan sana bir dasta dava gülü getirecek. 
Narbala dedi : 
- Xanımlar, varın veren utanmaz. Har kas öz qabiliyyatina, öz qana

cağına göre iş görar. Men ele gül gatirerem ki, balaca xanımın başı aşağı 
olmaz. 

Qızlar gülüşa-gülüşe dediler: 
- Seher baxarıq. 
Qızların Narbalanı ele saldıqlarını gören bağhan çox qamgin olub 

dedi : 
- Darıxma, oğlum. Onların sözleri sana toxunm.asın. 
Narbala dedi : 
- Y ox, emi. Bu sözlar manim üçün teze deyil . Bela sözleri çox eşit

mişam. 
Bağhan Narbalanı da götürüb eva geldi . Bir az çörak yeyib yatdılar. 

Ele ki, bağhan yuxuya getdi, Narbala qalxıb çöle çıxdı . Quş veren tükün 
birini yandırdı . Beş deqiqa keçmemiş quş hazır oldu. O dedi : 

- Na olub, Nerbala? 
Narbala dedi: 
- Gerek seher açılmamış mene bir desta gül getirasan . Amma ele gül 

tapmalısan ki, bu padşahın memleketinde olmasın. 
Quş cavab verdi: 
- Baş üste . Man sene bir dasta gül gatiraram ki, gelen il bu vaxta qa

dar qalsm, heç solmasın. 
Quş uçub getdi . Narbala da galib yatdı. Sahar tezdan bağhan Narba·· 

lanı oyatdı ki : 
- Dur, bala. Man höyük xanımlar üçün gül yığınağa gediram . Dur san 

da gedak. O balaca xanım böyüklarin ikisindan ağıllı , yaxşı qızdı . San 
gerek ona ele dasta tutasan ki, başı aşağı olmasın. 

Narbala dedi : 
- San get. Man da bu saat geliram. 
Bağhan bağa getdi , iki dasta gül yığıb, qızlara apardı . Qızlar baxdılar 

ki, bağhan gülü getirdi, amma Narbala yoxdu. Yena da gülüb, kiçik qızı 
ale saimağa başladılar. Ele bu vaxt Narbala geldi . 8deble salarn verib, 
alindaki gül dastasini kiçik qızın qabağına qoydu, dedi: 

- Xanım, bu ele güldü ki, gelen il bu vaxta qadar qalacaq, solmayacaq. 
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Güllar o qadar gözal idi ki, qızlar heç bir söz deya bilmadilar. Hara 
öz gülünü otağına apardı . Geeani yatdılar. Sahor durub gördülar ki, bağ
hanın getirdiyi güllar yavaş-yavaş solur. Amma kiçik qızın gülü eladi ki, 
ele bil, bu saat darilib . 

Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta keçdi . Narbalanın getirdiyi güllar 
solmadı ki, solmadı . Bacılar kiçik qızdan gizli bütün bağı gazdilar. Başa 
düşdülar ki, Narbala bu güllarİ ayrı yerdan gatirib . Bacılar paxıllıqdan 
azarladılar. Xabar gedib padşaha çatdı ki, bes bağbanın şagirdi onun kiçik 
qızına bir dosta solmayan gül gatirib, o biri qızlar da buna döza bilmayib
lor, azarlayıblar. Padşah dedi :  

- Burda na çetin iş var ki? Sabah çağınb deyarem, gedib onlar üçün 
da getirar. 

Sabahısı gün padşah Narbalanı yanına çağırdı, dedi: 
- A gada, o gülü san gatiribsan? 
Narbala cavab verdi: 
- Bali . 
Padşah dedi : 
- Bu gün gedib ondan iki dasta da getirarsan. 
Padşah bu sözleri dediyi vaxt vazirin, vakilin oğlanlan da burada idiler. 
Vazirin oğlu durub dedi : 
- Padşah sağ olsun, bunun özü nadi ki, getirdiyi gül na ola? 
Yakilin oğlu dedi : 
- San icaza ver, biz gedib ondan da yaxşı gül tapaq. 
Narbala çox sakit dedi : 
- Siz ondan yaxşı gül tapa bilınazsiniz. O ele güldü ki, darildikdan 

sonra bir il solmur. Çalışın, onun özündan tapın. 
Papşah dedi :  
- San onu hardan darmisen? 
Narbala dedi : 
- O gülleri man darmamişam. O gülleri ağ atlı, ağ çuxalı ,  ağ papaqlı 

bir oğlan bazara aparırdı ,  man ondan aldım, apanb xanıma verdim. 
Padşah dedi: 
- Bas bilmedin o, gülü hardan gatirirdi? 
Narbala dedi : 
- Soruşdum, dedi ki, bax, o dağın dalından yığmışam. 
Padşah dedi : 
- Y axşı ,  get, yığ gatir. 
Narbala dedi : 
- Padşah sağ olsun , man burda qarib bir oğlanam. Özümün da atım 

yox, ulağım yox, na ile gedim? 
Vazirin oğlu ila vakilin oğlu qalxdılar ki : 
- Padşah sağ olsun, biz duran yerde o kirndi ki, şah qızlarına gül go

tire. İzin verin biz gedak. 



Padşah icaza verdi . Oğlanlar hazırlaşmağa getdilar. Narbala da bağa 
geldi . Gün kcçdi, axşam oldu.  Narbala ila bağhan yatmağa hazırlaşırdılar 
ki, qapı yavaşca döyüldü. Bağhan durub qapını açdı . Padşahın kiçik qızı 
içeriye girdi .  Narbala adabla ayağa qalxıb salarn verdi. Qız soruşdu: 

- San gülün yerini onlara dedinmi? 
- Beli, xanım. Dedim . 
� Sabah onlar o güldan tapıb gatira bilacaklanni? 
Narbala duruxdu. Qız bir da soruşdu. 
- Demek ki, sabah onlar o güldan getirecekler. 
Narbala dedi : 
- Man size yalan demek istamiram, xanım. Ona göre da sizin xoşu-

nuza gelse da, gelmasa da düzünü deyacayam. 
Qız baxdı ki, Narbala çox ciddi oğlandı, dedi : 
- Ele man da isteyiram ki, düzünü deyasan. 
Narbala dedi : 
- Çünki onlar o gülü tapa bilmezler. 
Qız dedi : 
- Demek ki, san gülün yerini onlara düz demamişsen. Halbuki bu saat 

deyirdin san yalançı deyilsan . 
Narbala dedi : 
- Man yalan demamişam. Man demişam ki, o gülü ağ atlı , ağ çuxah, 

ağ papaqh b ir oğlan gatirib. Bu da düzdü . 
Qız dedi : 
- Bes o oğlan kimdi? 
Narbala dedi : 
- Xanım, bayaq dedim ki. man size yalan danışa bilmaram. Düzünü 

da halalik demiram. Odu ki, xahiş ediram bu sualı mana vermayasiniz. 
Qız baxdı ki, xeyr, Narbala çox ağıllı adamdı.  Fikra getdi, dedi : 
- Narbala, man istayiram ki, sabah onlar o güldan tapıb gatirsinlar. 
Narbala soruşdu: 
- Niye? 
Qız dedi : 
- Manim hacılanın çox hiylagar insafsızdırlar. Man bu saat onların 

söhbatini eşitmişam . Onlar bu iş üçün senden, bir da bağhandan intiqam 
almaq istayirlar. 8gar sabah gül tapılmasa, onlar vazirin oğlu ila vakilin 
oğlunu öyradacakla,r ki, gülün yerini deyana qadar sana ceza versinlar, 
sonra da öldürsünlar . 

Narbala gülüb dedi : 
- Xanım, san manim bağhan oğlu olduğuma baxma. Onlar heç yel 

olub yanımdan da öte bi lmazlar. 
Qız baxdı ki. yox, Narbala ham da igid oğlandı. Üreyinde lap sevindi, 

dedi: 
- Narbala, onlar �tamı d� yoldan _çi).Ulracaqlar ki,bağbana- caza. versin. 



Narbala soruşdu: 
- Ona niye? 
Qız dedi: 
- Birinci, ona göre ki, o seni haradan tapıb getirib? 
Narbala dedi : 
- Bu barade ona heç kim bir söz deya bilmez. Çünki men onun neva

siyem. Menim anam onun qızı idi. Biz kandda yaşayırdıq. indi anam ölüb 
babamın yanına gelmişam. 

Qız bağbana baxdı. Bağhan gördü ki. oğlan çox ağıllıdı . Dedi : 
- Beli, xanım. O menim navamdi. 
Qız Narbalaya dedi: 
- İndi ki, beledi, sen gerek razı olmayasan ki, atam senin babana ceza 

vere. Onlar isteyirler, atam ona ceza versin ki, niye indiye kimi o gülden 
tapıb bu bağda ekmayib. 

Bunu eşeden Narbala fıkra getdi. 
- Xanım, xahiş eleyirem beşca deqiqa burda dayanasan. Men bu saat 

geliram. 
Narbala çöle çıxıb tükü yandırdı. Quş o saat özünü yetirdi. Narbala 

quşdan soruşdu: 
- De görüm, o gülün tumundan tapıb gatira bilarsenmi? 
Quş dedi : 
- Taparam. 
Narbala dedi: 
- Seher açılmamış atı mana çatdırarsan. Üstünda de atın öz renginda 

bir dest ağ paltar, ağ papaq olsun. 
Quş dedi : 
-;Baş üste. 
Narbala dedi : 
- Bir de mene iki desta solmayan güldan gatirersan . 
Quş dedi: 
- Baş üste. 
Quş uçub getdi. Narbala içeriye qayıdıb qıza dedi : 
- Xanım, siz ki, bacılannız kimi dikbaş, başqalarını ele salan, özünü 

hamıdan uca tutan deyilsiniz, men ömrümün axınna qadar sizinle dost 
olacağam. Arxayın ola bilarsiz. Sabah onlar gül tapacaq. 

Qız bağbana baxdı, bağban qıza, amma heç biri bir söz demedi. Qız çı
xıb getdi. Narbala ila bağban da yerlarine girib yatdılar. 

Sahara yaxın quş iki deste gül, bir da atı getirdi. Narbala ağ paltan ge
yindi . Ağ papağı qoydu, atı mindi, gülleri da götürüb birbaş padşaha de
diyi dağın dalına getdi. Sahar açıldı . Narbala baxdı ki, budu vezirin oğlü 
ila vakilin oğlu gelirler. Tez üzünü ağ bir dasmalla örtdü ki ,  tanımasınlar. 
Atı mini b yavaş-yavaş onlara taraf sürmeye başladı . OS,lanlar baxdılar ki, 
Narbalanın dediyi kimi, ağ paltarlı, ağ atlı adam gelir. Ozü da harnin gül
dan alinda iki dasta getirir. Bir istedilar hücum elayib onu vurub öldür-

84 



sünlar, atı da, gülü da alsınlar. Amma bir ata, bir oğlana baxıb qorxdular. 
Salarn verib soruşdular ki: 

- O  gülü hardan alıbsan? 
Narbala sesini dayişib dedi : 
- Bu gül manim bağımda bitir. 
Dediler: 
- Neçaya deyirsan, sat alaq. 
Narbala dedi : 
- Satmırarn. 
Dediler: 
- Onda ele-bela ver, xastamiz var. Hakimlar bu gülü darman deyiblar. 
Narbala dedi : 
- indi ki, xastaniz var, veraram. Amma avazinde haranizin qoluna bir 

damğa basmalıyarn . 

Oğlanlar gördülar ki, ayn yolla gülü ala bilmeyacaklar fikirdaşdilar 
ki, paltarın altında bizim qolumuzda damğa olduğunu kim görecek. Razı
laşdılar. Narbala harasinin sağ qoluna bir damğa basıb, gülleri onlara ver
di, özü de atı vurub bir daqiqade gözden itdi. Ele ki, tepenin dalına ye
tişdi, atdan düşdü, paltannı dayişib atı yola saldı, eva geldi . Bir-iki saat
dan sonra bütün şahara ses yayıldı ki, vezirla vakilin oğlu böyük igidlik 
göstariblar. Amma qollarındakı damğarlan heç kesin xaberi olmadı. Ele 
harnin gün vezirla vakil padşahın yanına geldiler. Vazir baş ayib dedi : 

- Padşah sağ olsun, manim oğlum çox böyük igidlik gösterdi. Senin 
böyük qızının istediyi gülü tapıb getirdi. İndi man elçiliye galmişem. 
agar icaze versan, böyük qızını oğluma istarem. 

Vazirden sonra vakil baş eyib dedi : 
- Padşah sağ olsun, razılıq ver, ortancıl qızını da menim oğluma ni

şanlayaq . 

Padşah dedi : 
- Sizin oğlanlarınız igid olduqlarını sübut eladilar. Menim sözüm 

yoxdu, ancaq gerek menim qızlarımm üçünün de toyu birden ola. Bir de 
gerek qızlar özleri deyaler ki, kime are getmak istoyirler. 

Padşah emr eladi, sabahısı gün bütün ahali sarayın qabağına yığışdı. 
Qızların üçü da eyvanda oturdu. Heresinin da eline bir alma verdiler. 
Tapşırdılar ki, kim hansı oğlana istayirse, almanı ona atsın. Sonra oğlan· 
lar bir-bir galib eyvanın qabağından keçmeye başladı. Kiçik qız almanı 
atmadı ki, atmadı. Bütün oğlanlar keçib qurtardı. Padşah axırda adam 
gönderdi ki : 

- Qız niye almanı atmır? 
Qız cavab verdi ki : 
- Manim gözladiyim hala galmeyib . 
Ha fikirleşdilar kim qalıb, tapa bilmediler. Çünki şaherin oğlanlannın 

hamısı galib keçmişdi . Axırda adamlardan biri dedi : 
- Bağbanın nevasa Narbala qalıb . 
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Adam gönderdiler, o da geldi .  Onu aslinda ela-bela çağırmışdılar. Heç 
kas inanmırdı ki, padşahın qızı ona alma ata. Amma iş başqa cür oldu. 
Narbala galib eyvanin qabağından keçanda , kiçik qız alindaki almanı ona 
atdı .  Bunu gören padşah cin atma mindi, dedi : 

- O ki, bu gadaya alma atdı , daha manim qızım deyil. Özünü da ela 
gücla gadaya veracayam. Qoy hamı ona gülsün . 

Padşah böyük qızı ila ortancıl qızına çoxlu cehiz verdi, yaxşı toy eladi, 
kiçik qıza isa heç bir şey vermayib bağbanın evine gönderdi .  Bağban, Nar
bala, bir da kiçik qız bir evda yaşamağa başladılar. Amma qız igid qız idi . 
Özü heç fikir elaınirdi , bağbanı, Narbalanı da fikir elemaya qoymurdu. 

Bu işin üstündan bir müddet keçdi . 
Bir gün padşah hark azarladı. Boğazı ela şişdi ki, heç bir şey keçmadi . 

Ne qadar darman verdiler, kömak elamadi. Axırda meşhur bir hakim ta
pıb getirdiler. Hakim dedi: 

- San garak bir neça gün ov etinin suyunu içasan . 
Kürekanlar bunu eşitdilar. Atiarını minib ov axtarmağa getdilar . Bu 

ahvalatı Narbala da eşitdi . Quşun tükünü yandırdı . Ağ paltan geydi, atı 
mindi , aslan yanında, quş da başının üstünda özünü yetirdi bir bulağın ba
şına atdan düşdü, heyvanlara dedi : 

- Na qadar bu atrafda ov varsa, hamısını yığın buraya. 
Bir saatın içinda bulağın başı doldu ovla. Bir tarafdan at, bir tarafdan 

aslan, bir tarafdan quş, bir tarafdan da oğlan özü dörd tarefi kasdilar. 
Kürekanlar har yeri axtanb , aldan-ayaqdan düşdülar, ov tapa b ilma

dilar. Geri qayıdanbaş baxdılar ki, bulağın başı dolurlu ovla. Oxlarını dü
zaldib vurmaq isteyanda Narbala bu tarafdan çıxdı, dedi : 

- Na elayirsiniz ! Görmürsünüz onların sahibi burdadı !  
Kürekanlar baxdılar ki, harnin ağ atlı oğlandı, dediler: 
T Ovun na sahibi. 
Narbala dedi : 
- Onda bir balaca dayanın, bu saat görarsiniz ki, ovların sahibi var, ya 

yoxdu. 
Bunu deyib Narbala kamand atdı, ovlardan birini tutdu. Sonra bir fit 

verdi . Bir tarafdan quş, bir tarafdan at, bir tarafdan da aslan onun yanına 
geldiler. Ovlar hamısı qaçıb getdilar. Kürekanlar işi bela göranda lap 
maattal qaldılar. Narbala gülüb dedi : 

- Man bilirarn ki, sizin qayınatanız hark xastadi. Hakimlar da ona ov 
etinin suyunu darman deyiblar. Bax, bu ovu man sizin üçün tutmuşam . 
Amma şertim var. indi da haranizin sol qoluna bir damğa basacağam . 

Kürekanlar baxdılar ki, ayrı çare yoxdu. Razı oldular. Narbala onlrın 
qollarına damğa basdı, sonra dedi : 

- Ancaq ovun başını kasib götüracayam. 
Kürekanlar buna da razı oldular. Narbala ovun başını kasdi. Kasa-ka

sa dey irdi :  
- Adı başına, dadı başına. 
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Narbala ele ki, işini qurtardı, ovun kellesini götürdü, atı mindi, aslan 
yanında, quş da başının üstünda beş daqiqanin içinda gözdan itdi . 

Kürekanlar ovu gatirib geldiler. Arvadları tez ovu bişirdilar, suyunu 
padşaha verdiler. Amma bu darman padşaha heç bir kömak elamadi . Ona 
göre kömak elemadi ki, Narbala ovun başını kasanda demişdi : "Adı ba
şına, dadı başına" . Ovun da bütün dadı başına keçmişdi. 

Narbala ele ki, tapanin dalına çatdı, yena da heyvanları buraxdı, pal
tarını dayişdi , ovun kallasini da götürüb eva galdi. Bağbanta qız kaHani 
görüb soruşdu: 

- Bu nadi? 
Narbala dedi : 
- Padşahın kürekaniari ov vurdular, başını kasib atdılar, man da götü

rüb getirdim, bişirasiniz. 
Bağhan qıza baxdı, qız bağbana baxdı, şübhalandilar, amma bir söz 

demadilar. Oğlan qıza dedi:  
- agar istayirsansan ki, atan yaxşı olsun, o kaHani bişir, suyundan bir 

qab ona ver. 
Qız kallanİ bişirmak istamadi .  Çünki atası onun üzüna da heç baxmaq 

istamirdi. Onun getirdiyi xörayi yeyardimi? Özü da ki, xörak da bir xörak 
ola. O biri kürekanierin vurduqlan ovun kallesinin suyu. Bağhan dedi: 

- Qızım, o na deyir, elaca da ela, o bir şeyi bilmasa demez. 
Qız kaHani bişirdi, suyundan bir qab atasına apardı .  Amma qorxudan 

özü onun yanına gira bilmadi . Bir qoca dayasi var idi .  Ona verib gönder
di. Padşah kallenin suyundan bir qaşıq içdi, gözleri işıqlandı . Bir qaşıq da 
içdi, ele bil boğazı açılmağa başladı . Qabı ikielli tutub başına çakdi, qur
tarandan sonra qışqırdı ki: 

- Bundan yena da verin. 
Daya qaçıb kiçik qızın xörak qazanını götürüb getirdi. Axşama qadar 

padşah kallenin suyunu içib qurtardı. Sahar sapsağlam olub ayağa durdu. 
Bütün şahara ses yayldı ki, kürekanlarİn vurub getirdiyi ovun suyu pad
şahı sağaldıb.  Padşah ela ki, sağaldı, dayani yanına çağırdı :  

- San o xörayi hardan almışdın? Onun dadı başqa idi . Kürekanlarimin 
vurduğu ovdan deyildi. 

Daya açıb ahvalatı danışdı. Padşah birca kalma da olsun danışmadı. 
ahvalat gizli qaldı . Kürekanlar da ki, onsuz da lovğa idiler. Bu işdan son
ra bir az da lovğalanınağa başladılar. Özlerini ela çekirdilar ki, daha yera
göya sığışmırdılar. 

Bu işin üstündan bir müddet keçdi . Bir gün qasidlar xabar getirdilar 
ki , Döşgüvar padşah yen e da qoşun çeki b onların üstüne galir. Bütün aha
li  bir-birina daydi .  Çünki bu yerin ahal isi Döşgüvar padşahın davasını, 
zülmünü görmüşdü. 

Padşah amr elayib vazir, vekil i  yığdı. Qoşun hazırlamağa başladı lar. 
Üç gündan sonra Döşgüvar padşah qoşunu ila galib şaherin etrafını tutdu, 
padşaha da bela bir maktub gönderdi : 
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- "Ey padşah, galib şaharinin etrafını tutmuşam. Birca dafa qoşuna 
amr versam, şaharinda daş daş üstünda qalmaz. Sana üç gün möhlat ve
riram. Manim iki oğlum var, senin iki kürakanin. Birinci gün nienim 
Xanbala oğlum senin böyük kürekaniola vuruşacaq. İkinci gün Baybala 
oğlum o biri kürakaninle vuruşacaq. Üçüncü gün saninla özüm vuruşaca
ğam. Hansı taraf basıldı, o taraf taslİm olmalıdı . Ya şerti qabul ele, ya da 
şaheri xarabaya çevirib yerinda turp ekaceyem" . 

Padşah şahar adamlannı çağınb mektubu oxudu. Çaralari kasilib şarti 
qebul eladilar. Kürekanlar hazırlaşmağa başladılar. 

Sahar qoşunlar üz-üza dayandı. Kürekanlar geyinib getdiler. Narbala 
kiçik qıza dedi : 

- Get, atana de, mena de bir at, bir qılınc versin. Düzdü, men gücsü
zem, dava-zad görınemişem, amma heç olmazsa qoşunun içinde dayanıb 
qaraltı eleram ki . . . 

Qız getmak istemedi . Çünki sarayda hamı ona, bir de Narbalaya çox 
pis nezerla baxırdı . Hemişa ale salıb gülürdü. Bacıları ila yeznalari da ki, 
Narbalanın adını dava balası qoymuşdular. Bilirdi ki, indi de gedib at is
tasa, hamı ona gülecak. Odur ki, getmek istamirdi . Amma Narbala al 
çekmedi. Qız axırda durub atasının yanına getdi . 

- Ata, emr ela, bir qılınc da biza versinler. 
Padşah gülüb dedi: 
- Na var? Yoxsa deve balası qeyreta gelib. 
Qız hirslenib dedi: 
- Ata, niya bizi ele salırsan? 
Padşah da hirslenib cavab verdi : 
- San garak ele oğlana are gerlaydin ki, indi qoşunun qabağında da-

yana idi . Amma kima getdin, bir gerlenin birisine. Bacılannı görürsen? 

q_N
ız ded

l
i: 

B ··run·· b 1 ğ ll 1 b "" .. ı..::- k l d . "d lmaz - e o ar. u acı ar a ı ı o maz, utün A.we en ar e ıgı o . 
Padşahın üreyi kövraldi. Hir de onun getirdiyi xörek yadına düşdü. 

Dedi: 
- Bir mane de görüm, sen onda xöreyi haradan ah b mene getirınişdin? 
Qız ahvalatı danışdı : 
- O  biri kürekanler ov vurmuşdular, başını kesib atmışdılar. Narbala 

götürüb eve getirınişdi . Men xöreyi hernin o kelleden bişirmişdim . 
Padşah fıkra getdi, dedi: 
- Y axşı, bes senin hardan ağlına geldi ki, ondan mene gönderdin? 
Qız dedi: 
- Narbala mane dedi ki, e ger atanın sağalmasını isteyirsense, o xörek

den ona gönder. 
Padşah daha heç bir söz demedi. Çağınb tapşırdı ki, Narbalaya bir at, 

bir da qılınc versinlar. 
Qoşunun böyüyü gülmak üçün Narbalaya bir axsaq yabı, bir de yarısı 

qırılmış bir qıhnc gönderdi . 
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Bağhan yabı ila qılıncı görüb ela ucadan güldü ki, oğlan da, qız da 
qorxdular. Bağhan dedi : 

- Ay bala, ürayini sıxma. 
Narbala cavab verdi : 
- Ürayimi niya sıxıram? Gal, görak. 
Narbala qabaqda, bağhan da dalda yabının ipindan tutub meydana gal

dilar. 
Süpürgaçilar meydanı süpürürdülar, tabii vuruldu. Döşgüvar padşahın 

tarafindan Xanbala meydana çıxıb palılivan istadi. Bu tarafdan da böyük 
kürekan meydana çıxdı. Ela birinci vuruşda bildi ki, Xanbala kürekani 
basacaq, odur ki, bağbana dedi: 

- San burda dayan, man bu saat galiram. 
Narbala meydandan çıxdı, bir dalda yere çakilib tükü yandırdı . Quş 

hazır olub dedi : 
- Na olub, Narbala? 
Narbala cavab verdi ki: 
- Bu saat atı, bir da paltarlarımı mana çatdır. 
Beş daqiqa keçmamiş hamısı hazır oldu. Narbala atı mindi, tepenin 

üstüna qalxıb baxdı ki, Xanbala kürakanin qollarını bağlayır. 
Xanbalanın adamları böyük kürekani asir elayib apardılar. Döşgüvar 

padşahın adamları şadlıq tabili çaldı. Xanbala lovğa-lovğa meydanı ga
zib, palılivan İstarnaya başladı. 

Narbala atı vurdu. Bir da baxdılar ki, ağ atlı adam budu ildınm kimi 
gelir. 

Narbala meydanı bir defa dolanıb Xanbalaya dedi : 
- Xanbala, lovğalanma . Padşahın kürekani manam. Senin indi tutub 

asir eladiyin manim qullarımdan biridi . İnanmırsan, amr ele onun qolla
rındakı damğalara baxsınlar. 

Narbalanın sözlarini har iki taraf eşitdi . Bu tarafda da hamı maattal 
qaldı ki, görasan bu kimdi? 

Döşgüvar padşah isa o saat amr eladi. asir tutulmuş böyük kürakanin 
qollanna baxdılar. Gördülar ki, har iki qolunda damğa var. Ele zann 
eladilar ki, asil kürekan doğrudan da, meydandakı oğlandı, bu da onun 
quludu. 

Tazeden dava tabili vuruldu. Xanbala ile Narbala vuruşmağa başladı
lar. Amma bu vuruşma çox çakmedi. Narbala ela birinci zerbeda Xanba
lanı vurub atdan saldı, düşüb qollannı bağladı, padşahın qabağına getirdi. 
Padşah Narbalanı tanıya bilmedi, çünki onun üzü örtülü idi . Narbala Xan
balanı tahvil verib dedi: 

- Padşah, ona heç bir şey elamayib zindanda saxlarsan . Sabah keçar, 
ikinci gün keçar, üçüncü gün onu sendan istayeceyem. 

Sonra Narbala atını Döşgüvar padşahın qabağına sürüb dedi : 
- Padşah dava qurtarana qader menim nökerim sizda qalacaq. Başına 

bir iş gelse, özünden küs . 
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Bunu deyib Narbala atını vurdu, getmak istedi. Ela bu vaxt Xanbala
nın qardaşı Baybala ona bir ox atdı . Ox Narbalanın qoluna daydi . Narbala 
dönüb dedi :  

- Man biliram, bu vaxt oxu atan Baybaladı. Man da belaca oxla onu 
vura bilardim. Amma man namard deyilem. Sabah meydanda görüşarik. 

Narbala geri qayıdıb bu biri tarafa geldi. Üzünü camaata tutub dedi: 
- Qorxmayın, sabah bu vaxt man yena galacayam. 
Padşah baxdı ki, Narbalanın qolundan qan axır. Tez öz dasmalını çı

xarıb onun yarasını bağladı. Narbala atı vurdu. Bir daqiqanin içinda göz
dan itdi . Ela ki, tapanİn dalına keçdi, piyada bağbanın yanına qayıtdı. 

Bağhan dedi : 
- Oğlum, gördün na oldu? 
Narbala dedi : 
- Hamısını gördüm. O hernin oğlandı ki, solmayan gülü mana vermişdi. 
Camaat geri qayıtdı. Bağbanla Narbala da qayıdıb eva geldiler. 8hva-

lat bütün şahara yayıldı. Ancaq heç kim bilmadi ki, ağ atlı kim imiş .  
Gece yatdılar. Narbalanın yarası onu incitınaya başladı. Bağbanla qız 

yuxudan oyandılar. Baxdılar ki, Narbala yuxuda zanldayır. Qız yorğanı 
qaldıranda baxdı ki, Narbalanın qolu bir dasmalla bağlıdı, dasmal da qan
lıdı. 8hvalatı bağbana dedi. Bağhan Narbalanı oyatdı. Narbala baxdı ki, 
işin üstü açılıb dedi : 

- Sahar mcydanda bir asgarin nizasi qoluma batdı .  
Narbalanın yarasını açdılar. Darman qoyub tazedan bağladılar. Nar

bala yatdı. Qız dasmalı da yuyub hayatdaki ağacın hudağına serdi . 
Sahar açıldı. Hamı durdu. Bağbanta Narbala da çolaq yabını götürüb 

meydana getdilar. 
Padşah hayatdan keçanda gördü ki, dünan meydanda vuruşan oğlanın 

qolun,a bağladığı dasmal kiçik qızgilin qapısında ağaca sarilib . Qızı çağı
nh soruşdu: 

- Bu na dasmaldı? 
Qız dedi:  
- Dünan meydanda bir asgarin nizesi Narbalanın qolunu yaralayıb. 

B ilmiram, hardansa bu dasmalı tapıb qoluna bağlamışdı. 
Padşah fikra getdi. Amma bir qarara gala bilmadi. Meydanda döyüş 

tabili vuruldu. Padşah meydana yollandı. 
Bu gün da Baybala ila ikinci kürekan meydana çıxdılar. Yena da Nar

bala bir balıana ila bağbam orada qoyub özü tapanin dalına keçdi. Baxdı ki, 
heyvanlar onu orada gözlayirlar. Geyinib atı mindi, hazır dayandı. Yarım 
saat keçmamiş Baybala ikinci kürekani atdan vurub yıxdı, qo Uarını bağladı .  

Narbala atı mahmızladı. Yena da baxdılar ki ,  ağ atl ı oğlan budu yel ki
mi gelir. 

Narbala özünü meydana yetirib dedi : 
- Man bu gün da sizi aldatdım. O tutduğunuz da manim qulumdu. 

İnanınırsınız, qollarındakı damğalara baxın . 
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Baxıb gördülar ki, bu oğlanın da qollan damğal ıdı . Yenidan döyüş ta
bili vuruldu. Narbala Baybalanı da tutub qollarını bağladı, gatirib padşaha 
tahvil verdi .  Amma bu dafa Narbala alnından yaralanmışdı . Dasmal ah
valatı padşahın yadına düşdü. Tez cibindan taza bir dasmal çıxarıb onun 
alnını bağladı. Narbalagit evlarina galdidar. 

Narbala alnının qanını yuyub tamizladi , darman vurdu, dasmalı bir ta
rafa atıb yatdı . Sahar qız bunu da yuyub ağacın hudağına sardi . Padşah ge
danda qasdan yolunu bu tarafdan saldı . Baxdı ki, harnin dünanki dasmal 
yena da yuyulub kiçik qızgilin qapısındakı ağaca sarilib. Qızdan soruşdu: 

- Bu na dasmaldı? 
Qız Narbalanın dediyi kimi cavab verdi : 
- asgariardan birinin nizasi Narbalanın alnını cızınışdı. O da alnını bu 

dasmalla bağlamışdı . O dasınaldı yuınuşam. 
Padşah qaldı maattal ki, görasan bu neca sirdi. Ancaq yena da masa

lani aydınlaşdırmağa vaxt tapa bilmadi . Çünki bu gün onun öz növbasi 
idi . Döşgüvar padşahla vuruşmalı idi . 

Döyüş tabili vuruldu. Döşgüvar padşah meydana galib padşahı döyüşa 
çağırdı . Padşah ela atma minmak istayirdi ki, ağ atlı oğlan yena da görün
dü. Özünü Döşgüvar padşaha yetirib dedi : 

- Saniri tarafindan hala mana üstün galan adam olmayıb. Qanuna gö
re san qabaqca mani basmalısan. Buyur. 

Döşgüvar onsuz da onun alindan yanıqlı idi . Ele qazablanmişdi ki, 
ağzından köpük dalanırdı. Qılıncını çakib Narbalaya hücum etdi . Narbala 
kamandi atıb yan yolda onun boğazına keçirdi , çakib atdan saldı . Har iki 
tarafın adamlan al vurub "sağ ol" dedi lar, sas göya ucaldı. Narbala onu yer
dan qaldırdı, allarini bağladı. Sonra ata rninib uca sasla har iki tarafa dedi: 

- Dava qurtardı . Sabah bu vaxt, bax ela buradaca danışıq aparacağıq. 
Özü da danışığı man aparacam. 

Har yerdan al vurdular. Narbala üzünü Döşgüvar padşaha tutub dedi : 
- 8mr ela ki, sabah tutduğunuz iki nafari buraya gatirsinlar . Bir da 

man eşitmişarn ki, sanin bir davaçi qızı arvadın var imiş . O da garak sa
bah burda olsun. 

Döşgüvar dedi: 
- Man na bilim indi o hardadı? 
Narbala dedi : 
- Bilmiram, sabah o burda olmasa, sanin da, oğlanlannın da başını öz 

allarimla kasacayam. 
Sonra Narbala üzünü o biri padşaha tutub ded: 
- Senin tarafindan da sabah san özün, vazirin, vakilin, üç qızın, bir 

qoca bağbanın burda o lmal ıdırlar . amr elarsan , bu padşahın asir düşmüş 
oğlanlarını gatirarlar. 

Narbala sözlarini qurtanb atı çapdı. At bir daqiqanin içinda gözdan itdi. 
Har iki taraf sabahın açı lmasını gözladilar. Narbala da ev larina galdi .  

Bağhan dedi : 
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- Ay bala, o oğlan kimdisa, çox böyük igidlik eladi, qırğının qabağını 
aldı . Özü da sabah bizi meydana çağırtdınb. 

Narbala dedi : 
- Y axşı-yaxşı qulaq asarsınız, sonra galib mena da danışarsınız. 
Geeeni yatdılar. Sehar meydan süpürüldü. Her iki tarafin adamları 

meydana toplaşdılar, ağ atlı igidi gözlameya başladılar. 
Düz dünanki vaxt çatanda Narbala ağ geyimda, ağ atın üstünda mey

danın ortasına geldi. İşara eledi . Qolları bağlı Xanbalanı, Baybalanı ve 
Döşgüvar padşahı gatirib bir tarafda oturtdular. Bu tarafdan de qolları 
bağlı kürekanleri getirib oturtdular. Sonra padşah, vazir, vakil, qızlar va 
bağhan geldi. Narbalanın anasını da getirtdiler. Narbala gözaltı anasına 
baxıb gördü ki, arvad qocalıb, arıqlayıb, bir dari, bir sümük qahb. 

Narbala atını meydanın ortasına sürdü ki, hamı onu görsün, sesini eşit-
sin. O, uca sasla dedi : 

- Man bilirarn ki, hamı manim kim olduğumu bilmak istayir. 
Har yerdan dediler: 
- Düzdü, bilmak isteyirik. 
Narbala dedi : 
- Burda oturanlardan ikisi meni ela bu geyimda tanıyır. Onlar kimdi

larsa, dursunlar ayağa. 
Heç kas durmadı. Narbala dedi : 
- Utanınaqdan keçib. agar durınasalar, men özüm boğazlarından ya

pışıb qaldıracağam. Narbala üzünü padşaha tutub dedi : 
- Bunlar senin kürekenlarindi. Sen ona göre qızlarını bunlara verdin 

ki, bunlar qehremanlıq göstarib solmayan gülü tapıb gatirmişdiler. Qoy 
hamı eşitsin ki, o gülü onlara man vermişdim. avazinde isa harasinin sağ 
qoluna bir damğa vurınuşdum. İnanınırsız baxın! 

Aç1b gördülar ki, doğrudu. Narbala padşaha dedi: 
- San azarlayanda bunlar ikinci defa qehramanhq gösterdiler. Gedib 

senin üçün ov tutb getirdiler. O ovu da bunlara man vermişdim. avazinde 
da sol qollanna damğa vurmuşdum. İnanmırsız, baxm! 

Açıb gördülar ki, bu da doğrudu. Narbala dedi: - Hamı gördü. agar 
man olmasaydım, onlar da esir getmişdi, sen de. 

Hamı dedi: 
- Düzdü. 
Narbala dedi: 
- Qoy hamı görsün ki, man kimam. 
Bunu deyib Narbala üzünü açdı, üstündan geymiş olduğu ağ paltan çı

xartdı. Hamı baxdı ki, Narbaladı . Bütün meydandakılar al çaldılar. Kiçik 
qızla bağhan bir-birini qucaqlayıb sevindiklecinden uşaq kimi ağladılar. 
Narbala dönüb Döşgüvargila taraf geldi, dedi : 

- Mani tanıyırsınızmı? 
Na Döşgüvar, na Xanbala, na da Beybala Narbalanı tanıya bildilar. 

Narbala anasının qabağına gedib dedi : 
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- Sen nece? Meni tanıya bilirsenmi? 
Arvad ona baxdı, gözlerini yumdu. Sonra yeniden gözlerini açı b bir da 

baxdı . 
- Narbala! Oğlum ! . . - deyib özünü onun üstüna atdı . Onlar qucaqlaş-

dılar, öpüşdüler, sonra yenidan gözlerini açıb Narbala soruşdu: 
- Ana, de görüm san bu müddetde barda idin? 
Anası dedi: 
- Döşgüvar padşah seni dervişe verdikdan sonra, meni de zindana sal

dı. Dünen axşam meni ordan çıxarıb getiribler. 
Döşgüvar padşah onun Narbala olduğunu bilen kimi durub yüyürdü, 

dedi: 
- Nerbala! Oğlum ! 
Narbala onun yaxasından tutub yerinda oturtdu, dedi : 
- Man sanin oğlun olsaydım, meni qurban vermezdin . 

Sonra üzünü camaata tutub dedi : 
- Bunlar da, bu biriler de, - o, Döşgüvargili va o biri padşah tarefi 

gösterdi, - mani hemişe ala salardılar. Adıma dava balası deyardiler. 
Ona göre ki, menim bu anam xan qızı , bey qızı deyildi, yoxsul bir 
davaçinin qızı idi. Buna göra de Döşgüvar o biri oğlanlarını menden 
üstün tutdu, meni darvişa verdi, anaını da zindana saldı. Bu biri padşah 
isa öz kiçik qızını evinden qovdu. Nadi, nadi , qızı meni sevirdi. Mani 
oğulluğa götürdüyüna göra qoca bağbanı çox incitdiler. indi bunların 
hamısı menim alimda asirdi. Menim bunları öldürmeye haqqım var. 
Amma öldürmayecayem. Bunların harasinin alnına bir damğa 
vuracağam. Qoy bütün al am bilsin ki, bu damğaları kim vurub ve na üçün 
vurub. 

Sonra üzünü bağbana tutub dedi: 
- Baba, dur, bunların haresinin alnına bir damğa vur. 
Bağhan durdu. İki padşahın, iki vazir, vakilin, iki şah oğlunun, iki şah 

qızının, iki k:ürakenin alnına qara damğa vurdu. Sonra Narbala har iki ta
rafa dedi: 

- Camaat, men, bax, o iki dağın arasındaki qalaçada yaşayacağam, 
kim siza zülrn elesa, mane deyersiz . 

Narbala sözünü qurtanb anasını , bağbanı, bir da kiçik qızı götüriib qa
laçaya getdi . 

Deyirlar ki, na qadar Narbala sağ idi, qorxudan heç kim yoxsullara 
zülm elaye bilmirdi. 
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Üç şahzade 

Biri var idi, biri yox idi, bir padşah var idi. Bu padşah çox pul xercla
yib oğlanlarını oxutmuşdu. Oğlanlar öz zamanlarının derslarini ravan ela
yib elm deryası olmuşdular. Günlerin bir gününda xabar çıxdı ki, oğlan

lar derslarini qurtarıb gelirler. Di şahar bazandi, dasgah . . .  Oğlanlar gel
diler. Bir neça gün keçandan sonra, padşah bir geca böyük oğlunu yanı
na çağınb dedi : 

- Oğul, daha oxuyub darsinizi qurtardınız, ela man da qocalmışam, is
tayiram sabahdan padşahlığı verarn sana, ortancıl qardaşını sana vazir, 
kiçik qardaşını da vakil tayin elayiram. 

Oğlan doğrudan da, çox ağıllı idi, dedi ki :  
- Dada, man taze galmişem. Bütün ömrümü qürbatda keçirmişem. 

Ona göre da camaatı, viiayati neca dolandırmaq lazımdı, hala bacarma
ram. 

Padşah oğlundan heç bela cavab gözlemirdi. Ele ki, bunu eşitdi, dedi : 
- Get, ancaq qardaşlanna bu barada heç bir söz derna l 
Bela deyib oğlunu müraxxas eladi. Sabahı gece ortancıl oğlunu çağı

nh dedi ki: 
- Oğul, istayiram padşahlığı verem sana, böyük qardaşım vazir, kiçiyi 

vakil ıayin elayam. 
Oğlan dedi : 
- Yox, bunu men qabul elmaram. Mendan böyük qardaşım var, pad

şahlıq ona verilmalidi. O, dura-dura man padşah olmaram. 

Padşah bunu da müraxxas elayib tapşırdı ki, qardaşlarına bir söz de
mesin. 

Üçüncü geca kiçik oğlunu çağınb ona da harnan sözleri dedi, o da ca
vab verdi ki :  

- Böyük qardaşım dura-dura man padşahl ığı qabul elamaram. 
Padşah bunu da müraxxas elayib tapşırdı ki, qardaşlarına bu barada 

heç bir söz demesin . Qardaşlar üçü da bu işdan pajmürda olmuşdular. 
Axırda ki, özlerini saxlaya bilmayib masalani açdılar. Baxdılar ki, padşah 
üçüne da harnan sözleri deyib . Fikirlaşdilar ki, biz onun sözünü radd ela
mişik, biza bundan sonra pis nazaman baxacaq . Yaxşısı budu ki, biz da 
halalik hirsi soyuyanacan çıxaq sayahate . 

Di padşaha adam gönderdiler, padşah razılıq verdi. Tadarük görüldü, 
lazım olan şeylar hazırlandı, oğlanlar üçü da dadalarinin görüşüne ge ldi

lar. Padşah böüyk oğlunun alnından öpüb dedi : 
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- Get, oğul, ancaq yadında qalsın, qabağına çıxan qismati tapiklama . . .  
Ortancıl oğlunun alnından öpüb dedi: 
- Gördün ki, bir maqsuda çatacaqsan, ona çatmaq üçün talasma ! 
K.içik oğlunun alnından öpüb dedi:  
- Hamişe dara düşanda qocaların maslahatina qulaq as ! 
Oğlanların üçü da görüşüb, atları minib yola düşdülar. Galib yetişdilar 

bir özga padşahın vilayatina . Bir neça vaxt qaldılar burda, bunların ka
malları şaharda hamını heyran eladi . Bu şöhrat axırda gedib bu memle
ketin padşahına çatdı. Padşah bunların üçünü da qonaq çağırdı. Di bir az 
söhbat edendan sonra yemek geldi . Padşah ayağa qalxıb dedi : 

- Man ac deyilam, siz özünüz neca ki, kefinizdi yeyin, mani bağışlayın! 
Padşah bunu deyib o biri otağa keçdi. Onun maqsadi ayrı idi. O, İsta

yirdi ki, onları tak qoyub, özü onlara tamaşa edib görsün ki, doğrudan ne
ca adamlardı. Odu ki, qapının dalında aylaşib onları seyr elemaya başla
dı. Böyük oğlan ortadakı qızarmış quzudan bir az kasib ele ağzına qoycaq 
tüpürdü yere. O birileri soruşdular ki: 

- Na olub? 
Böyük qardaş üzünü turşudub dedi : 
- Bu quzu eti deyil, it atidi . 
Padşah bunu eşidib hirslandi ki, onlar neca casarat elayib onun etini it 

atina oxşadırlar. Ele istayirdi ki, girib onları tutdursun, bu halda ortancıl 
qardaş elini uzatdı şaraba. Şarabdan bir stakan töküb ağzına yaxınlaşdır
caq, tüpürdü yere. 

Soruşdular: 
- Na oldu? 
Dedi : 
- Bu şarab deyil,  insan qanıdı . 
K.içik oğlan dedi: 
- Y axşı, aşpazdan arnala gelmiş bicdan daha bundan artıq na gözla

mak olar ki? 
Padşah bunu eşidanda deli oldu. Vaxt eladi ki, birsindan bağrı çatla

sın. Bir istedi ki, üçünün da boynunu vurdura. Ancaq bir az fikir elayib 
öz-özüne dedi: 

- Yaxşısı budu, çağının bir aşpazdan, şarabçıdan soruşum, sonra. 
Çağırdı aşpazı : 
- De görüm, bu gün bişirdiyin quzunu haradan almışdın? 
Aşpaz dedi: 
- Şah sağ olsun, çoban sürüdan gatirmişdi. 
Padşah amr eladi, çoban geldi . 
- Bu quzunu hardan gatirmişdin? 
- Şah sağ olsun, sürüdan. 
- Çoban, bu quzudan it ati tamı gelir, bir arnelli fikirlaş ! 
Çoban bu sözü eşidanda başladı yarpaq kimi tir-tir titramaya. 
Padşah dedi :  



- Qorxma, de görüm, bu ne işdi? 
Çoban dedi : 
- Padşah sağ olsun, hernin quzu anadan olandan iki gün sonra anasını 

qurd parçalaınışdı. Biz fıkirlaşdik ki, ta bu böyüyüb bize qoyun olmaya

caq. Odu ki, ötürdük başına. Ele çapindan harnin otlaqda bizim , üzden 
iraq, itimiz de küçüklamişdi. Bir gün man galib gördüm ki, harnin quzu 
iti amir, ta buna heç fikir vennedim . Siz indi it etinin tamı deyenda yadı
ına düşdü ki, o yeqin bu quzu olacaq. 

Padşah baxdı ki, böyük oğlan dediyi doğru çıxdı. Onu mürexxes ela-
yib çağırdı şarabçını . Soruşdu ki : 

- Bugünkü şarabı hardan gatinnişdin? 
- Meyxanadan, qibleyi-alem sağ olsun ! 
- Bu şarab haranın üzümündandi? 
- Güllü bağın . 
- Bu bağı kim saldınb? 
- Senin rabmatlik atan. 
- Bilmirsan o bağın yeri qabaqca ne imiş? 
- Şah sağ olsun, o bağın yeri qabaqlar qabiristanlıq idi . 
Senin rabmatlik atan oranı sökdürüb üzüm bağı eladi .  
Padşah baxdı ki,  ortancıl oğlanın dediyi de doğru çıxdı. Öz-özüne fi

kirlaşdi ,  yaxşı, bunlar doğru oldu. Amma xırdanın hökınen boynunu vur
duracağam. Çünki ta man heç vachla aşpazdan arnale gelmiş bic deyi
lam. Atam belli, anam belli . İstedi calladı çağıra, sonra fikirleşdi, yaxşı, 
bunların ikisinin de sözü düz çıxdı . Balka ela bu da düzdü, oldu-oldu da . . . 
Qoy bir anamdan soruşum. 

Qılıncı çekib girdi anasının yanına ki: 
ı Ana, düzün de görüm, manim atam kimdi? 
Arvad dedi : 
- Buy, ay bala, bu ne sözdü? Senin atan bu vilayetin padşahı Aslan 

şah . Bu na sözdü soruşursan? 
- Y ox ana, düzün demesan, bax bu qılıncdı , senin canın. Mena deyib

lar ki, men padşah oğlu deyilam, aşpaz oğluyam. 
Arvad gördü ki, iş xarabdı, kimse ahvalatı bilib, ona xabar verib. Ona 

göre da çar-naçar ehvalatın düzünü açıb demeye vadar oldu. Dedi : 
- Bala, indi ki, bilirsan, bil , ta allahdan gizlin deyil, sanden na gizlin. 

Manim hamişe qızım olurdu, heç oğlum olmurdu, Aslan şah da oğlan is
tayirdi . Bir gün yena allahın maslaheti ila manim vedem keçdi. Sancım 
başalayan günü şah mene dedi : 

- ager bu dafe da qız olsa seni öldüreceyem. 
İşin çapindan uşaq yena qız oldu. Man düşdüm qann ağnsına. Manim 

bir yaxşı dayarn var idi. Gelib gizlinca mena dedi ki, bu gece aşpazın bir 
oğlu olub, gel uşaqlan onunla dayişdirek. San harnin o uşaqsan. 
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Padşahın gözleri heyratindan beralib lap dörd oldu. 
- Bas manim asil atam, anam nece oldu? 



- S.:min asi l atan, anan da, man im as il qızıın da o böyük taunda öldüler . 

Padşah daha heç bir söz demayib çıxdı .  Lap mat qalmışdı .  Oğlanların 
dediklarinin hamısı doğru olmuşdu. Birbaş geldi oğlan ların yanına, aylaş 
di , baş ladı söhbata : 

- Man buna lap mat qalmışam. Siz çörak yeyandu ınan qap ın ın deşi-

yindan qulaq asırdım. Sizin sözlerinizin hamısını eşitdim. 
Oğlanlar qızardı . 
Padşah dedi : 
- Yox, qızaımayın ! Masala burasındadır ki, dedikloriniz lap düz çıxdı. 

indi man bir şeya mat qalmışam ki, siz bunları hardan bilirsiniz? 
Böyük oğlan dedi : 
- Şah sağ olsun, man quzunun etindan yeyanda dedim ki, bu, it atidi.  

Çünki gördüm ki, qoyun ati tamı verınir . Demek bu başqa heyvan olacaq. 
Sürüda da itdan başqa heyvan olmaz. Odu ki, dedim bu yaqin it ati olacaq . 

Padşah ortaneıla dedi: 
- Yaxşı, hala san hardan bidin ki , şarab insan qan ıdı? 
- Şah sağ olsun, man şarabı ağzıma alcaq mani bir ciir iy basdı. Man 

ondan bildim ki, bu insan qanı olacaq . 

Padşah üzünü tutdu kiçik oğalana ki : 
- Yaxşı, bas san niya ela baş ından yeka qalat eladin? 
Oğlan dedi :  
- Şah sağ olsun, düzdü, manim dediyim yaxşı söz deyil . Ancaq masala 

burasındadı ki, ela dcyasan elodi ki, var. Axır harçond ki, biz sana demi
şik ki, biz tacir oğluyuq, amma yalan demişik Biz  sandan da böyük bir 
padşahın oğluyuq . B izim atam ız galan qonaqlarla oturar, durar, söhbat 
edar, amma hcç xörak haqqında danışmaz. Amma senin söhbatin ela bu 
barada oldu ki, ay na bilim küftabozbaşı be la bişiri rlar, dolmanı bela bi
şirirlar, plovun yağını nu vaxt tökarlar, qayğanağın şirasini na vaxt vurar
lar. Mna gördüm ki, san xörakdan başqa heç bir söhbat elamirson, fikir
loşdim ki, yaqin bunun aşpazla bir qarışığı var. 

Geca padşah böyük oğlanı çağırıb dedi : 
- Oğlan, göıüram san bir ağıl l ı , kamall ı oğlansan . Man da ta qocalmı

şam. Övlad qi smindan yaxşı bir qızım var. Gal ela onun kabinini kasdirim 
sana , padşahlığı da verim sana, man bu qoca vaxtırnda bir az rahatlanım. 

Oğlan masalani qardaşlarına açdı, on lar razı olmadı lar . 
Böyük oğlan dedi : 

- Yox, dadom ınana dcyib ki, qabağ ına çıxan qismati topiklaına ! Bu 
bir qismatdi ki,  manim qabağıma çıx ıb .  Man qalacağam. 

Atalarının sözü onların da yadlanna düşdü. Hamısı razılaşdı lar. Qırx 
gün, qırx gcca toy eladilar, padşah qızı da, tacı verdi oğlana.  Qardaşları 
bunun la görüşüb ola düşdülm . B ir ncça gün gerlandon sonra galib ik i  yo
lun ayrıcına çatdılar . Öpüşdülar, görüşdülar, ortaneti  oğlan bir yolnan , ki
çİk oğl an da b ir yolnan gctınayo başladı lar. Kiçik oğlan getmakda ol sun, 
biz görak ortancıl oğlanın başına na galdi .  
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Ortancı l  oğlan gcdib, gedib bir şahara çatdı . Şaherin meydançasına 
çatanda gördü ki, camaat yığışıb divara vurulmuş şakla baxırlar. Yaxın
laşdı, baxd ı ki� bir qız şoklidi . Amma qız na qız . . .  Ela bir qızdı ,  ela bir qız
dı ki, yema, içma xatti-xalına, gül Camalına tamaşa ela ! Orada duranlar
dan birina yanaşıb soruşdu : 

- Qardaş, bu na şakildi? 
- Yaqin ki, san bu şahara taza galmisan? 
- Bali .  
- Bu bizim padşahın qızının şaklidi .  
- Bas bura niya vurublar? 
- ara vermak üçün . 
Oğlan bir könüldan min könüla vuruldu bu qıza. Soruşdu ki :  
- Bas yaxşı, axı man anlamıram, bunu bura niya vurublar? Niya alan 

yoxdu ki, bela müşteri axtarırlar? 
- Yox, İstayan çoxdu. İndiya kimi bir çox pahlavanlar, bir çox şahza

delar galib bu qızı istayiblar. Ancaq burda gizlin bir sirr var ki, o qızı is
tamak üçün saraya giranlarİn biri da qayıdıb eşiya çıxmır. Bu saat bütün 
bü şahar camaatı bu qıza aşiqdi .  Ancaq bu işin qorxusundan bir adam ca
sarat elayib içari geda bilmir. 

Oğlan dedi : 
- Bu qızı man alacağam. 
Kişi gülümsünüb dedi : 
- Yazıqsan, oğlan ! San yaxşı b ir cavansan, özüna hayıfın gelsin, bu 

sevdarlan vaz keç ! 
· 

Oğlan dedi : 
- .Y ox, har na tah or olsa, man garak bu qızı alam. 
Kim ona na dedisa, beynine girdi .  Sabahısı günü düz birbaş getdi pad-

şahın yanına. 
- Padşah sağ olsun, man gelmişarn sanin qızını almağa. 
Padşah çox razılıqla onu qabul elodi. Ancaq dedi ki: 
- Doğrudu, axırda bir oğlan bir qızın, bir qız bir oğanındı .  O da doğ

rudu ki, manim qızım manim sözümdan çıxmaz. Ancaq man onun sonra
kı badbaxtlığına bais olmaq istamiram. San çox da manim xoşuma gelir
son. Balka heç qızın xoşuna galmayacaksan . Ya ela qız özü sanin xoşuna 
ge lmayacak. Manim şortim budu. Sani sabah qızımnan ötüraram bir ota
ğa. Orda bir-iki saat bir-birinizia söhbat edarsiz. 8gar ikiniz da bir-biri
nizi bayansaniz, ondan sonra baş üsta ! 

Oğlan bü taklife lap ürakdan raz ı oldu. Özü da çox şad oldu. Daha 
bundan yaxşı na ola bi lar ki? 

Sabahısı oğlanı getirdilar qızın otağına. Qız, na qız. Huri, malak. Şa
kildakindon beş qat gözal, şahla gözlü, şirin sözlü, hilal qaşlı, narınc döş
lü, fındıq burunlu, açıq alın l ı ,  gülobatin atayi ,  dili bal patayi ,  dişlori siçan 
dişi  kimi, ta no deyim, gal mani gör, dardündan öl. . .  
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Oğlan huş-bihuş yerinda dayandı . Nazonin maxmar döşayin üstündon 
qalxıb süd kimi ayaq larını farşin üstüno basa-basa oğlana taraf galınaya 
başladı . Oğlan ta lap özünü itirdi .  Ela handa-handaydı ki, yıxı lsın, şüınşad 
gollar Hindistan ilanı kimi dotandı oğlanın boynuna.  Oğlan ayıldı, tez da
la çekildi, qız irali ladi . Qız gücla onu qucaqlaınaq istayirdi . Oğlanın göz
leri kallasina çıxınışdı . Ela az qalırdı ki , qucaqlayıb o gülab süzülan do
daqlardan doyunca özünü sirab elasin, birdan atasının sözü yadına düşdü: 

"Gördün ki ,  bir maqsuda çatacaqsan, ona çatmaq üçün talasma ! . . "  
Oğlan ela bil ki, yuxudan ayıldı. İlan vurmuş adamlar kimi yerindan 

tullanıb, dala qaçdı . Qız qovdu, oğlan qaçdı , qız qovdu, oğlan qaçdı, axır
da oğlan gördü ki, yox, bunun alindan qurtarmayacaq, özün vurdu qapıya, 
qapı da bağl ı . . .  Çakildi dala, qız han-hün elayib bunu tutuncan oğlan qa
pıya bir tapik çakdi, qapı s ındı .  Oğlan bayıra tullandı .  Baxdı ki, alinda ya
l ın qılınc bir adam hazır durub. Bayaq ha yıxılıb özündan getdi .  

Bu ahvalatdan üç gün keçmiş oğlan yı.ıxudan ayılıb özünü ipak 
yorğan-döşakda gördü.  Yanında da bir çox dava-darman var idi . Baxdı ki, 
başı yaman ağnyır. 8lini atdı başına, gördü ki ,  başını saritdiyib bağla
yıblar. Lap maattal qaldı .  Bu vaxtı bir do no gördü. Qız barmaqlarının 
ucunda yavaş-yavaş girdi eva. Daha bu halı neca ki, lazımdı deya hilmi
rom. Hafta keçdi, gün keçdi, oğlan yaxşı oldu. Ta bir adama ki, öz maşu
qasi dava-darman vcra, bir naxoş ki, öz yari-nazaninin alindan darman 
iça, albat ki, sağalar. indi yavaş-yavaş oğlan başlamışdı gozmaya . 

B ir gün yena oğlan qızla oturmuşdular bağda, padşah galdi bunların 
yanına. Oğlan ondan soruşdu: 

- Şah sağ olsun, man axı bir şeya maattal qalmışam.  Man yıxılan gü
nü, alinda qıl ınc qapıda durub mani qorxudan kim idi? 

Padşah gülüb dedi : 
- Man qızıını bir halal süd arnmiş naınuslu adama ara vermak istayir

diın. Ona göra da belo bir qanir götürdüm. Kim ınaniın qızımı golib ista
yirdi so, ınan onu salırdın1 qızımın yanına. Özüm da alimda qılınc qapının 
deşiyindan baxırdım. Qıza da tapşırmışdım ki, oğlanla mazaq eloyib onu 
dingildatsin, neca ki, san özün do bunu gördün. Ela ki, qız bela elayirdi, 
oğlanın albahal halı doyişib ayrı fıkirlara düşürdü. albahal namussuz 
adam olduğunu bilirdim. Man do al imdaki qılıncla başını badanindan 
ayırıb, yer üzünü belançik nakaslardan tamizloyirdim. Amma san, 
doğrudan da, halal süd an1miş adamsan. Çünki qız sana na qadar soxul
dusa, san qaçdın. 

Oğlan dedi :  
- Çünki maniın ataın mana vas iyyat elayib ki, "elo ki, gördün bir 

maqsuda çatacaqsan, ona çatmaq üçün talasma" .  
Padşah toy clayib qızı verdi ona, padşahlığı da  ona tapşıı·ıb qoca gün

laıinda haramxanasına çekildi. Bu da burda öz keyfinda olsun, biz görak 
kiçik oğlan na oldu. 
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Kiçik oğlan gedib-gedib bir şahara yetişdi . Bir gün şahari gaza-gaza 
lap çıxdı qırağa . Qabağına bir gözol damdaş çıxdı . Evin pancarasindan 

bir qız baxırdı, bir qız baxırd ı ki, getmo gözümdan, gerlararn özümdan. 
Oğlan bir ürakdan min üraya qıza vuruldu ki, heç Macnun da bu boyda 
vurulmamışdı . Axşamacan qaldı arda. Geca çıraqlar yanandan sonra goldi 
şahara, amma ela fikri oradaydı . Geca düşdüyü hücradaki yoldaşma dar
dini açdı. O adam ahvalatı buna danışdı. 

Demaginan bu qız padşahın qızı imiş. Padşah onu kime vermak ista
yibso, qız getmayib, ona göre da padşah onu dada malından mahrum ela
yib, evindan qovı.ıb. O da harnan 1 danı-daşı tikdirib özün da tilsimbond 
elayib oturuh orda. indi tilsimi açınağa na qadar pahlavanlar galibsa, dü
şüb qal ıblar orada. 

Oğlan dedi:  
- Man o qızı alacağam. 
Sahar getdi padşahın yanına. Padşah onu lap yaxşı ,  ürayi İstayan kimi 

qabul edib dardini soruşdu, oğlan öz fikrini dedi: 
Padşah dedi : 
- Man lap ürakdan buna şadam. Ancaq valialı onun ixtiyarı manim 

alimda deyil . O olub bir çapa! sehrkun. 
Oğlan dedi: 
- Man onun tilsimini sındıraram. Ancaq neca ki, san onun atası ,  başı

nın sahib i ,  awal senin yanına galmişam. 
Oğlan ordan çıxıb soraqlaşdı, öyrandi, bu şaharda lap qoca bir adam 

tapıb onun yanına getdi . Qoca ona dedi :  
- Bala, o tilsinıi sındırmaq üçün birca yol var. O da budu ki ,  qızın iki 

qarabaşı var. Bunlar haftada bir gün galib bazardan lazım olan şey-şüy 
al ıb, aparırlar. O qarabaşlardan birini garak pul gücüne aldadıb tilsirnin 
sirrini öyranason. 

Oğlan gcdib kasdi hazar yolunun üstünü. Qızları axır ki, aldadıb, tilsi
m in sirrin i öyrondi. Sabahısı gedib padşaha malum eladi ki, man bu gün 
tils imi sındıracağam. 

Bunu deyib üz qoydu şaharin qırağına, qızın darn-daşına taraf. Şahe
rin ahalisi ahvalatı eşidib yığışdı lar bura. Oğlan altdan geyinib üstdan qı
fıl landı , iki şaqqa .at götürüb girdi eva. Baxdı ki, qarabaşların dediyi kimi 
pillakanın qabağında bir aslan, bir do bir qaplan bağlanıb. Qızların öyrat
diyi kimi etin bir parçasını aslana, o birini qaplana atdı, ayaq qoydu pille
kana. Qap ıdan keçanda göydan asılmış sehirli qılınc aşağı endi . Tez ya
nındakı divarda duran düymoni basdı . Qı l ınc sındı, düşdü yera . Girdi eva. 
Baxdı ki, har taraf od al ıb yanır. Odun içindan da bir ojdaha buna hamla 
elayir. Qızların öyratdiyi kimi özün atdı ajdahanın üstüne. Yapışıb boğa
zından onu boğdu. Har tarafı tüstü bürüdü. Tilsim sındı. Camaat çölda 
durub oğlana hcyfslanirdilar. Bir  da gördülar ki, oğ lan budu qız qucağın
da çıxdı eyvana. Camaatdan bir gurultu qopdu ki, ta na tahar. Qız düşdü, 
geldi atasın ın barağarina. Onun elindon öpüb ded i :  

1 00 



- Ata, son mani har yoldan keçana vermak istay irdiıı, man da buna razı 
deyildim . indi bu oğlan, deyasan, cia man axtardığıındı. San urusqat vcrsan, 
man bu oğlana üç sual veraram, Cavablannı qaytara bilsa, gedorom buna. 

Padşah razı oldu . Qız oğlana dedi : 
- indi get, man im sorğularımı gözle ! 
Sabahısı gün qız oğlana bir zürnrüd gönderdi .  Oğlan getdi bazara , bir 

dana zabarcad alı b qoydu bunun yanına, qaytardı dala. O biri gün qız oğ
lana bir dana almaz göndardi. Oğlan alınazı bir daş altdan, bir daş üstdan 
qoyub azdi, bir dasmala bağlayıb qaytardı dala.  Üçüncü gün qız oğlana 
bir brilyant göndardi . Oğlan gedib bazara, ondan da qiymetli brilyant aldı, 
iki dana da yaqut, hamısını bir yerda göndardi qıza. 

Qız atasına xabar gönderdi ki, oğlan suallara cavab verib. Kabin ka
sildi, toy oldu. Ela ki, toy qurtardı ,  padşah oğlanı da, qızı da yanına çağı
nh soruşdu: 

- Yaxşı, iş quıtardı, indi san mana de görüm, bu tilsimi neca sın
dırdın? 

Oğlan dedi : 
- Mana atam tapşırmışdı ki, çatinliya düşanda qoca adamlarm masla

hatina qulaq as ! Odu ki, m3n da bir qoca tapıb onun maslahatiynan tilsi
mi sındırdım. 

Padşah üzünü qızına tutub dedi :  
- Bas san na sual verdin , o sana na cavab verdi? 
Qız dedi : 
- Man birinci dofa ona bir dana zümrüd gönderdim ki, man atam

anam üçün zümrü.d kimi bahalıyam, san mani aia bilmazsan. 
Oğlan dedi : 
- Man sanin fikrini anladım. Odu ki, bir dana zabarcad alıb gönder

dim ki, çox da qoltuqlann şişmasin. El.:ı man da ata-anarn üçün zabarcad 
kimi qiymatliyam. 

Qız dedi : 
- Man ikinci dafa bir almaz göndarib dedim ki, man almaz kimi bar

kam, san manim arzularımı yerina yetira bi lm.:ızsan. 
Oğlan dedi : 
- Man başa düşdüm, ona göra da alınazı azib sana gönderdim ki, agar 

sanin arzuların hadağadan çıxsa, o arzuları man belaca azaram. 
Qız dedi : 
- Sonra man bir dana brilyant gönderdim ki, man brilyant kimi gözalam. 
Oğlan dedi : 
- Man başa düşdüm. Odu ki, ondan da qiymatl i bir bri lyant alıb sano 

göndardiın ki, ela man da gözolom. Ancaq yanına da iki yaqut qoydum 
ki ,  indi gör bizim kimi gözaldan iki dono da yaqut kimi oğlan dünyaya 
galsa, na qiyamat olar . . .  

Padşah bunları n  ağı l-doiTakos ini görüb yavaşca durdu ayağa, tac ı gö
iürüb qoydu oğlan ın  başma. 
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Qardaşlar bir neça i l dan sonra birlaşib getdi lar atalannın yanına. Ata
ları böyi.ik dasgahla onların qabağına gedib gotirdi cva. ahvalatı bilandan 
sonra onların alnından öpüb dedi :  

- Man onda qasdan ela eladim ki , siz çıxıb, gedib özünüza çörak ax
tarasınız . Çünki öz al i  ila qazanmayıb ata malına göz dikanlar badbaxt 
olar lar. 

İlyasın nağıh 

Badi-badi giriftar, hamam-hamam içinda , xalbir saman içinda , dava 
dallaklik edar, köhna hamam içinda. Qarışqa ş ıllaq atdı, davanin qıçı sm
dı. Hamamçının tası yox, baltaçının baltası yox, orda bir tazı gördüm , 
onun da xaltası yox. Günlarİn bir gününda, Mammod Nasir tininda . Çox
lu şiiaşı yemişam, bela yalan demamişam. Biri var idi , biri yox idi, allah
dan başqa hcç kim yox idi. Bir tacir var idi. Bu tacirin İ lyas adlı bir qulu 
var idi .  Tacir İ lyası öz oğlu kimi istayirdi .  İlyas da taeiri öz dadasi kimi. 

Bir gün tacir alinda olan var-yox mayasını batırdı. Tacir çox fikirli-fi-
kirl i oturmuşdu. İlyas bunu qüssal i görüb yanına galdi , dedi: 

- Ağa, na fikir elayirsan? Dardini de, halka çara cladim. 
Tacir gülüb dedi :  
- Ay İlyas, san bir qul adamsan, manim dardima na çare elaya bilarsan? 
İlyas dedi : 
- Ay ağa, san özün bil irsan ki, man sani na qadar istayiram. Balka 

ikimiz bir yerdo dardüva darman eladik. 
Tacirin çarasi kasildi, dedi: 
- İlyas , man var-yox mayaını batırmışam. indi alimda bir qapik ma

yam yoxdu. Onun fikrini elayiram ki , indi man na elayacayam. 
hyas dedi : 
- Ağa, bunnan hasan şey yoxdu, apar mani sat, harnin pulu alinda 

maya ela ! 
Tacir gülüb dedi :  
- İlyas avval, man sani çox istayiram . Neca sani aparını satım? Bir  da 

ki, sona na pul veracaklor ki, man onu alimda maya elayim? 
İlyas dedi : 
- Ağa, man qiymatli qulam. Man dünyada üç şeyi yaxşı tanıyıram. 

Atı , daş-qaşı ,  adamı. Odu ki, apar mani bazara, beş yüz tümannan aşağı 
satma.  Harnin pulu gatir, al inda maya ela ! 

Tacir bir az fikir eladi, gördü başqa çaro yoxdu .  İlyası qul meydanına 
apard ı .  Kim galib giymat soruşurdu, tacir beş yüz türnan deyib , özü da üç 
şey b i l diyini xabar verirdi .  

B u  vaxt padşahın vaziri buradan keçirdi . Bu sasi eşidib tacirin yanına 
galdi , dedi : 

- Qulu neça deyirsan? 
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- Beş yüz tümana dcyiram . Özü da üç şeyi yaxşı tanıyır: adamı,  atı, 
daş-qaşı .  

Vazir dedi: 
- San dali olmusan nadi? Heç padşahın bütün qulları beş yüz tümana 

daymaz. San bu qulu beş yüz tümana deyirsan? 
Tacir dedi: 
- Bu qulun qiyrnati hala beş yüzdan da yuxarıd ı . Keyfin çakir al, key-

fin çakmir alma. 
Vazir gedib padşaha ahvalatı danışdı . Padşah dedi : 
- Gct, harnin qulu al! 
Vazir beş yüz türnan gatirib taeira verdi, İ lyası aldı, gatirib padşahın 

qullannın içine ötürdü. 
Tacir da harnin pulu alinda maya elayib alış-veriş ina başladı .  
Tacir al ış-verişinda olsun, İlyas da qullann içinda olsun, sana kimdan 

deyim, bizim bu şaherin cavan padşahından. Bir gün padşaha bir gözal at 
gatirdilar. Hamı ata baxıb bah-bah dedi, heç kim bir eyib tapmadı . Birdan 
padşahın yadına düşdü ki. axı manim bir qulum var, atı çox yaxşı tanıyır. 
Tez amr eladi İlyası gatirdilar. Padşah dedi :  

- İlyas, bu at neca atdı? 
İlyas baş ayib dedi : 
- Qibleyi-alam sağ olsun, bu ata heç bir söz yoxdu. At birinci atdı . 

Amma bunun bir eybi var ki, suya girsa yatar. 
Hamı dedi : 
- Heç ela şey olmaz. 
İlyas dedi : 
- Padşah sağ olsun, manim dövlatim yoxdu, ancaq başımı girov qoya

ram. Atı salaq suya, agar yatmasa manim boynumu vurun! 
Bali, atı mindilar, suya vurdular. At suya giran kimi yatdı. Hamı ma-

atta! qaldı. 
Padşah İlyasdan soruşdu: 
- İlyas, bu at niya suya giren kimi yatdı? 
İlyas dedi: 
- Padşah sağ olsun, bu ata camış südü veriblar, odu ki, camış kimi su-

ya giran kimi yatdı . 
Padşah İlyasın bu sözünü yoxlamaq üçün atı satandan soruşdu : 
- San bu ata camış südü vermisan? 
At satan baş ayib dedi : 
- Padşah sağ ol sun , bu at anadan olandan sonra anası öldü, man da onu 

camışımıza amizdirdim. 
Padşahın İlyasdan çox-çox xoşu galdi, dedi :  
- Bu atı alın , ilxıya qatın !  Çapışmada lazım olar. 
Özü da amr eladi ki, bundan sonra man yeyon xörakdan İ lyasa da verin ! 
Bali, İ lyas hor gün padşah yeyon xörakdan yeyirdi . Bunlar burada ye-

makda olsunlar, sana kimdan deyim bizim padşahın qonaqlarından . 
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Bir neça şahorlarin padşahları bizim padşaha qonaq galmişdi lar. Bir 
nafar da padşaha yumurta boyda almaz gatirmişd i .  Hamı alınaza baxıb 
bah-bah clayib dcyirdi : bu alınazın heç qiyınati yoxdu. Bu qiymatda şey 
ola bilmez. 

Birdon padşahın yadına düşdü ki, axı manim İlyas adında qulum var, 
daş-qaşı yaxşı tanıyır. Tez amr eyledi İlyası çağırtdırdı . İ lyas geldi baş 
aydi, dayandı .  

Padşah dedi : 
- lyas, oğul, bu alınaza qiymat qoy ! 
İlyas aln1azı aldı olina, bir o tarafına baxdı, bir bu tarafina baxdı ,  dedi : 
- Padşah sağ olsun, bu almaz otuz tümannan yuxan daymaz, çünki 

bunun üzü almazdı, içi torpaqdı. 
Hamı dedi : 
- Heç ela şey ola bilmez. 
İlyas dedi : 
- Padşah sağ olsun, amr elayin alınazı sındırsmlar, içindan torpaq çıx

masa boynumu vurdurun. 
Bali, padşah amr clodi, alınazı sındırdılar. Almaz sınana kimi içindan 

torpaq töküldü. Harnin alınaza qiyınat qoyanlar ki , deyirdilar bu alınazın 
q iymati yoxdu, hamı utandı, başını aşağı saldı .  Padşah farahiendi ki, bela 
bir qulu var. Qonaqların yanında qoltuğu şişdi . Beli, padşah amr eladi ki, 
bundan sonra İlyas manim özürola çörak yeyacak. Bali, bu gündan İlyas
nan padşah hamişa bir yerde çörok yeyirdilar. 

Bunlar burda yeınakda olsun, içmakda olsun, sana kimdan deyim, bu 
şaharda gözall ikca misli-harabari olmayan bir qız vardı .  Bu qızın gözal
liyi bütün şaharda maşhurdu . Anuna bu qızı heç kim görmamişdi, ancaq 
adını eşitmişdi. B ir gün padşah fıkirlaşdi ki, bir özünü bu qızın yanına 
versin . Çox fkirlaşd i , axırda bela tapdı ki, amr elasin heç kim şahara çıx
masıh, özü xalvatca qızın yanına getsin . Bali, bir gün padşah amr eladi 
ki, axşam saat sokkizdan sonra bir adam eşikda qalmasın, bir adamın ha
quşqaları açıq olmasın . 8mrino tabe olmayanların başını borlanindan ayı
racam. 

Bali, ela ki ,  axşam sakkiz oldu, mama yeyandan papa yeyana kimi 
hamı qorxudan gizlendi .  Ela ki, bir az da kcçdi, padşah yavaş-yavaş ev
dan çıxıb haınin gözalgila taraf getmaya başladı. Bali, padşah galib qızın 
qapısını döydü, qulluqçu galdi . 

Padşah dedi :  
- Get, xanıına de ki, padşah galib . 
Qulluqçu galib xanıma dedi . 
Xanıın dedi :  
- Get ,  padşaha de k i ,  b ir  inayim var, na arıqdı, na kök, öldürsan na qa

dar piyi çıxar? 
Qulluqçu galib xanıının dediyini padşaha dedi . 
Padşah bir az fikirl aşdi , axırda dedi : 
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- Get, xanıma de ki, dörd pud. 
Qulluqçu gedib xanıma dedi .  
Xanım dedi : 
- Get, denon xoş galdi, geda bilar. 
Ela padşah istayirdi qayıtsın, gördü ki, bir qaraltı galir. Özü-özüna 

dedi : bu kirndi manim omrimdan çıxıb şaharda gazir. Yaxşı,  man sabah 
atasını yandıraram, qoy yaxınlaşsın görüm kimdi. 

Qaraltı yaxınlaşdı . Padşah gördü ki, öz vaziridir. Tez gizlandi orada 
olan ağaciarın dalında. Dedi , qoy görüm vazir na qayıracaq. Vazir padşa
hı görmürdü, amma padşah onu görürdü. Vazir qızın qapısına yetişdi, qa
pını döydü, qulluqçu galdi, vazir dedi : 

- Get, xanıma de ki, vazir galib. 
Qulluqçu getdi xanıma dedi . . .  Qayıdıb galdi ki : 
- Xanım dcyir ki, bir inayim var, no anqdı, na kök, öldürsam na qadar 

piyi çıxar? 
Vazir fikirlaşdi na desin . Neça pud desin. Axırda dedi : 
- Yeddi pud. 
Qulluqçu gedib xanıma xabar verdi, galib dedi : 
- Xanım deyir ki, geda bilar, xoş galdi. 
Vazir istayirdi qayıtsın, bir da gördü ki, aha budu, bir qaraltı galir. Öz

özüne dedi : ada, bu kirndi eşiya çıxıb. Sahar padşaha deyacayam bunun 
başını badinindan ayırs ın .  Tez ağaciann dalına girdi ki, gizlansin, gördü 
padşah da buradadır. Vozir i stadi sas elasin, padşah dedi : 

- Dinma, görak bu galan kiındi . Görak bu na deyacak. 
�unlar burada mısdılar. Qaraltı yaxınlaşdı, gördülar ki, bu galan İlyas-

dı . Ilyas qızın qapısını döydü, qulluqçu galdi, I lyas dedi : 
- Get, xanıma de ki, padşahın qulu İlyas galib . 
Qulluqçu gedib xanıma xabar verdi, galib İ lyasa dedi : 
- Xanım deyir ki, bir inayim var, na arıqdı, na kök; öldürsam na qadar 

piyi çıxar? 
Padşahnan vazir dedilor, dayan görak indi bu na deyacak. 
İlyas dedi: 
- Get, xanıma de ki ,  qabuldu. 
Padşahnan vazir lap maattal qaldılar, dedilar na olsun ki, bunu biz da 

deyardik da. 
Bal i ,  qulluqçu galib qapını açdı . İlyas içari girdi . Padşahnan vazir işi 

bela görüb tez bir tahar özlarini qızın bağçasına saldılar, ağaciarın altında 
gizlandilar. Gördülar ki, İlyas galib eyvanda aylaşib . 

Bali, qul luqçu alinda bir podnos, üstünda ağ örtük, gatirib İlyasın qa
bağına qoydu . İ lyas podnosdan örtüyü götürdü, gördü ki, podnosda bir 
qayçı ,  bir varaq kağız, bir Quran, bir top iyno, bir da bir nar var. Padşah
nan vazir dedilar, hala  qoyaq ki b iz da demişik "qabuldu" ,  yaxşı, bas bu 
na olsun .  Nar, Quran, iyno, qayçı ,  indi ki,  bu sirri bilmayacakdik. Qoy 
görak İ lyas neylayacak . 
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İ lyas iynalari götüriib hamısını bir-bir narın üstüna taxdı . Sonra kağızı 
götürüb qayçı ila cıqqılı-cıqqılı doğradı .  Sonra Quranı öpüb yera qoydu. 
Padşahla vazir bir-birina dedilar: 

- Yaxşı, bu na olsun? 
Bu halda quiluqçu geldi, podnosu apardı. Bali, cla ki, qulluqçu podno

su apardı, xanım eyvana galqi . Qolunu İlyasın qoluna saldı. Xanım na 
xanım . . .  Aya, güna deyir san çıxma, man çıxacağam. Adam deyir yema
yim, içmayim, bu xanımın xatti-xalına, gül camalına tamaşa elayim. Pad
şahla vazirin ağzının suyu axırdı. Xanımla İlyas öpüşdülar, göriişdülar, 
sonra girdilar eva. Vazirla padşahın az qalırdı paxıllıqdan bağırları çat
lasın. 

Bali, padşahgil gördülar ki, az qalıb sübh açılsın, tez durub evlarina 
getdilar. 

İlyas sahar çox bivaxt eva galdi . Padşah dedi: 
- İlyas, geca haradaydın? 
İlyas dedi : 
- Padşah sağ olsun, mani sana satan taeiri n anasını man özüma ana ki

mi bilardim. O da mani çox istayirdi .  O ölübdü, getmişdim onun qabrinin 
üstüna. Qabrin üstünda ağladım, ağladım, yuxu tutdu, qaldım qabrin üs
tünda. Bir da gördüm ki, sahard.i. 

Padşah bilirdi ki, gcca İlyas haradaydı, çünki özü öz gözü ila görmüş-
dür. Odu ki, bildi ki, Ilyas yalan deyir, yena dedi: 

- İlyas, düzün de, geca haradaydın? 
İlyas dedi : 
- Padşah sağ olsun, yuxu tutmuşdu, qalmışdım qabrin üstünda. 
Padşah hirslandi, dedi : 
- İ lyas, düzünü de, geca haradaydın? Yoxsa başuvu badanindan ayı-

raram. 
İlyas yena dedi : 
- Padşah sağ olsun, yuxu tutmuşdu, qalmışdım qabrin üstünda. 
8lqaraz, padşah no qadar dedisa ela İlyas dedi : 
- Padşah sağ olsun, yuxu tutmuşdu, qalmışdım qabrin üstünda. 
Padşah amr eladi ki : 
- Aparın, bu malunu oxlayın. 
Amma ox atanları öyratdi ki, oxu ela atsınlar İlyasa daymasin. Çünki 

bu sirrlari öyranmak istayirdi .  
Bali, İlyası oxa basdılar. Amma ox İlyasa daymirdi, boynunun, qoltu

ğunun altından keçirdi. Padşah geldi, dedi : 
- İlyas, düzün de görüm, geca haradaydın? Yoxsa bu saat sani 

asdıraram. 
İ lyas yena dedi :  
- Padşah sağ olsun, yuxu tutmuşdu, qalmışdım qabrin üstünde . 
Padşahın qazabi artdı . Hirs bcynina vurdu, gördü ki, bu dcdiyin dcyir, 

amr eladi : 
- Bu saat bunu asın ! 
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Bali, İ lyası dar ağacının altına gatirdilar. Kandiri boğazına saldılar. 
Ela ki, İstadilar kandiri çaksinlar, bir da gördülar ki, bir atlı çapa-çapa 
galir. Atl ı elo yeyin galirdi ki, atın üstündakini görmak mümkün deyildi . 

Ela ki, dar ağacının altına yetişdi, çapa-çapa yera bir nar vurub getdi .  
Nar dağıldı .  

İlyas dedi :  
- Dayanın deyim. 
Bali, İlyasın boynundan kondiri açdılar. 
İlyas dedi: 
- Padşah sağ olsun, gedak otağa, bu sirri tak sana deyacayarn. 
Padşahla İlyas gctdilar otağa. İlyas dedi : 
- Padşah sağ olsun, geca man filan gözal qızın yanında idirn. 
Padşah dedi : 
- Y axşı, o piy masalasi no idi ki, san dedin qabuldu. 
İlyas dedi :  
- Padşah sağ olsun, xanırn o sualnan dernak istayirdi ki ,  san rnani gör

rnarnisan, bilrnirsan arığarn, kökarn, gözalarn, çirkinarn. Onda man de
dim ki, qabuldu. Yoni har neca olsan, gözal da, çirkin da, kök da rnana 
qabulsan. Onda qapını açdılar, rnani içari buraxdılar. 

Padşah dedi : 
- Y axşı, o podnos masalasi na idi? 
İlyas dedi: 
- Podnosdakı iynalari narın üstüna vurdum ki, yani badaniınİ bela 

oxlasalar, yena bu sirri heç kirna dernayacayarn. Sonra kağızı qayçıynan 
doğradırn ki, barlanimi bu kağız kimi doğrasalar da, heç kirna bu sirri aç
mararn. Sonra Quranı öpdürn, yera qoydurn ki, and olsun bu Qurana, heç 
kirna heç na dernararn. Odu ki, demirarn da. 

Padşah dedi : 
- Yaxşı,  bos niya sirri açıb indi deyirsan? 
İlyas dedi :  
- Padşah sağ olsun, o atlı ki ,  keçdi, narı vurdu yera, nar dağıldı, harnin 

qızdı. Nan yera vurdu, dedi ki, bu sirr rnanirn deyil qoy dağılsın, san öl
rna. Odu ki, man da dedim. 

Padşah İlyasa pah-pah deyib öz yanında oturtdu, dedi : 
- İlyas, axı san adamı da tanıyrsan. indi de, görüm man neca adarnarn? 
İlyas dedi: 
- Padşah sağ olsun, san çörakçi oğlusan. 
Padşah dedi : 
- San na dan ış ırsan , man padşah oğluyarn. Manim atam da bu şaherin 

padşahı olub, babarn da. 
İlyas dedi : . 
- Padşah sağ olsun, arnr elo anan golsin, sonış, ela olmasa boynumu 

vurdur ! 
Padşah anasını çağırdı ,  dedi : 
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- Ana, düzünü de, man kimin oğluyam? Manim atam kim olub? 
Anası dedi : 
- Bala, man sana hamle olanda atan dedi ki, agar qız doğsan, sanİ öl

düracayam, oğlan doğsan , na desan gözürn üsta . Man doğan geeas i qon
şuda çörakçinin arvadı da doğdu. Manim qızım, onun oğlu oldu. İş i bela 
göranda mamaya pul verdik, çörakçiya da pul verdik, uşaqları dayişdir
dik. indi san, doğrudan da, çörakçi oğlusan . 

Padşah İ lyasa afarin deyib soruşdu : 
- İlyas, san na bildin ki, man çörakçi oğluyam? 
İlyas dedi : 
- Padşah sağ olsun, man ondan bildim ki, san avval dafa amr ciadin 

ki , sanin çörayindan Yersinlar. Sonra da bir yerda çörak yedik. Ta san 
mana na pul , na başqa şey bağışlamadın. Odu ki , man bildim san çörakçi 
oğlusan. 

Padşah dedi: 
-:- Yaxşı, İlyas, bas o qız kimdi? 
llyas dedi : 
- Padşah sağ olsun, o qız padşah qızıdı . 
Padşah anasından soruşdu, gördü, doğrudan da, harnin qız bunun yeri-

na dayişilan qızdı . Padşah soruşdu : 
- İlyas, has san kimsan? 
İlyas dedi : 
- Padşah sağ olsun , man bir bağhan oğluyam. Man uşaq olanda bizim 

şahara hücum elayib basırlar, mani asir elayirlar, sonra da gatirib qul ye
rina satırlar. 

Padşah İ lyasın bütün xasiyyatina farahlandi .  Harnin qızı İ lyasa aldı, 
qırx gün, qırx geca toy eladi, öz tacım başından götürüb İlyasın başına 
qoydu; dedi : 

- P!dşahlığa san yararsan. Sanin biliyin manimkindan çoxdu. Bundan 
sonra bu şaharin padşahı İlyas oldu. 

Yed i lar, içdilar, matlaba yctişdilar . Göydan üç alma düşdü. Biri ma
nim, biri nağıl dcyanin, biri da özümün. San yüz yaşa, man iki alli .  Hansı 
çoxdu san götür ! San sağ, man salamat. 

Zamananin hökınü 

Biri vardı ,  biri yoxdu, Kür qırağında bir 8lmordan kişi vardı. Bu ya
zığın ali xamirda, qamı ac . Ha iş lardi, şumlardı, akardi, malalardı , beca
rib malısulu başa gelanda bay bir yandan, borclu bir yandan, cla xırman
da alindan alardılar. Payız gelanda bu kişi tazadan düşerdi qapı-qapı borc 
di lanma ya. 

Günlmin bir gününda olmardan kişi  arvadıynan sözü bir ycra qoydu
lar k i ,  ta bundan sonra şahariara düşüb, ruzilarini qazansınlar . Balka al-
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mardanın bir yandan baxti açıldı . Sahar oldu, almardan düşdü yolun dü
züna. Az getdi , üz getdi ,  galdi bir daranin qırağına çatdı . 

Bu dara vilayatda Cinni dara adıynan maşhur idi . Bura giran sağ-sa
lamat evina qayıtmazdı. Sağdan-soldan bulutlar içinda gizlenmiş dağları 
aşıb şahara getmak, daradan da qorxuluydu . Adam çana, dumana düşür, 
yolunu azıb, axırda gena da bu daraya galib çıxırdı, ya da qurd-quşa yem 
olurdu. almardan kiş i dedi : 

- Cinni daraya giraram, har na olursa-olsun, tafavütü yoxdu, acından 
ölmakdansa, canavara yem olmaq daha yaxşıdı. 

Kişinin üstünda karastıdan-zaddan bir tiyasi da yoxdu. Çörayini yoxla
dı, ancaq ki, sabahına çatardı. Koroğlu özünü düşmana toxuyan kimi ,  bu 
da soxuldu daraya. Bir xeyli getdi. Yolu çox ayriş-üyrüş, daşh idi. Dara

ni n ensiz bir yerindan açıq bir yerina çıxmışdı ki, gördü daldan çağırırlar: 
- almardan, aimardan, dayan ! 
almardan kişi bir az da yeyin tarpandi. Gördü daldan yena sas gald i :  
- aimardan, dayan, almardan sannanam, dayan ! 
Qoca kişi özüna ürak verdi. Dönüb dala baxdı. Hcç kimi görmadi , 

dedi : 
- Bax, yaqin ki, Cinni darada bela saslar galir. Adam özünü garak 

itirmasin. Na olacaq olsun . 

Qoca daha da yeyinladi . Baxdı ki, yox, bu dafa sas l ap qulağının di
bindan galir. Dişlarini basıb bir-birinin üsta yena dönüb dala baxdı , gör
dü bir ağ i landı, quyruğu üsta qalxıb ela galir ki, dayasan bu saat bunu 
puç eleyacak Gördü ilan deyir: 

- 8lmardan, axı man sannanam, ayaq saxla ! 
almardan boğazı qurumuşdusa da, yena özüna toxtaq verirdi .  Ağ ilan 

galdi yctişdi, dedi : 
- aimardan, xoş gördük . Hara bela yeyin gedirsan? 
almardan dedi : 
- Başına dönüm, aclıqdan şahara gediram , görüm hardan bir az çörak 

pulu çıxardaram. 
İlan dedi :  
- aimardan, bu daradan qorxmadın, galdin? 
Qoca dedi : . 
- Ay balam, ac özünü qılınca toxuyar. Mana na tafavütü var. Ya kand

da ölüm, ya burda ilan-çayana yem olum. 
İlan dedi: 

· 

-- 8lmardan, man görürarn ki, san çox comardsan, özün da ahl-ayal 
sahibisan. Gal qardaş olaq . 

almardan dedi :  
- Na deyiram ki ,  olaq. 
İlan dedi : 
- Bu gündan qardaş olduq. indi sözüma qulaq as. Bax burdan düz şa

hara gedarsan. Göracakson, camaat dükan-bazarı bağlayıb, padşah mcy-
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dançasına qaçır. San da qoşularsan camaata. Şahorin padşahı bir yuxu gö
rüb . O, deyacak ki , ay camaaat, kim manim yuxumu yoza bilar? Yuxu
sunu danışı b deyacak ki ,  man bu geca yuxumda gördüm ki, göydan cana
var yağır. Vahima ila yerimdan qalxdım. Bir adam galsin manim yuxu
mu yozsun. 

Camaat kiriyacak, heç kas bir söz demayacak Onda san saslan ki, 
man yozaram. Sani aparartar padşahın bağına. Y eyarsan, içarson, sonra 
çıxarsan bağın ortasındakı gölün qırağında oturarsan. Padşah sandan xa
bar alacaq ki, ey manim şaharimin dünya görmüşü, manim bu yuxumun 
manası nadir? San da bir az fikirdan sonra, bir göla baxarsan, bir göydaki 
aya, ulduza baxarsan, deyarsan : - Padşah sağ olsun, böyük adamın yuxu
sunun manası da böyük olar. Sanin gördüyün yuxunun manası budu ki, 
bir zaman galacak ki, dünya qarışdırma dünyası olacaq. Dünyanın adam
ları canavara dönacak. Güclü gücsüzün başını azib alİndakini alacaq. 

San bunun yuxusunu yazandan sonra sana bolluca xalat, qızıl vera
caklar. Har na versalar sanin, ancaq qızılın yarısı qardaşlıqda mana çatır. 

almardan gedib şahara çatdı .  Çayçı dükanına girmak istayirdi, gördü 
camaat çöla çıxır. Bu içari gira bilmadi . Axırda çayçı da çıxdı . 

almardan soruşdu: 
- Ay bala, çayçı,  bu vaxt dükanı bağlamağından, dayasan bir yana ta

lasirsan? 
Çayçı dedi :  
- Ha, ami, şaharin padşahı camaatı çağırıb. Hamımız ora talasirik. 

San da ora gal . 
almardan da bunlara qoşuldu, galdi gördü paha, burda papaq atsan ye

ra düşmaz. Adam o qadar çoxdu ki, sayı-hesabı yoxdu. Bu da özünü ver
di b ir tarafa, qısıldı durdu. 

Padşah çıxdı. Camaat baş aydi . 
Padşah dedi : 

· - Camaat, man bu geca bir yuxu görmüşam . Yatmışdım, yuxuda gör
düm ki, göydan canavar yağır. V alıima ila yuxudan ayıldım. İndi manim 
bu yuxumu kim yoza bilar? 

almardan baxdı ki, ağ ilanın dediktari düz çıxdı, dedi : 
- Ha, indi bildim ki, ağ i lan bir şey bilirmiş .  Yoxsa, bunu man cin-

şayatin dağdağası sayırdım. Qoy görüm, na olur. 
Padşah bir da soruşdu: 
- Camaat, manim yuxumu kim yoza bilar, çıxsın yuxarı .  
Alam kiridi, kirnsa dinmadi .  almardan kiş i  papağını qaldırdı .  Padşa

hın sağında-solunda dayananlar bunu gördülar. Qocanı yuxarı apardılar. 
Yedi, içdi , kefi duruldu. Axşam çağı padşah vazir, vakiliynan su qırağına 
seyrana çıxdı . Gölün qırağında oturdu. almardandan soruşdu: 

- Yaxşı ,  manim bu yuxumu yaz görok . San galan kimi xabar almaq 
istayirdim, ancaq yuxunun vahimasi mani ela basmışdı ki, indi ancaq 
özüma gahnişam. De görak, başımıza na galocak? 
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81mardan kişi saqqal ını  a l laşdirdi . Y era baxdı, suya baxdı,  ucalmış 
ağaciara baxdı, ağ ilanın sözlarini yadına salı b dedi : 

- Padşah sağ olsun, böyük adamların yuxusunun manası da böyük 
olar. Sen in gördüyün yuxudan bu mana çıxır ki, dünya çox qanşacaq, in
sanlar canavar kimi bir-birini gamirmaya çalışacaq, bir-birinin elindakini 
qamarlayacaq. 

8Imardanın sözleri padşahın xoşuna geldi . Vazir-vakila amr eladi ki, 
mani isteyan 8lınardana xalat versin. Getirdilar qoca kişini başdan-aya
ğa geyindirdilar. Bir neca kisa qızıl da verib yola saldılar. 

Qoca gene Cinni daraya geldi. İlanın yuvasının ağzınnan keçdi . Ağ 
ilan görünmadi .  8lmardan fikir eladi ki: "a kişi, bu qızılın yansını ilan 
neylayacak? Götürüb bunu apar evine, balaların acdır yesin ."  8lmardan 
evine geldi, yedi, içdi, kefı gögaldi . Bundan bir qadar keçdi . Gene bir 
gün padşah xobar gönderdi ki , gelsin. 

8lmardan arvadıynan halal-himmat elayib yola düşdü .. Galib Cinni 
daredan keçirdi , öz-özüne xayal eloyirdi ki, padşahnan dost olanın başı 
ya ucalar, ya da kasilar. Bu dafa mani yaqin öldürocak indi ilan di bir 
yandan çıxıb çalsaydı , heç "uf" demazdim. El içinda da rüsvay olmazdım. 

Bu hinda qulağına i lanın sasi geldi. Boğazı lap qurudu. Öz-özüne de-
di : "ürayima galan başıma da galacak" . 

İlan yaxın laşdı , dedi: 
- Ay kişi, hara gedirsan? 
81mardan kamal-adabnan salarn verdi, dedi : 
- Ağa, padşah hökmüdü, man i çağırtdırıb , ora gediram. Bu da fa yaqin 

mani öldüracak. 
İlan dedi: 
- Qorxma, bu defa san ona deyarsan ki, padşah, san yuxuda görmüsan 

ki, göydan qılınc yağır. Padşah bunu eşidaııda sandan manasını xabar 
alacaq.Deyarsan ki, bir zaman galacak, dünya bir-birini qıracaq. Pad
şahlar arasında çoxlu davalar olacaq. San da özünü gözle. Qan su yerina 
axacaq. 

81mardan padşahın yanına geldi. Padşah ağzını açmamış dedi : 
- Padşah sağ olsun, mani ni ya çağırdığını bilirem. s

·
an yuxuda görmü

san ki, göydan qı lınc yağ ır. 
Padşah sevindi, 8lmardanın karamatina lap inandı. Yuxunun manası

nı soruşdu. almardan kişi dedi :  
- Padşah sağ olsun, dünya çox qarma-qarışıq olacaq. Padşahlar bir-

biriynan dava elayacaklar. Qan su yerina axacaq. San da özünü gözle . 
Padşah çox razı olub dedi : 
- M ani isteyen, buna xalat! . . 
8lmardan çoxlu xolat, qızı l , gümüş ald ı .  Padşah amr eladi ki, 81-

mardana !ap yaxşı atlardan b irin i versinlar, xazinosindan da daş-qaşl ı  
qılınc . 
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8lmardan atın üstünda on beş yaşında bir oğlana dönmüşdü .Cinni da
radan gelonda uzaqdan ağ i lanı gördii . Qıhncı sivirdi ,  atı çapdı ağ ilanın 
yuvasına taraf. Onda yetirdi ki, ağ i lan özünü deşikdon içeri soxurdu. 

elmardan dedi : 
- Ta bundan sonra na padşah yuxu göracak, na da mani çağıncıq. Sani 

do öldüroram, canım qurtarar. Sannan qızıl bölan kimdi .  
- Qılıncı cndirdi ağ ilanın quyruğunu çapdı, atı sürdü eva galdi ,  kefla 

dotanınağa başladı . 
Günlerin bir gününda gena atmardanın kefi kök, damağı çağ oturmuş

du evinde . Padşahdan hökm çıxdı ki, elmardan buraya gal
sin.8lmardanın diziari qırıldı, dedi :  

- Ta bu dafa ölmakdi. Ya ilan mani öldüracak, ya padşah . Man ki ,  heç 
bir şey bi lmiram. Padşaha na deyacam . . .  ilanı da yaralamışam, qardaşlı
ğımız pozulub. 

Arvad-uşaqlarıynan halal-himmat eladi . Gena galib, i lanın yuvasının 
qabağından keçanda ağ ilan bunu çağırdı dedi : 

- Bax, padşah yuxuda görüb ki, göydan qoyun yağır. Sannan xabar al
sa, deyarsan ki, dünya düzalacak Yaxşı zamana olacaq. Heç kas bir-bi
rina daymayacak. Fağır-füqara ağ güna çıxacaq. Na dava olacaq, na do 
qılınc. 

elmardan galdi .  Ağ ilan dediyi kimi padşaha dedi . Padşahın kefi du
ruldu.  Gatirib atmardana o qadar xalat, qızıl ,  daş-qaş verdi ki ,  nasi lba
nasil yesin, dolansın.  

elmardan fikirlaşa-fikirlaşa gelirdi ki : "yaxşı bu ilan mana bu qadar 
yaxşı lıq eladi, man har dafa ona pislikdan başqa bir şey elaınadim. Bu ağ 
ilanın sayasinda vara-dövlata çatmışam. Bu dafaki xalat va qızılların heç 
birina ehtiyacım yoxdu . Galsana, bu qızılların hamısın kisalari la aparım, 
qoyu'm ilanın yuvasmın ağzına. Ona vurduğum yaradan ötrü, yalvarım, 
halka qanımdan keça, İstasa da çalsın öldürsün, daha balalanın mandan 
sonra farağat yaşaya bilar" . 

elmardan cla da eladi .  Qızıllan getirdi qoydu ilanın yuvasının ağzına. 
Çağırdı, ilan çıxdı . 

atmardan il�na yalvardı .  ilan dedi :  
- elmardan kişi , mana qızıl da, xalat da lazım deyil .  Gal bunların ha

mısını apar balalarına. San mana heç yalvarma. Man sani taqsırlandırmı
ram: Taqsır zamanadadi .  Onda ki, canavar zamanı idi, har kas bir-birinin 
elindakini qamarlayırdı, san da manim payımı yedin. Ondan sonra qıl ınc
qalxan zamanasi galdi, adamlar bir-birinin atini didirdi, san da qılınc
bazhq elayib, mani yaraladın. İ.ndi insanlıq zamanasi galib, heç kas i.n heç 
kasnan işi yoxdu, san da zamananin hökmüynan xasiyyatini doyişibsan. 
Get; qızılların hamısı ananın südü kimi halalın olsun . 

· 

Bunu deyib ilan yuvasina çaki ldi. almardan kişi  da galdi evim1, arva
dı, uşağı, qonşusuynan dövran sürdü, ağ ' güna çıxdı . 

Onlar yedi , i çdi, yem keçdi , siz da ycyin, için, dövro keçin .  
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Loğman 
B ir padşahın qarnında xarçang peyda olmuşdu. Dünyada na qadar 

hakim-tabi b var idi , hamısı galib baxınışdı , amma heç biri yaxşı elaya bil
mamişdi. Padşah galan hekimlerin hamısıynan şart bağlamışdı ki, agar 
onu yaxşı elasalar, çoxlu anam alacaqlar, yaxşı claya bilmasalar, boyun
ları vurulacaq. Na qadar hakim galirdisa, padşahın dardina alac elaya 
bilmirdi. Calladlar o saat harnin hakimierin boynunu vururdular. Padşah 
o qadar hakim öldürmüşdü ki, yeka bir qabiristanlıq düzalmişdi . Axırda 
xabar gedib Loğmana çatdı ki, na durubsan, dünyada hakim qalmadı, 
padşah hamısını qırıb tark eladi . Loğman soraqlaşa-soraqlaşa geldi pad
şahın yanına. Onunla şart bağlayıb işa başladı . Loğman dedi . 

- Şah sağ olsun, man sani sağaldaram, amma gerek oğlunun öldürül
mesina icaza verasan. Senin derınanın oğlunun qanıdı . 

Padşah bu sözü eşidan kimi az qaldı dali olsun, gözleri çıxdı kallasina . 
Dedi: 

- Gözümün ağı-qarası birca oğlum var, man bu işa neca razı ola bi-
laram? 

Loğman dedi : 
- Özün bil, razı olmazsan çıxıb gedaram . 
Padşah razı olmadı . Loğman vaziri, vekili bir tarafa çakib dedi: 
- Man yalandan bela deyiram . Oğlanın başını kasmayacayam, onun 

avazina bir qoyun başı
· 
kasacam. Bu haqda nabada padşaha bir söz deya

siniz, desaniz, onu sağaltmaq olmaz. indi siz gedin padşahı bu işe razı sa
lın ki , oğlunun başını kasmaya icaza versin . 

Loğmanın bu sözündan sonra vazir, vakil padşaha yalvar-yapış 
eladilar: 

- Qibleyi-alam sağ olsun, san gal taxtı-tacı buraxıb camaatı başsız 
qoyma . Bir oğul nadi ki, bu cahi-calalı ona verirsEm. Evlanarsan, tazedan 
övladın olar. San gal razı ol. . 

Hara bir tarafdan yalvar-yapış elayib padşahı razı saldılar. Loğman oğ
lanı gatirib atasının gözünün qabağında al-ayağını bağladıb yıxdı yere, ali
na bıçağı alı b oğlana san getdi ki, guya başını kassin. Padşah qışqınb dedi: 

- Heç olmasa oğlumun başını gözümün qabağında kasmayin . 
Loğman dedi :  
- Padşah sağ olsun, ayn cür alac yoxdur, garak bela ola. İndi ki,  gör

mak istamirsan, onda aralığa bir parda tutaq. 
Gatirib padşahnan oğlunun arasına parda tutdular. Loğman bilirdi ki, 

iş bela olacaq, odur ki , oğlana göz vurub dedi :  
- Dostum, indi tez bura bir qoyun gatirt, man qoyunun başını kasdikca 

san başla sas-küy salıb xırıldamağa, qoy atan ela bilsin ki , senin başını 
kasiram. 

O saat qoyun hazır oldu. Loğman başladı pardanin dalında qoyunun 
başını kasmaya, oğlan da xırhaxır salmışdı .  Vazir, vaki l şahı bir tahar sa-
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kit elayirdilar. Loğman kosdiyi qoyunun qanından bir kasa dolduruh pad
şahın hüzuruna apardı, dedi : 

- agar sağalmaq istayirsansa, al bu qanı iç. 
Padşah na qadar eladi içe bilmadi . Axırda Loğman barmaqlarını qana 

batınb padşahın üzüna çiladi .  Padşah o saat diskinib qusdu. Ağzından bir 
yeka xarçang düşdü . Loğman dedi : 

- Ey padşah, daha canın qurtardı ,  bu gündan san oldun sapbasağ. 
Sonra Loğman pardani açıb padşahın oğlunu özüne görsatdi . Padşah 

gördü oğlu gülür, başa düşdü ki, kasilan qoyunun başı imiş. 
Padşah dedi : 
- Loğman, bu na sirr idi san eladin? 
Loğman dedi : 
- Senin derınanın takca bu idi, agar bela elamasam, seni sağalda bil

mazdim. 
Hamı Loğmana aferin deyib dua eladi. Padşah ona çoxlu xalot verdi .  

Vaziman vakil da Loğmanın ayağına düşüb dediler: 
- Ey hakimi-Loğman, bizim da dardimiza alac ele. 
Loğman dedi : 
- Sizin derdiniz nadi? 
Vazir dedi : 
- Manim başımda qurd var, hamişe ağnyır. 
Vakil da dedi: 
- Manim da beynimda qurbağa var, ele hey quruldayır. 
Loğman dedi: 
- Vezir, san düz deyirsan, başında qurd var. Amma vakil yalan deyir, 

fikrine getirir ki, beyninda qurbağa var-ele bilir ki, doğrudan da var. Be
yinde qurbağa olmaz. 

Qaraz, Loğman bunların har ikisini hamama aparıb dedi : 
- Man sizi burada müalica edacam. 
avvalca vakila bir az b ihuşdarı verib onu yuxulatdı. Sonra başının cia

risini bir balaca çartib qan çıxartdı . Bir boşqabda da bir qurbağa ölüsü qo
yub üstünü qana batırdı. Sonra vakilin başını bark-bark sarıyıb ayıltdı .  
Vakil baxıb gördü, başı sarıqlı, qabağında da qanlı bir qurbağa balası . Ele 
bildi onu başından çıxardıblar. Dedi : 

- Ay Loğman, senin aline qurban olum, na yaxşı elayib qurbağanı ba-
şımdan çıxartdın, indi tamam rahatlandım. . 

Vazir bu ahvalatların hamısını görürdü. Ele bilirdi onunku da bela 
asanlıqla keçecak. 

Loğman vaziri qabağında oturdub bihuşdarı veranda vazir dedi : 
- Hakim, neylayirsan bihuşdarı verirsan, burda na var ki, man ele-be

la da dözeram. 
Loğman başa düşdü ki , vazir yuxarıdan baxırm ış , odur ki, dedi :  
- Ha, ele san düz deyirsan, burda na çotin i ş  var ki ,  sana bihuşdarı 

verim. 
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Loğman vazirin kellesini çakic-kalbatinla tamam iki yere ayırdı, gör
dü beyninda yeko bir qurd var. İstadi maqqaşla qurdu götürsün. Birdan 
hamamın hacasından Loğmanın şagirdi qışqınb dedi : 

- Usta, maqqaşı isit, sonra qurdu götür . 
Loğman gördü şagirdi yu:x.arıdan xelvatca baxır, tez maqqaşı qaynar 

suda berk qızdırdı , qurdun başından tutub kanara atdı.  Sonra xastanin ba

şını bitişdirib hark sarıdı. O gündan vazirin da başının ağrısı kasdi. Loğ
man hamamdan çıxanda şagirdini çağırıb, dedi : 

- Bala, de görüm san niye dedin usta maqqaşı qızdır 
Şagird dedi : 
- Usta, man gördüm, qurdun çox!u al-ayağı var. San soyuq maqqaşla 

qurdu götüranda o al ayağı i la beyindan yapışacaqdı . Beyin da zarif şey 
olduğundan zadelana bilardi. Amma isti maqqaş qurda dayan kimi onun 
badenini yandıracaqdı, o saat qurdun al-ayağı boşalıb heç yerdan tuta bil
mayacakdi ,  san da asanlıqla onu götürecakdin. 

Loğman dedi : 
- 8hsan oğlum, man bilirarn ki, san çox ağıllı hakim olacaqsan. 
Bu işdan sonra Loğmanın şücaati har yere yayılmışdı .  
Odur ki ,  canı-başı ağrıyan qaçıb gelirdi onun yanına. Loğınan bütün 

xastalari düzürdü, bir-bir üzierine baxıb hamısının dardini deyirdi. Bir 
gün Loğman otuz doqquz xastanin hamısının derdinin darmanını tapdı, 
amma birinin üzüna baxıb dedi : 

- Oğul, sanin damıanın manda yoxdu, get özüna çara tap. 
Kişi kor-peşmaıı qayıdıb arvadına dedi. 
- Arvad, manim dardim gör necadi ki, Loğman da çare elaya bilmadi, 

baş götürüb gediram, harada ölaram, ölaram . 

Arvadı na qadar yalvar-yapış elodi ki, getma , kişi razı olmadı . Baş gö
türüb getdi . Az getdi, çox getdi, dağlar aşdı, tapalar keçdi, galib bir dü
zangaha çıxdı .  Gördü acından qılçalarında taqat yoxdu ki , getsin. Göydan 
yağış ele tökürdü sel kimi . Göy guruldadı, i ldınm çaxdı, birdan-bire şaq
qıltı qopdu, yeka bir qoz ağacının başına i ldınm düşdü. Ağac o saat yanıb 
küla döndü. Ağacın başından yera ildınm vurmuş bir göy qarğa düşdü. 
Taqatdan düşmüş xasta dayana bilmayib ölü qarğanı yedi . Qarğanı ye
yandan sonra kişi gördü gözüne bir az işıq geldi. Başladı yena getmaya, 
yolda bir çobana rast geldi . Aclıq kişini aldan salmışdı. Çobandan bir az 
süd istadi. Çoban südü sağınağa qab tapmadı . Gördü yerde bir qınq kelle 
sümüyü var, südü ona sağı b verdi .  Xasta canını dişina tutub bir tahar sü
dün yarısını içdi . Qabın içinda bir az süd qalmışdı, qırağa qoydu ki, alac
sız qalsa onu da içsin. Ele yenice kallanİ yere qoymuşdu, bir da gördü bir 
qara ilan galib südün qalanını içdi , sonra da hamısını tazedan kellEmin içi
no qaytardı . İlan südmm baraber yam-yaşıl zaharini da tökmüşdü. Kişi bu 
ahvalatı gözüynan gönnüşdi.i. Öz-özüml dedi : "Manim ki , dardima dar
man yoxdu, ölüb gedacayam, qoy ela bu zahorli südü içim bir yolluq ca
nım qurtarsın" . Bu fikiman südü çakdi başına. Ha gözladi ,  gördü ölmür. 
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Ayağa qalxıb gördü xastaliyi tamam gedib, lap anadangolma olub. Düz 
geldi Loğmanın yanına, dedi :  

- Loğman, san deyirdin manim dardirnin dannam yoxdur, bas neca 
oldu sağaldım? 

Loğman dedi : 
- Qardaş, man haradan alaydım ildınm vurmuş göy qarğanın atiyla 

qara qulun kallesindaki südün içina qusmuş ilan zahorini ki, sana vera 
idim? Bunlar sanin derınanın idi. 

Kişi bu sözleri Loğmandan cşidanda lap mat qaldı, doğrudan da, onun 
böyük hakim olduğunu gördü. Kişi Loğmanla qardaş olub onun yanında 
qaldı . 

Loğman çox qocalmışdı, daha tez-tez xastalarin evina geda bilmirdi. 
Kimin xastasi olsaydı gelmaya da qoymurdu ki , birdan yolda soyuq da
yar. Odu ki, evdeki xastanin nabzina bir ip bağladıb bir ucunu öz olduğu 
yera gatirdardi .  8vvalca ipi qulağına tutub, sonra da bir o yana, bir bu ya
na oynadıb xastonin darmanını deyardi . 

Bu şaharda bir ayrı da hakim var idi .  Bu hekim Loğmanı yoxlamaq
dan ötari camaatı öyratdi ki ,  man bir kalak işladacam, agar Loğman onu 
başa düşsa; doğrudan ·da çox böyük hakimdi, başa düşmasa, onu şahar
dan qovub biabır elayarik. Camaat sözbir olub küçadan yenice beş bala 
doğmuş taqatsiz, anq bir pişik tutdular. Pişiyin ayağına bir ip bağlayıb 
ipin o biri ucunu da apardılar Loğmana. 

- Hakim, de görak bizim xastamizin dannam nadi? 
Loğman kandiri qulağına tutub, bir az o yana, bu yana tarpadib dedi :  
- Bu xasta yenice beş bala doğub, özü da acından taqatdan düşüb, ona 

bir neça siçan tutub yedirtmak lazımdı . 
Camaat bu sözü eşitcak Loğmanın ağlına heyran qaldı, onun hekimlar 

hakimi olduğunu bir daha tasdiq etdilar. 
Camaatla gelan hakim gördü ki, Loğmanın hörmati bir idisa, indi on 

qat artdı .  Paxıllıq ona güc cladi . Hakim dedi :  
- Loğman, man da sanin kimi hakimam, özü da ele darmantarım var 

ki, onların sanda heç biri yoxdu, amma camaat hamısı bir balaca başı ağ
rıyanda qaçıb sanin yanına galir. İndan bela heç menim adımı da çeken 
olınayacaq. Bir şaharda iki hakim olmaz. Bir da ki, iki qoçun başı bir qa
zanda qaynamaz. Ya bu şahorda san qal, ya da man. 

Loğman buna bir altdan-yuxan baxıb dedi :  
- Ey hakim,fikrini bir azca açıq de,  görüm na istayirsan? 
Hakim dedi : 
- Loğman, gel şartlaşak, ikimiz da zaharli darman hazırlayaq. Manim 

darmanımı san iç, saninkini da man. Kimin derınanı güclü olsa, biri öla� 
cak. İkimizdan birimiz qalanq. 

Loğman bu şarta razı oldu, har ikisi çakilib evlerine getdilar. Hakim 
kişi evine gcdan kimi yeddi-sakkiz derınanı bir-birina qatıb ele bir zahar 
hazırladı ki, daşın üstüne tökanda, daş yeddi yerdan parçalandı .  
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Hakimi qoyaq evde , görak Loğman neyladi? Loğman davacat otağına 
gedib, bir havangdasta götürdü , içine bir parça keça qınğı salıb başladı 
döymaya. Loğman havangdastada keça qırığını o qadar döyacladi ki, bir 
da gördü sabah açıldı. Bu tarafdan da hakimin ürayi dayanınadı ki ,  gedim 
görüm Loğman na eladi . Hakim yavaş-yavaş qapıya yaxınlaşıb başladı 
qulaq asmağa. Gördü ela Loğman havangdastada darman döyaclayir. 
Öz-özüne fikirlaşdi ki,  ey dili-qafi l , manim derınamın bir saatın içinda 
düzeldi. Amma Loğman dünandan çalışır hala qurtarmayıb . Gör bunun 
dannam na qadar güclü olacaq . Hakimin qorxudan ürayi partladı , tappıl
tıynan yere yıx ılıb öldü. Sasa Loğman eşiya çıxdı , gördü hakim ölüb. 
8hvalatı başa düşdü. Dedi : 

- Ey hakim, man hala sana darman vermemişdan öldün. Havangdas
tada döydüyüm bir tika kcça qırığ ı seni bu güne salanda, gör manim lıa
zırladığım zahar neylayardi . 

Bu ahvalatı hamı bildi. Loğmanın ağlına heyran qaldı lar. 

Padşahla damirçi 

Biri var idi, biri yox idi , bir padşah var idi. Bunun var-dövlati haddini 
aşmışdı . Özga padşahlar onun adını eşidanda tir-tir asirdilar. Qorxudan 
heç kim onun sözündan çıxa bilmazdi. Bununla bela padşahın fikirdan 
başı ayılmırdı . Hamişe dard-qaın içinda olurdu. Bir gün padşah vazirini 
yanına çağınb dedi : 

- Vazir, cah-calal desen manda, yeddi iqlima ınanim hökmüm keçir, 
hansı padşahla dava elasam, onun torpağını at torbasİnda daşımağa gü
cüm çatar, amma bununla bela hamişe dard-qam içindayam. Gündüzlar 
gülüram, danışıram, geealar sahara kimi fikirlaşiram ki, yavaş-yavaş sa
çıma, saqqalıma dan düşür, günlerin birinda başımı yastığa qoyub ölaca
yam. Man ölendan sonra yerimda oğuldan, qızdan bir övladım yoxdur ki, 
taxt-tacımı ona tapşırım. Görasan, dünyada mendan da dardli adam 
varını? 

Vazir dedi : 
- Şah sağ olsun, dünyada dardsiz, fikirsiz adam tapı lmaz . 
Padşah dedi : 
- Yox vazir, manim torpağımda dardli adam yoxdur. Bu barada pad

şahla vazir xeyli mübahisa eladilar. Axırda padşah aınr verdi ki, haradan 
olursa olsun garak manim yanıma dardsiz bir adam tapıb gatirasin iz . O 
gündan şah ın adamlan şaharbaşahar gazib dardsiz adam axtarırlar, kime 
yaxınlaş ıb xabar alırlarsa, görürlar haranİn bir derdi var. 

Axırda padşaha dedilar ki ,  har yeri gezdik , dardsiz adam tapa bilme
dik . Padşah yena terslik elayib dedi :  

- Vazir, man inanmıram, gel  tağyiri- l ibas olub çıxaq viiayati özüınüz 
axtaraq, onda taparıq. 
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Beli, padşahla vazir paltarlann ı dayişib düşdülar şahari gazrno
ye .Salarn verib bir dükana girdiler. Dükançı aleykassalarn deyib onlara 
yer gösterdi. Dükançı dedi :  

- Ay siz xoş galibsiniz , beş gelibs iniz ! Deyin görüm na istayirsiniz , bu 
saat gatirirn. 

Vazir dedi : 
- Heç bir şey alrnaq istarnirik, ele-bela şahari gazirik, yorğunluğu

muzu almaq üçün dedik bir az senin dükanında oturob söhbat elayak, 
dincimizi alaq: 

Dükançı gördü ki, bunlar şey alana oxşamırlar, odur ki qaş-qabağını tö
küb dedi : 

- Qardaşlar, manirn dardirn-çorum var, oturuh söhbat elemaya vaxtım 
yoxdur . indi dükanı bağlayıb getrnak istayirarn. 

· 

Padşah dedi : 
- Ay kişi senin na dardin var? 
Dükançı dedi: 
- Neça vaxtdır ki, rnalırn satılmır, ela bil heç kimin pulu yoxdur. Mal 

alan da nisya aparır. 
- indi anbar dolu malırn var, amma çörak alınağa puluın yoxdur. 
Padşah gördü ki, kişinin derdi var, odur ki, yavaşca durub onun yanın

dan getdilar. Yolda bir bağbana rast geldiler, onun ketini xabar aldılar. 
Bağhan ah-zarla dedi:  

- Ay qardaşlar, na kefim olacaq, var-yox bir bağırn var idi .  Padşahın 
cüvarları suyumu kasib bağı susuz qoyublar, ağacianın quruyu" talaf 
olub, indi onun fikrini çakirarn ki, neylayim? 

Padşahla vazir buradan da ötüb getdilar. Yolları bir yas yerina düşdii . 
İçeri girib bir az o yandan, bu yandan söhbat saldılar. Kime yanaşdılarsa, 
dardsiz adam tapa bilmadilar, biri dedi : 

- Gözümün ağı-qarası birca oğlumu padşah dar ağacından asdırdı . 
Xülasa, hara öz dardini demaya başladı . Padşah vazira dedi: 
- Vazir, bura yas yeridi, burada hamı dardli olar . Gal bir toy meclisina 

gedak. 
Har ikis i yas yerinden çıxıb , bir toy meclisina getdi lar . Qapıdan giren 

kimi gördülar beli, çalan kim, oxuyan kim, oynayan kim, yeyib-içan kim. 
Bir gülhagül, bir şaxaşax var ki, gal görasen . 

Padşah dedi : 
- Vazir, biz axtardığırnızı deyasan, burada tapacağıq . 
Vazir dedi : 
- Qibleyi-alarn sağ olsun, tek i siz deyan olsun, amma bu adamların 

ürayin i burda bilmak olmaz, toydan sonra görarik na olar. 
Birdan padşah in gözü bir adama sataşdı, gördü ki, meclisin başında bı

ğıburrna bir kişi oturub, üzüna baxan kimi başlayır gülrnaya , ayağa du
randa qollan özündan qabağa gedir. Az qalır göya uçsun . Özüna da daha 
na qadar yalvar-yapış elayirlarsa heç na yernir, dcyir: 

1 1 8 



- Günda evimizde toydur, ela indica yeyib galiram. 
Padşahla vazir o qadar gözladi lar ki, toy meclisi dağıldı . Harnin kişi 

evina gedanda qarabaqara onun dalınca getdilar. Kişi evina girandan 
sonra vazir qapını döydü. 

Ga lib qap ını açdılar, vazir dedi :  
- Qardaş, qarib adamıq, bu geeal iye bize yatmağa yer verersinizrni? 
O saat harnan kişi hayatdan ses verdi ki, qardaş gece vaxtı qonağı qa-

pıdan qaytarmazlar, buyurun içari , gözüm üsta yeriniz var. Har ikisi gir
dilar eva, gördülar burada bir cah-calal var ki, heç padşahın evinda bela 
şeylar yoxdur. Başladı lar o yan-bu yandan söhbata. 

Bir da gördülar ortalığa çay-çörek geldi. Vazir dedi: 
- Qardaş, avvelca san gerak alini süfraya uzadasan ki, biz da sana ba

xıb yeyek . Bes na üçün san çörek yemirsan? Bu sözden sonra kişi darin
dan ah çakdi . 

Padşah dedi : 
- Qardaş niye ah çakdin? 
Kişi dedi : 
- Heç ela-bela. 
Padşah na qadar eladisa, kiş i ah çalanay inin sahabini demedi. Axırda 

vazir dedi : 
- 8gar san dardini demasan,alimizi süfraya uzatmayacağıq. 
Kişi gördü ki, qonaqlar al çakmir, alacsız qalıb dedi : 
- Allahdan gizlin deyil , bandadan na gizlin? Manim qollarım yoxdur. 
Vazir dedi: 
- Qardaş, axı niya bela danışırsan? Biz sanin qollarını görüıiik. 
Kişi dedi : 
- O gördüyünüz manim qolum deyil , paltarımın qoluna saman doldur

muşam. 
Çuxanı aynindan çıxarıb gördülar ki, doğrudan da, qolları yox imiş. 

Padşah bu ahvalatı göran kimi dedi : 
- Sanin qolunu bu güna kim salıb? 
Kişi dedi : 
- Bizim zalım, ağılsız, har yalan söza inanan padşahımız. 
Padşah bu sözü eşidan kimi qazablandi, amma dinmadi ki, birdan onu 

tanıyarlar. 
Padşah dedi :  
- Axı bir de görüm padşah sanin qolunu ni ya kasdirib? Neylayibsan? 
Kişi dedi :  
- Man damirçilik elayirdim, özü da ustalıqda adım çıxmışdı .  Hamı 

meni tanıyırdı . Bir gün darğa galdi ki, padşah deyir mane ela qılınc dü
zaltsin ki,  daşa vuranda iki parça elasin, ağzı bir tük qadar da ayilmasin . 
Man da onun sözü i la padşaha layiq göza l bir qı lınc qayırdım . Sabahı gü
nü darğa galib qılıncı apardı. Aradan bir gün keçdi, bir da gördüm ki , al
larİ qıhnclı iki cal lad galdi . Onlar qı l ınclarını s iyirdilar, haras i bir 
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qoluma vurub yere saldılar. Ha dad-faryad eladim, heç kim harayıma 
çatmadı . 

Qanım axa-axa dedim : 
- Ey zalımlar, deyin görüm, taqsirim na idi ki, mani bu güne saldınız? 
Calladlardan biri dedi : 
- Padşahı aldadı b ona sınıq qılınc qayıranın qollannı bax bela kaserlar . 
Man dedim: 
- Ey zalımlar, gedin padşaha deyin ki , onu aldadıblar, manim qayırdı

ğım qılınc daşı, damiri iki bölür. O, qınlası şey deyil . 
Calladlar manim sözüme fikir vermadilar, çıxıb getdilar. O vaxtdan 

padşahın mana etdiyi zülmü har yerda söylayib, ona !anat oxuyuram. 
Bu yerde padşah özünü saxlaya bilmeyib dedi : 
- A kişi , sanin ki, bu qadar böyuk dardin var idi, has ni ya har kas üzü

na baxanda hınldayıb gülürdün? 
Kişi dedi : 
- Qonaq qardaş, ela ki, padşaha lanet oxumağa başladım, bu söz gedib 

ona çatdı. 
Bu dafa padşah vazirini yanuna gönderdi ki, ager bir de manim pisli

yimi danışsa, ağlayıb feryad elasa, onu dar ağacından asdıracağam, agar 
mani tariflasa, hamişa gülüb danışsa, onda onunla işim olmayacaq. Vazir 
padşahın sözünü mana deyan gündan başladun üzde hamişe gülüb-danış
mağa, amm.a ürayimda ikiqat qarğış tökmaya. 

Vazir dedi : 
- Bu, darğanın kalayİ olacaq. 
Bu yerde padşah bir de soruşdu: 
- Qardaş, halka padşahı aldadıblar, onda na taqsir var? 
Kişi dedi: 
-ı Qonaq qardaş, asil taqsir padşahdadır. Balka biri galib deyacak ki, 

manim xoruzum on beş yumurta yumurtlayı b, onda gerek padşah bu söza 
inansın? Bela padşaha ağılsız deyarlar. Man damirçi adamam, amma bi
liram ki, padşahın garak ağıllı , tadbirli, dünyagörmüş adamları ola. Hatta 
onların sözlarini da eşidandan sonra bir özü da yoxluya , halka ela onu al
dadırlar . Na olardı ki, ya padşah, ya da onun adamlan mani yanianna ça
ğıraydılar? 

Padşahla vazir bir-birina baxıb gördülar ki, bu kişinin dardi hamıdan 
çoxdur. 

O gece onlar saharacan yata bilmadilar. Ela bil badanlarina qor dol
muşdu. Vazirla padşahın yeri yan-yana salınmışdı . Vazir padşaha yavaş
ca dedi : 

- Qibleyi-alam , yadınıza galirmi, bu kişinin qollarının kasilmesine siz 
amr vermişdiniz . 

Padşah dedi : 
- Vazir, yaxşi yadımdadır. Man indi başa düşüram ki, ela bütün arnr

Iari belo vermişam. Öz adamlarıma inanıb, özgalarinin sözüne qulaq as-

1 20 



ınamışam. Bir da manim torpağımdakı adam ların dardli-qamli olmaları
nın da sahabi man olmuşam. Çünkü biz rast galdiyimiz adamların hamı
sı padşah ın zülmündan danışırdılar. Man bu gündan zalıınlığımdan al ça
kacayam. Har kim şikayata galsa, çuğulluq elasa, onların ikisini da ev
valca ayrıl ıqda sonra da üzbaüz danışdıracağam. Özü da lap atam da ol
sa ham ıya bir gözle baxacağam . Kasıblara, alsiz-ayaqsızlara, qocalara, 
yetimlara al tutacağam. Amma, vazir, buradan gedan kimi darğanı yox-
layaq, görak bu ahvalat doğrudurmu? 

· 

Vazir dedi :  
- Şahım, bu işi  man özüm yoxlaram, san da görarsan. 
Padşah dedi : 
- Vazir na yoxlamaq, gedan kimi çağırıb deyeram, getir qılıncı, o da 

gatirar, sonra boynunu vurduraram. 
Vazir dedi : 
- Qibleyi-alam, ela sanin sahvin ondadır ki, kalaklıazdan doğruluq göz

layirsan. Axı o bilir ki, qılıncı gatirsa, işin üstü açılacaq, heç onu gatirarmi? 
Bu işda bir qadar tadbir lazımdır. indi o tadbiri man görüm, san da bax. 

Beli, sahar açıldı, qonaqlar ev sahibi ila xudahafizlaşib geldilar evlerine. 
Padşah dedi: 
- Vazir indi tadbirini gör görak. 
Vazir dedi : 
- Şahım, amr et ki, sabah meydanda at oynatmaq, qılınc vurmaq günü

dür. Kimin atı ötsa , qılıncı yaxşı kassa, ona baxşiş verilacakdir. Onda 
darğa qılıncını çıxardar, biz da tanıyanq . 

Padşah o. saat amr verdi . Sahar tezdan meydan doldu adamla. Bütün 
saray adamları, ayyan-aşraf saf çakib aylaşdilar. Şeypurlar çalındı, igid
lar meydana girdi .  Kimi at çapır, kimi qılınc vurur, kimi de qalxan tutur
du. Padşahla, vezirin gözü darğada idi . Baxıb gördülar ki, doğrudan da, 
darğanın alinde bir qılınc var ki, baxanda adamın gözünü qamaşdırır, özü 
da kimin qalxanına vurursa, iki bölür, bir qarış da başına yeriyir. 

Padşah amr eladi darğanı getirdiler. Padşah qılıncı alıb baxdı ki, asil 
ona qayrılan qılıncdır, hala üste adı da yazılıb . Şah o saat amr eladi harnin 
qılıncla darğanın boynunu vurdular. 

Padşahla pinaçi 

Bir padşah baş vazirini öz yerinda qoyub, o biri vaziri ila tağyiri-l ibas 
olub ölkani gazmaya çıxır. İkisi da derviş paltan geyinirlar ki, onları 
tanıyan olmasın . 

Şah vaziri ila az gedir, çox gedir, yolda bir kişiye rast gelir. Kişi ila 
salamlaş ıb başlay ıdar getmaya , şah görür ki, kişi  da onlarla gedir. Odur 
ki, deyir:  

- Kişi , indi ki, bir yerde gedirik, gel yola nardivan salaq. 
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Kişi deyir : 
- Darviş baba, bu yeke l ikda yola da nardivan salmaq olarmı? 
Şah görür ki, kişi onun sözünü başa düşmadi , daha üstünü vurmur. 

Bunlar gedib bir şahara çatırlar. Kişi deyir: 
- Darviş baba, bura bizim şaharimizdir, indi man gediram evimiza. 
Şah deyir: 
- Qardaş, bizi bir geeal iye allah qonağı saxlarsanmı? 
Kişi mascidi gösterir ki, allah qonağı ora gedir. 
Kişi onlardan ayrılıb galir evina, yoldakı ahvalatı qızına söylayir. 
Qız deyir : 
- Ata, get o darvişlari qonaq gatir, onlar ağı l lı adama oxşayırlar. 
Kişi deyir: 
- San ki, onları görmayibsan, na bilirsan ki, ağıllı adama oxşayırlar? 
Qız deyir : 
- O sana deyanda gal, bu yola nardivan salaq, demak i stayirmiş ki, 

gal yolu söhbat eda-eda gedak, san onun sözünü başa düşmayibsan. 
Qız na qadar elayir, atası onları evina çağırmaq istamir. 
Odur ki, qız deyir : 
- Ata, qarib adamdırlar, heç olmasa bir az xörak hazırlayım apar ver, 

yesinler. 
Qız bir tahar atasını razı salır; bir boşqab dolma, bir bütöv tandir çö

rayi , bir qab da süd verir ki, apar ver, qonaqlara manim adımdan deyarsan 
ki, qızım deyir ay bütövdür, ulduzlar çoxdur saya bilmadim, darya da ağ-
zınacan doludur. Sonra onlar na desalar galib mana deyarsan. . 

Kişi xörayi aparanda yolda açıb dolma ila çörayin yarısını yeyir, südü 
da tamam içir, qab boş qalır. Sonra xörayin qalanını apanb darvişlara ve
rir . Qızın sözlarini onlara deyir . Darviş görür ki , boşqabın içinda on-on 
beş dolma var, para çörak, bir da bir boş qab. Dervişlar dolma ila çörayi 
yeyirlar, qabları kişiya qaytaranda, darviş deyir: 

- Get, qızına de ki, ay para idi, ulduzlar çox deyi ldi, on-on beş olardı, 
darya da tamam quruınuşdu. 

Kişi galib harnin sözlarİ qızına deyan kimi, qız dedi : 
- Ata, ayıb deyilmi , san niya qonağa apardığın xörayi yeyibsan, südü 

da içibsan. 
Kişi deyir : 
- Qızım, dolrnanı yolda yediyirni san hardan bildin? 
Qız deyir: 
- Bunu dervişlar sanin dilinla rnana xabar verdilar. Man sana deyan

da ki, ay bütövdür, ulduzlar çoxdur, darya doludur. Dernak istayirdirn ki,  
çörak bütövdür, dolrnalar çoxdur, süd da qabla birdi. Dervişlar rnana xa
bar gönderda lar ki, ay paraydı, ulduzlar çox deyil ,  darya quruyub , yani 
çöray in yarısını, dolmanın çoxunu yeyib lar, südü da tarnam içiblar. 

Qız atasına çox yalvardı ki, o darvişlari heç olmasa bir günlüya evimi
zo qonaq gatir. Kişi çar-naçar gedib darvişlari evina gatirdi . 
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Kişinin qızınm gözü balaca çap idi .  Odur ki ,  ev şeylarini düzanda bir 
az ayri qoymuşdu. Dervişlar içari giran kimi eva diqqatla baxdılar. Xoş 
galdindan sonra ev sahibi dedi:  

- Derviş qardaşlar, evimiz necadir, xoşunuza galirmi ? 
Derviş qızın gözünün çapliyina işara vurrnaq üçün dedi: 
- Eviniz çox qaşangdir, amma birca eybi var, bacası bir balaca ayridir. 
Tez qız cavab verdi ki , bacanın ayri olmağına baxma, tüstü düz çıxır. 
Dervişlar bir az oturandan sonra qız onlardan xabar aldı ki, ürayiniz 

na istayirsa , yemaya hazırlayım. 
Şah gördü ki, kişinin hayatinda bir at, xeyli da toyuqlan var. 
Odur ki, dedi: 
- Bir ela şey al ki, içini özümüz yiyak , ortasını toyuqlannız, qırağını 

da atınız . 

Qız o saat gatirib ortalığa bir yemiş qoyub, dedi : 
- içini özünüz yeyin, çardaklarini toyuqlara verin, qabığını da atımız 

ye yar. 
Padşah qızın ağlına taaccüb elayib , "aferin" dedi . 
Şahla vazir qızdan çox razılıq elayib qayıtdılar; yolda qabaqlarına bir pi

naçi çıxdı. Şah eşitmişdi ki, bu pinaçi da çox ağıllı kişidir. Odur ki, onun ya
nına çatanda şah elini başına qoydu, pinaçİ çavab olaraq alini dilina vurdu. 

Sonra şah dedi : 
- Pinaçİ qardaş, doqquzu üça vura bilibsanmi? 
Pinaçİ dedi : 
- Vurdum, tutmadı , ham da otuz ikilar qoymadı . 
Şah dedi: 
- Uzaqdasan, yaxında? 
Pinaçi dedi : 
- Uzağı yaxın elamişam. 
Şah yena soruşdu ki, ikidasan, üçda ? 
Pinaçİ cavab verdi ki, ikini üç elamişam.Şah axırda dedi : 
- Qaz göndersam yola bilarsanmi? 
Pinaçİ dedi : 
- Ele yo laram . 

Şahla vazir pinaç İdan ayrılılı galdilar.Şah paltariarını dayişib taxta çı
xandan sonra dedi : 

- Vazir, senin üçün ayıbdır ki, pinaçİnin yolda danışdığı sözlerin ma
nasını bilmayasan. Odur ki, get öyran. Amma nabada kişini incidasan. 

Vazir xeyli qızıldan , puldan göturub atını minib qayıtdı pinaçİnin ya-
nına. Kişini tapıb dedi : 

- Şah la danışdığın sözlarİn manasını mana deyarsanmi? 
Pinaçİ dedi : 
- Sözün haresine bir qızı l versan deyaram. 
Vazir razılaşdı. 
Pinoçi dedi : 
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- Şah alini başına qoymaqla sonışurdu ki, başın salamat olmaq üçün 
na etmak lazımdır. Man alimi dilima vurdum ki, dilini sakit qoyasan, ba
şın salamat olar. Sonra o dedi :  

- Doqquzu üça vurdunınu, yani yazı, yayı , pay ızı-doqquz ayı işlayib 
üç ay qışda dolanmaq üçün ruzi toplaya bi l ibsanmi? 

Dedim: 
- İşladim, bir şey çıxmadı, ham da otuz iki dişimdan artmadı. 
Sonra şah dedi : 
- Uzaqdasan, yaxında : yani uzağı görursan, yoxsa yaxını . Man cavab 

verdim ki, yaxını görüram. İkidasan üçda, yani ayaq ların sözüna baxır
mı? Dedim ki, ikini üç elamişam, yani iki ayağımla yerimaya çatinlik ça
kiram, alima ağac da almışam . 

Axırda şah dedi : 
- Qaz göndarsam yolarsanmı, dedim ki, yolaram. Qaz da san idin, 

pullarını alindan aldım . 
Vazir pinaçİya çoxlu qızıl verdiyina peşman oldu. Atı sürüb getmak 

İstayanda fıkirlaşdi ki, qoy man da ona sual verim, cavab vera bilmasa 
dabbalayiın pullarımı geri alım. 

Vazir dedi: 
- A kişi, indi san da de görüm bu saat padşah na elayir? 
Pinaçİ bir altdan yuxarı baxıb dedi : 
- San bilirsan ki, padşah böyük adamdı , ela adamların haqqında danı

şanda garak bir az hörmatli olaq. indi man oturmuşarn quru yerda, qaba
ğımda da cınq-cındır ayaqqabılar, burdan şahın haqqında danışmaq olar? 
Gal san atı ver minim, o zarli abanı da sal çiynima, qamçını da ver alima 
sonra deyim. 

Vazir razı oldu, atdan düşdü. O saat pinaçİ s ıçrayıb mindi ata, vazirin 
zarli abasını çiynina salıb dedi : 

- Va z ir, bil va agah ol ,  bu saat padşah sa nin kimi atlıları elayir piyada, 
manim kimi piyadaları da elayir atlı, di xudahafız. 

Pinaçİ ata bir qamçı vunıb gözdan itdi . Vazir ha gözladi, pinaçİ golib 
çıxmadı . Axırda suyu süzüla-süzüla galdi padşahın yanına. 

Padşah dedi : 
- Vazir, görürsanınİ dünyada nece adamlar var? ! indi de görüm, va

zirliya o layiqdir, yoxsa san? 
Vazir p inaçİnin ondan ağıllı olduğunu boynunu aldı. 
Şah pinaçini tapıb onu vazir tayin eladi . 

Pinaçi 

Biri var idi, biri yox idi, bir padşah var idi, ömründa öz sarayından 
başqa heç yero çıxmamışdı . Günlarin birinda padşah kitabiarın birinda 
oxuyur ki, bas, gadim iarda bazi padşahlar, hardan bir tağyiri-l ibas o lub 
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öz ölkasini şaharbaşaher, kandbakand gazarrniş, bazarda, dükanda 
adamlarla dardlaşarmiş,kasıb-kusub evine gedib dardlarin öyrananniş. 

Padşah kitabı oxuyandan sonra vazirini yanına çağırıb deyir : 
- Vazir, istayirom bir şahariınİ gazam, görüm na var, na yox? 
San na moslahat görürsen? 
Vazir dedi : 
- Padşah sağ olsun, yaxşı fikirdi, san garak bu işi çoxdan görayidin, 

amma . . . 
Padşah deyir: 
- Vazir, na amma, sanda söz var, de görüm na demek istayirsan? 
Vazir padşahın ağlına balad idi, odur ki, dedi : 
- Ey padşah, deyardim, amma qorxuram qazabin keça. 
Padşah dedi: 
- Qorxma, ürayindakini de. 
Vazir gördü padşah al çakmayacak, alacı kesildi, dedi: 
- Ey şahım, man demek istayiram ki, sayahat elamak, camaatın 

dardin-azarın öyranmak yaxşı işdir, amma onların dardİna alac elemak 
har adamın hünari dcyi l . Man istayirdim ki, san camaatın arzusunu öyra
nandan sonra onlara bir tadbir tökasan, hamı sandan razı qala, yoxsa qu
ru boş gazmagdan na çıxar? 

Padşah dedi : 
- Vazir, görürarn san adaletima inanmırsan, onda baxarsan man na 

elayaram. 
Vazir dedi:  
- Kaş san deyan olaydı . 
B ali, padşah vazirin sözündan inciyib bir dast derviş paltan gcyib düş

dü yola, az getdi ,çox getdi, galib şaherin kanarında bir pinaçİya rast ol
du. Gördü, pinaçi başmaq yamaya-yamaya gah oxuyur, gah gülür, kefi 
kök, damağı çağdır. Padşah salarn verir bir babana ila pinaçİnin yanında 
oturdu bir az ordan-burdan söhbat eleyandan sonra dedi : 

- Pinaçi qardaş , soruşmaq ayı b olmasın, san na qazanırsan ki, bela ke
fi köksan? 

Pinaçi dedi : 
- Ay darviş baba, sağlığına har gün pinaçilikdan qazandığım pulu ya

ğa, düyüya, ata verib plov qazanını dama qoydururam. Na qadar ki, alla
rim, ayaqlanm salamatdır, ele her gün işlayib, qazanıb plov yeyacayam. 

Padşah xeyli söhbat eladi ,  axşam oldu, pinaçi onu evine qonaq apardı , 
padşah gördü ki, doğnıdan da, plov qazanı asılı b. Padşah bir az oturandan 
sonra qayıdıb geldi saraya, fıkirlaşdi ki ,  san bir pinaçi olasan, özü de bela 
yeka-yeka danışasan, gör, senin plov qazanını neca boş qoyuram ! 

Sahar tezdan padşah taxta çıxıb amr verdi ki, manim torpağımda bii 
gündan pinaçi lik elemak gadağan edilir, kim arnrimi pozsa , dar ağaçın
dan asılacaq. Sübh tezdan padşahın adamları düşüb har yere car çekdilar 
ki, bes pineçilik gadağan edi l ib .  
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Pinaçi bu xabari eşidan kimi bir çatıynan bir balta götürüb getdi mc
şaya . Qurumuş ağaciardan odun şalasi düzaldib aldı dalına, gatirib bazar
da satdı, yena at, düyü alıb geldi evine . 

Axşam padşah derviş paltarında bir şeya balıana elayib geldi pinaçi-
nin evina , gördü yena plov qazanı ocağın üstünda dam alır. 

Padşah dedi: 
- Qardaş, deyirlar ki, pinaçİlik qadağan edilib, bes san na elayacaksan? 
Pinaçİ dedi : 
- Derviş baba, bir adam ki, zahmet çakmakdan qorxmadı, rnüftaxor

luğa, tanballiye öyranrnadi, o ac qalrnaz. Gördüm pinaçİliyi qadağan ela
dilar, gedib odunçuluq eladirn. 

Padşah pinaçinin sirrini öyranandan sonra qayıdıb geldi . 
Sahar amr verdi ki, bes kim meşadan odun qırsa, ceza verilecek. Pi

naçi bu xabari eşidan kimi bir tor götürüb getdi darya kenarına, tor atıb 
on-on beş balıq tutdu, aparıb satdı, axşam yena evinda plov bişirtdirdi. 
Padşah bu axşam da pinaçini yoxlarnağa getdi, gördü evde plov bişir. 

Padşah pinaçini dile tutub dedi : 
- Qardaş, bes san bu gün pulu hardan aldın? 
Pinaçi dedi : 
- Gördüm odunçuluq qadağan olub,  gedib balıqçılıq eladirn. 
Padşah üreyinde dedi : "San ölasan, indi ele elayaçayam ki, heç bir iş 

göre bilmaya san, görüm onda plovu haradan alacaqsan" .  
Padşah çıxıb geldi sarayına. Saharisi adam göndarib pinaçini öz hü

zuruna çağırtdırdı. Pinaçİ taaccüb qaldı ki, "görasan, padşah mani ney-

��" 
. 

Kişi farraşların qabağına düşüb geldi saraya. Padşahı gören kimi ta-
nıdı, başa düşdü ki, derviş libasında gelen padşah özü imiş . 

Pinaçi salarn-kelamdan sonra dedi : 
- Qibleyi-alem sağ olsun, rnana göre na qulluq? 
Padşah dedi: 
- Pinnaçi qardaş , san çox qoçaq adama oxşayırsan, odur ki, seni saray-

da calladlığa götürmak istayiram. 
P inaçi dedi : 
- Padşah sağ olsun, pinaçİ hara, callad hara? Mandan cellad olmaz. 
Kişi na qadar yalvar-yapış eledise padşah razı olmadı. Zorla gatirib 

kişiye callad paltarı geyindirib, belina da qiyrnatli bir qılınc bağladılar . 

Padşah xidmatçilarina tapşırdı ki, kişini saraydan hcç yere buraxmasınlar. 
Pinaçİ gördü, burda qalsa, evinda axşam plov bişmayacak, ona göro 

aralıq qap ı lann birindan küçaya çıxdı, yaxında bir damirçi dükanı var id i , 

özünü verdi ora. Q ılınc ını çıxardıb dedi : 
- Damirçi qardaş, görürsanınİ manim bu qı lıncım na qadar qiyrnatli

dir. Al bunu satım sana , tiyasin çıxart, özünda qalsın, sapını taxtadan bir 
tiya qayır, ver özüma . 
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Damirçi dedi : 
- Qardaş, sanin tiyana neça veracayam? 
Pinaçi dedi : 
- Heç na, sandan birca xahişim var, onu yerina yetirsan ela qılıncı 

pulsuz-parasız veracayam. 
Damirçi dedi : 
- De görüm, xahişin nadir? 
Pinaçi dedi : 
- Qılıncın avozinda bazardan bir girvanka yağ, bir girvanka düyü al, 

apar filan yerda ver b izim eva . 
Damirçi bela asan şarta o saat razı oldu. Tez taxtadan bir qılınc tiyasi 

qayırıb köhna qılıncın sapma taxdı, pinaçinin tapşırdığı şeyiari da alıb 
apardı onun evina . 

Axşam oldu, padşah yeno özün verdi pinaçinin evina, gördü plov qa
zanı yena dama qoyulub . 

Padşah qayıdıb galdi saraya, onu fikir götürdü ki, görasan bu na 
ahvalatdır, man pinaçini burada saxladım ki, görüm indi neca qazanıb 
plov bişirtdiracak, amma bir şey çıxmadı . Qaldı intizarda ki, bu sirri neca 
öyransin . 

Sahar padşah callada amr verdi ki , hazırlaş bu gün adam başı vuracaq
san. Bütün saray ayanlan , vazir, vakil, hamısı yığıldı meydana, padşah ın 
xidmatçilari bir cavan pahlivanı gatirib al-qolu bağlı yıxdılar pinaçinin 
qabağına . Padşah amr eladi ki, callad , bu adam yatıb, atını buraxıb manim 
qoruğuma, at qoruğu korlayı b, odur ki, bunun boynunu vurmalısan ! Pina
çi baxıb gördü , bu bir gözal oğlandır ki, adam baxanda heyran qalır. Özü 
da güclü bir pahlivana oxşayır. 

Odur ki, dedi: 
- Ey padşah, özün deyirsan ki, oğlan yatıb yuxuya qalıb, atı girib sanin 

qoruğuna . Bu oğlanın taqsiri yoxdur, san gal adalatina güc elama. 
Padşah qışqınb dedi : 
- Artıq-askik danışma, sana na deyirom onu da ela. 
Pinaçi alini qılıncın qabzasina aparıb dedi: 
- Ey manim qılıncım, agar bu oğlanın günahı varsa, onun boynunu ela 

vurarsan başı yeddi arşın geriya düşar, yox taqsiri yoxdursa, onda görüm 
manim qılıncım alimda taxtaya dönsün. 

Pinaçi qıhncı sivirib göya qaldırdı ki, oğlanın boynunu vursun, gördü
lar qılınc dönüb taxta olub. 

Pinaçi tez fürsati fövta vermayib dedi : 
- Ey padşah,man sana deyanda inanmırdın,gördünmü oğlanın heç bir 

günahı yoxdur, qıl ınc dönüb taxta oldu. 
Haını bu işa maattal qaldı .  Padşah alacsız qalıb oğlanı buraxdı .  
Deına bu oğlan özga bir  padşah ın oğlu imiş.  Oğlan pinaçİnin kolayini 

başa di.işmüşdü, ona göra ondan çox razılıq elayib getdi .  
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Oğlan evlerine çatan kimi başına gelen ahvalatları atasına söyledi .  
Oğlanın atası qazablanib dedi : 

- O hansı padşahdır ki, ınanim oğlumun boynunu vurdurmaq istayib, 
ma ger o bilınİr ki, man im yetmiş yeddi ölkaya hökmüm çatır, bütün padşah
lar mana bac-xarac verir, indi man onun ölkosini viran qoyum, o da baxsın. 

Padşah qoşun böyüyün çağırıb amr verdi ki, bes filan padşahın tarpa
ğın alt-üst elayarson. Qoşun böyüyü, pahl ivanlar, altdan geyib üstdan qı
fıllandılar, üstdan geyinib altdan qıfıllandılar, çox adam götürüb, daralar
dan yel kim i , tapalardan sel kimi, ayaq üzengida galib hernan padşahın 
torpağına çatdılar. 

Bu tarafdan da padşaha xabar getdi ki, evi yıxılmış , na durmusan qo
şun şahari üzük qaşı kimi mühasiraya alıb. Padşah o saat amr verdi bu ta
rafdan da bunun qoşunu çıxdı düşmenin qabağına. 

Dava tabili çalındı , pehlivanlar bir-bir meydana çıxıb nera çakib, güş
tü, qalxan tutub, qılınc vurdular. Bunlardan bir şey çıxmadı, axırda qoşun 
bir-birini e la qırdı ki, qan su yerine axdı .  Y eddi gün yeddi gece ele dava 
oldu ki, heç ruzigarın gözü bela dava görmamişdi. Axırda oğlanın qoşunu 
üstün galib qırdığın qırdı, qalanı da, qaçıb dağıldı. Şahzade oğlan bir das
ta pahlivanla saraya girib padşahın otağına keçdi , qılıncı sivirib, padşahı 
öldürmak isteyanda şah dedi : 

-: Ey şahzada, san kimsan, mani niye öldürürsen? 
Şahzade dedi : 
- San adaletsiz, qan içan adamsan, na akibsansa onu da biçirsan, - de

yib amr eladi ki, hala aparıb onu zindana salsınlar. 
Sonra üzün pinaçİya tutub dedi : 
- Kişi, san da calladlıq eleyanda yaqin ki, çox başları badanindan ayı

rıbsan, indi san da akdiyini biçarsen . 

Binaçi dedi : 
- Ey şahzada, man ölümdan qorxmuram, amma düzünü deyim ki, bu 

vaxtacan heç kimin başını kasmamişam. 
Şahzade dedi: 
- Onda man qıl ıncımı çakib sanin boynundan vuracam. 8ger doğrudan 

da, heç kimin başını kasmayibsansa, bu qılınc da senin başını ka sınayacak. 
Şahzadenin iki qılıncı var idi. Birinin tiyasini avvalcadan taxtadan hazır

latmışdı. 81 atı b harnan qılıncı sıvırdı. Göya qaldırıb vurmaq isteyanda dedi: 
- Kişi, bu na işdi, qılıncım dönüb taxta oldu , deyasan senin günahın 

yoxdur. 
Pinoçi çox ağı llı adam idi ,  bu ahvalatı göranda oğlana diqqatla baxıb 

barınağını dişladi ,  başa düşdü ki, bu hernan ölümdan qurtardığı ağlandı . 
Oğlan padşahı zindanda saxlatdı, onun tacını köhne vazirin başına 

qoydu, pinaç ini da ona vazir tayin el adi .  Taze padşahla vazir camaatı razı 
sal ıb adaletle iş gördüler . 

Göydan üç alma düşdü. B iri manim, biri senin , biri da nağıla qulaq 
asanların . 
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Faydalı masiahat 

Bir kondda 8hmad adında bir cavan oğlan var idi .  Bhmedin atası 
koldan-kosdan qırıb satmaqla bir tahor aibsini  do!andırardı . 

Aylar dolanır , iller keç ir, Ghmad on sokkiz yaşına çatır. Ata-anası onu 
qonşularında olan oxumuş bir qızla ev lendirir. 

Günlorin birinde abmadla arvadın ın sözü çap gelir. Qız erine deyir: 
- Men sondon üstüm>m, çünki oxuyub yazınağı bacarıram . Bu söz 

Bhmada toxunur. 
Odur ki , hazırlıq görüb uzaq bir şehero oxı.ımağa gedir. 
Bhmad getdiyi şahardo hom işloyir, ham de oxuyur. Qazandığı pulun 

yarısın ı  evlarina gönderir . Bir neçe il oxudı.ıqdan sonra qayıdıb evlerine 
gelir. 8hmed yo lda bir kişiyo rast olur, onunla söhbat elaya-eleyo bir 
xeyli galib, böyük bir kanda çatır. 

Kişi Bhmada deyir: 
- Oğı.ıl, indi son oxuyub savadlı adam olubsan. De görüm, qeyzlo bir 

iş görmak istasan, avvalca na etmok lazımdır? 
8hmad kişinin sualına cavab vermak üçun na qadar söz deyirsa, heç 

biri düz olmur. Axırda yalvarır ki, na istayirsan verim, o sözü de. 
Kişi  deyir: 
- Bir il monim yanimda qal, akinima, bağ-bağçama kömok elo, gedon

da zahmet haqqı min manat pul verim. Sonra da baxarıq mümkün olsa 
halka o sözü de dedim. 

Bhmad fikirlaşir ki ,  onsuz da eva eliboş gediram . Ele yaxşısı budur 
qalım bir il işlayim, min manatı da alıb eva apararam. 

Beli, Bhmad burada işlemakde olsun ,kişinin gol iri harnin il iki-üç ar-

tır. il in axın gelanda Bhınad deyir: 
- Taklifin nadir? 
Kişi dedi : 
- Oğul , senin işlodiyin müddotdo manim gelirim günü-günden artdı.  

Odur ki, man istayiram bir il da yanımda işloyasan , bu defa gedanda iki 
min manat verim. 

Bhmad götür-qoy elayir ki, ele az pulla gedinco, qalım olava iki min 
manatı da alım . 

Odur ki, razı olub qalır. Aradan xeyli keçir, vaxt tamam olur.Bhmad 
haqq-hesabını çakib getmali olur. 

Kişi deyir: 
-"Oğul, ınan sana üç min manat veracayem. İstoson, sano iki qiymatl i  

söz öyradaram. Hemen sözlardan biri san oxumaqdan qayıd ıb galande , 

verdiyim sualın cavabı ,  biri da ayrı bir moslohotli sözdür. 
8hmad deyir :  
- Men istey iram o sözleri deyesen . 
Kişi  deyir: 
- Bala, birinci sözün qiymoti min manatdı ,  i steyirsen deyim. 
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Bhmad razı olur. 
Kişi dey ir : 
- Qeyzla bir iş görmak İstasan avvalca bir az sabr ela , sonra gör. 
Bhmad deyir : 
- Ela bu? 
Kişi deyir : 
- Bala, agar, bu sona min manatdan artıq xeyir vermasa, qayıt gal pu

lunu geri qaytarım . 

Kişi deyir: 
- Oğul, ikinci sözün qiymati iki min manatdı. İstasan, onu da deyaram. 

Yena harnin söz iki min manatdan çox xeyir vermasa gel, pulunu apar. 
Bhınad oxumuşdu deyo, istayirdi ki, har şeyi bilsin. Ona göra, razı oldu. 
Kişi dedi : 
- Bala, tanımadığın adamla yol getsan, nabada karvan yolundan kana

ra çıxasan ! 
Bhmad bu söza lap part oldu, öz-özuna dedi : - Burada na var ki, man 

iki min manatımı verdim . 

Kişi gatirib alımada iki yağl ı çörak verdi. Birini yaylıqla bağlayıb ci
bina qoydu, o birini açıq verdi. Özüna da tapşınr ki, yolda acıb-elasan 
alindaki çörayi yeyarsen , yaylığa bağladığımı evde kesib arvadınla yarı 
bölarsan. Bhmad kişidan razılıq elayib başladı evi na qayıtmağa. Yolda 
iki nabalad adama rast ga ldı . Bunlardan biri derviş , o biri i sa piyada zav
var idi . Bhmad bu adamlarla xeyli söhbat eleya-elaya getdi . Galib bir 
yerde iki yolun ayrıcına çatdılır . Yolun biri karvan yolu idi, adamlar hey 
gedib galirdi lar. O birisi meşanin içina gedan serin kölgali yol idi. · 

Derviş dedi : 
- Gelseniz bu serin yol ila gedak. 
Kişinin sözü Bhmadin yadına düşdü, odur ki,onlardan ayrılıb karvan 

yolu ıla getdi . 
Sahar açıldı. 8hmad gördü karvan yolunun kanarında bir daşın üstün

da dünan gördüyü zavvar ayaqyalın , başıaçıq oturuh ağlayır. Bhmad ki
şiden ağlamağının sahabini soruşdu . 

Zavvar dedi:  
- Dünanki darviş meşada mani soydu, pulumu, paltarımı alimdan al

dı, özümü da hark döydü . 

Bhmad o saat barınağın ı dişlayib öz-özüna dedi: 
- 8gar iki min manatı verib o sözü öyranmasaydim, indi man da zav

varın gününe düşardim. 
8hmad üç gün-üç geca yol gedib çatdı evlerine. Pancaredan boylanıb 

gördü ki, arvadının dizinin üsto bir cavan oğlan uzanıb. alımed xancarini 
sivirib istedi arvadını öldürsün. Birdan kişinin sözü yadına düşdü, bir az 
sabr eylayib , içeri girdi .  

Arvadına dedi : 
- De göıüm, bu oğlan kimdir? 
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Arvadı dedi : 
- Oğlundur . 
ahmed gedib ata-anası ila görüşüb onlardan da xabar alır ki, oğlan 

kimdir? 
Ata-anası deyir: 
- ahmed , deyasan , oğlunu tanıya bilmirsan? 
ahmed diqqatla baxıb gördü, oğlu tamam özüne oxşayır. Tez kişinin 

sözü yadına düşdü, öz-özüne dedi : 
- agar, kişi mana "sabr ele" sözünü öyratmaseydi , alimdan xota 

çıxardı. 
ahmed kişinin verdiyi çörayi cibindan çıxanb kasdı ki, yesinler, çö

rayin içindan çoxlu pul töküldü. Sayıb gördü üç min manatdır. Başa düş
dü ki, kişi onun zahmet haqqını da veribmiş.  Pulun yanında yazılı bir ka
ğız da tapdı . Kağızı oxudu. Gördü kişi yazıb ki, "Oğul , ahmed, nesihat
larimi yadmdan çıxartma".  ahmed kişidon çox razı qalıb, getirdiyi 
pullada ailesini, ata-anasını dolandırıb xoş gün keçirdi .  

Ağıllı uşaq 

Biri var idi. biri yox idi, keçmiş zamanlarda bir xan var idi. Xan her 
defa bir bahane elayib , yan-yöredaki kandlari, şahariari işğal elayirdi, 
ahalinin var-yoxunu alindan alırdı. Xanın şaherine bitişik bir kand var 
idi. Oranı tutmaq çox çetin idi, çünki kandda dünyagörmüş ağıllı qocalar 
xanın hiylalarina har defa cavab verir, onu mağlub edirdilar. 

Günlerin birinda xan öz adamlarını başına yığıb harnin kendi tutmaq 
üçün tadbir istodi .Xanın baş maslehatçisi  dedi : 

- Na qadar ki, o kandda ağıllı, dünyagörmüş adamlar var, oranı tut
maq çetin olacaq. Yaxşısı odur ki, avvalca onları bir balıana ila aradan 
götürak, sorırası asandır. 

Xan bu teklifi bayandi , ele harnan günü öz adamlarını yanına çağırt
dınb tapşınq verdi ki, na tahar olur-olsun gedib o kandin başbilen adam
larını, qocalarını aldadıb bura gatirersiniz. 

Xanın adamları hamısı cyni vaxtda kanda dolub herasi bir qocanın 
evine getdilar . Onlar hiylaya al atıb dediler : 

- Bizim xanımız bir mosolodo hark çetinl iye düşüb . O, ümidini size 
bağlayıb kömak istayir . Deyir ki, birca günlüye mana maslahat vermek 
üçün yanıma galsinlm. 

Qocalar yarı xoş, yarı narazı elacsız qal ıb xanın adamları i la getdilar. 
Xan qocaların getirildiyini görüb, emr eledi banusını zindana saldılar. 

Bu tarafden xan hernin kende getmak üçün atl ı çağırdı, üç alma vcrib dedi : 
- Bu almaların biri bir illik, o biri iki illik üçüncü isa üç i l l ikdir, alma

lan aparai-san hemen kanda, camaatı meydana yığıb deyarsan ki, xan emr 
e layib ki, bunların neça i l lik olduğunu tapsın lar. On lara üç gün vaxt veri -
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ram, tapa b i lmosalor onda kandi işğal cdacayam. 8gar bu sirri tapan ol
sa, hamin adam yan ıma, manim xoşlad ığım heyvanla galmalidir, ham da 
o ela adam olmalıdır ki, boyca mandan hündür olsun, man ona aşağıdan 
yuxarı baxım.  

Çapar atlanıb xanın tapşınğını xabor vermak üçün harnan kanda gol-
d i .  Camaatı bazar meydanına yığıb ahvalatı söyledi . 

Çapar almaları verib geri qayıtdı .  Kondin camaatı na qadar fikirlaşdi, 
almaların sirrini tapa bilmadilar. 

Bu kandda qoca bir qarının 8hmad adlı balaca navasi var idi. O, çox 
ağıllı va qoçaq uşaq idi . Harnin geca 8hmad sahara kimi yata bilmodi , 
çox fikirlaşdi, suallara cavab tapa bilmadi axırda yadına düşdü ki, bu işda 
böyüklardan maslohat almaq lazımdır. 

Nanasindan xabar aldı ki, kandimizda heç qoca, ağıllı kişilardan qa
lan varını? Qarı dedi : 

- Bala, kandin konannda birca nafar yaşı yüzdan ötmüş bir qoca qa
lıb, şikost olduğu üçün xanın adamları onu aparmayıblar. 

8hmod salı ar tezdan durub harnin qocanın yanına getdi . Gördü bir nu
ranİ kişidir. Saçı-saqq�lı ağappaq qar kimi , gözlarİ tutulub, qıçlan şikast 
olub, yerindem torpana bilmir. 

8hmad adab-arkanla qocaya salarn verdi, onun yanına maslahata gal-
diyini söyladi . 

Qoca dedi : 
- Oğlum, mandan na masıahat istayirsan ? 
8hmad xanın şortlarini qocaya söylayib ondan kömok istadi. . 
Qoca elini alnına qoyub, bir qador fikirlaşdi. Sonra suallann cavabını 

neca tapınağı 8hmoda öyratdi .  Axırda dedi : 
-,Oğul, birca sirri mtm bilmiram, garak onu özün tapasan. O da xanın 

hanst heyvanı xoşlamasıdır. Bunun üçün birca çara var, garok bir yolla 
xanın şaharİna keçasan, çox ehtiyatla, tadbirla bu sirri öyranasan . 8h
mad dedi : 

- Ela bu saat gediram harnan sirri öyranmaya. 
8hınad qocadan çox razı qaldı .Evdan çıxıb getmak isteyanda hayatda 

bir qoca arvadın ocaq qalamaq üçün çör-çöp yığdığını gördü. Bu, qocanın 
bacısı idi . Qocanın hacısından başqa heç kimsesi yox idi.8hmad dedi : 

- Ay qarı, bu çör-çöpü neynayirsan ? 
Qan dedi :  
- Oğul, odunumuz qurtarıb meşayo gedanimiz yoxdur, odur ki ,  çör

çöp yığıram. 
8hmad qarıdan balta, bir da çatı istedi .  Qarı gatirib verdi .  8hmad ge

dib mcşadan bir yeko şala odun qırdı , çatı i la bağlayı b qocanın hayatina 
töküb getdi .  

8hmad geda-gedo üreyinde tökürdü görsün no yolla xanın sirrini öy
ransin. Ela ki, xanın şaharinin kanarına çatdı ,  gördü har yüz addımdan bir 
ali qılınclı gözatçilar dayanıb, on ların yanından keçmak mümkün deyi l .  
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Amma kandin lap konannda xan ın qoyun süıiisü göy çomonlikda otlayır, 
qoyunlar gah bu iarafa, gah o iarafa keçirl�r. ohmad bunu göran kim i 
özünü verdi kendiarindaki çobanın yanına, ahvalatı ona söylayib xahiş 
eladi ki, qoyunun birini kassin darisini bütöv çıxanb versin ona. 

Çoban beş daqiqenin içinda bir ycka qoçu kasib darisini bütöv çıxart
dı. 8hmad darini bir dasmala büküb düz galdi xanın sürüsü otlayan yera, 
o bir, ağacın altmda qoyunun darisinin içina girib başladı imaklaya-imak
laya sürü ya toraf getmaya , cald özünü verdi qoyunların arasına, gedib bir 
xeyli aralı. dariden çıxdı, darini qatlayıb bükdü yena dasmala. 8hmad 
baxıb gördü uzaqda sürünün çobanı göy otun üstünda uzanıb, çoban 
bayatası çalır, yanmda da bir keçi var. Keçinin buynuzlan, üstü-başı par
par parıldayır, bir qadar yaxına gcdib gördü keçinin buynuzların ı qızıla 
tutublar, boynuna qızıldan zınqıro v taxıblar, üstüno tirmadan şal sahblar. 
Daha na başınızı ağndım, keçini ela bazayib lar ki , adam baxanda maattal 
qalır. 8hmad başladı keçiya baxmağa, çoban onu görüb dedi : 

- Ay bala, na çox baxırsan? 
8hmad dedi : 
- Ay çoban qardaş, man bela keçi görmamişom , ona göra baxıram. 
Çoban dedi : 
- San bu şaherin adamı deyilssıı? Bu keçini görmeyan adam yoxdur. 
8hmad gördü çoban onu tanısa işlar pis keçar, odur ki, dedi : 
- Man heç yerdan galmamişam, ela bu şahardo oluram, amma nanom 

mani bu vaxta kimi evdan heç yera buraxınayıh, odur ki, harnin keçini da 
gömıamişam. 

Çoban dedi : 
- Bala, onda bii va agah ol ki, bu bizim xanın keçisidir. O, uşaqlıqdan 

keçini çox xoşlayarmış. Harnin keçini şahın amri ila bela bazayiblar . 
8hmad bu xabari eşidanda sevindiyİndan bilmadi neylasin , tez qayıt

dı geri, bir az çobandan aralanandan sonra qoyun darisini dasmaldan açıb 
girdi içina, özünü vurdu qoyunların arasına, sürüna-süriina keçib galdi öz 
kandlarina , gördü adamlar qalıblar allari qoyunlarında, bilmirlar na ela
sinlar. Harnin gün xanın suallarına cavab vcrmasalar, kandlari aldan çı
xacaq. 

ahmad irali yeriyib dedi : 
- Camaat, mana bir hündür dova, bir da bir keçi verin, gedocayam xa

nın şaharina, onun suallanna cavab verib kendimizi xatadan qurtaraca
ğam. 8hmadin sözüna ham ı giilüşdü, dedilar : 

- Bala, yaqin sanin ölümün yetib . Bas qorxmursan ki,xanın qazobina 
galarsan? 

8hınad dedi : 
- Man xandan qorxmuram. 
Adamlar dedilar: 
- Bala, xan sani göran kimi deyacak ki, yaqin mani ala salıblar, bu 

kandda bir adam tapmadı lar ki,manim yanıma uşaq-muşağı gönderdi ler. 
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8hmad ded i : 
- İstadiy im heyvanlan verin, dalısıynan işiniz yoxdur. Camaat gördü ki, 

başqa alac yoxdur, bir hündür boylu dava tapıb 8hmadi rnindirdilar üstüna, 

bir keçinin da boğazına kandir bağlayıb ucunu verdilar 8hmada. 8hmad 
almaları da götürüb baş ladı xanın şaharİna taraf yol getınaya. Xanın 
adamlan 8hmadi apardılar saraya . Xan 8hmadi göran kimi qazablandi, 
İstadi onu zindana saldırsın, amma keçini görüb fikirlaşdi ki, suatlarıının 
birini tapıblar, görak o birilarina neca cavab veracaklar. Odur ki, dedi : 

- Bala, man demişdim ki, yanıma göndardiyiniz adam mandan hündür 
olmalıdır. Man garak onunla danışanda aşağıdan yuxarı baxım.Bas buna 
niya amal elamadiniz? 

8hmad dedi : 
- Xan sağ olsun, magar gönnürsünüz ki,man davanin üstünda sizdan 

çox hündürdayam, özü da aşağıdan yuxarıya mana baxıb danışırsınız, ela 
siz dcyandir da . 

Xan dedi : 
- Axı san davadan düşsan, manim dizimden da aşağıda dayanarsan. 
8hmad dedi : 

- Man niya davadan düşüram ki, sandan da aşağıda duram. 
Xan gördü uşaq çox hazırcavabdır. Odur ki, dedi: 
- Bala, di almaların sirrini de görak. 
8hmad dedi :  
- Xan sağ olsun, sizin şartİniz olan kimi manim da şartim var. 
8mr elayin camaatı yığsınlar şahar meydanına, orada alınalann sirrini 

açıb deyim . 

· 

Xan na qadar eladi ki, burada de, oğlan razı olmadı , xan dedi :  
- San ki,  bela tarslik elayirsan almaların sirrini düz deya bilmasan, 

boynlınu vurduracağam. 
8hmad dedi : 
- Man razıyam. 
Bali ,  xan amr verdi şahar meydanında taxt quruldu, camaat hamısı ora 

yığışdı Xan da bir dasta adamla meydana getdilar . 
8hmad irali yeriyib dedi : 
- Xan sağ olsun, man sualların cavabını düz tapsam bizim kandimiza 

toxunmamalısan, bir da zindana saldığın qocalanmızı azad elamalisan, 
tapa bi lmasarn na istayirsan ela. 

Xan söz verdi ki, şartlara razı dır. 8hmad bir qab su istadi, o saat ga
tirdilar. O almaların üçünü da suya saldı .  Alınalann biri çökdü suyun d i

bina, ikinc i s i qaldı suyun ortasında, üçüncüsü isa lap suyun üzünda üzdü. 
8hmad dedi :  
- Birinci bu ilki taza alına olduğu üçün canı şiralidir ağırdır,odur ki, 

çökdü qabın dibino . İkinci alma keçan ilkidir bir qadar suyunu çakib, qu
ruyub deya suyun ortas ında qalıb, üçüncü alma isa üç il bundan avvalki

dir. O, tamam suyunu çakib, yüngi.i l laşib ona göra da suyun i.izünda üzür. 
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Xamn adamları gördülar ohmad düz dedi . Odur ki, qaldılar rnaattal, 
xan fikrini dayişrnak istedi, amma gördü ki , onda camaatın arasında hör
rnatdan düşacak, alacı kesildi, qocaları zindandan azad eladi . Kanda to
xunrnayacağına söz verdi . 

ohmad qocaları da götürüb öz kandlarina qayıtdı . Kand carnaatı bu 
şad xabari eşidib ohrnodin qabağına çıxdıl .  Ona "aferin" deyib, alqış ela
dilar. 

Balaca 8hrnad öz ağılı ,  bacarığı va tadbiri ila kandi xilas eladi . 
Göydan üç alma düşdii . Biri nağıl söylayonin, biri masiahat veran qo

canın, biri da ohmadin. 

Üç sanatkar 

Bir şaharda üç sanatkar yaşayırdı.Onlar çox dost idilor.Bunların biri 
banna,biri dülgar, biri isa zargar idi . 

Günlarİn birinda bu üç dostun mübahisesi düşdü . Hara öz sanati ila 
öyünmaya başladı .  

- Man ela bir ev tikarorn ki, karpicinin harasi bir renga çalar. Gündo 
üç dafa - sahar, günorta, axşarn rangdan-ranga düşar. Külok hansı tarafa 
assa, ev o tarafa fırlanar. 

Dülger dedi: 
- Taxtadan ela bir at qayırararn ki, üstünda oturuh hara desan adamı 

aparar. 
Zargar dedi: 
- Man da qızıldan, gümüşdan ela bir xoruz düzaldararn ki, qanadlan

nın har biri tovuz quşu kimi yüz ranga çalar. Özü da eva, eşiya, şahara 
yad adam galan kimi banlayıb xabar verar. 

Bu söhbatdan sonra da hara öz sanatini tariflamaya başladı, o qadar 
cahl çakdi lar, az qaldı dalaşalar. Derna cla bu vaxt ölkanin padşahı öz 
vaziri ila derviş paltan geyib şahari gazirlarmiş .  Yolları harnan üç 
yoldaşın qapısından düşdü, bunların mübahisolarini eşidib, bir az ayaq 
saxladılar. padşah i la vazir rnaslahatlaşdilar ki, biz na eliyak ki, bu eva 
gcdak. 

Bu rnaqsadla vazir başladı qapının ağzında oxurnağa, dostlar derviş 
sasi eşidib dediler: 

- Na yaxşı oldu, darvişlari çağırarıq, galib şertimizi kasarlar. 
Gedib dervişlarİ eva gatirdilar, onları yuxarı başda aylaşdirib qabaq

larına çaydan, çörakdan qoydular. Bir qodar söhbatdon sonra aralarında 
olan rnübahisani açıb onlara söyladilar. Özlerindan da xahiş etdilar ki ,  
desinlar görak hansırnızın düzaltdiyirniz şey daha yaxşıdır? 

Darviş paltari geyrniş padşah dedi: 
- Üçünüz da düzaltdiyiniz qaşangdir. Yaxşı olar ki , bu şeyiari sabah 

aparıb şaharİmizin padşahına göstarasiniz, düzünü size o deya bilar. 
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Bu sözdan dostların üçü da razı qaldılar. Bir qadar söhbat eledikdon 
sonra har kes dağılıb öz evine getdi .  Sohar açıldı. Padşah qırmızı gcyinib 
taxta çıxdı. onu eladi bannanı ,  dülgari, zergeri onun hüzuruna getirdiler. 

Şah dedi: 
- Horanizdan öz sanetinize göra ela şey istayiram ki, dünyada misli

harabari olmasın. 
Dostlar o saat motlabi başa düşdülor ki, geca derviş paltarında galan 

padşahla vazir imiş. Bir birina baxıb özlerini ela gösterdilar ki, heç na
dan xabarlari yoxdur. 

Banna dedi : 
- Man ela bir ev tikoraın ki, günda min bir rang veror, vaxta göra 

ronglar doyişar. Sahor bir rangda, axşam da başqa rangda görünar. Özü 
da külak asanda ev har tarafa harlana bilar. 

Dülger dedi : 
- Man ela bir at düzelderom ki, üstüne minib qantarğasını hansı tarafa 

tarpatsan, quş kimi o tarafa uçar. Ham suda, ham quruda, ham da göyda 
geda bilar. 

Zargar dedi: 
- Man ela bir xoruz düzoldaram ki, eva yad adam galan kimi xabar 

verar, ölkaya düşman qoşunu girsa, uzaqdan görüb banlayar. 
Şahın bu işa çox xoşu geldi dedi : 
- O şeyleri hazırlamaq üçün siza na lazımdır? 
Dediler: 
- Bir xurcun qızılnan gümüş lazımdır. 
Padşah amr elayib dedi : 
- Bunlan aparın xazinaya, na qadar istayirlar qızıl-gümüş götürsünlar. 
Xazinadar ustaların üçünü da apardı xazinaya, harasi bir xurcun qızıl 

doldyrdular. Sonra evlerine qayıdıb başladılar verdikleri vadi yerina ye
tirmaya . 

Nağıl dili yüyürak olar, qırx güne ev, at, xoruz hazır oldu. Padşaha 
ınuştuluğçu getdi ki, ustalar verdikleri vadi yerina yetiriblar. Padşah 
qohum-aqrabasını götüriib taza eva getdi, gördü bu ele evdir ki, ömründa 
bela şey görmayib, har daqiqa bir rang verir. Xoruz da bunları göran kimi 
qapıya çıxıb banlayır. At evin qabağında hazır dayanıb. 

Padşah ustalara marheba söylayib dülgara dedi: 
- Atı min baxaq görak neca gcdir? Dülger atın bel ina ıninib qantarğa

nı ta:rpatdi, o saat at kişnayib havaya qalxdı .  Dülger bir saatın içinda ul
duzların, ayın yanını gazib geri qayıtdı .  

Padşah dedi: 
- Mani isteyan ustalara baxşcyiş versin. 
Onlara o qadar xalot verdilar ki, yığıb yığışdıra bi lmodilar. 
Padşah harnin gündan tazo eve köçdü. Onun evinin yan-yöresina get

mak olmurdu . Xonız banlayib xabar verird i .  Aradan xeyli müddet kcçdi, 
bir gün başqa bir ölkanin padşahı bu şahın torpağına qafıldon hücüm 
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eladi, güclü goşunla şahara girdi .  Geca vaxtı idi. Hamı yatmışdı. Xonız 
başladı dalbadal banlamağa. Padşah yuxudan oyand ı , xoruz acığı tutrlu ki, 
ni ya mani goymursan yatınağa. Onu yera çırpıb ozdi .  Ela bu zaman vazir 
özünü şaha yctirib dedi : 

- Qibleyi-alam na durubsan, düşman goşunu har tarafdan hücüm ele
yi b şahara dolub . 

Padşah başa düşdü ki , xoruz bu ahvalatı xabar vermak üçün banlayır
miş. Xoruzu azdiyino çox peşman oldu, amr eladi, goşun atlandı ,  çıxdılar 
düşman gabağına. 

Bir palılivan da taxta atın içina çoxlu daş dolduruh galxdı göya. Atlı 
qoşun yerde düşmana gılınc çalırdı, taxta at da göydan başlarına daş ya
ğıdırırdı . Düz yeddi gün, yeddi geca ela bir döyüş oldu ki . ruzigarın gözü 
bela döyüş görmamişdi . Axırda düşman goşununu şil-küt elayib bir tahar 
şahardan çıxartdılar. Padşah xoruzu azdiyina o gadar peşman oldu ki, 
ömründa bela peşmançılıg görmamişdi . Atalar yaxşı dcyib son peşmançı
lıg fayda vermez. Xoruzu tazedan düzaltmak olmazdı. Çünki onu düzal
dan usta şahın bu haraketindan acıg elayib onun ölkasindan getmişdi . 

Loğmanla şayirdi 

Günlerin bir günü Loğman ila şayirdi sayahat eleya-elaya bir şahara 
galdilar. Onlar manzil tutub rahatlanandan sonra, Loğman şayirdini baza
ra gönderdi ki, çörak, yağ, şor alıb gatirsin . Şeyirdi bazara gedib yağın 
giymatini xabar aldı . 

Ona dediler: 
- Batınam yüz dinardı. 
Soruşdu : 
- Çörak neçayadi? 
Dediler : 
- Onun da batınam yüz dinar. 
Soruşdu: 
- Bas şoru ncçaya verirsiniz? 
Dediler: 
- Batınam yüz dinara. 
Şayird bazarda nayin giymatin i soruşdu, "yüz dinardır" - dediler. O 

sevina-sevina ustanın yanına galib dedi : 
- Na yaxşı şahara galmişik. Yüz dinardan baha giymat yoxdu. 
Loğman digqatla şayirda gulag asıb dedi : 
- Ele i sa, burda qalmag olmaz, tez çıxıb getmoliyik. 
Şeyirdi dedi :  
- Na üçün? 
Loğman dedi : 
- B ir yerde ki ,  yağla şora farq qoyulmadı, orda yaşamaq masiahat deyil .  
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Şayird ustasına e'tiraz eladi . Loğman öz sözünün üstünda dayandı, an
caq halalik bu şaharda qalınağa razılıq verdi . Bir neça gündan sonra, car 
çakildiyini eşitdilar� Malum oldu ki, bu gün bir nafari padşahın amri ila 
asacaqlar. Loğman şeyirdi ila dar ağacı qurulmuş meydana geldi . Adam
lar toplaşandan sonra, padşah vaziriari ila gedib bir tarafda oturdu, üzünü 
müqassira tutub dedi:  

- Bu saat taqsirlarini bir-bir de, kandiri öz alinla boğazına keçirt ki, 
seni assınlar. 

Müqassir dedi : . 
- Padşah sağ olsun, man bağbanam. Bir gün bağda işladiyim zaman 

oğruya rast geldim. Qaçıb onu tutmaq istayanda, dırmaşıb divara çıxdı, 
küçaya atılanda yıxılıb qıçı sındı. Mani dustaq edib dediler: "Günah san
dedi ki, bağın hasarını uca elamisan. Di var alçaq olsaydı, oğru hoppanan
da yıxılıb qıçı sınmazdı, buna göra seni cazalandırmaq lazımdı" .  

Padşah:  
- Doğrudur, lap doğrudu, - deya cezanın düzgün olduğunu tasdiq eladi. 
Bağhan dedi: 
- Padşah sağ olsun, divan man hörmamişam. 
Padşah dedi : 
- Bes kim hörüb? 
Kişi dedi : 
- Banna. 
Padşah dedi : 
- Ele isa bağbanı azad elayib, bannanı getirin. 
Bağbam buraxdılar, bennam tapıb dar ağacının altına getirdiler.' Cal-

lad kandiri hazırlayanda hanna dedi : 
- Padşah sağ olsun, günah manda da deyil. 
P�dşah dedi: 
- Bes kimdadi? 
Banna dedi : 
- Şayirdimda. 8gar o, karpici çox vermasaydi, man divan hündüra 

qaldıra bilmazdim. 
Padşah amr verdi, şeyirdi tapıb hüzura getirdiler. 
Şayird yalvardı : 
- Karpic çox vermakda manim taqsirim yoxdu, - dedi . 
Padşah soruşdu: 
- Bes kim taqsirkardı? 
Şayird dedi: 
- Padşah sağ olsun, man ustama karpic veranda yoldan bir arvad kc

çirdi . Onun qolunda çox qariba bir qolbaq varıdı . Gözüm qolbağa sata
şanda, heyran qalıb başımı itirdiın. Bir da ayı lıb gördüm ki, usta divarı hö
rüb ucaldıbdı. 

Padşah amr eladi : 
- Bu saat o arvad tapılıb dar ağacının dibine gatiri lsin . 
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Marnurlar axtarıb arvadı tapdı lar, meydana getirdiler. Padşah ondan 
soruşdu : 

- Bu şayirdin ağlını başından alan senin qolbağın olubmu? 
Arvad dedi : 
- Beli . 
Padşah dedi : 
- Ele isa kandir senin boynuna salınacaq. Callad , çak bu arvadı dara ! 
Arvad dedi :  
- Padşah sağ olsun , bu işda man müqassir deyi lam . 
Padşah dedi : 
- Bas kimdi? 
Aıvad dedi : 
- Müqassir zargardi ki, ela qaşang qolbaq qayınb. 
Padşah bir qadar fikirlaşib, onun sözlarini tasdiq eladi, dedi : 
- Doğru deyirsan, yerde da olsa, göyda da bu saat zargari dar ağacının 

dib inde hazır elayin ! 
Marnurlar arvadı buraxıb zargarin dalınca getdilar, bir azdan sonra 

onu çaka-çaka padşahın hüzuruna getirdiler. 
Padşah ondan soruşdu : 
- Qolbağını san qayırmısanmı? 
Zargar dedi :  
- Beli, padşahım. 
- Bes san fikirlaşmomişsan ki, o, çox gözal olsa, baxanın gözleri qa-

maşar, alindaki işleri çaşdırar? 
Zargar padşahın sualına cavab vermaya söz tapmadı . Callad kandiri 

halqalayıb onun boynuna saldı . Ancaq zorgerin boynu yoğun, başı balaca 
olduğundan kandiri saxlamadı. Ha eladilar, başı halqadan çıxdı . Callad 
galib tazim eladi : 

- Padşah sağ olsun, zargarin başı kiçik, boynu yoğundu , kandir da
yanmır, hilmiram na elayim? 

Padşah dedi : 
- Bundan asan na var ki, bir na far başı böyük, boynu nazik adam tapıb 

kandiri keçir onun boynuna, qurtarsın getsin ! 
Callad padşahın arnrini yerina yetirmak üçün adamların içerisina gir-

di, gözlarİ Loğmanın şayirdina sataşanda sevina-sevina qışqırdı: 
- Padşah sağ olsun, başı böyük, boynu nazik adamı tapmışam. 
Padşah dedi : 
- Keçir halqanı onun boynuna. 
Şay ird yalvarıb-yaxarıb müqassir olmadığını dedikda, padşah onun 

sözünü kasdi : 
- Boş danışma, müqassir olub-olmamağının bizim üçün ahamiyyoti 

yoxdu . Bizo yekabaş, nazik boyun lazımdı . Callad, na dayanmısan , assa
na bunu ! 

Loğman bu haqsızl ığa döza bi lmayib irali galib dedi :  
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- Padşah sağ olsun, sizin amriniz doğrudu. Bunun boynu kondira kc
çiri lmalidi .  Ancaq o, manim şayirdimdi. Özümüz da sizin şahariniza qo
naq galmişik. Hala paytaxtın gözalliyini doyunca seyr etmamişik. Bunu 
mana bağışla. Qoy sizin sağlığınıza gazib mamlakatiniza tamaşa elasin .  

Padşah Loğmanaın sözlarini bayanib dedi : 
- Doğru deyirsan, qoca, aferin, onu sana bağışlay ıram. Callad, burax, 

müqassiri, qoy getsin. 
Callad kandiri şayirdin boğazından çıxarıb azad eladi. Onlar qayıdıb 

manzillarina galdikda, Loğman dedi : 
- Bu na yaxşı şahardi . Qalıb burda yaşamaq lazımdı.  
Şayird utana-utana başını aşağı salıb dedi : 
- Y ox, usta, bir şaharda ki, yağla şorun farqi olmadı, orda yaşamaq 

qorxuludu. Başımızı badenimizin üstünda salamat saxlamaq üçün bıırdan 
getmayimiz maslahatdi. Loğman güldü. O saat şahardan çıxıb getdilar. 
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HEYVANLAR HAQQINDA NAGILLAR 

Tülkü, tülkü tünbaki 

Biri var idi, biri yox idi, bir tülkü var idi . Günlarİn birinda tülkü baba 
quyruğunu belina qoyub çölda gazirdi ki, görsün quşdan, camdakdan bir 
şey tapırmı, yesin . Çox gazdi, çox dolandı, axırda galib çıxdı bir quyunun 
başına. Boynunu uzadıb ayildi, quyuya baxdı. Gördü quyunun dibina bir 
parça ağappaq quyruq düşüb. Tülkü sevindiyİndan oynamağa başladı . 
Uzun quyruğunu yerla sürüya-sürüyo bir xeylok oynadı . Sonra öz-özüna 
dedi: "Yaxşıca alima quyruq düşüb, onu yemasam, heç hara getmayaca
yom".  Tülkünün ağzının suyu axmağa başladı . Ela bil quyruq çağırıb ona 
deyirdi : "Tülkü baba, gal mani ye, tülkü baba, gal mani ye" .  

Tülkü baba özünü saxlaya bilmayib quyuya tullandı , guppultu ila qu
yunun dibina düşdü. Yazıq tülkünün azilmami ş  bir yeri qalmadı . Uful
daya-ufuldaya ayağa qalxdı ,  quyruğun yanına getdi. Ağzını açdı ki, quy
ruğu yesin, donub yerinda qaldı. Dema, bu quyruq deyilrrıiş, bir parça ağ 
daş imiş. Tülkü baba çox fikir eladi ,  tadbir tökdü, İstadi quyudan çıxsın, 
çıxa bilmodi . Çünki quyu çox darin idi. Tülkü baba quyruğunu yanına qı
sıb, bir küncda çömboldi . Aranı dağa apardı, dağı arana gatirdi, fıkirlaşdi 
ki, buradan na cür çıxsın. Bir da gördü bir i lanla, bir tısbağa onun yanına 
galir. 

Tülkü baba sevinib dedi : 
- A ilan, a tısbağa qardaş, siz burda na gozirsiniz? 
Tısbağa cavab verdi: 
- Tülkü baba, biz da sanin kimi öz tamahımızın ucundan btıraya düş-

ınüşük Kanara çıxa bilmirik. 
Ela bu vaxt quyunun başından sas galdi : 
Tülkü dedi : 
- Gizlanak, görak bu kimdi? 
Har üçü bir küncda gizlandilar. B ir az keçmişdi, bir da gördülar bir 

şey tappıltı ila quyuya düşdü. Baxdılar quyuya düşan çaqqaldı . Tülkü ona 
baxıb güldü. Bu da tülkü babagit kimi aldanmışdı. Tamalıının ucundan 
özünü quyuya salmışdı. Tülkü harkdan dedi: 

- Çaqqal qardaş , xoş galmisan , beş gotirmisan? 
Çaqqal tülkü baban ı görüb bağırdı :  
- Axmaq-axmaq danışma , çakil o yana görüm . Quyruq özümündü. 
Tülkü baba cavab verdi : 

· 

- Ay axınaq çaqqal, heç acıqlanma. O quyruq dcyi l, bir parça ağ daşdı .  
Soni aldadan kimi,  moni da aldadıb bura sal ıb .  İndi hamımız burda acın-
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dan qırılacağıq. Çaqqal dodaqlarını büzüb ağlamağa başladı .  Bu zaman 
quyunun başından bir gurultu eşidildi . Tülkü baba çaqqala dedi: 

- Axmaq�axmaq ağlayıb baş-gözümüzü apanna. Quyunun başında 
sas-küy var. Gal gizlanak, görok indi qonağımız kim olacaq. 

Çoki lib bir küncda gizlandilar. 
Bir az keçmişdi, bir zorba qurd quyudakı daşı quyruq hesab eloyib atıl

dı, şappıltı ila quyunun dibina düşdü. Qol-qabırğası azilmiş halda yerdon 
qalxıb quyruğun üstüne cumdu. Baxdı ki, quyruq na gozir. Bu, bir ağ daş 
imiş .  Acıqlı-acıqlı o tarafa, bu tarafa baxmağa başladı, ucqan künca qı
sılmış tülkünü, çaqqalı, tısbağanı, bir da ilanı gördü. Qurd bağırdı: 

- Y oxsa burdakı quyruğu siz yemisiniz? 
Çaqqal qorxusundan tülkünün böyrüna qısıldı. Tülkü quyruğunu yera 

sallayıb qulaqlannı irali uzatdı. Qurda cavab verdi: 
- Qurd ağa, heç acıqlanma. Bura san deyan yer deyil . Hamımız acın

dan ölacayik. San göran quyruq deyil, bir parça ağ daşdı. O daş bizi alda
rlan kimi, sani da aldadıbdı. Ax tamah, tamah . . .  

Qurdun qulağı büzüşdü, İstadi tülkü babaya cavab versin, quyunun ba
şından bir sas galdi. Bunlar hamısı qaçıb gizlandi .  Bir yeka donuz tappıltı 
ila quyuya düşdü. Donuzun ayağı o qadar ağnmışdı ki, ayağa qalxa bil
mirdi. Quyudakılar buna baxıb gülüşdülar. Donuz ağlaya-ağlaya dedi :  

- Qardaşlar, bas siz burda na qayınrsınız? 
Tülkü baba cavab verdi : 
- Heç soruşma, donuz qardaş, sanin başına galan bizim da başımıza ga

lib. Gal bari görak bu bir parça ağ daş daha hansı axmağı bu tora salacaq? 
Bu zaman quyunun başından bir donquldanma eşi dildi. Bunlar altisı da 

qaçıb gizlandi. Bir böyük ayı gurultu ila quyunun dibina düşdü. Ayı yum
şaq idi, heç yeri azilmadi, tez ayağa durdu, tüklarini qabartdı, acıqlı-acıq
lı har tarafa göz gazdirdi .  Quyudakıları görüb dal ayaqlan üsta qalxdı ,  
gözlarini baraldib qışqırdı : 

- Deyin görüm burdakı quyruğu hansınız yediniz? 
Quyudakıların dili tutuldu. Tülkü baba irali yeriyib qorxa-qorxa dedi : 
- A ayı lala, biz quyruq yemarnişik San gördüyün quyruq deyil ,  bir 

ağ daşdı. Sanİ aldadan kimi, bizi da aldadıb bura salıb . Heç acıqlanma. 
Burdan na san çıxa bilacaksan, na da biz. 

Ayı tülkü babanın sözüna gülüb, sıçradı ki , quyudan çıxsın, amma ba-
carmadı . Çünki quyu çox darin idi. 8lacsız qalıb tülküya dedi : 

- Tülkü baba, bas na elayak ki, burdan çıxaq? 
Tülkü baba cavab verdi :  
- Man da bi lmiram. Galin hamımız bir yerda yaxşıca fıkirlaşak, görak 

bir yol tapa bilarikıni? 
H ara bir tarafda o turu b fikirleşmaya başladı . Amma na qadar fıkirloş

dilarsa, bir yol tapa bi lmadi lar. Axırda hamısı yoru ldu . Hara bir tarafda 
uzanıb yatdı . Ancaq tülkü baba yatmadı, fikir elayirdi ki, bir kol ak tapsın, 
bunların hamısını ayı qırsın, özü da onun al indan qurtarsın. 
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O günü onlar ac qaldılar, sabahı da ac qaldılar. Üçüncü gün tülkü gör
dü daha dura bilmir, acından ölecek. Yoldaşlarını başına topladı .  Üzünü 
onlara tutub dedi : 

- Qardaşlar, görürsünüz hamımız acından ölürük. Hamımızın ölmayi
mizdense, yene da birimizin ölmeyi yaxşıdı . Qoyun man bir malını oxu
yum, har kimin adı axıra düşse, onu yeyak. 

Yoldaşlarının hamısı buna razı oldu. Tülkü ayağa qalxıb oxumağa baş-
ladı . Görak na cür oxuyur? 

Tülkü, tülkü tünbaki, 
Quyruq üste lünbaki . 
Ayı axmaq, 
Donuz toxmaq, 
Qurd ulavuş, 
Çaqqal çavuş, 
İlan qamçı , 
Tısbağa çanaq, 
Biz ona qonaq. 

Hamı bir-birinin üzüna baxdı. Tülkü üzünü ayıya tutub dedi :  
- A ayı lala, san bilirsan ki,  biz burda na su tapacağıq içak, na arpa, 

buğda tapacağıq ölçek. Ona göre da bize çanaq saxlamaq lazım deyil. 
Man nağmani oxudum. Mandan demek, sizdan yemek. 

Onlar tökülüb tısbağanı yediler. 
Ayı dedi :  
- Tülkü baba, bundan bir şey olmadı. Bir da oxu. 
Tülkü oxumağa başladı : 

Tülkü, tülkü, tünbaki, 
Quyruq üste lünbaki .  
Ayı axmaq, 
Donuz toxmaq, 
Qurd ulavuş, 
Çaqqal çavuş, 
İlan qamçı, 
Birca damcı .  

Y ena hamı bir-birinin üzüna baxdı . Tülkü dedi:  
- A ayı !ala, de görüm, bizim burda atımız, ulağımız yox, qamçı na

yimiza lazımdı? Man nağmani oxudum. Mandan demek, sizdan 
yemek. 

Tökülüb ilanı da yediler. 
Ayı dedi : 
- Tülkü baba , bundan da bir şey olmadı. Bir da oxu görak kime düşür. 
Tülkü oxumağa başladı :  
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Tülkü , tülkü , tünbaki , 
Quyruq üsta lünbaki .  
Ayı axmaq, 
Donuz toxmaq, 
Qurd ulavuş, 
Çaqqal çavuş , 
Bizdan sovuş. 

Hamı tü lkünün üzüm:l baxdı :  
Tü lkü dedi : 
- Qardaşlar, çanaqla qamçını yedik. Qaldı indi bizim çavuşumuz. Ça

vuş nayimiza lazımdır? Dava elamayacayik ki, talim vera, maclisa gct
mayacayik ki, azan deyo. Mandan demak, sizdan yemak. 

Tökülüb çaqqah da yedilar . O günü bela keçirdilor. Gcca yatdılar. Sa
har tezdan yenidon bir-birinin üzüna baxdılar. Ayı dedi : 

- Tülkü baba, acından ölüram, oxu görak indi kima düşür. 
Tülkü oxumağa başladı : 

Tülkü, tülkü, tünbaki . 
Quyruq üsta lünbaki . 
Ayı axmaq, 
Donuz toxmaq, 
Qurd ulavuş, 
Sasi bayquş.  

Yena da hamı bir-birinin üzüna baxdı . Tülkü dedi: 
- Ayı lala, ulavuş bizim nayimiza lazımdı? Ela asiina baxsan, o uladı 

ki, biz bu güna qaldıq. indi acından qınlınq. Man nağmani oxudum. 
Mandan demak, sizdan yemak, .  

Ayı o saat qurdu qarmaladı . Basıb onu da yedilar. O günü da bela ke
çirib sabahı eladilar. Ayı üzünü tülküya tutub dedi : 

- Tülkü baba, acından ölüram. Durma oxu, bir nahar eloyak. 
Tülkü oxumağa başladı : 

Tülkü, tülkü, tünbaki, 
Quyruq üsta lünbaki . 
Ayı axmaq, 
Donuz toxmaq . . .  

Y ena da ha mı bir-birinin üzüna baxdı . Tülkü dedi : 
- Ayı lala, de görüm toxmaq bizim nayimizlJ lazımdı . Mandan demak, 

sizdan ycmak.  ' , 

Ayı o saat pancasila basıb donuzun belini qırdı. Haros i bir tarofdan 
onun atini  parçalayıb yemaya başladılar. 

Bir neça gün da donuzun ati ila dolandılar. Tülkü donuzun otindan bir 
qadar qoltuğunda gizlamişdi .  Bumunu qoltuğunun altına sal ı b onu ycyir
di .  Ayı onu görüb dedi :  
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- Tülkü baba, atİ hardan alıb yeyirsen? Mene de ver. 
Tülkü baba cavab verdi :  
- Heç haradan almıram . Öz qoltuğumun etid i ,  söküb yeyiram. Sen de 

öz qoltuğunun etini sök, ye. Ayın ın  ağl ına batdı, öz qo ltuğunu dişi i le sök
dü. Qan başladı sel kimi axmağa . O qadnr qan axdı ki, axırda ayı taqet
den düşdü, yera uzanıb öldü.  Tülkü, "Mon deyondo ayı axmaq, mene gü
lürlor" , - dey ib gü le-güle ayının etinden parçalay ıb yemoya başladı. Bir 
müddet de ayının eti ila dolandı.  Sonra yene aclıq ba şladı . Tülkü acl ığa 
davam getire bilmayib, harkdon vaqqıldamağa baş ladı .  Tülkü vaqqıl
daya-vaqqıldaya deyirdi : 

- Ax tamah, ax tamah ! . .  Son no pis şeysen.  8gar tamaluını yığsaydım, 
bura düşmazdim ! 

Bir ovçu ordan keçirdi. Tülkünün sesini cşidib, quyunun başına geldi . 
İp sallayıb tülkünü quyudan kenara çıxartdı, dedi :  

- Ay tülkü, camaatcia toyuq qoymadın , çöllerde quş qoymadın, yazıq
lann hamısını boğub yedin. indi da man seni boğub öldürecom, daıini so
yub boğazından çıxardacağam . 

Ovçu tülkünü boğub, kanara atdı . O, ele bil irdi ki , tülkü ölüb. B ıçağını 
itilayirdi ki, onun derisini soysun. Birden tülkü yerdon sıçrayıb götürüldü . 
Ovçu sese qannlıb baxdı ki, tülkü odu tepenin başında. Ses de onun se
sidi , deyir: 

- Ovçu qardaş, adam işin birini qurtarmaınış, o birine başlamaz. Hala 
bir bax, gör boğub öldürübsen, ya yox, sonra derisini soymağa hazırlaş.  

Ovçu bir söz demedi. Gördü ki,  tülkü düz deyir. Kor-peşman evina 
qayıtdı. 

Tülkü va hacıleylak 

Keçmiş zamanlarda bir tülkü, bir da bir hacıleylak var idi .  Bunlar qar
daş olmuşdular. Bir gün tülkü hacıleyloyi qonaq çağırdı. Bir qazan ayran
la şorba bişirdi , bir siniye tökdü, getirib süfroya qoydu. Yemeya başladı
lar. Qab dayaz idi. Hacılcylayin dirndiyine bir düyü da galmirdi. Amma 
tülkü har dafa dilini uzarlanda şorbanın bir tarafini yalayıb qurtarırdı. Be
le-bela hacıleyla k b ir neça düyü götürono qadar tülkü ayranla şorbanı ya
layıb qurtardı. Hacı leylek tamam ac qaldı . Hacıleylak deyine-deyine evi
ne gctdi . O gece salıere kimi qarnı curuldaya-curuldaya ac yatdı . Bir ne
çe gün keçdi , tülkü ycne de hacılcylayi qonaq çağırdı . Hacıleylek üzü
yumşaq bir quş idi . Üreyinde ne var idi, hamıs ın ı  unutdu, yene de tülküya 
qonaq getdi . Tülkü bu dofa da şorba biş irdi ,  s in iye tökdii , gatirib süfroyo 
qoydu.  Yeno hac ı ley lak di ındiyilo iki düyü götiirmamiş, tülkü şorbam ya
layıb qurtardı . Hacılcylak ycna da ac qaldı ,  üroyindo dedi :  "Yaxşı, tülkü, 
sanla manimki qals ın . Bu hayıfi yerde qoymaraın" . Hacı leylok özünü şad 
göstordi , tii l küyo ded i :  
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- Qardaş , çox sağ ol, mana xacalat verdin. Xacalatindon çıxaram. Gal 
bir seyra çıxaq könlümüz açılsın . 

Tülkü dedi :  
- Ela manim könlürn seyra çıxrnaq istayird i . Ay sağ ol. Ürayirndan 

xabar verdin . 
Hacıleylak dedi : 
- Onda rnanirn qanadlarırnın üstüna min, göyda seyr elayak. 
Tülkü hacıleylayİn qanadının üstüna mindi. Hacıleylak göya qalxdı .  

Bir az gazandan sonra Hacıleylak tülküya dedi: 
- Qardaş , bax, gör yer na tahar görünür? 
Tülkü dedi: 
- Bir xırrnan boyda görünür. 
Hacıleylak bir az da yuxan qalxıb dedi : 
- Qardaş , indi bax , gör na tahar görünür? 
Tülkü baxıb dedi : 
- Yer, heç görünrnür. 
Hacı leylak bir az da yuxan uçub dedi :  
- Qardaş, tay qanadırn ağnyır, yorulrnuşarn . Bir az düş, qanadırnın 

dincini alım. 
Tülkü dedi :  
- Ay qardaş, başına dönüm, qurban olum, man bu göyün üzünda hara-

ya düşürn? Na tahar düşürn? Mani aşağı endir . 
Hac ıleylak dedi : 
- Y ox, qanadlarırn ağnyır, düşmesan yera salacağam . Özün bil. 
Tülkü hacıleylayİn toruna düşdüyünü b il ib, hiyla galmaya, yalvarına-

ğa başladı : 
-;- Qardaş , bir qalatdi elamişarn, yamanlığa yaxşılıq deyiblar. Gal bu 

dafa günahırndan keç, ölünca sana xidrnat edaram. 
Hacıleylak onun sözünü qabul clarnayib dedi : 
- Y ox, yaxşılığa yaxşılıq yarnanlığa yamanlıq deyiblar. Na akarsan, 

onu biçarsan, man sana borclu idim, borcumu verirarn. Hacıleylayİn tül
küya yazığı galdi, göyün qatından aşağı endi, beş-on arşın hündürlükdan, 
- al galdi - deyib tülkünü qanadın ın üstündan havaya tulladı. Yel tülkünü 
harlaya-harloya gatirib bir dasta maktab uşağının yanında yera saldı . 
Uşaqlar yüyürüşanda birinin kitabı yera düşdü. Tülkü o saat kitabı götür
dü. Qaçıb bir dağın döşünda bir rnağaraya girdi. Onwı sol qabırğası azil

mişdi deya uzağa gctrnirdi. Mağaranın ağzına çıxıb, kitabı açdı va rnızıl
darnağa başladı : 

Bir ayı burdan keçirdi, gördü tülkü alino bir kitab alıb oxuyur. Ayı so-
ruşdu: 

- Ay tülkü baba, alindaki nadi? 
Tülkü ded i :  
- Utanmırsan, mano tülkü baba deyirsan? Görmürsan ki,  man rnolla

yam uşaq oxuduram? 
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Ayı dedi : 
- B i lmamişam , bağışla, ay molla ami ,  manim iki oğlum var, gatirsam 

onlara dars verarsanmi? ati sanin , sümüyü man im . 
Tülkü dedi : 
- Niya vermiram? Çox yaxşı dars veraram. İki ayda onlara bütün elm-

lari öyradaram. 
Ayı evina getdi, uşaqlarını gatirib tülküya verdi . Tülkü dedi : 
- Get, arxayın ol, bunları lap yaxşı oxudacağam. 
Tülkünün bir manzili var idi ; manzilin qabağı enli, gerisi dar idi. Ayı

nın balalarını apanb o dar yerda parçaladı , bir ncça gün yedi . Sümüklarini 
da torbaya yığıb ağzını bark-bark bağladı. Ayı bir neça aydan sonra galib 
dedi : 

- Uşaqları gatir görüm, na tahar oxuyurlar. 
Tülkü dedi: 
- Hala uşaqlan sana göstarmak olmaz. Göstarsam, gözlarİ yayınar, 

huşlan dağılar. Get, sonra galarsan. 
Ayı qayıdıb getdi. Bir neça aydan sonra ayı öz-özüna dedi; ·.' :Gedim, 

uşaqlan görüm". Galdi , tülkünün yanına, dedi : 
·. ' 

- Uşaqları könlüm istayir, Gatir görüm. 
Tülkü dedi : 
- Göstara bilmaram. Huşlan dağılar. 
Ayı yeno qayıdıb getdi. Bir aydan sonra yena galib dedi : 
- Uşaqlan gatir görüm, könlüm istayir. 
Tülkü ayın ın balalannın sümüklarini gatirib ayının qabağına atdı .  Ayı 

dedi :  
- Bu nadir? 
Tülkü dedi : 
- Bas dememişdin balalarıının ati sanin, sümüyü manim? ! Man da ela 

eladim. atıarini yedim, sümüyü da budur. 
Ayı tülkünün üstüna yüyürdü ki, onu parçalasın. Tülkü yuvasının dar 

yerina girdi. Ayı ora sığışmadı, başını soxanda tülkü dal deşikdan çıxıb 
qaçdı . Ayı birtahada geri qayıtdı. Bir cütçünün yanına galib dedi : 

- Ay cütçü baba, allah qüvvat versin ! 
Cütçü dedi :  
- Sağ ol, ayı qardaş. 
Ayı dedi :  
- Tülkünün manim balalarımı yediyini bilirsanmi? 
Cütçü dedi : 
- B il iram. 
Ayı dedi :  
- Bu sözü heç kasa demo, sana günda bir qoyun veracayam . 
Cütçü dedi : 
- Yaxşı ,  demorom. 
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Har gün ayı bu cütçüya bir qoyun verirdi.  Kişi qoyunu aparanda arvadı 
soruşurdu : 

- Bu qoyunu hardan alırsan? 
Kişi deyirdi : 
- Sana borc deyil.  san ye . Neylayirsan soruşursan . 
Bir gün kişi qoyunu gatirando arvadı ded i : 
- Qoyunu hardan aldığını dcmasan, sanda oturmayacağam. 
Kişi ahvalatı ona nağıl edib dedi : 
- Ayıdan al ıraın. 
Kişinin sözlarini ayı hayırdan eşidirdi , harkdan qışqırıb dedi: 
- Yaxşı ,  sahar gör sanin başına na oyun gatiracayam. 
Kişi arvadına dedi : 
- Qoyun qamını dalirdi? indi, mani yaxşı ölüma verdin . 
Kişi ayının qorxusundan cüta da getmadi . Qohum-qardaş yığışıb kişi

ni töhmatladilar. 
- A kişi , yerini boş qoyma, get ak. 
Kişi el töhmatina boğuldu , sahar qorxa-qorxa akin yerina geldi . Bu 

zaman tülkü onun yanına galib dedi : 
- Ay cütçü baba, neço gündür niya cüt akınirsan? 
Kişi ahvalatı tülküya nağıl edib dedi : 
- Tülkü baba, bir ayı manim başıma bu oyunu getirdi. Onun qorxusun-

dan gala bilmiram. 
Tülkü dedi : 
- Na verarsan onu öldürüm? 
Cütçü dedi :  
- Sana iki toyuq, bir xoruz veraram. 
Tülkü sevindi, cütün bir o başına tullandı, bir bu başına tullandı, oyna

dı c\edi : 
- Sabah man quyruğuma bir süpürge bağlayacağam, sonra o dağın ba

şına çıxacağam, o yana-bu yana yüyürüb toz elayacayam. Ayı senin ya
nma galib deyacak "o na tozdur?" Onda deyorsan, "padşahın oğlu azar
lıdı, hakimlar ona ayı ati darman deyiblar. O toz eleyan padşahın qoşu
nudu, ayı axtarır" . Onda ayı deyacak, "mon barda gizlanim?" Onda san 
deyarsan ki, " gal bu çuvala gir, ela bilsinlar ki,  buğdadı" . Sonrası ila işin 
yoxdu . 

· 

Sahar tezdan tülkü quyruğuna bir süpürge bağladı , harnin dağın başına 
çıxdı.  Gözladi, ayı cütçünün yanına galando, o yana-bu yana yüyürüb toz 
elodi . Ayı baxdı ki, tapanİn başında bir toz qalxıb, göyün üzünü tutub. 
Ayı cütçüdan soruşdu: 

- O  na tozdu? 
Cütçü dedi :  
- Hala bilmirsan? Tez ol gizlan ! 
Ayı dedi : 
- Na var? 
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Cütçü dedi : 
- Padşahın oğlu azarlayıbdı, hakimler ona ayı eti darman dcyibler . O, 

parişah ın qoşunudu, ayı axtarır. 
Ayının canına qorx.u düşüb dedi : 
- Bes barda gizlenim? 
Cütçü dedi : 
-· Gel, gir bu çuvala, ağzını bağlayım . Elo bilocakler toxumdu. 
Ayı çuvala girdi . Cütçü ağzını bark-berk bağladı . 
Kişi yavaşca tülküyo al eladi. Tülkü da geldi . Herasi bir ağac götür-

düler, ayını döyınaya başladılar. O qodor döydülar ki, ayı öldü. 
Cütçü dedi : 
- Sabah toyuqları , xoruzu gatiracayam. 
Sahar cütçü cüto çıxmışdı . Tülkü onun yanına galib dedi: 
- Bas toyuqlar neca oldu? 
Cütçü dedi:  
- Bay, yarlımdan çıxıb. Saher gatiraraın. 
Sabah yena tülkü cütçünün yanına geldi . Cütçü ayran yemişdi , qarnı 

quruldayırdı. Tülkü ondan soruşdu: 
- Cütçü baba, o ses eden nadi? 
Cütçü dedi : 
- Na bilim, bir neça il bundan qabaq hark aclıq oldu, onda bir tazı kü-

çüyü yedim. indi senin sasini eşidib, isteyir çıxsın. 
Tülkü dedi : 
- Ay cütçü baba, qurbanın olum, qoyma ç ıxs ın, man qaçım. 
Cütçü dedi:  
- Qorx.ma, qoymaram çıxsın, tez qaç ! 
Tülkü qaçıb gözden itdi , cütçü da sevina-sevine evine geldi . 

Şirla tülkü 
Bir şir meşade gozirdi , gördü bir tülkü o qador arıqlayıb ki, yerimaya 

taqati yoxdur. 
Şir dedi : 
- Ay tülkü, sana ne olub bu güne düşübsan? 
Tülkü dedi : 
- Bir haftadir acam, yemaya heç ne tapa b ilmiram . 
Şirin tülküya yazığı geldi, gedib bir heyvan parçaladı , gatirib tülküya 

verib dedi : 
- Tülkü qardaş, gol doyunca ye, qıçlarına qüvvot golsin. 
Tülkü dedi : 
Menim hünorim deyil ki,  senin kimi qüvvatli heyvanm qabağından ot 

ycyam. 
Şir dedi : 
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- Ay tülkü, qorxına , görmürsan man özüm getirmişarn san yeyasan. 
Şir na qadar dedisa, tülkü inad göstarib ato yaxın durmadı .  
Axırda ş ir  dedi : 
- Bas neylayim ki, son yeyasan? 
Tülkü dedi : 
- Onda gatir al-ayağını bağlayım , sonra arxayın yeyim. 
Şir razı oldu. Tülkü ölmüş heyvanın bağırsaqlarını çıxartıb şirin al

ayağını möhkam bağladı, özünü da günün qabağına uzadıb dedi : 
- Şir qardaş , san bir az yat yuxula, man tamam arxayın olum. 
Ş ir başladı yatmağa, amma tülkü yena da yemadi. Şir hala yuxuya get-

mamişdi, odur ki, dedi : 
- Bas indi niya yemirsan? 
Tülkü dedi : 
- San rahat olmayınca yemayacayam. 
Tülkü gözlayirdi ki, bağırsag qunısun, çünkü o qunıduqca barkiyirdi . 

Tülkü o qadar gözladi ki, bağırsaq günün altında qunıyub damir kimi 
möhkam oldu. Ham da şir yuxuya getdi . 

Tülkü atdan doyunca yedi. Ş ir sahara qadar yatdı , ayılmadı . Sahar gö-
zün açıb gördü , al-ayağı hala da bağl ıdı,dedi : 

- Tülkü !ala, gal al-ayağımı aç. 
Tülkü dedi : 
- Hara açıram, atin hamısını yemomiş açmayacağam . 
Şir bir-iki gün da gözladi ,  tülkü o qadar yemişdi ki, porsuğa dönmüş

dü. Şir na qadar dedisa, tülkü onun allarini açmadı . 
Axırda şir bağırsağı qırmaq istadi . Har dafa güc verib allarini tarpat

dikca qurumuş bağırsaq maftil kimi atini kasib, sümükda dayandı .  Şir 
çox çalışdı , çapaladı alini aça bilmadi. Axırda cin vurdu beynina , üzünü 
tülkıüya tutub dedi : 

- Ay namard, man sani aclıqdan qurtardım, san gör mana neyladin. 
agar alimi aça bilsam gör sana na elayacayam . 

Şir o qadar qazablanmişdi ki, narasi meşani götürmüşdü . 
Ela bu vaxt yaxından bir çaqqal keçirdi . O, şira yaxınlaşıb ahvalatı öy

randi. Ş ir başına galanlari ona söyladi . Çaqqal dedi: 
- Şir qardaş , heç darıxına, man bu saat sanin al-ayağın ı açaram. 
Çaqqal bir xeyli allaşib dişi ila bağırsağı kosdi. Şir ayağa qalxdı, etra

fa göz gazdirdi , tülkünü görmadi . O, qaçıb gözdan itmişdi. Tülkünün şira 
xayanat edib hiyla ila onun al-qolunu bağlaması, çaqqalın isa onu xilas 
etmosi ş ira çox asar eladi . 

Öz-özüna dedi : 
- Man bütün heyvanların an güclüsü o lduğum halda bir tülkü gör ba

ş ıma na oyun gatird i?  
Odur ki ,  geca-gündüz axtarıb tülkünü tapdı, ela bir naro çakdi ki, tül

künün qorxudan ürayi partladı .  Şir dedi : 
Namardimin axırı bax bela olar. 
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aliyarla dovşan 

Biri var idi, biri yox idi, bir kandli var idi .  Bu kandlinin birca parça 
bostan yeri var idi . Kandli bu yerda qovun akmişdi . Vaxt galdi , vada çat
dı, qovunlar yetişdi . Bostan çox yaxşı mahsul gatirmişdi . Qovunlar şakar 
kimi şirin idi. Qovunlann içinda bir san qovun var idi ki, atri yetmiş 
ağaclıqdan adamın huşunu aparırdı. Kandli bu qovunu qırmırdı, saxlayırdı 
ki, xana aparsın. Balka ondan bir xalot ala. Amma qaza işi torsina çevirdi. 

Bir gün xan şikara çıxmışdı. Yolu kandlinin bostanının yanına düşdü. 
Xan bostana gedib san qovunu gördü. Qovuna xeyli tamaşa eladi . Qovun 
onu lap heyran elamişdi . İstadi sarı qovunu qırsın. Gördü qovunun daril

masina hala bir-iki gün qalıb . Xan kondlini yanma çağınb dedi: 
- Üç gün keçor, dördüncü günü bu qovunu mana gatirarsan. 
Kandli baş ayib dedi : 
- Xan sağ olsun, cla man bu qovunu sana gatiracakdim.  Baş üsta , ga

tiraram. 
Xan atma minib gctdi . Kandli da evine galdi, oğlu aliyarı çağınb dedi: 
- Oğul, üç gün garak gccalari san bostanda qalasan, gündüzleri da 

man qalam. 
Oğlu dedi : 
- Na olub ki? 
Kandli dedi: 
- Xan bostanımıza galmişdi . Sarı qovun xoşuna galdi. Garak onu qo

ruyub üç gündan sonra xana aparaq. 
etiyar sarı qovunu özüna saxlamışdı . Atası xan adını çokanda aliyar 

başını aşağı salıb başladı fikirlaşmaya. Ela ki, gün batdı aliyarın atası 
qoltuğuna bir parça çörak vurub, bostana keşik çekmaya gctdi. 

aliyar o geca sahara kimi yatmadı . Sahar atası eva qayıdıb , aliyarı 
bostana gönderdi . İki gün bela keşik çakdilar. Axınncı gün da kcşik ça
kib, qovunu xana aparacaqdılar. 

Bunlar burda qalsın, siza xabar verim dovşandan. Dovşan hark acmış
dı. Özünü harnan bostana yetirdi .  Sarı qovunun yanına getdi, yaralayılı ye
maya başladı. aliyar keşik çakirdi. Dovşanı gördü, tez qovlayıb bostan
dan çıxartdı. aliyar gedib gördü, sarı qovunu dovşan yaralayıb. Bir xeyli 
fikirlaşdi . Öz-özüna dedi: "Sarı qovun xana qismat olmadı, qalanını da 
özüm yeyacayam" .  etiyar qovunun qalanını da yeyandan sonra özünü 
atasına çatdınb dedi: 

- Ata, dovşan bostana girib sarı qovunu yeyibdi. 
Kişi başına döya-döya bostana getdi . Gördü ki ,  sarı qovun yoxdu. Tez 

xanın yanına gedib dedi :  
- Xan , başına dönüm , dovşan bostana girib sarı qovunu yeyibdi . Oğlum 

farasatsizlik elayib , dovşanı görmayib. Garak günahımızdan keçasan. 
Xan bu sözü eşidanda çox qazablandi . 8ınr eladi :  
- aliyarın boynunu bu saat vurarsımz. 
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Kond li çox yalvardı, xan onun sözünü eş itmadi . amr elad i , ki ş ini dö
yüb bayıra atdılar. Yazıq kaııdli  baş-gözü yarılmış cvina galdi . Arvadı 
onun qabağına ç ıxdı , qoııum-qonşu yığıld ı .  

Kandli xanın arnrini bunlara söyledi . 8l iyann kefi pozuldu, rangi qaç
dı. Evdon çıxıb yavaş-yavaş bostana getdi, oturuh ağlamağa başladı. 8li
yar baxdı ki, budu dovşan golir. İstadi onu vura. Amma dovşan qaçmadı .  
aliyar taoccüblondi . Dovşan adam kimi dil açıb dedi : 

- aliyar, niyo ağlayırsan? 
aliyar dedi : 
- Atam sarı qovunu xana saxlatdırmışdı. San galib yemisan. Xanın acı-

ğı tutub, oım elayib ki, monim boynumu vursunlar. Onun üçün ağlayıram . 
Dovşan dedi : 
- Gal, ikimiz birloşak, xanı öldürak . 
al iyar dedi : 
- San zaif bir dovşan.  Man d<:ı balaca bir uşaq. Biz o böyüklükda xanı 

neca öldüra bilarik? 
Dovşan dedi : 
- Öldüra bilarik. San man deyana qulaq as . Man bu geea xanın üzüm

lüyüna girib, üzümlarİ korlaram. Xanm başı qanşar, san da yaddan çıxar
san. Sonra işin dal ısına baxarıq. 

81iyar dovşandan razı qaldı. Dovşan geca özünü xanın üzümlüyüna sal
dı .  Y axşı üzümtari yedi ,  yemadiyin i da qırıb yera tökdü, ayaqlayıb azdi. Sa
har tezdan bağhan bağa gedib gördü bağda üzüm qalmayıb , hamısı azilib ye
ra tökülübdü. Baxdı, dovşanın raddi qalıb . Bağhan başını yola-yola gedib 
xana xabar verdi. Xan bağa galib gördü ki, doğrudan da, bağın üzümlarİ ta
mam korlanı b. Xan dovşanın raddini gördü . Xan hark qazablanib amr eladi : 

- Ovçular hazır olsunlar, dünyada na qadar dovşan var, hamısını qır
sınlar . 

dvçular çöla çıxdılar, na qadar axtardılar, dovşanı tapmadılar. Xan 
qazabl<:ınib dedi : 

- Garak özüm gedam, dovşanı tapıb öldüram. 
Xan at mindi, çöla çıxdı .  İki gün çölü doland ı . Amma dovşanı tapa bil

modi . Bark yoruldu . Özünü bir kölgaliya yetirdi, atdan düşdü. Atını yan
çidar elayib otlağa buraxdı .  Özü da uzanıb yatdı. 

Xan burda yatmaqda olsun, eşit dovşandan. Dovşan xanı yatmış gördü, 
tez özünü al iyara yetirib dedi : 

- Xan yatıb . Gal tez gedok. Man onun gözl<:ırini eırmaqlaram , san da 
narın torpaq götürüb, göz larina tökarsan . Qoy kor olsun, bizim eanımız 
qurtarsın .  

aliyar razı olub dovşana qoşuldu. Har ik is i  galib xan yatan yera çatdı .  
Dovşan 8liyara dedi : 
- İki ovuc torpaq götür. 
eliyar torpağı hazırladı.  Dovşan xanın başı üstünda durdu . Var gücü 

i la  xanın gözünü cırmaqlad ı .  Xan gözünü açınaq İstoyanda aliyar da tor-
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pağı onun gözüna tökdü. Xanın çığırtısı çölü götürdü. aliyarla dovşan qa
çıb gözdan itdi lar. Xan iki gözdon kor olub geeani çölda qaldı. Qurd-quş 
xana hücum elayib onu parçaladılar. aliyarla dovşan da xanın zülmündan 
xilas oldudar. Kanda xobar yayıldı ki, xan ölüb. Camaat meyidini getir
moya getdi . Dovşan aliyan tapıb dedi : 

- 8liyar, gördün, öldürarik. B irliyin qabağında zülm dayana bilmez. 

Arıların qazabi 

Biri var idi, biri yox idi, bir fil var idi . Bu fıl hala balacalığdan çox dacal 
idi. Har dafa bir heyvanla dava-dalaş edardi. Günlerin birinda fil meşado 
xortıununu bir ağaca dolayı b o taraf bu tarafa silkalayirdi . Ağac az qalırdı 
kötüyündan qopsun. Demo bu kötüyün dibinde bal arılarının yuvaları var
mış. Fil ağacı torpatdikca arıların yuvaları dağılırdı , odur ki, arılar dediler: 

- Fil qardaş, sand\Jn xahiş edirik ki, yuvalanmızı dağıtmayasan . 
Fil dedi : 
- Man yuva-muva bilmiram, kcfım galib oynayıram. 
Arılar dedi lar: 
- Ay fil qardaş, biz sana demirik ki, oynama, get bir az o biri ağacın 

dibinde oyna. 
Fil  dedi:  
- Man heç yera gedasi dcyilom, bir bunların boy-buxunlarına bax, 

bapbalaca boylan var, gör mana na deyirlar . 

Arılar dediler: 
- Fil qardaş, agar san bizim yuvalarımızı dağıtsan, biz da sani sancıb 

öldürarik. 
Fil dedi :  
- Galin, na kefıniz istayir el\Jyin, sizdan qorxan yoxdur. 
Arılar yuvalarına qayıdıb böyüklari ila maslahatlaşdilar, bela qarara 

galdilar ki, axırıncı da fa bir da fıldon xahiş etsinler, agar razı olmasa, onu 
sancıb öldürsünlar. Bu dafa da arılar fila çoxlu nasihat eladilar, fıl onla
rın sözüne baxmadı ,  odur ki, bütün arılar hücüm çakib filin başına, gözü
na, qulaqlarına, burnuna, ağzına, badanİna yapışıb onu sancdılar.Bir da
qiqanin içinda fılin badani şişib dama döndü. Ağrısından qışqırtısı alaınİ 
götürdü, başladı qaçmağa, fıl qaçdıqca arılar da onu sancırdılar. 

Fil o qadar qaçdı ki , axırda taqatdon düşüb yera yıxıldı . 
Anlar onu dörd dövraya alıb dedilar: 
- Fil qardaş, çox tarslik clayib b iza meydan oxuyurdun, indi de görak 

halın nccadir? 
Fil utandığından başını qaldımıadı .  
Arılar dedilar: 
·- Fil qardaş, san öz gücüne arxalan ıb bizi azirdin . Özündan zaiflari 

azan l arİn axırı bax bda olar. 
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Siçanla pişik 

Biri var idi, biri yox idi, bir siçanla bir pişik var idi . Günlarİn birinda 
siçan yuvasından başını çıxardıb pişiya dedi : 

- Gelsana seninle qardaş olaq? 
Pişik dedi: 
- Sandan mana qardaş olmaz. 
Siçan dedi 
- Niyo? 
Pişik cavab verdi ki, san qorxaq, oğru, ham da ziyankarsan. 
S içan dedi : 
- Doğrudan, bir az qorxağam, amma oğru, ziyankar deyilam. 
Pişik gülüb dedi: 
- Bas un, buğda çuvallannı yırtıb dağıdan, san deyilsanmi? 
Siçan kinaya ila cavab verdi ki, ay pişik qardaş, bas san heç na yemir

san, hava ila dolanırsan? 
Pişik dedi: 
- Man avvalca miyoldayıb yemak istayiram, ev sahibi da atdan, çö

rakdan atır yeyiram. Amma san heç kima demaden oğurlayıb yeyirsan. 
Çox uzun söhbatdan sonra pişik dedi:  
Y axşı na deyiram, gal dost olaq, amma mana xayanat elasan, onda 

özündan küs. 
Siçan razılaşdı,har ikisi dostlaşıb bir yerde yaşadılar. Günlerin birinda 

siçan dedi: 
- Pişik qardaş, indi payız faslidir, havalar yaxşıdır, na İstasak tapıb 

yeya bilarik. Bir azdan sonra qış giracak, har yeri qar örtacak yemaya 
heç na tapmayacayıq, gal indidan özümüze azuqa yığaq. 

Jtişik dedi: 
- Yığaq. 
S içan dedi : 
- M ani kim görsa döyüb baş gözümü azacak. Y axşısı budur san 

günda bir eva get, kim nehra çalxasa, yanında miyolda, yağ ista, sana 
versinlar, yığıb qışa saxlayaq. 

Pişik bu taklifla razılaşdı . Günda bir eva gedib xeyli yağ yığdı .  S içanla 
pişik bir küpa tapıb yağı doldurdular içine, apanb bir ağacın dibinde yer 
qazıb basdırdılar, sonra qayıdıb geldilar cvlarina. Aradan bir müddet 
keçdi, qış yaxınlaşdı, tamalı siçana güc eladi, pişiya yalan satıh dedi : 

- Pişik qardaş, bu gün amim oğlunun ad qoydusudur, mani da qonaq 
çağırıblar, icaza ver ora gedim. 

Piş ik dedi : 
- Get, amma tez gel . 
Siçan pişiya sağ ol deyib cvdan çıxdı . Düz getdi yağı basdırdıqlar ı 

yera, torpağı eşib küpani n ağzını açdı , yağdan bir az yedi,  küpanİn üstüne 
torpaq töküb qayıtdı eva . 
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Pişik dedi : 
- S içan qardaş , amin oğlunun adını na qoydular? 
Siçan dedi : 
- Bir azacıq. 
Pişik dedi: 
- Qayım-qadim olsun, yaxşı addır, amma bu adın manasını başa düş

madim. 
Siçan dedi: 
- Pişik qardaş, bu adın manası hala mana da aydın dcyil. Bundan baş

qa, manim dayım oğlunun va xalam oğlunun da ad qoydusu olacaq, ora 
gedib qayıdanda hamısını birdan öyranib deyaram. 

Aradan bir neça gün keçmişdi, siçanın könlüna yena yağ düşdü. Odur 
ki, dedi : 

- P işik qardaş, indida xalam oğlunun ad qoydusudur. İzn ver gedirn. 
Pişik bu dafa da icaza verdi. Siçan sevina-sevina qaçıb geldi harnin 

harnin ağacın dibine, torpağı eşib küpani tapdı, ağzını açıb yağın yarısını 
yedi . sonra yena küpanin üstünü torpaqla örtüb eva qayıtdı .  

Pişik siçanın qayıtdığını görub dedi : 
- Siçan qardaş , xalan oğlunun adını na qoydular? 
- Yarısınacan, - deya siçan cavab verdi . 
Pişik dedi: 
- Çox qariba adlardır. 
Siçanla pi şik bir neça gün da bir yerda yaşadılar. S içan gördü ki, ha

valar hark soyuyur, bir-iki gündan sonra qar yağsa gedib yağı tapa bil
mez, odur ki , dedi : 

- Pişik qardaş, indi da bibim oğlunun ad qoydusudur. Bibim mani qo
naq çağırıb , getmasam yaxşı düşmez, küsarlar ki, siçan bay ,amisi 
oğlunun, xalası oğlunun ad qoydusuna getdi,amma biza galmadi . Xahiş 
ediram, mana icaza ver axırıncı dafa gedim. 

Pişik dedi : 
- Siçan qardaş, man bir söz demiram ki, get, amma tez gal darıxıram. 
Siçan baş üsta deyib yola düşdü. Galib küpani çıxartdı, içindaki yağın 

hamısın yeyib boş küpani basdırdı . Siçan talasik eva qayıtdı. Pişik soruş
du ki , bu dafa bibin oğlunun adını na qoydular? 

Siçan cavab verdi ki, axırınacan. Pişik başını bulayıb güldü . 
Siçan dedi : 
- Pişik qardaş, niya güldün, olmaya adlar xoşuna galmadi? 
Pişik dedi : 
- Man eşitmişarn ki, har adın bir manası olar. Amma bu adların ma-

nasın başa düşa bilmadim. 
Siçan dedi :  
- Bu adların manas ını qışda küpaya baxanda bilarsan. 
Pişik dedi : 
- Ay siçan, na danış ırsan, yoxsa başın xarab olub, küpa hara, ad hara . 

1 55 



Ela bu vaxt birdan yağ küpasi yadına düşdü. 
Pişik dedi; 
- Siçan qardaş, yaxş ı ki, küpa sözünü dedin, axı bizim yağ küpamiz 

yaddan çıxıb, gedak bir baş çakok görak dururmu? 
Siçan dedi : 
-- Pişik qardaş, indica yoldan galiram, bark yorulmuşarn sabah geda

rik. Pişik razı oldu. O geca yatdılar, sahar pişik dedi : 
- Siçan qardaş, dur gedak küpaya baxaq. Siçan İstadi bu dofa da get

masin, pişik al çokmadi. İkisi da durub getdilar ağacın altındakı küpani 
qazıb çıxartdılar. Gördülar içi bomboşdur. 

Pişik siçana dedi : 
- Ay kalakbaz, yağı san yeyibsan. 
Si çan da ona dedi ki, yox, özün yeyibsan. Yağın üstünda siçanla pişik 

başladılar dalaşmağa. 
Pişik dedi : 
- Ay siçan, man bu gadar jağı neca jeja bilaram? 
Siçan dedi : 
- Bvvalca bir az, sonra yarısınacan, axırda axınnacan. Pişik bu sözlarİ 

eşidon kimi barmağını dişlayib dedi: 
- Bu sözlar mana tanışdı. Demak san qohumlarının ad qoymasına gel-

anda yağı xırda-xırda yeyirmişsan. İndi ınan da sani yeyoram avazi çıxar. 
Siçan dedi : 
- Pişik qardaş, axı biz dostuq. Dost dostu yeınaz. 
Pişik dedi: 
- Doğrudur, dost dostu yemaz. Yadındadırmı man saninla şart gasmiş

dim ki, agar mani aldatsan, oğurluq elasan, sani yeyacayam. İndi görü
rarn san öz xayanatindan al çakmayibsan, ona göre alimdan qurtara bil
may�aksan . San monim yağımı oğurlayıb yedin, man da seni yeyiram. 

Pişik atılıb siçanı yedi . 

Ayının yuxusu 

Biri var idi, biri yox idi, meşada bir ayı var idi .  Qış düşmüşdü, har yere 
qar yağmışdı, bütün quşlar, heyvanlar hamısı qaçıb yuvalanna dolmuşdu
lar. Ayı yemaya heç na tapa bilmirdi, az qalırdı acından ölsün. Ac toyuq 
yuxusunda darı gören kimi, ayı da yuxuda bir şaqqa ot gördü, başladı da
mağını şartlada-şartlada oti yemaya. Ayı öz sesina oyanıb başladı yuxuda 
gördüyü ati axtarınağa, bir xeyli yol gcdib, dağlar aşdı, daralar keçdi , ga
l ib bir dağın atayina çatdı . 

Bu dağın atay inde bir çoban qoyun otarırdı .  Sürüniin qabağını çakan 
keçilardan biri sürüdan bir az aralı  qayanın başına çıxıb, kol-kosa 
dırmaşırdı .Birdan ayağının altından daş sürüşdü, keçi yumalanıb yere 
düşdii. Deme ac ayı qayanın d ib inde keçini güdürmüş, o saat keçin in ba
şının üstünü alı b dedi : 
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- Aha, keçi qardaş, demek yuxum düz imiş, indi seni bu saat ela ye
yaram ki, heç ruhun da incimaz. 

Keçi İstadi qaça, gördü ham qayadan uçub qol-qılçası azilib, ham da 
ayı başının üstünü kasib . Odur ki, özünü toxdadıb hiyalagarlikla dedi: 

- Ayı !ala, onsuz da bir gün mani kasib yeyocaklar. Ele san yesan ha
mısından yaxşıdı, çünkü san insaflısan, heç olmasa manim xahişimi yeri
na yetirib sonra yeyarsan . 

Ayı dedi: 
- Keçi qardaş, nadir senin xahişin? 
Keçi dedi : 
- Ayı la la, son bilirsan ki, manim yaxşı sesim var, qoy arzum ürayim

da qalmasın, bir-iki ağız oxuyum, sonra na istayirsan ela .  
Ayı aldanıb razı lıq verdi . 
Keçi o qadar öyranmişdi ki , sürüya qurddarı, ayıdan gelonda o saat di

l in asdira-osdira moleyirdi . Çoban keçinin sesini eşidan kimi bilirdi ki, 
süriiya düşman girib. indi da keçi başladı yena dilini aza-aza harkdan 
malamaya. Çoban keçinin sesini eşidan kimi çomağı çiynina alıb, itlari 
da çağırılı ses gelen tarefa yüyürdü. Çoban o vaxtı yetişdi ki, ayı keçini 
yemek istayir. Tez çomağa qoyma deyib başladı ayını şil-küt e lamaya, bu 
tarafdan de Alaşla Bozdar ayını dişlak-dişlak elayib qovdular. Ayı 
anqıra-anqıra canını bir tahar qurtanb qaçdı . 

Ayı özünü mcşanin qalın yerina vurub gizlendi . Aradan bir az kcçmiş 
badaninin ağnları getdi, gördü ki, yena acından ölür, başladı yuxuda gör
düyü ati tezaden axtarmağa, az getdi, çox dayandı, çox getdi az dayandı, 
iki qara qoça rast geldi . 

Qoçlar istedilar qaçalar, gördülar yox, yaman yerde yaxalarııblar. 
Odur ki, ayıya adab-arkanla salarn verib dediler: 
- Ayı lala, kefin necadi na var, na yox? 
Ayı dedi : 
- Kefim neca olacaq, bir haftadir acından ölüram, yaxşı oldu sizi tut-

dum. indi ikinizi da yeyaram kefim kökalar. 
Qoçlar göz-göz elayib ayıya kalak geldiler. Qoçun biri o birina dedi: 
- Ayı lala, garak avval mani yeya. 
İkinçi qoç o birina dedi : 
- Yox, gerek qabaqca mani yeya. 
Ayı gördü ki , qoçlar al çakmirlar, odur ki, dedi : 
- Gel in bela bir şart kasak . Haraniz bir tarafa çekilin, kalla-koliaya 

döyüşün, kimin buynuzu qırılsa onu qabaqca yeyacayam. 
Qoçlar bela fiirsati çoxdan axtarırdılar. Odur ki, harasi ayının bir terathe 

keçib geri çakildilar. Hor iki tarafdan ayının başına elo bir kolla vurdular ki, 
ayı gicallanib yıxıldı yere. Ayı özüne gelana kimi qoçlar qaçıb getdilar. 

Qoçlar gerlandan sonra ayı hannan-hana özüne geldi. Donquldana
donquldana başladı getmaya. Yolun bir dar yerinda, iki qayanın arasında 
bir ata rast geldi . Ayı öz-özüne dedi : "Na yaxşı oldu, bir keçidan, iki qoç-
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dansa yena bir at yaxşıdır. Ele onu yeyaram, gözümün qurdu ölar" . Bu 
maqsadla ayı atın qabağına yüyürdü. Yol çox dar idi dcya at geri dönüb 
qaçmağa fürsat tapmadı .  Gördü ki, ayı onun yamanca yerde tutub. At 
ayının axmaqlığını bilirdi . At dedi: 

- Ayı qardaş, sandan bir xahişim var, indi ki, mani yeyacaksan, gö
züm baxa-baxa yema, keç dal tarafima özü da heç aziyyat çakma, ağzını 
açıq qoy, man dal ayağıını uzadım ağzına, rahatca ye, manim da gözüm 
görmesin. 

Ayı atın sözüne inanıb keçdi onun arxasına, ele yenice ağzını açırdı ki, 
at dal ayağı i la onun ağzından ele bir tapik vurdu ki, bütün dişleri getdi 
qamına. Başı-gözü tamam ezildi. Tirtap yıxılıb ürayi getdi .  At o saat 
dördnala çaparaq qaçıb gözdan itdi . 

Ayı özüne gelandan sonra donquldana-donquldana başladı getmaya. 
Yolda bir tülküyo rast geldi. Tülkü gördü ki, ayı yaman gündadi, odur ki, 
dedi : 

- Ayı !ala, sana na olub bu güna düşübsan? 
Ayı başına gelen ahvalatlan bir-bir tülküya söyledi. 
Tülkü birdan gülüb dedi : 
- Ayı lala, get bir da yuxuda at görme . 

Tülkü ila canavar 

Bir acgöz canavar, qoyun sürüsüne dadanıb günda iki-üç qoyun
quzunu talaf edirdi .  O qadar qudurmuşdu ki, toyuq-cücalari da yemaya 
başlamışdı. 

Kandin etrafında çoxbilmiş bir hiylagar tülkü var idi. Bu tülkü toyuq
cücaıyemakla dolanırdı. Canavar kandin toyuqlarını yediyi üçün tülkü ac 
qalırdı . Odur ki, bir gün tülkü canavann qabağını kasib dedi : 

- Ay canavar lala, kandin bütün qoyun sürüleri senin qamına gedir, 
günde iki qoyun ycyirsan, onlar seni doydurmur ki, bizim payımıza düşen 
toyuq-cücalari da yeyirsan? 

Canavar dedi : 
- Tülkü baba, deyasan qurd ürayi yemisan, na cüratla mana bela de

yirsan? Kefim na istayir yeyiram, sana na? Artıq askik danışsan, seni da 
yeyaram. 

Tülkü dedi :  
- Canavar lala, san mandan güclüsan, mani yeya bilarsan, amma ma

na da tülkü deyarlar, senin dilini divara mıxlaram. Özüne da na istesam 
eloya bilaram. 

Canavar qazablanib dedi :  
- Tülkü, sani yeyardim, indi toxam deyo daymiram. Amma yoxlamaq 

istoyiram görüm senin kimi gücsüz bir heyvan ınana na elaya bi lar? 
Tülkü dedi :  
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- Canavar lala, takca güclü olmaq şart deyil .  Garak ağıl , bacarıq da 
olsun. O da ki, sanda yoxdur . 

Canavar tülkünün sözüne kinaya ila gülüb dedi : 
- Tülkü baba, na bacanrsan ele . 
Tülkü dedi : 
- Bu gün işim var. Sabah buradan keçanda danışanq. 
Canavarla tülkü aynlıb harasi öz yerina getdi. Tülkü gece sahara qadar 

yatma yı b çoxlu hiyla qurdu. Sahar tezdan galib yolun ayrıcında oturdu. Bii
na biz, iyna alıb çanq tİkmaya başladı .  Canavar galib yoldan geçanda dedi: 

- Tülkü baba, na qayınrsan? 
Tülkü dedi :  
- Görmürsan, çanq tikiram. 
Canavar dedi : 
- Mana da öyradarsanmi? 
Tülkü dedi : 
- Öyradaram, amma bir az azabı var, garak dözasan. 
Canavar dedi: 
- Dözaram, öyrat. 
Tülkü dedi :  
San gal dilini çıxart qoy ağacın kötüyünün üsta, man bizi batının dili

na. Bir az ağrıya döz. Sonra çarıq tikmayi öyranacaksan. 
Canavar inanıb dilini kötüyün üstüne qoydu . Tülkü bizi onun dilinin 

ortasından ela vurdu ki, deşib batdı kötüye. Canavar başladı çığırmağa, 
tülkü tez aradan çıxıb qaçdı . Canavar sahardan axşama qadar çapalıyılı 
bir tahar bizi dilindan çıxartdı :  dili tamam parça-parça olmuşdu. O gece 
canavar dilinin ağrısından yata bilmadi. Sahar axtara-axtara galib tülkü
nü bir dayirmanın su novdanının başında tapdı. 

Canavar dedi: 
- Tülkü baba, dünan manim başıma bu oyunu gatirdin, de görüm indi 

çanq tikmayi öyrandim, ya yox? 
Tülkü dedi : 
- Beli, öyrandin . 
Canavar dedi : 
- Bas burada na qayırırsan? 
Tülkü dedi : 
- Bir derim var idi , çarıq tikmak istayirdim, su axıdıb saldı dayirma-

nın novdanına. Onu axtarıram. 
Canavar dedi : 
- Tülkü baba, onu ver mana, görüm çarıq tika bil iremmi? 
Tülkü fiirsati aldan vcnnayib dedi : 
- Canavar lala, indi ki , be la oldu, düş ç ıxart, deri da sanin olsun. 
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Canavar özünü dayirmanın altına atdı ki, darini çıxartsın, çarxa i l işib 
qol-qabırğası sındı . 

Tülkü buradan qaçıb galdi meşaya, b ir qom çubuq qırdı, yolun kana

rında otunıb başladı sabat hörmoya . Canavar çox çatinlikla dayinnan ın 
altından çıxıb axsaya-axsaya galirdi . Gördü tülkü otunıb sabat hörür. 

Tülkü tez qabağa yeriyib dedi : 
- Canavar lala, niya axsayırsan? 
O dedi : 
- Dayirmanın çarxına i l işdim, azik-azik oldum, ela güna düşdüm ki, 

dari yarlımdan çıxdı, özümü bir tahar ölümdan qurtardım . Qol-qabırğam 
ela qırıl ıb ki, yerimdan tarpano bilmiram. 

Canavar göz gazdirib dedi :  
- Tülkü lala, na yaxşı sabat hörürsan? 
Tülkü dedi : 
- İstayirsan , sana da öyradim? 
Canavar dedi : 
- Ela istayiram ! 
Tülkü dedi: 
- Onda gal gir sobatİn içina , man hördükca san da bax öyran . 
Canavar razı oldu, girdi sabatin içina . Tülkü sabati o qadar hördü ki, 

tamam ağzını da bağladı, canavar qaldı içinda . İstadi çıxa, gördü heç cür 
mümkün deyil. Odur ki, dedi : 

- Tülkü lala, axı man içorida qaldım. Sabatin ağzını aç, çıxım. 
Tülkü dedi : 
- Canavar la la, san narahat olma. Görürarn hark azilibsan, yeriya bil

mirsan. Odur ki, sabati yumbalaya-yumbalaya aparacağam, san da içeri-

da rahat gedarsan. . . .  

1 Canavar hark ozilmişdi deya razı oldu. Tülkü sabati italaya- itolaya 
bir çobanın yanına gatirdi . Çoban ondan soruşdu : 

- Ay tülkü, bu nadir? 
Tülkü dedi : 
- İç inda canavar var, apanram dağdan yumbalayam. 
Çoban dedi : 
- Ay tülkü, niya zohmat çakib uzaqlara gedirson, gatir onun cazasını 

özüm verim. Onsuz da canavardan man çox yanıqlıyam. O gün da sürü
dan bir qoyun apardı. 

Tülkü dedi : 
- Onda qamımı doydur, bağışlayını sona . 
Çoban o saat sahar kasdiyi qoyunun atindan bir şaqqasını gatirdi . Tül

kü ati alıb sabati verdi. Çoban tütayini çalıb yoldaşlarını çağırd ı . Onlar 
sabotin ağzın ı bir xeyli sökdülar, gördü lar içinda bir yeka canavar var . 

Ham bir çomaq götürüb o qadar vurdular ki, canı çıxdı . Sahar bu xobar 
konda yayı ldı. Tülkü eşidib öz-özüna dedi :  

- Axmaq canavar, gördünınü tülkü sanin başına na oyun açd ı? 
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Bülbülün nağılı 
Günlatin birinda bir tacir meşadan bir bülbül tutur, onu evina gatiri r. 

Gözal qafas düzaltdirdi . Qafasi qızıl-gümüşla, daş-qaşla ela bozadir ki, 
baxan heyran qalır. Tacir bülbiilü harnin qafoso salır. Ona baxmaq üçün 
bir xidmatçi tutur. 

Tacirin gözal bağçası har cür alvan gül-çiçakla dolu idi . Rangbarang 
güllarin, çiçaklarin otri adamı heyran elayirdi. Bağçanın ortasında yeddi 
yerdan favvara vuran ağ mormardan qaşang bir çarhovuz var idi . Tacir 
bülbülün qızıl qafosini harnin çarhovuzun yanında safalı bir yerdan asdır
mışdı, har gün sahar axşam gedib ona tamaşa elayirdi . 

Bülbül hamişa yanıqlı havalar oxuyub, qam çakirdi . 
Tacir quş dilini bilan bir adam tapıb, bülbülün na üçün ah-fağan ela

diyini öyramnak istayirdi .  Quş dili bilon adam deyir: 
- Tacir ağa, bülbül ah-fağan clayib oxuyur ki, manim aziz vatanim, 

yurdum-yuvam! Kaş azad olaydım, yuvamda yaşayaydım. 

Man aşiqam dilon gaz, 
Bağda güla dilan gaz, 
Qürbatda xan olunca, 
Vataninde dilan gaz. 

Tacir görür ki, ah-fağan elamakdan bülbül gündan-güna üzülür. Odur 
ki, onu açıb buraxır. Quş dili bilan adamla birlikde harasi bir ata minib 
bülbülü izlayirlar. Bülbül dağlar aşıb, daralar keçir, çaylarda çimib, bu
laqlardan su içir, az gedir, çox gedir, dara-tapa düz gedir, galib meşadaki 
ağac ovuğundakı yuvaya girib deyir: 

- Ah vatan, san na gözalsan ! 
O gündan bülbül şan havalar oxuyur, azad gün keçirmaya başlayır. 
Tacir dedi : 
- Çox qaribadir, man onu qızıl qafasda, gülün, çiçayin içinda basla

yirdim, oranı bayanmirdi,indi bir ağacın ovuğunu ondan üstün tutur. 
Quş dili bilan adam deyir: 
- Tacir ağa, san buna taaccüblanma, hor kasin vatanİ, evi-eşiyi özüna 

xoşdur. Bülbül burada azaddır. Azadlıq har şeydan üstündür 
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DAG, DAŞ Va QAYALAR 

Galin daşı 

Bir galin körpasİ qucağında Murov dağından keçib atası evina gedir
miş . Birdan hark külak qopur. Galin görür ki, külak uşağı onun alindan 
alacaq. Odur ki, yalvarınağa başlayır: 

- Ey göylar, külayi yavaşıt, bizi xilas ela ! 
Külak daha da şiddatlonir. Galin yena da yalvarıb deyir: 
- Ey falok, qoyma külok balarnı alimdan alsın, bizi bir-birimizdan 

ayırsın. Bizi bir yerda daş ela. 
Galin uşağı bark-bark bağrına basır va eloco da daşa döni.ir. Bu daş in

di "Galin daşı" adlanır. 

Laçın qayası 

. Laçın maşhur ovçu imiş .  Onun Ülkar adl ı bir qıza gözü düşür. Elin 
ad6tina göra elçi göndarir. 

Qızın atası Şahmar kişi elçilara deyir: 
- Eşitmişarn ki , sizin oğlan ovçuluğu ila çox öyünür. Söz düşanda : 

"Atdığım oxdan heç na yayma bilmaz ! "  deyir. 8gar beladirsa, qoy sübut 
elasin. Sıldının qayada yaşayan dağkeçisini ovlayıb mana gatirsa, qız 
onunkudur. 

Elçilar bu xabari Laçına aparır. Laçın ham sevinir, ham da qamlanir. 
Sahar erkan fikirli-fikirl i Sıldının qayaya doğru yollanır. Çatan kimi da 
dağkeçisini görür. Keçi qayadan qayaya tullanır. Laçın da onun arxasınca 
düşür, fürsot tapıb oxla dağkeçisini yaralayır. Keçini qayanın üstünda 
tutur, amma saxlaya bilmir. Keçi ila birlikda iki qayanın arasına düşür. 
N o qadar çalışıb-çabalayırsa da, oradan çıxa bilmir. Laçın üç geca 
qayanın arasında qalır, tamam taqotdan düşür. 

Xabar obaya çatır, ancaq heç kim ona köınak eda bilmir. 
Elin ağsaqqalı Elbayi kişi deyir: 
- Qaçın kanddon Ü lkari gatirin ,  o galmasa, oğlan ölocak. 
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Bela do ed irler . Elboyi kişi deyir :  
- Qızım, Ülkor !  Qayanın başına çıx, Laç ın ı  ucadan çağı r, sanin sasini 

eşidon kimi onun qollarına qüvvat, dizlorino taqat golocek . 
Ülkor qayanın başına çıxıb ucadan çağırır : 
- Laç ın hey ! . .  
Ele b i l  oğlan bu sose bond imiş . Sevgilisinin sesi ona qol-ganad verir. 

Keçini çiynine alıb üzüyuxan gayaya dırmaşır. Ülkorin yanına çıxır va 
onunla qayanın başında qoşa dayanır. 

Bu gaya indi "Laçın qayası" adlanır . 

Qanlı qaya 

Polad kendinda ali adlı bir boy yaşayırmış .  8li beyin gözünün ağı-ga
rası Telli adlı bir gızı vannış. Telli çox gözel imiş .  8li boyin öz çobanı 
Hilal bir könüldan min könüla Telliyo aşiq olur. Telli özü do könlünü Hi
lala verir, onu ürekden sevir. 

8li b<>y bu işden xobar tutur. Bilalı gap ısından qovur. Hilal çöllore dü
şür, hündür bir qayanın başında yaşamağa başlayır. 8 li bey qızı başqa bir 
oğlana vermak isteyir. Qız bu xeberi eşidir. Göz yaşı axıtmağa başlayır. 
Qız atasından xabarsiz H ilalla görüşür. ahvalatı ona dan ış ır . Har ikisi al
ala verib, harnin uca gayanın başına gaçırlar. ali bay işdon xebor tutan 
kimi, goşun toplayıb gayanın dibine> yaxınlaşır. Qoşun hemlayo keçma
miş 8li bay özu gayanın başına bir xaberdarlıg oxu atı r. Ox süzüb çoba
nın sinasina keçir. Çobanın sinasinden qan axıb qayanın üstuna tökülür. 
Çoban ölür. Telli  bu haqsızlığa dözmür. Qayan ın başına çıxıb, yanıqlı bir 
bayatı çakir : 

azizim qanlı qaya, 
Daşları qanlı qaya . 
alim xına tutmadı, 
Yasa bat , qanlı gaya. 

Bu sözleri dcyib gız özünü qayadan atır. 
Ele hemin vaxtdan xalg o qayanı "Qanl ı qaya" adlandırır . 

Qum-qum daş 

Laçın rayonunun Ağoğlan kendi yaxınlığında, Hakeri çayının Mina
kanddan gelen golunun sahi l indo böyük bir daş var. Bu daş dağın döşün
deki böyük qayadan qopub golmişdi . indi da onun qopduğu yer bil inir. 
Deyirlar ki , cl dağa köçan zaman gol ib o qayan ın dibine düşmüşlvr. Qa
yınana i lo galin sac ası b çörok biş iran zaman ınöhkom göy guruldayır. Bu 
zaman dağdakı böyük daşdan bclo bir ses eşidi lir: 
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Qurrı-qum daş, 
Geldim qaş . 

Bu zaman möhkom yağış başlayır. O nohang daş isa qoparaq çaya yu
varlanır. Bir neça adamı, heyvanı mahv edir. Deyirlar, bu daşdan sas ge
lan zaman bunu ancaq golin cşidir, golina inanmırlar. Ona göre da vax
tında qaçmadığına göre kand camaatı bu nahang daşdan xeyli ziyanlıq 
çakir. Hornin daş indi da "Qum-qum" daş adlanır. 

Çoban va daşa dönen sürü 

Topbağ kondinde bir çoban yaşayırdı .  Harnin çoban qoyunlan ila bir
likde yayiağa köçmali olur. Yolda bir ziyaratgahın yanında gecalayir. 
Çoban burada ocaq qalayır va öz-özüna deyir: 

- 8gar bura doğrudan da ziyaratgah isa, man yaylaqdan qayıdana kimi 
bu ocaq burda yana-yana qalsın. Qayıdarkan görsam ki, burda ocaq qoy
duğum kimi yanır, yeddi qurban kasacayam. 

Sahar tezdon çoban qoyunları qabağına qatıb yoluna davam edir. Ara
dan xeyli müddaı keçir, yaylaq vaxtı sona çatır. Çoban yaylaqdan enarkon 
yolunu harnin ziyaratgahın yanından salır. Görür ki, yaylağa çıxarkan 
yandırdığı ocaq neca yandırmışdısa, ela da yana-yana durur. Bunu gören 
çoban taaccüb edir. Lakin, verdiyi söza ama! etmir. Yoluna davam etmak 
istayir. Bu zaman çobanın özü da, sürüsü da daşa dönür. 

Harnin yer hal-hazırda da Topbağda durur. 

Qaraçanli va Dalidağ 

Yarlı bir aila Gözala elçi gelir, onu oğluna istayir. Qızın atası bundan 
çox xoşhal olur, razılıq verir. 

İş i  bela göran Gözal sevdiyi Buta adlı çobana qoşulub dağlara qaçır. 
Yarlı oğlan dosta bağlayıb, Gözalla Butanı tutmağa gedir. Biri deyir: 
- Onlan tutan kimi çoban Butanı qızın gözünün qabağında qayadan 

atacaın. 
O biri deyir: 
- Onu qızın gözünün qabağında bu xancarla iki şaqqalayacam. 
Onlar xeyli yol gedib, oğlanla qıza çatırlar. Bu dam araya ela bir qara 

çan çökür ki, göz gözü görmür. Onlar cavanlan itirirlar. Çan çekilanda 
görürlar ki ,  Gözalla Buta bir dağın başında oturuh şirin-şirin söhbat edir. 
Onlara yaxınlaşmaq İstayanda dağ silkolanir, göy şaqqıldayıb dolu tökür. 
Gözalla Buta qayaların altına girib gizlanirlar. Onlan iziayan dastani isa 
dolu qırıb talaf edir. Ölan ölür, qalan qayıdıb geri qaçır. . 

"Na oldu, tapdınızmı?" deyib soroşanlara salamat qa lanlar cavab 
verirlor: 
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- Tapdıq, amına Qaraçanli tepe, Di)lidağ onların torafinda oldu. Bizi 
gah çana basdırdılar, gah da doluya döydürdülar. 

Dağların ayrıhğı 
Alvız ana sac astb y1lxa bişirmak istayirmiş. Xomiri kündalayib yığır, 

yuxam bir-bir yayıb süfraya sarir, sacın qızrnağına gözlayirmiş . Böyük 
oğlu Qoşqar, ortancıl oğlu Mumv, kiçik oğlu Kapez da ocağın qırağında 
oturublarımş. Qabaqlannda da dalama, ovına, yuxa bi şdikca bölüşdürüb 
isti-isti yeyacakmişlar. 

Alvız ana ilk yuxam sacın üstüna salan kimi Kapazin tarsliyi tutur: 
- Bu yuxa takca manimdir, - deyir, - heç biriniza vermayacayam. 
Murov: 
- Y ox manimdir, - deyir, - har şeyin ilkini bamişe san götürürsan, 

indi da man. 
Qoşqar onlara acıqlanır: 
- indi ki, bela oldu, heç biriniz ona elinizi vura bilmazsiniz. Gözlaya

rik, üç yuxa bişar, Haramiz birini götürarik. 
Qardaşlar höcotlaşirlar, yuxa bişmamişdan bir-birinin yaxasını cırası 

olurlar. Alvız ana onlara na qadar tapinirsa, kirimirlar. Kapazla Murov 
dalaşmağa başlayır. Qoşqar onların arasında oturuh onları sakitlaşdirmak 
istayir. Ancaq Murov bir kösöv götürüb Kapazin peysarina endirir. Ka
paz bar-bar bağınr. Boynunu tuta-tuta qaçır. 

Qoşqar kapazi çox istayirmiş, kiçik qardaşımn şivanina dözmür, qız
mar sacı qaldınb Murovun başına çırpır. Murov da çığıra-çığıra başqa 
samta üz tutur. 

Alvızın üzü bozarır. Qoşqar döyülacayindan qor..<.ub günbatana yüyürür. 
Üç qardaşın harasi ayrılıb bir yanda qarar tutur. Alvız ana tak qalır. O 

vaxtdan bari qardaşlar öz analarına, ana da öz oğullarına bax-baxa qocal
mışlar. Her bulaq, har çay onların bir göz yaşıdır, onların bu hasratlori, 
bu intizarları danizlarda, daryalarcia görüşür. 

Beşiidi dağ 
Uca bir dağın başında k.içik bir qabile yaşayırdı .  
Aylı bir axşam idi .  Çoban öz çomağına söykanib qarşısında otlayan 

sürüsüne baxır. Bozdar onun ayaqları altında xoşallanır. Beli yalıadi ka
har at isa çamanlikda otlayırdı. 

Qabile üzvlarinin hamısı yatmışdı.  Takca bunlar, bir da beşik başında 
bir ana oyaq qalmışdı . 

· 

Ana ayın İşığında çoxlu qara ltı görür. Diksinir. Diqqotla baxdıqda gö
rür ki, qabiloyo düşman qoşunu galir. Ana hayacanlanır .  O, qorxur ki , 
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qanlı mühariba, döyüş-dava onu öz körpesinden ayıra.  Ana o lçatmaz göy
lardan kömok di loyir: 

- Ayırıb öldürınakdonse b izi bir  yerdo daş e le !  
Qabile yatmış voziyyatda, çoban sürüsüyla, kahar at yoharli otladığı 

yerda, ana beşik baş ında daşa dönür. Uzaqdan uşağın beşiyi daha aydın 
göründüyü üçün bu dağa "Beşikli dağ" deyi rlar. 

Kürsangi dağı 
Dcyilana göre, qadim zamanlarda Kür adl ı bir oğlan anası ila birga 

yaşayıımış .  
Onların yeri o qad<>r susuzluq imiş k i ,  burda zaharli ilanlardan başqa 

heyvan, yovşandan, qara tikandan başqa ot bitmirmiş.  Kür har gün gün
düzlar işlay ir, akdiyi bir parça yeri öz alın tari ila sulayırmış. Har geca, 
sorin düşanda isa galib uzaqdan axan bir çaydan anası üçün su aparırmış.  

Bir gün Kürün anası xostalonir. Evde na bir qaşıq su olur, na da yc
moya bir tika çörak. Kür salıangi götürüb yola düzelir. İlan maloyan düz
lerdan keçir, susuz kolluqlardan ötür, gelir, kanadan qayal ıq olan bir ça
ya çatır. O, ancaq indi yadına salır ki, anası üç gündür susuzdur. Axı o, üç 
gün yol galmişdir. Kür tez suya taraf eumur. Özünü qayadan çaya atır. 
Sen deme, çay çox dorin, özü do iti axan bir çay imiş .  Kürün sahangini 
su aparır. Özü da güclo dayanır. Amma o neea olur-olsun anasına su apar
mal ı idi .  

Coşqun çayda Kür yorulur. Deyirlar, dalğalar salıangi va Kürü daşlara 
çııpır, hor ikisi sahi le düşür. Amma artıq gee idi. Kürün nafasi kasilmişdi . 
Onun üzünda bir kader oxunurdu. 

S�nki o, anasına su apara b i lmediyi üçün xaealat çakirdi.  Çay tutduğu 
işdan peşman olub tolatüma golir, çağlayıb sahilini aşır, hatta Kürün xas
te anas ının da daxmasına galir. Qarı sudan içib şafa tapır. 

Külok da Küra olan mohabbotinin izharı kimi,  bütün külak nesiini ba
şına yığır. İgid Kürün mezarını qumla, torpaqla örtür. 

Kürün üstünda bir  tapa ueal ır. Tepenin kenarları da su. Düzanlarİn 
ycgana hcyvanı olan i lanlar isa suyun içindaki tapanin üstüne panalı ge
t iri rler, tapa ilanların maskanino çevrilir. İl ler kcçir. Kür ila sohanginin 
üstündo üea tapo böyüyür, bir dağa çevril ir - Kürsongi dağına. Sonralar 
buralara adamlar köçür. Yurd-maskan salırlar. 

Belo deyi rlar ki, i lan bir adamı vuran kimi,  tez hornin dağa qaçır. 8gar 
i lan vuran adam harnin dağa i landan gee golersa, onda xosta sağalmaz. 
8gar xasto tez çatsa, mütleq sağal ınalıdır.  Bu da onunla alagadardır ki, 
guya şefanı onlara Kür verir. Kürün mezarına kim daha tez çatı b ziyarat 
etse, Kür ona şofa verer. 
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BULAQ, ÇAY Va GÖLLaR 

Qara at bulağı 

Şiınşatın ahalisi su sarıdan bork korluq çakirdi .  Har yan susuziuqdan 
qovrulub xazala dönmüşdü. Yayın qızmar çağında daha dahşatli olurdu. 

Yaxındakı dağın döşündan car olan zamzom kimi bulağın suyu kasil
mişdi. Camaat üçün balaya çevri lan bir qara, nahang ilan qıvrı lıb bulağın 
gözünü tutmuşdu. Şimşatlılar na tadbir tökdülarsa, qara ilanı insafa gatira 
bilmadilar. Xeyli itki verandan sonra başqa çıx ış  yolu axtardılar. 

Su üçün camaat darin-darin quyular qazıdılar. Quyulardan suyu avval
ca kal lar çıxartdı .  Kallar geca-gündüz i şlodi, amma adamların taşnesi 
sönmadi . Kallar tolaf olandan s�nra özüklor meydana galdi . Özüklarin 
da çıxardığı bir ovuç su vaziyyati yüngüllaşdirmadi . Özüklar da sıradan 
çıxdı .Axırda alac atlara qaldı . 

KaHara va öküzlara nisbutan zarif heyvan olan atlar qızmar günaş 
altında ağır işo dözmür, tezlikla üzülüb aldan düşür, talaf olurdular. Çox 
kcçmadi minik atları, çapar atları, döyüş atları - on yaxşı cins atlar seyra
lib yoxa çıxdılar. Növba qulunlara, dayçalara galdi . 

Atların içinda hala ana qoxusu bumunda, ata az<:ımati yerişinda olan 
bir Qara at da vardı . Ağiı ci lov, beli yahar görmemiş Qara atın yerişina, 
duruşuna, oynaqlarına, çaparına haını heyran idi. Ela bil tabi at Qara atı cı
dırda çapmağa, döyüşda düşman qabağına çıxmağa yaratmışdı. 

Nahayat, növba Qara ata çatdı .  Onu quyudan su çıxarmaq üçün qoşqu
ya apardılar. Boynuna ağır künda qoyub quyunun başına dolandırdılar. Qa
ra ilan dahşatli qara güna çcvrilınişdi.Bir az da bela getsa, Şimşatda ha
nirti qalınayacaqdı .  Qara at qara ilanı göran kimi gözlanndan od çıxdı, ya
lım oynadıb şaha qalxdı . Ela bir kişnarti qopardı ki, dağ-daş titradi, sonra 
qoşa ayaqlarını zarb ila qara ilanın başına vurdu. Başı <:ızilan ilan öldü. 

Bulaq yenidan cana galdi . Onun hayat vcron seli-suyu har yana car ol
du. Hamı azab-aziyy<:ıtdan qurtardı .  Qara at qara ilanı öldürmakla Şimşat 
camaatına ağ gün getirdi .  O vaxtdan bari bu bulaq "Qara at bulağı" adlanır. 

Qanlı göl 

Bir  kasıb kişi  akinçi l ikla dolan ırdı. Dağın başındakı gölün yanında 
akin yeri vardı .  

Kişi üzünü arvadına tutub dedi : 
- Arvad, istayiram oğlumu da özümla i ş  üsti.ina aparım. Mon macgal

çi  olum, oğlum da hodaxçı . 
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Kişi uşağı öz ali  ila boyunduruğa mindirir, öz ali ila da yera düşüıür
dü. Ata buna da çox sevinirdi : "Kömakdir, hayandır" - deyirdi . 

Birdan özüklardan birin in samıbağı qırıldı . Kişi oturuh samıbağı hör
maya başladı . Bir  da başını qaldıranda gördü ki, özüklar göla çathaçatda
dı, uşaq da boyunduruqdan yapış ıqlı qal ıb. Kişi çatanacan özüklar özlari
ni suya vururlar . Ela bil bu düzda na öküz varmış , na da cüt. Kişinin ba
şına hava galir, gölla dan ış ır : 

8zizinam, qanlı göl, 
Qanlı darya ,qanlı göl: 
Qaytar monii oğlumu, 
Olma mannan qanlı, göl !  

O vaxtdan b u  göl "Qanlı göl" adlanır. 

Qanlı gölün maralları 

Bir ana maralın bir cüt balası vardı. O, balalarını Ağ gölün salıilinda 
qoyub otlamağa getdi . Çamanda xeyli atladı. Birdan maral yad nafasi du
yub diksindi, ovçunu gördü. insafsız ovçunun atdığı ox maralın sinasina 
sancıldı . Mara! bir başa ac qoyub galdiyi balalarma taraf qaçdı . O, al qan 
içinda idi. Balaları heç na başa düşmoyib al qan içarisinda olan analarını 
son dafa doyunca amdi lar . Yaralı mara! can vera-vera balalarını süzürdü, 
yavaş-yavaş göz qapaqları endi. Ağ göl maralın qanından qıpqırmızı oldu. 
O gündan gölün adı dayişib "Qanlı göl" oldu. 

· 

Deyirlar ki, o vaxtdan harnin maralın nasl i  "Qanlı göl" ü unutmur, 
onun sahi lina galir, çamanda otlayır, gölün suyundan içirlar. 

Göyça gölü 

Rovayata göra indiki Göyça gölünün yerinda , dağlar qoynunda böyük 
düzanlik va bu düzanlikda xırdaca daşlı topaliklar va manzerali bir yer 
varmış. 

Burada maldar tayfalar arasında tez-tez basqınlar va dalaşmalar olardı . 
Bu sabahdan bir ailanin bir gün cavan bir oğlu dalaşmalarda itkin düşür 
vo tapılmır. Ailonin itkin düşmüş oğlunun çox gözal b ir hacısı qardaş ın ın 
hasrati i la eviarinda qamgin halda yaşayırdı .  Oğlan iso haradansa bir gün 
öz vatonino - Göyçaya qayıtmağı qat edir. 

Göyça düzanliyindaki xalqın yaşayış  kendiarindan birinin ortasında 
böyük bir yeraltı bulaq var idi . 

Bu bulağın bir sirri var idi ki, suyu götürondan sonra bulağın daşınaq 
adoti çox qorxulu id i .  Ona göra da bu bulağın ağzına qapaq hazırlanınışdı .  
Har kas suyu götürdükdon sonra gapağı möhkam örtordi. Qardaşı itin 
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düşmüş qız hamin bulaqdan su götürerkan bir uşaq qaça-qaça galib onun 
qardaşın ın galdiyini xabar verir. Çox sevincak olan qız suyu götürü b, bu
lağın ağzını örtmedan çıxıb ged ir . Quyu isa geca daşıb çöla axmağa baş
layır va gur su hamin malıalı alır va Göyça gölünü arnala getirir. 

Göy göl 

Şahri -zarrin şaharinin har tarafi sı ldının dağlar va qayalarla alıata 
olunmuşdu. 

Buranı Salsal adlı bir padşah idare edirdi. Onun hökmü yera-göya sığ
mazdı .  Bir gün padşahın qulluqçuları gördülar ki, elçi daşının üste üç arab 
oturub. Qulluqçular tez padşaha xabar verdiler. Padşah elçilarİn onun ya
nına buraxılmasını amr etdi . 

8rablar adab-arkannan baş ayib getirdikiari namani padşahın qabağı
na qoyurlar . Padşah namani oxumağı amr edir: 

Orada yazılmışdı : - Ey Salsal, gal müsalmanlığı qabul et, agar qabul 
etmasan hazırlaş, sanla dava elayacam . 

Bu sözlar Salsalı ela götürür ki, az qalır birsindan başı partlasın. 
İstayir arablorio başını vurdursun. Amma vazir ağıllıydı, qoymayıb 

deyir: 
- Qiblcyi-alam sağ olsun, elçiya zaval yoxdur, bunlann na taqsiri var? 
Padşah bu sözdan sonra arablara bir maktub yazıb verir va yola sal

dınr. 
8rablar bir neça gündan sonra galib öz ölkalarina çıxırlar va maktubu 

xalifaya verirler . 
Xalifa masalan i bilandan sonra yol alıb Salsalın ölkasina gelir. Salsal 

sarhadda o qadar qoşun yığmışdı ki, otun-quşun sayı vanydı , amma qo
şunun sayı yoxuydu. 

8rab qoşunlarını göranda Salsalın bir qadar rangi qaçır. Xeyli fıkir edir. 
Salsalın Zorangiz adlı gözal-göyçak bir qızı var idi. Onun 1 7  yaşı ye

nica tamam olmuşdu. Rammallığı da çox yaxşı bilirdi . 
Padşah qızı yanına çağırtdınb dedi ki, ey ınenim mehriban qızım, bir 

raml at, görak bu işin axın neca olacaq? 
Qız bir raml atır, amma rengi saralır. 
Atası soruşur: 
- Ha, mehriban qızım, de görak rengin niye saraldı? 
Zorangiz cavab verir ki, atayi-mehriban, dcyasan arablar biza qalib 

galasidir. 
Ela bil Salsalı i ldınm vurur. "Ey çapa! , son da arablorio sehrina uy

dun" , - deyib qıza bir şi lla çakir. Qız bihuş olub yıxılır. 
Padşah omr edir ki, bu çapalin boynunu vurun. 
Vazir qabağa yeriyib deyir: şah sağ olsun, halalik olini saxla, qoy gö

rak bu işin axırı ncca olur . 
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Salsal qızı zindana sald ırır . Ertasi gün Salsalın qoşunu ila arablarin 
qoşunu qabaqlaşır. Qızğın dava başlan ır. Salsalın qoşunu artıq davam ge
tire bi lmir. Onlar şahri-zarrino tarof çakilirlar. Axırda arablar !ap qalaya 
yaxınlaşır .  Salsal qoşunla baraber qalaya girib gapını bağlayır. 

Bir gün padşah amr edir ki , qızı getirin . 
Zarangizi gotirirlor. Bu defa Salsal üzünü qıza tutub dcyir ki ,  bir raml 

at, görok iş na ycrdadi. 
Qız bir raml atdıqdan sonra atasına deyir: 
- Ata, istoyirson mani tika-tika doğra yena sözün düzünü deyacoyem. 

aroblm sana qalib gelecak va üç güna kimi şahari alacaqlar. 
Şah qıza heç na demayarak fikra gedir. Sonra başını qaldınb soruşur. 
- Ey manim mchriban qızım, bas indi tadbirin nadi? 
Zarongiz bir qadar tikirlaşdikdan sonra deyir: 
- Ata, san bi lirsan ki,  man ham ramdar, ham do schrkaram. indi amr 

ct, üç güne kimi bir neça böyük gomi qayırıls ın .  Bütün laz ım olan şeyiari 
o gamiyo yığdır. Mon do bir schr duası oxuyaram, qalanın içindaki tilsim 
qırı lar. Orada böyük bir bulaq amalo g<:>lar. 

Ela da edir. Bu bulağın suyu yavaş-yavaş qalxaraq şahari basır. Ela bu 
vaxt qala qapısı erablar turefindan qırılır. 

Qalaya daxil olan xal i fa na görsa yaxşıdı? Görür ki, su yavaş-yavaş 
qalxıb şahari basır. Salsal isa böyük bir gemide aylaş ib , günbatan tarafa 
gedir. 

Bir müddetdan sonra su çoxalıb bir darya arnala getirir. 
indi o darya Göy göl adlanır. Bax, Göy göl bu cür arnala gal ib . .  

Qırxqız gölü va Şahbulaq 
; 

Gözal yay günlarinin birinda qoca bir çoban qoyun sürüsünü arandan 
yayiağa aparırdı . Sürü otlaya-otlaya güllü-çiçakli bir yamaca qalxdı. Qo
yunlar yaman susamışdı . Çoban yaxınlıqda qayalann arasında suyu göz 
yaşı kimi şeffaf, buz kimi sarin olan bir göl tanıyırdı .  

Bu göl Qırxqız gölü adlanırd ı .  Sürü göldan su İçınaya yöneldi . Qoyun
lar sudan doyunca içib, otlağa daraşdılar. Çoban suda al-üzünü yuyanda 
el indon çomağı göle düşdii . O na qadar çalışdısa, çomağı göldan çıxara 
b i lmodi .Çoban kor-peşman oradan uzaqlaşdı .  

Bu ahvalatdan iki  il kcçmişdi .  Bir gün qoyunlar dağdan arana cnanda 
çoban öz çomağını başqa bir çoban ın  alinda gördü. Yaxınlaşıb dedi ki , 
a l indaki çoınaq man iınkidir. Çoban dedi ki, bu çomaq heç vaxt senin ola 
bi lmez. Man sürünü Şahbu laqda sulayıb otlağa ötürdüm. Sonra bulaqda 
al-i.izümü yuyanda suyun üzünda bir çomaq üzdi.iyünü gördüm. Özüınü 
tez suya vurub çomağı götürdüm. Çoban dedi san in çomağın hara, Şahbu
l ağı hara . İkinci çoban dedi ki, man bu çomağı Qırxqız gö lünda al-üzi.imü 
yuyanda gölo salnuşam . 
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Bu ahvalat har yero yayı ld ı .  Sonradan malum oldu ki ,Qırxqız gölü i l o  
Şahbu lağın arasında yeraltı çay olubdur. 

Mineivan bulağı va Tartar çayı 
Belo deyirlar ki, doda-babalarımız qodim zamanlardan at belinda 

dosta-dosta gazarmişlar. 8ksar hissasi cavanlardan olan bu dastalar va
tani düşmanlordan qoruyar, lazım gelanda homvatonlari üçün xeyirli iş 
tutannışlar. Bela igidlarimiz harada olunnuşlarsa yaxşı işiari i lo  nosillar 
üçün yadigar bir ad qoyarlarmış . 

Halo çox qadim zamanlarda vatanimizin arazisinda min igid cavandan 
ibarat bir dasto çox meşhur imiş. Harnin cavanların yolu bir vaxt Şatırlıdan 
düşür. İçınali suyu çox uzaqdan gatirirmişlar. Min igid cavan kondin 
konannda, ınünasib yer seçib böyük dora qazır. Daranin dibindo bir ncça 
gur sulu bulaq çıxır. Deyirlor ki, caınaatın hamısı galib buraya yaxın yerde 
yaşayır. Xalq bulağı qazanın adı ila yeri Mincivan, bulağı iso Mineivan 
bulağı adlandırır. Harnin bulaq indi da Mineuan bulağı adı ila qalmaqdadır. 

Min cavandan ibaret olan igidlor sonra başqa bir yero gctmali olurlar. 
Bu zaman da İçınal i  su onlardan bir qodar uzaqda olub . Suyu qaldıqları 
yera getirana qadar dadı dayişirmiş, cavanların başçısı bir dofa özü su
yun ilk dafa götürüldüyü yera golib su içir. Su bu dafa ona çox xoş gelir. 
Ona göra da bulağın gözündan götüriib içdiyi suyu tartor ( toza-taza) ad
landırır. Sonralar harnin suyu belaca tartar içarmişlar. Çayın da adı da
yişdiri lib Tartar adlandınl ıb .  

Pari bulağı 
Qarabağ clatında maldarlıqla maşğul olan, j.(öçari hayat keçiran bir ki

şi va onun Pari adlı gözal-göyçak bir qızı varmış .  
Ağır gün ağır  xastolik gotirir, elatda tutar qoymurmuş. Çox cavanlar 

murazı gözünda vaxtsız-vadasiz hayata göz yumurmuş . Kasilan qurban
lar, oxunan dualar, verilan nezir-niyazlar ölümün maşum kölgasini qapı
lardan çokindim bilmirmiş .  Paridon da bu xostal ik yan sovuşmur. 

Atası Parin i çox tobiba, çox loğmana gösterir, qızın dardina alac tapa 
bilmir. Qız günü-gündan saralıb solur. Ata-ana ona qulluq göstermakdan 
yorulub oldan düşürlor, ancaq qızın hal ına heç tofavüt elamir. Pari ata
anasın ı  oldan-dildan saldığı kimi ,  özü da öz canından bezib cana doyur. 
Ölümü tez arzulayır . Hamını ozabdan qurtaımaq istayir. Ancaq ölüm no 
arzuya, no da hoda-qorxuya baxı r, o öz vaxtında golir . 

Havalar düzal ir, eJat yayiağa köçmayo baş layır. Porinin atası da xasta 
qızın ın arabasını köçdan ayırmır. Yaylaqda da Porinin vaziyyati dayiş
mir. Onun ölümo acığı tutur, özü-öz halına onearn çakmoyi qnrara alır. 
Duınan l ı -çisk i n l i  gün lorin birinde Pari eJatdan aral anır .  Xeyli müddot yol 
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gedir. Gözal manzarali yerlardan keçir, yorulur. Yomuğu çıxandan sonra 
yenidan yoluna davam edir. Pari çox gazib , dolandıqdan sonra gözal bir 
guşaya galib çıxır. Burada har şey Pariya xoş galir, turaclar, kakliklor on
dan qaçmır. Pari hiss edir ki, aclıq onu aldan salır. Macbur olub yabanı 
bitki lardan yemaya başlayır . Yani baldırğan, şehlik otu, quzuqulağı va 
yemlik yedikca iştahı artır. Hatta su da içmak istoyir. Ha boylanır, su tap
ınır. Bir az aşağı endikda gözal bir bulağın axdığını görür. Olduqca şaffaf. 
Bulağın daşları cağam bağlamışdı. etrafında gözal çiçaklar, baldırğanlar, 
qantaparlar, şehlik otları, yemliklar bu bulağa olduqca gözallik verirdi . 
Pari bülbülün nağmasina qulaq asıb deyir: 

Na faqan edirsan, biçara bülbül ! 
Bir gülüm aynlıb gülşandan ayrı. 
Ağlıını başımdan taqayi l  etdin, 
Şaqayin açılmaz çamandan ayrı·. 
Sirr sözün açınağa sirdaşların var, 
Sanin ağır elin, qardaşların var, 
Manim üzüm gülmaz yar sandan ayrı. 

Pari bulağa yaxınlaşıb şeffaf sudan doyunca içir. Birdan-bire özünda 
yüngüllük hiss edir. Bir neça müddat Pari bu sudan içir va atrafındakı bit
gilardan yeyir. Artıq Pari tam sağalır. avvalki xastalikdan asar-alamat 
qalmır. Pari bulağın üsta yatır. 

Bu zaman nurani bir qocanın yolu burdan düşür. Hala uzaqdan bulağın 
başında bir qaraltı görür va yaxınlaşır. 8vval gözlarina inanmır. Yaxınla
şanda görür ki, bir qız bulağın üsta yatıb . Qoca qızı yuxudan oyadır va so
ruşur ki, qızım, tak-tanha burada na gazirsan? Pari başına gelani nurani 
qocaya söylayir. Qoca: 

T- Qızım, bütün ciatın xastalikdan, ölüm-itimdan hayatı pozulub . 
Deyib-gülmak yoxa çakilib. Qam-kadar meydanda at oynadır. 

Yuxuda görmüşarn ki, bu torpağın gülü-çiçayi, darman otları, sarin 
bulağın suyu xastalara hayat verir. Xeyli vaxtdır ki, çöllara, meşalara dü
şüb harnin yeri axtanram. Tez ol, sani hayata qaytaranları, sana şafa ve
ranlarİ mana göstar. 

Pari yediyi darman bitkilarinin adını, içdiyi suyu ona gösterdi. Qoca 
bundan çox sevindi .  Sonra qoca soruşur: 

- Qızım kimlardansan? 
Pari ata va anasının adını qocaya söyledi. 
- Qızım, man sani düz evinize apararam 
Parini axtaran ata-anası uzaqdan iki qaraltının onlara taraf galdiyini gö

rürler. Ata-ana gözlarina inanmırlar. Golan onların qızı Pari idi. Qucaqla
şıb öpüşürlar. Sevinciarindan yera-göya sı ğınayan valideynlar nurani qoca
ya döna-döna minnatdarlıq larını b i ldirirlar. Şad-xürram qızlarını götüıüb 
ohalarına qayıdırlar. Parinin sağalıb ga ldiyini eşidan eJat camaatı onlara 
gözaydınlığı verirlar. Ela o vaxtdan harnin bulağın adı "Pari bulağı" qahr. 
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ÇİÇ8KL8R va GÜLLaR 

Qızılgül 

Uzaq keçmişlarda bir varlı kişi yaşayırmış. Amma bu kişinin övladı 
olmurmuş . Bu sabahdan o hamişa dardli gazib dolanarmış . Dünyanı yo
rub yola salmış nurani bir el ağsaqqalı ona masiahat görür ki , insanları ar
zusuna qovuşduran Arzu dağına çıxsın, ona yalvarsın . Dağ-daş olsa da 
qalbi var, halka arzusunu yerina yetirdi . 

Kişi arvadını da götürüb Arzu dağına çıxır. Dağa ağız açır, ondan nicat 
dilayir. Aradan xeyli keçir, ay parçası kimi bir qızlan olur. Adını Qızıl qo
yurlar. 

Qızıl gündan-güna böyüyür, gözallaşir, boylu-buxunlu bir qız olur. 
Qızılgilin qonşuluğundakı kandda mardliyi , aliaçıqlığı ila tanınan kasıb 

bir kişi yaşayırdı . Onun da gözünün ağı-qarası birca oğlu var idi. Oğlanın 
adı Bülbül idi. Gözal qamatli igid Bülbülün dedikca malahatli sasi vardı. 

Oğlanla qız görüşür, aralarında mahabbot yaranır. Bülbülün sasinda, 
sözünda yanğı artır . 

Malıabbatİn alovuna tab gatira b ilmeyon oğlan atasını elçi getmaya 
macbur edir. Qızı lın atası oğlanın sanatİ, var-dövlati ila maraqlanır . 

Bülbülün atası: 
- Aşiqdir ! Sehirli mahnılarıyla daş üraklara hayat verir. 
Elçinin sözlarina Qızılın atası gülür : 
- Malını çörak deyil ! . . Man kasıba qız vermaram. 8gar oğlun çal ışılı 

var-dövlat qazansa, bu sevdaya razı olaram. 
Bülbülü ayrılıq hasrati kadarlandirsa da, o, bu şartİ qabul edir. Qızılla 

vidalaş ıb uzaq safara getmali olur. Qızıl and içir ki, ölanacan mahabba
tina sadiq qalacaq, oğlanın yolunu gözlayacak. 

Aradan xeyli müddat keçir. Bülbüldan xabar-atar çıxmır. Qızılı zorla 
bir varlı oğlana nişanlayırlar. Toya hazırlıq görürler. Qızılın ağ allarİna 
zorla xına yaxırlar . 

ôlacı kasilan Qızıl, allari xınalı Arzu dağına çıxır, üzünü ona tutub 
yalvarır : 

· 

- Ey arzusundan yarandığım Arzu dağı ! Man yanıram , san da yan . Bu 
insafsızların, qalbidaşlann başına daş yağdır. 

Dağ Qızı lın dardini başa düşür, onun hal ına yanır, tüstülü-dumanlı 
başı ağzını açı b od püskürür, zalımların, ürayidaşların başına od ·atayir . 

Qızıl göztarindan yaş axa-axa indi dağdan başqa rica edir: 
- Bir sözümü da eşit. İ ndi man im na elim var, na obam . Ata-anaını da 

itirdim. Bundan sonra ınan insan kimi yaşamaq istamiram . . And veriram 
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o sönmeyen oduna-alovuna, mani mahabbat qoxulu bir gül ağacına dön
dar. Bülbülün hayotinda bitir. 

Qızı l bir topa qızı lgül ko luna çevri l ir . Bülbülün hayatinda bitir. O, 
sevgil is i  Bülbülün eşqila har bahar gözal ağ çiçaklor açı r, atrafdakı ları 
hicran qoxulu mahabbati la yandırıb-yaxır. 

Vaxt o lur, bir gün Bülbül golib çıxır. O, kadorli, yan ıqlı nağmeleri la 
Q ızılı axtarır, amma tapa bilmir. Hayotlarİndaki mahabbat qoxulu qızıl
gülün otri onu şübholandirir .  Qızılgül Qızı lın atrini verir. Tanıyılı bi lanlar 
ahvalatı başdan-ayağa ona danışırlar. 

Bülbül bundan çox qüssalanir. Bir neça dofa gül kolunun başına dola
nır, sonra da xancaıi öz sinasina sancır, onun qanı gülün tazaca açmış ağ 
laçaklarini qırmızı ranga boyayır. Ancaq Bülbülü özünü öldürmaya qoy
murlar. 

Bülbül da başı alovla lan Arzu dağının görüşüne golmali olur: 
- Ey Arzu dağı, daha na qaldı, san da yanıb Yanardağ oldun ! Bundan 

sonra manim üçün insan kimi yaşamaq artıqdır. Mani bir  quşa döndar, 
qoy daim sevgilimin başına dolanım , ona nakam mahabbat haqqında 
malınılar oxuyum. 

Bülbülün arzusu yerina yetir. O, ince sasi, inca nağmasi ila cah-cah vu
ran quşa çevrilir. O vaxtdan bori qızılgül kolu qırmızı rangdo çiçeklar açır. 

Banövşa 

Banövşa gözal-göyçak bir qız idi .  Mahaldakı cavanlar onun gözalliyi
na vurulmuşdular. Qış adl ı soyuqqanl ı , bax ışında şaxta, gülüşünda sazaq 
oy1ı1ayan bir oğlan ona sahib olmaq üçün deridan çıxırdı . Qız isa heç ka
sa mohal qoymurdu, heç ki ma öz qalbini vermirdi. O, Bahar adlı bir gen
ci scvirdi.  Bahar da onu. Onlar har sahar güneşi birga qarşılayırdılar. 
Ayın batınasına birga tamaşa edirdilar. 

Banövşa bay qızı idi . Bahar isa yoxsul bir ailada böyümüşdü. Baharla 
Banövşanin sevgisi sasa düşdü. Ay gecenin qulağına , Güneşin şafaqlari 
sahara onların mahabbatindan danışdı . Çiçaklar çamano, bülbüllar gül
lara onların mahabbatindan söz açdı. Cavanlar tay-tuşuna, qarı lar qocala
ra, onların mahabbatindan danı şdı . Banövşanin qardaşlan bunu eşidib 
on ların mahabbotina mane olurlar . Qızı zorla Qışa nişan layırlar va Qışın 
takidilo Baban bu mahaldan didargin salırlar. Hor iki goncin mahabbati 
payız güllarİ kimi saral ı b so lur. Qarl ı-boranl ı  günlar isa onların görüşle- · 
rina mane olur. O gündan Baharın ayrılığına dözmayon Banövşanin boy
nu bükülür. 

Deyirlar ki, hor i l  banövşa öz sevgilisi Baharın görüşüne hamıdan 
pünhan gal i r. Bahar iso öz gözlarİndon leysan yağı şı ax ıdaraq sevgili s in i  
isladır. Zalıın Qış na qadar onların görüşüne maneçi l ik törotsa do, · h e ç  
vaxt Bonövşani göra bi lmir. 
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Çobanyastığı çiçayi 

Keçmiş zamanlarda bir varlı ağanın göznl bir qıiı olur. Ona har yerdan 
elç i lar galir, amma heç birina getmir. Ağanın buna acığı tutur. San dema 
qız bir çobanı sevirmiş .  Onlar alıd-peyman ediblvr. Sevgililar gizl inca gö
ıiişürlarmiş. Ata bir gün bundan xabar tutub hark qazablanir. Qızı yanı-
na çağınb deyir: . 

- Qızım, bu na işdir? Man dediyima getmirsan, çoban hara, san hara? 
Qız isa atasına deyir: 
- Xeyr, ata, getsam ancaq o çobana gedacayam! 
Ata qazablanir. Çobanı qovdurur. Qızı da heç yana buraxmır, bağlı 

yerda saxlayır. 
Çoban sevgilisindon uzaq diyarda ahu-fağan içinda gün keçirir. Na ra

hatl ıq, na da yuxu bilmoyon çoban getdikco üzülüb aldan düşür. Onun 
ahvahna yananlar, halına acıyanlar na qadar dava-darman edirsa, çoban 
yata bilrnir. Onun bu niskili dildan-dila düşüb sevgilisina da çatır. Ncyla
sin, qız uzaqda olan sevgilisina neco kömak ali uzatsın? Yalnız bir çara 
qalır. İki diyarı birlaşdiran çay onun kömayina çata bilardi. Qız özünün 
sevdiyi ,  ilk dafa damat bağlayıb çobana bağışladığı çiçakdan günda bir 
dasta bağlayıb axar suya buraxır. 

Çobanı havasını dayişmak üçün çayın kanarına çıxarıblarmış. Birdon 
o dirçalir. Gözlarina işıq galir. Çayla axıb galan orti-sevgilisinin atri onu 
cana gatirir. Çobanın xahişi ila çiçak dastasini tutub ona verirlar. Çoban 
aşiq çiçaklari sevgilisi avazi bağrına basıb o ki var qoxlayır. Sonra onu 
başının altına qoyub darin yuxuya gcdir. Günlar keçir, sevgilisi tarafdan 
yola salınan çiçak dastalorini gündüzlar iylayir, geealar yastıq avazina 
başının altına qoyub yatır. O, tamamila sağalıb ayağa qalxır. 

Bir gün çoban çay kanarına galir. Gözlayir, gözlayir, göıiir çiçak das
tasİ galmadi. İki gün keçir, ç içak dastasİ galmir. Çoban bilir ki, sevgilisi
nin başında qaza-qadar var. Yol alı b doğma ohalarına qayıdır. Sevgilisinin 
hicrana dözmayib talaf olduğunu göıiir. Çoban bu ağır darda döza bilmir. 

Deyirlar ki, o vaxtdan güllar solduqca çoban tazesini darib başı altına 
qoyar, yatarmış .  Harnin vaxtdan o çiçak Çobanyastığı adlanır. 

Lala 
Dcyirlar ki, Lala gözal,  boylu-buxunlu, tayı-barabori olmayan bir qız 

imiş .  Dard, kodar, na olduğunu bilmazmiş .  
Günlar keçdikça Lala böyüyüb boya-başa çatır. Onların da  qapısını 

tez-tez elçilar döyür. Nahayot, Lalani ürokdan scvdiyi b ir oğlana niŞan
layırlar. 

Vaxt çatır. Lalaya toy edirlar. Günlar ötdükco Lala daha şan, daha gö
zal, daha qaşang olur. 
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Bir gün Lalagilin yaşadığı şaharİn hökmdarı adamları müharibaya 
aparır. Hökmdar carçılarla har yana bayan edir: 

- Xoşbaxtlik, saadat, var, dövlat müharibadadir. Kim böyük sarvoı 
sahibi olmaq istayirsa, ömrünün axırına kimi firavan yaşamaq istayirsa, 
hökman qılınc götürüb qan tökmalidir. 

Minlada Lalalar irali durub arlarini, sevgililarini vermak istamir: 
- Mühariba ancaq falakat, safalet gatirir, ananı oğulsuz, arvadlan ar

siz qoyur. Bize yazığınız gelsin, rahminiz olsun, gözümüzü yaşlı , bağn
mızı qanlı qoymayın. 

Hökmdar xalqın sesini eşitmir. Lalani sevgilisindon ayırırlar. Son an
da Lala deyir: 

- Man baharın qızıyam. Geri qayıdanda mani tapmasan elini üzma, 
baharda, çamanda axtar maııi. 

- Hökman balıarda qayıdacağam! 
Lada hasrada balıarı gözlayir, sevgilisini gözlayir. Nahayat, güllü-çi

çakli bahar galir. Lala sevgilisini düzaııliklarda, yolların kanarında qarşı
lamaq üçün qıpqırmızı donunu geyinib hasrada gözlarini uzaqlara dikir. 

Lala çox gözlayir, göz yaşlan axıdır. Lakin sevgilisini gördüm deyan 
olmur. Dard alindan Lalanin bağrı qapqara qaralır. O, ayrılığa dözmür 
göylara yalvaı1r. Lala qıpqırmızı donundaca çiçaya dönür. 

Bir gün bahar vaxtı Lalanin sevgilisi miskin va yaralı halda qayıdır. 
Mühariba onu ömürlük badbaxt, şikast etmişdir. Oğlan Lalani na qadar 
axtarırsa tapmır. Göıür başqalan da onun kimi öz lalalarini axtanr. 8lac
sız qalıb çamana galir. Dizleri qatlanır, gözlerindan yaş axır. Görür ki, 
çamanda minlada bağrı qapqara yanmış lala ona baxır. 
, Bahar golanda Lala düzanliklarda, yol konannda, dağların döşünda 

l:iitarak hasrada sevgilisinin yolunu gözlayir 

Qızboyu çiçayi 

Qızboyu san rangli gözal bir çiçakdir. Bu çiçak haqqında deyirlar ki, 
guya Qızboyunu öz arnisi oğluna nişanlayırlar. Qızboyu isa atasının ço
banına könül verir. Ancaq valideynlari buna heç cür razı olmur. Çobanın 
eşqi Qızboyunu divana eylayir. 

Qızboyu yaxşı duyur ki, onun saf mahabbatini heç kim başa düşme
yacak. O, çox fikirlaşir, çox götür-qoy edir, amma çobanla qovuşmağın 
yolunu tapa bilmir. 8lacsız qalıb özünü öldürmak istayir. Birdan yadına 
düşür ki, çoban daim dağda, daşda, güllarin, çiçaklarin qoynundadır. Sev
gil isi  a lvan çiçaklarlo hamişo tamasdadır. 

Qızboyu baş götürüb evdan-zülmün alindan qaçır. Gözal bir çaman
zarda oturuh göylara yalvarır ki, onu bir atirl i ,  rayiholi, alvan çiçak eyla
yib çomanlikda bitirsin, halka bu yolla çobanla qovuşa. 

Gözal Qızboyu çiçek olub o vaxtdan çamanlikda bitir. 8trindon sevgi
l is i  olduğunu bilen çoban har gün bu çiçayin boyunu scvib,  atrini qoxlayır. 
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QUŞ, HEYVANLAR 

Samandar quşu 

Samandar guya qarlı-buzlu ölkalarda yaşayan qar quşudur. Özü da 
gödak ömürlü quşdur Bu quşun dirndi yi polad, caynaqlan çaxmaqdaşı, tü
kü isa qovdur. 

Samandar quşunun iki balası olur. Balalar bir ila parvazlanır. Saman
dar quşu balalan uçan gün sevincindan har şeyi unudur, dimdiyini cayna
ğına vurub od saçır, onun qov tükü harnin oddan alışır. Samandar quşu 
yanıb kül olur. 

Şanapipik quşu 

Şanapİpik evvellar gelin imiş. Bir defa başını yuyurmuş. Bu vaxt qa
yınatası içeri girir. Gelin utanır. Allaha yalvarıb deyir: 

- Ay allah, qayınatam saçlanını gördü, man xacalatdan onun üzüna 
baxa bilmiram; mani ya daş ele, ya da quş . 

Gelin quşa çevrilir. Darağı başında qalır, şanapİpik olur. Şanapİpik 
çölde yaşasa da, abadlıqdan çox uzağa getmir, axı onun gözü istekli erin
da, doğma evinda qalıb . .  

Göyarçin 

Keçmiş ayyamda Şarq ölkalarinin iki qüdratli şahı arasında düşman
çilik münasibatlari daha da garginlaşir. Günde bir-birina hada-qorxu ge
lirler. Nahayat, şahın biri o biri ölkanin şahına muhariba elan edib onu 
takbatak meydana çağırır. Elçilar müharibanin başlanacağı günü daqiq 
müayyanlaşdirirlar. Taeili son harbi hazırlıq işleri görülur. 

Döyüşa çağınlan şah 1 5  il idi ki, mühariba etınirdi . Odur ki, döyüş 
papağını al-ayaqdan uzaq köhne otaqlardan birina qoymuşdu. Vuroş
maya bir gün qalmış şah anasından döyüş papağını getirmasini xahiş 
etdi . Anası gedir, lakin çox çakmir ki, aliboş qayıdır. Oğlu anasından 
soruşur: 

- Na üçün papağımı gatirmadin? 
Anası oğluna müammalı cavab verir: 
- Papağı gatira bilmadim . .  
- Ana, man sani başa düşmüram. Meydanda ölüm-itim olar . Yaxşısı 

budur ki, döyüş papağımı gatirib qalaba xeyir-duası verasan. 
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- Yanılırsan, bala, ig id  meydanda ölor. Ancaq döyüş papağın o qadar 
ağır, sirl i-schirli idi ki, onu yerindan tarpatmaya gücüm çatmadı . 

- Man im gücüm çatar. 
Ana şah oğlunun ayaqlarına döşanir: 
- Sani aid veriram halal südüma, papağa dayma ! 
- Anacan, man şah am! Şah meydanına papaqsız, dabilqasiz neca çıxım? 
Ana oğlunu inadından döndarmak üçün gördüklarini açınalı olur: 
- Bala, sanin döyüş papağının içinda indiyadak heç kima ziyan vur

mayan , dünyada an dinc heyvan olan ağ göyarçin yuva bağlayıb. Özünün 
da üç dona atca balası var. Biaram özünü çöla vurub balalarını yemlayir. 
Onları tahlükasiz bir yerda boya-başa çatdırmaq istayir. Man bu günahsız 
balalara toxunsam, ağ göyarçin bizdan küsüb gedar, yetim balaların alı
nalasi ölkamiza balalar gatirar. Gal bu dafa papağını qoyma . 

Bu sözleri eşidan oğlu heç na demir. Şahlıq tacını ağ göyarçina tapşı
rıb başıaçıq düşmenin meydanına çıxır. Döyüşa galan şah raqibinin dö
yüş papağı olmadan döyüşa galdiyina taaccüblanir. Bu sirli oyunun saha
bini soruşur. Dabi lqasiz şah deyir: 

- Manim papağımda ağ göyarçin üç bala çıxardıb. Anam südüna and 
verdi ki, balalara toxunmayım, insanları yersiz belalara düçar etmayim . 

Raqib şah söza inanmır. Vazirini gönderir ki, gedib bunun düzgünlü
yünü yoxlasın . Bir azdan vazir qayıdır . Har şeyin doğru olduğunu söyla
yir. Bunu eşidan şah darin fıkirlara dalır. Enini düşmanina uzadıb deyir: 

- Gal , barışaq, sülh bağlayaq ! San in anan bir quşun-ağ göyarçinin evi
ni dağıtmaq istamir. Biz niya nahaq qan töküb minlada insanların ev ini 
dağıdaq? 

· 

Onlar sülh bağlayırlar. O gündan ağ göyarçin sülh quşu hcsab olunur. 

Kaldik 

Deyirlar ki,qadimlarda çox gözal, ağı llı va qeyratli bir qız varmış. Bu 
qız öz arnisi oğluna adaxlı imiş. 

Qızın toy günü çatır. Onun ol-ayağına xına qoyurlar, bir azdan oğlan 
evina aparacaqlarmış .  

Hamının başı hayat-hacada toy iş lerina qarışır. Qız takca yenica ila 
evda oturubmuş. Ela bu zaman çoxdan bari qızı izlayan, onu ala keçir
maya can atan dövlatli oğlu öz başının dastasi ila içari soxulur. Onlar 
yenganin al-ayağını , ağzını bağlayıb yera yıx ırlar. Qızı da götürüb dağla
ra qaçırlar . 

Qız na qadar dartınır, qışqırır, yalvarır ona qulaq asan o lmur . Har yer
dan alac ı kasilan,  ali üzülan kömaksiz qız üzünü göya tutub deyir: 
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Qanadı gümüş ela. 



Elde ıiisvay eleme, 
Dağda günüm xoş ele. 
Daşlara yoldaş ela . 

Qız bunu deyan kimi dönüb kaklik olur, pırıltı ila uçub qayalığa düşür. 

Qızın al-ayağı xınalı olduğu üçün kakliyin da ayağı xınalı olur. 

Turac quşu 
Bir gün qulluqçu qız xanımın darağını alıb başını darayır. Darağı box

çada, paltarın arasında taxçaya qoyur . 
Aradan xeyli keçir. Xanım başını yuyurmuş, darağı istayir. Qulluqçu 

qız darağın yerini unudubmuş. 
Na qadar çalışırsa darağın yerini yadına sala bilmir. 
- Xanım, valialı darağın yerini unutmuşam . 

Xanım qulluqçu qızdan şübhalanir. 

- Darağı oğurlamısan ! - deyir. 

Qız xacalatindan tar tökür. 
- Xanım, manim alim ayri deyil, daraq buralardadır. Hara qoyduğumu 

yadıma sala bilmiram. 
Xanım hirslanir: 
- Onda qonşuya, ya qohuma vermisan . 
Qız göıiir xanımı inandıra bilmir. 8liayri qulluqçu kimi bu evde yaşa-

maq, ya da qovulmaq ona ağır gelir. Deyir : 
- Ilahi , xacalat mani öldürar, ya mani daş ele, ya da quş . 
Qız quş olur, Turac quşu. 
Qız quş olandan sonra darağın yeri yadına düşür. Bağçaya qonub oxu-

yur, darağın yerini xanıma bildirir: 

Taxçadadır, 
boxçadadır. 
Boxçadadır, 
taxçadadır. 

Xarı-bülbül 

Azarbaycanın qadim şaharierinden biri olan Şuşada bela bir gül var 
ki, hamı onun adına xarı-bülbül deyir . 

Revayata göre bir gün bülbül öz sevgilisi gülün görüşüne getmak is
tadiyi vaxt hark külak esir. Küleyin maqsadi gülü bülbülün gözleri qar
şısında alçaltmaq im iş . 

Külak öz gücüne, qüvvasina haddindan artıq inanırmış . O asanda , ha
rekata galanda, alemi tozanağa bürüyanda bütün canlı lar onun qarşısın-
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da ayilarrniş . Müqavimat göstermak isteyaniari neça yera şaxbudaq ela
yib yerla-yeksan edarrniş .  

Bir gün külak var qüvvasi la asirrniş, nahang çinarlar, uca sarvlar, sal
xım söyüdlar onun qarşısında döna-döna ayilirdilar. Yalnız zarif, gözal, 

atirli gül küleyin azğınl ığına, yekaxanalığına tabe olmurdu. Bunu gören 
külak heyrata galdi : 

- Ay zarif, ay zaif gül, san hansı casaratla mana baş aymirsan? San 
bu gücü hardan alırsan? 

Gül inamla cavab verdi: 
- Mahabbatdan ! Mahabbatin gücü yenilmaz olur. Seven vüqarlı olur, 

o heç kasa baş aymak istamir. Man bülbülü seviram . Onun safınababbati 
mani baş ayınaya qoymaz . 

Baxanq ! . . San mahabbatini sına, man da gücümü . . .  
Külak bu  sözleri dey ib kükradi . Ela bu vaxt bülbül sevgilisi gülün gö

rüşüne gedirdi. Küleyin qazabi yera, göya sığmırdı . Zarif otlardan tutmuş 
fil gövdeli ağaciara qadar ona baş ayirdi. Gül isa onun zorakılığı qarşısın
da ayilmir. Artıq gül son qüvvasini toplayırdı . Onun müqavimati tükan
maya başlayırdı . Çunki o tak qalmışdı .  8gar bülbül yanında olsaydı. 

Gül bir yarpaq ayildi .  Külak qalabasindan sevinarak daha harkdan 
uğuldadı . Bir az da keçacak, külak gülü öz gücü qarşısında iki qat eda
cakdi. Bülbül özünü vaxtında gülün harayına çatdınr. O, sinasini yavaş
yavaş ayilan gülün köksüna söykayir . Külak daha da hiddatlanir . Bülbül 
gülün azacaq ayilan qamatini düzaldir. Ancaq gülün xarı-tikanı onun si
nesine sancılır. Bülbül mahv olursa da, bir addım geri çakilib gülü ayii
maya qoymur. Ela harnin vaxtdan özünü mahabbati uğrunda fada edan 
bülbülün canı gülün laçayina hopur. Gülün adı xan-bülbül qalır.Gül 
xarı-bülbül görkeminda güllar açır. Gülün bir laçayi üsta ela bil bülbül 
yavb . 

Bülbül va qaratikan kolu 

Bir xan qafasda bir bülbül saxlayırmış . Bülbül üçün har cür şerait ya
radılmışdı. Har cür güldan onun qafasinin etrafında varmış. Ancaq o, ba
har faslinin gelmasina baxmayaraq, bir dafa da sasi ila oxumurmuş. Ela 
mayus-mayus durub baxırmış . 

Xan deyir man ki, onu o cür baslayiram, yena oxumur. Buraxın onu, 
çıxıb getsin . Ancaq onu izleyin, görün hara gedir. Xanın adamlan görür
lar ki, bülbül uça-uça bir qaratikan kolunun üstünda qurulmuş bir bülbül 
yuvasının yanına qonur va "vatana galdim, imana geldim" deyarak cah
cah vurrnağa başlayır . 

Bütün bunları xana çatdırırlar. Xan öz-özüna fikirlaşir: 
Har kasin öz yurdu, öz vatanİ . Vatan şirindir. Onun qadri bil inmali , 

qorunmahdır. 
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Keçi südü va ilan zahari 

Çox keçmiş zamanlarda bir kişi möhkam xastalanir. Onwı xastaliyi 
gündan-güne artır. Bütün tanınmış loğmanlara müraciat edirlar. Dardina 
alac tapılmır. 

Nahayat, onu çox meşhur bir loğmanın yanına aparırlar. Loğman onun 
xastaliyinin alacı olmadığını söylayir. Ümidsiz xasta artıq ölacayini ya
qin edib, yaşadığı yerdan baş götürüb gedir. Galib bir xarabalığa çatır. 
Y era uzanıb inildayirmiş . 

Görür ki, bir qara keçi peyda oldu. Haradansa bir arvad galib keçini 
sağdı va südü alinda getirdiyi qaba töküb, oradaca qoyub getdi. Azacıq 
sonra bir ilan galib harnin südü içdi va harnin südü zahori ila birga ağzın
dan qaba tökdü. 

aziyyat çakan xasta harnin ilanın zahar qarışıq qusduğu südü içib bu 
aziyyatdan birdefalik qurtarmaq istayir. Bu niyyatla sürünüb qaba yaxın
laşır. Gözünü yumaraq harnin zahari başına çakib içir. Uzanır, ölacayi anı 
gözlayir. Günlar keçir. Vaziyyatinin yaxşılaşdığını gören xasta yavaş-ya
vaş qalxıb evlerine taraf üz qoyur. Galib evlerine çatır. Çox keçmir ki, ta
mamila sağalır. Xastanin ilan zaharinin körneyi ila sağaldığı har tarafa 
yayılır. Bela söylayir ki, ilan zaharinin darman kimi istifada edilmasi ta
babat alamina ela o vaxtdan malum olmuşdur. 

Ağ ilan 

Keçmiş zamanlarda araş malıalında Dargah adlı bir kişi olur. O, mahir 
bir ovçu imiş. Quş ovlamaq maqsadi ila bir gün Arçan dağına gedir. Çox
lu quş ovlayır, ancaq qaranlıq qovuşduğundan geri qayıtmır va dağda ge
calayir. Sahar tezdan yuxudan durarken, bir ağ ilanın onun başı üstünda 
duraraq dilini çıxartdığını görür. Ovçu avvalca qorxur, sonra fıkirlaşir ki, 
bu ilan mandan kömak istayir. İlan onun fikrini anladığından çevrilir. Bu 
zaman ovçu görür ki, ağ ilanın badani tamamila yaradır. Bwıdan sonra 
ilan getmeya başlayır. Tez-tez dönüb geri baxır. Bu zaman ovçu tüfangini 
da götürüb ilanın arxasınca gedir. 

Bir qadar getdikdan sonra ilan bir quyunun yanına gelir ve harkdan sas 
çıxardır. Bu zaman quyudan qara bir ilan çıxaraq ağ ilana hücüm edir. Bunu 
gören ovçu qara ilanı tüfangla öldürür. Ağ ilan bunu görcak süratle quyuya 
girib bir muncuq getirir va ovçuya verir. Ovçu muncuğu da götürüb eva ge
lir. Revayata göre, bundan sonra muncuq daim evi va heyeti işıqlandırarmış. 

Simurq quşu va ilan 

Bir gün Simurq quşu salırada gozirdi . Gördü ki, bir i lan sürünür. Dedi : -
Ey ilan, man çox yer gazmişam, amma senin kimi i lan görmamişam. İlan 
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dedi: - Man şahmararn - i lanların şahıyam . Simurq quşu soruşdu : - Ey 
ilan, senin layaqatin nadir? - İlan dedi : 

-:- Man qara daşa nafas salsam daş alışıb yanar. 
I lan soruşdu ki ,  has san kimsen? 
Quş dedi ki, man Simurqam. 
İlan dedi ki, has senin layaqatin nadir? 
Simurq quşu dedi ki, manim çox iti gören gözüm var. Göyün yeddi qa-

tından bassarn tükü tükdan seçaram. 
İlan dedi ki, man yeri deyiram, san bilirsan ki, man ora qalxa hilmi ram. 
Simurq quşu dedi ki, man seni qanadımın üstüne alıb ora qalxaram. 
Simurq quşu ilanı qanadının üstüne alıb göya qalxdı. Bir qadar qal-

xandan sonra ilan dedi : - Ya Simurq, manim nafesim çdtmır, basdi . 
Simurq quşu bir qadar da qalxdı .  
İlan dedi: - Ya Simurq, san manim hayatıının mahvina bais olmaq is

tayirsan? 
Simurq quşu dedi ki, indi bu tuşdan yenacayik ki, aşağıda bir naş var. 

Vahşi heyvanlar onun etrafına yığılıb. Arruna heç biri gedib o naşdan yeınir. 
Simurq quşu ilanla birlikde aşağı endi va harnin naşin yanında ilanı 

yere qoydu. Dedi ki, ya şahmar, man gedim, o naşdan yeyim. 
Simurq quşu getdi, neşe çatar-çatmaz bir şaha çakdi . İlan gördü ki, Si

murq quşu tora büşüb. 
İlan dedi ki, ay evin yıxılsın, göyün yeddi qatından bu naşi gördün, 

burdan-hura bu toru görmadin? Simurq quşu dedi : 
- Ya şahmar, bu qaza torudur, bunu görmak olmaz. 

İlan va qaranquş 

� İlanla arı qonşu idi . Arı çiçakdan-çiçaya qonur, şira sorur, şan düzal
dir, qışda da yuvasına çakilib baldan şirin-şirin yeyir, taze yaza kefi kök, 
damağı çağ çıxırdı. İlan isa aylarla ov dalınca sürünür, girina keçandan 
da bir hazz, bir lazzat duymur, çox zaman ağzının acısını alınağa heç bir 
şey tapa bilmirdi. 

Bir gün arıya dedi : 
- A qonşu, boş-boşuna sürünmakdan canım yerde, daşlarda, qayalarla 

qalır, tapdığım da heç bir arnala yaramır. Mani bu azab-aziyyatdan qurtar. 
- Na kömak istasan, man hazır! 
İlan dedi : 
- Birca günündan mana göre keç. Gör hans ı canlının qanı şirindir. 

Arı şan-şan güldü: 
- A qonşu , ele b i ld im mani müşkül işa buyuracaqsan. Bundan asan na 

var ki ! . .  
Qaranquş ö z  yuvasını hörürdü. B u  qonşuların söhbatini eşitmişdi .  İ lan

dan zahlasi gedirdi,  çünki bu ilan neça defa onun da balalarını yemişdi . 
Qaranquş arının dalınca düşdü . 
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Arı gah qoyunun, gah keçinin, gah cüyürün, gah da maralın boynuna 
qondu. Vızıldayıb uçdu . Axırda yol gedan bir qoca kişinin aln ına yapışdı. 
Geriya doğru uçanda qaranquş bildi ki, arı xebara qaçır. İlana deyocak ki, 
an şirin qan insanın qanıdır. Bundan sonra ilanlar yer üzünda salamat in
san qoymayacaq, hamısını çalacaq. Qaranquş insanlardan razı idi, çünki 
insanlar onun yuvasını dağıtmırdılar, balalarma toxunmurdular. 

Qaranquş arını qabaqlayıb onu dila tudu: 
- Xoş gördük, a ellar yaraşığı, neça vaxtdır sani görmüram, necasan, 

neca dolanırsan? 
Arı :  
- Çox sağ ol, - dedi, - yaxşıyam, yaxşı dolanıram. 
Qaranquş onun ağlını oğudamağa başladı : 
- O gün qarğa yaman öyünürdü ki, hamı manim sasimi tariflayir. De

yiram, sesim yox, dilim şirindir. 
Man da ona dedim, heç öyünmo, manim qonşum arının dilinin şirin li

yİna şirinl ik çatmaz. Dilini çıxaran kimi yera bal damır. Qarğa galmamiş 
dilini göstar görüm düzmü demişam, yalanım çıxmasın. 

Arı dilini çıxaran kimi Qaranquş onun dilini dimdiyi ila kökündan qo
pardı, qaçdı. 

Arı lal oldu, vızıldaya-aızıldaya qaldı. İlana heç bir şey başa sala bil
madi . 

İlan işin niya bela olduğunu duydu. Qaranquşu tutmaq istadi, ancaq 
dişi onun quyru�undan birco lalak qopardı. Qaranquşun quyruğu o vaxt
clan haça qaldı. Insanlar bu işdan xabar tutdular. Qaranquşun yuvasını öz 
evlarina köçürdülar. 

Maralın göz yaşları 

Ovçunun atdığı ox ana maralın balasını yaralayır. Dağı o biri üza aşan 
kimi körpe mara! yera yıxılıb can verir. Ana maral balasının başı üstünda 
durub göz yaşları axıdır. Bunu göran yolçunun ürayindan qanlar axır, in
safsız ovçuya lanatlar yağdıra-yağdıra yanıqlı bir bayatı çakir: 

Mara! durduğu yerda, 
Boynun burduğu yerde ; 
Ovçunun qolu sınsın, 
Maral vurduğu yerde. 

Sahar tezdan harnin ovçu yena da ova getmaya hazırlaş ır. Onun 
aman-zaman birca oğlu var imiş. Uşaq atasından al çakmir. " Man d.:ı sa
ninlo ova gedacayom" , - deyib durur. Ata başqa bir balıana ila evden çı
xıb gedir. Oğlu da onun dal ınca yollanır. Ovçunun bundan xabari olmur. 
Uşaq xeyl i yol gedandım sonra yorulur, bir dağdağan ağacının dib inde 
xozalin iç ina girib yatır. 
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Ovçu indi da ana maralı qova-qova getirir. Mara! dağdağan ağacına 
çatanda ovçu ox atır. Ox marala deyil, xazalin arasında yatmış oğluna da
yir. Uşaq birca defa "Uf, ata! . . " - deyib qışqırır, canını tapşırır. 

Dünan harnin yolla keçan yolçu qayıdan baş görür ki, ovçu bu gün da 
oxla öz oğlunu öldürüb. Maral o tayda balasının başı üstünde, ovçu da bu 
tayda oğlunun başı üstünda göz yaşı tökür. 

Yolçu uşağın göllanmiş qanını göranda qalbi od tutub yanır, ela bir 
bayatı çakir ki, dağlara, daralare sas salır: 

azizim dağda qanı, 
Qan gördüm dağdağanı. 
Ovçu vurdu balasın, 
Göl oldu dağda qanı. 

Ovçu Pirim va üç ceyran 

Ovçu Pirim kamand atıb bir ceyran tutur. Ceyran ağlayıb deyir: 
- İnsaf ela, Piri baba, biz üç gün olar ki, evlanmişik. 
Ovçu Pirim ceyranı buraxır. 
Ovçu Pirim dağın o biri üzünda kamand atıb başqa bir ceyran tutur. Bu 

ceyran da ağlayıb deyir: 
- Piri baba, man da o tutub apardığın ceyranın yoldaşıyam. Muradımız 

gözümzda qaldı. Biz bir qayanın dibinde durmuşduq. Sani görüb haramiz 
bir tarafa qaçdıq. avval kamand atı b onu tutdun. İndi da ki, man Hişdim. 

Ovçu Pirim ceyranı buraxıb deyir: 
- O biri yoldaşını da azad etmişam, gedin xoşbaxt yaşayın. 
Ovçu Pirim başqa ovlağa gedir. Örüşda başqa bir ceyrana rast gelir va 

bun\J da kamenda salır. Ceyran zülüm-zülüm ağlayıb deyir: 
- Man ölmayim üçün deyilam. Bir cüt bala qoyub galmişam. Bax ye

linim südla doludur. Otlayıb onlann yanına qayıdırdım. Ah, yazıq ba
lalanm! 

Ovçu Pirim bu ceyranı da buraxır, eve aliboş qayıdır. Arvadı boş 
gelmeyinin sabahini soruşduqda deyir: 

- Man evvellar heyvanların dilini bilmirdim, istadiyim kimi ov elayir
dim. İndi onların dilini biliram, aniayıram ki, heyvanlann derdi bizim
kindan da çoxdur. Man daha onları ovlaya bilmaram. 
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ALDana va nanaGüNaş aFSANaLaRi 

Aldada 

Bağdadda arab xalifasina bela bir xabar çatır ki, Odlar ölkasinda Al
dada adlı bir şaxs peyda olub. Bu şaxs möcüzalar icad edir, özü da odda 
yanmır. 

Xabar xelifani hark maraqlandınr, deyilanlarin doğruluğunu yaqin et
mak üçün yanına üç arab çağınr: 

- Ela bu gün Ocl1ar ölkasina yola düşün. Orda Aldada adlı bir şaxs 
peyda olub. Gedib yoxlayın. agar, doğrudan da, möcüzalar çıxarırsa, ona 
toxunmayın. Y ox, ele olmasa, onu mahv edin, yurdunda heç bir nefer da 
salamat qoymayın. 

arablar Aldedeni haça qaya deyilan yerin yaxınlığında ilxı ila birlik
de tapırlar. Görürlar ki, geniş çölde yalınanlan qız hörüklari kimi hörül
müş at ilxısı otlayır, ilxıda iki dayçanın yalınanı hörülmayib. Onlar bunun 
sirrini hündür daş üstünda oturmuş Aldadadan soruşurlar. O deyir: 

- Bu dayçalar Göysudan çıxıb, ilxıya özlari qanşıblar. Xeyli söhbat
dan sonra arablar hiss edirlar ki, qoca çox hikmatli adama oxşayır. Dün
yanın avvalindan-axınndan xabar verir. Aldedeni yoxlamaq istayirlar. 

- Balka bir ocaq çatasan, yaman acmışıq. 
Aldada o saat qonaqlann niyyatini başa düşür. 
- Bilirarn neye galmisiniz, marağınız nedir, istayiniz nadir, hamısını 

biliram. 
arablar teaccüblanirlar. 
- Biz ki sana hala bir söz demamişik. 
- Bir kabab bişirim yeyak, sonra danışanq. 
Aldada ayağa qalxıb ocaq çatır. Y axındakı sürüdan bir quzu ayın b ka

sir. Quzunun qolunu, budunu, qabırğalarını çılpaq elinde köza tutub qı
zardır. Kabab bişir. Aldadanin alinin tükü da qarsalanmır. 

- Bu na möcüzadir? - deye, areblar heyrada dillanirlar. 
- Möcüza yoxdur. Man Odlar diyannın övladıyam - od oğluyam. Od 

odu yandırmaz. 
- San öz qaladığın oda yanmazsan, ancaq biz qaladığımızda arnalli

başlı bişarsen, heç külün da qalmaz, - deya ereblar onun möcüzasina 
şekk edirlar. 

Onlar bir qaragöz quzunu Aldedenin qucağına verirler. Sonra da yurd 
yerindaki tandiri qalayırlar. Aldedeni alovu göya dilimianan tandira sa
lırlar, tandirin ağzını iri sal daşlarla örtürlar. 

8rablar ele düşünürler ki, Aldada bu gece tandirda yanıb kül olacaq. 
Sahar onlar tandirin ağzını açanda gözlarina inanmırlar. Aldadenin başı-
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nın tüklori, bığları qarlı-qırovlu idi, saqqalından buz salxımları sallanırdı, 
qucağındakı qaragöz quzu isa qıpqırmızı b işmişdi . 

arablar dedilar: 
- Bu asl möcüzadir. Ey Aldada, bizdan istayin nadir? 
Aldada zalımli xalifanin elçilarina casarada cavab verdi : 
- Sizdan lıeç na istamayacayam, amma mandan da istamayin, qoyun 

lıaraninki özünün olsun. 
- Başa düşmadik. 
Aldada yanındakı dörd ağac çubuğunu göstarib dedi :  
- Bu ağaciarı dörd calıata atacağam, hara düşse , o torpağa toxunmayın. 
8rablar sevindilar ki, bir qocanın atdağı ağac o qadar da uzağa düş-

mez. Odur ki, dedilar olsun. 
Aldada birinci ağacı atdı, ağac göyda süzdü, görünmez oldu.  
areblar soruşdular: 
- Ağac lıara düşdü? 
- Savalan dağına, - deya, Aldada cavab verdi .  
Aldadanin ikinci ağacı Şah dağına, üçüncü ağacı Alvız dağına, dör-

düncüsü Ağrı dağına düşdü . 

8rablar dediler: 
- Bu ki, Odlar ölkasi oldu. 
Aldada gülümsündü: 
- Xeyr, Odlar ölkasinin lıeç parası da deyil .  
8rablar Odlar ölkasinda ela bil oda düşdülar, alışıb yanınağa başladı

lar. Talasik Aldadadan aynlıb birbaş Bağdada üz tutdular. 

} 
Malıpeykar 

O geca ki, Aldada eva qayıtmadı, arvadı Malıpeykar onu çox gözladi . 

Sonra körpe uşağım belina sarıyıb erini axtarmağa başladı, dağlara ün sal
dı . Gaza-gaza "Göyyurd" deyilan yere galib çıxdı. Aldadanin at ilxısı 
burda idi. Özü isa yox idi. 

Malıpeykar dağlara üz qoydu. Çox gazdi , çox dolandı . Ancaq Aldada
dan soraq tuta bilınadi. Belina sanqlı oğlu onun işini lap çatina salırdı. 
Bela gctsa elin ağsaqqalı, başbilani, yol gösterani aldan gedardi. El qara 
geyardi. Neca olursa-olsun Aldada tapılmalıydı . 

Malıpeykar ona maneçil ik edan, al-qolunu çidarlayan ciyarparasını 
kürayindan açıb Qızıl qayamn dibinde xalvat bir yerde gizladi. Dilinda 
Aldada, haçaqaya dağına taraf getd i .  Ağçayın sahillarini gazdi .  Aldadani 
dağlardan, daşlardan, çaylardan, atlardan, çiçeklardan soruşdu, tapa bil
madi . O geri qayıdıb oğlunu dibinde qoyduğu Qızıl  qayaya geldi .  Artıq 
sahar idi . Malıpeykar gözlarina inanmadı . Uşağın sarığı yerde idi ,  amma 
özü yox idi . Mahpcykorin bir derd i iki oldu. Çox axtarandan sonra kor
peşman eva döndii . 
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Xeyli keçmiş Aldada eva geldi .  Başına gelmiş hal qazyani dan ışdı . 
Malıpeykar da oğlunu itirdiyini, başına golaniari danışdı . 

Harnin gündan Aldadanin, Mehpeykarin dardi-kaderi artdı . Gözlarİ 
dağlarda, daşlarda qaldı . 

Malıpeykar övlad hasratina döza bilmirdi . Gece-gündüz ağlayırdı .  
Yere yalvardı , asar külaklara, dilimianan alovlara yalvardı ,  bir matiab 
hasil olmadı, oğlunu ona veren bir qüvva tapı lmad ı . Axırda alacsız qalıb 
Ağçaya üz tutmalı oldu. Daha döza bilmirdi . Malıpeykar ya balasına qo
vuşmalı , ya da hayatla vidalaşmalıydı . Çayın xas iyyati bela idi : o yeddi 
ilden bir aşıb-daşırdı . Leysan yağışdan aşıb daşsa, zarar verar, etrafında 
na olsa, silib-süpürüb aparardı .  Y ox, ela ki, şimşek çaxdı , ildınm şaxıdı, 
çay o qadar da daşmazdı, süd kimi köpüklanardi . Kim bu köpüklü sudan 
içsa dizlerine, qollanna güc, qalbina qürur galardi . O bundan xeyir tapar, 
arzusuna qovuşardı . 

Malıpeykar yena da Ağçayın sahil ina çıxıb , ondan ümid dilayirdi . 
Leysan yağışlar başladı . Ağçay aşdı-daşdı , sahillarİ su aldı . Malıpeykar 
sellarin qurbanı oldu . 

Qurdoğlu 

Aldadanin derdi bira-min artmışdı . Bir tarafdan yegane oğlunun 
itmasi, o biri tarafdan da Malıpeykarİn Ağçayın sellarinin qurbanı ol
ması onu rahat buraxmırdı . O, yegane oğlunu axtarrnağa, soraq etmaya 
başladı . 

Aldada bela bir xabar eşitdi ki, Muradbayli taraflarda bir boz qurd da
ğın baş ında oğlan uşağı üçün daşdan beşik düzaldib. Boz qurd uşağı na
vazişla böyüdür. Aldada bu yeriara safar etdi .  Çox böyük çatinlikla uşağı 
tutdu. Uşağın sol dabanındakı xaldan öz oğlu olduğunu öyranib sevindi . 
O, uşağı götürüb Haçaqaya dağının ataklarina geldi . Boz qurd onlardan 
aynlmadı. 

Aldada gözlayirdi ki, uşaq bir az da böyüsün, har şeyi ona yerli-ya
taqlı danışsın . Aldada onu istayirdi ki, oğlunu boz qurddan aralasın, bir 
da fıkirlaşdi ki, axı boz qurd ona yaxşılıq edib, oğluna döşündan süd 
veri b .  

Bir gün Aldada oğlu ila söhbata başladı : 
- Oğlum, sanin vatsnin Odlar yurdu, anan Malıpeykar olub . Onu Ağ

çayın suları öz qoynuna alıb. Atan isa man Aldadayam , möcüzam odda 
yanmamaqdır. Demeli, san qor oğlusan . 

Uşaq qeyzla :  
- Yox, ata, man qor oğlu deyilam, qurd oğluyam. Mana boz qurd dö

şündan süd verib. 
Aldada bi laklanan, küraklanan, üraklanan oğluna nalar danışmadı .  

Odlar diyarının xoş giinlarindan, igidlarindan, nazlı-qamzal i ,  vafalı gö-
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zallarindan, hikmatli, barakadi torpağından danışdı . Aldada oğluna va
tanin başına galan felaketlardan dardli-dardli söz açdı , onu eli, obası 
üçün qeyratli oğul olmağa çağırdı . 

Uşağın gözlarinde ildınm çaxdı : 
- Tapdalanan torpağımızın, oxlanan, qılınclanan igidlarimizin, al ya

naqları solan analarımızın, bacılanmızın, nağmali bulaqlarımızın, atri so
vulmuş güllarimizin-çiçaklarimizin qisasını düşmanda qoymaram Odlar 
ölkasinin ateşina and içiram ki, qoymaram. 

- Vetani qorumaq üçün vatandan güc-qüvvat almalısan, oğul ! 
- Qollanmızda kifayat qadar güc, qüvva var. Qılınc vurmaq üçün bes 

olar. 
- Xeyr, oğul ! Öz gücüola san düşmenin qabağında çox zaif olarsan. 

Gücü, dözümü sana vatan verecek. 
- Neca? 
Aldada sözüne davam edib dedi : 
- Manim ömrüm-günüm Haçaqaya dağının, Qızıl qayanın, Ağçayın 

yan-yöresinda keçib. Aldada yurdu, Aldada çayı heç vaxt unudulmaz. 
Sana son vasiyyatim budur: Man da qocalmışam, boz qurd da. Bizim 
dünyadan köçmayimiza az qalıb. Sana bir sirr deyim: Bu yerlarda Ağçay 
çox sirlidir. O, yeddi ildan bir talatüma gelir. Ela ki, gördün leysan yağ
dı, onda şardir, ona yaxın düşma. Anan Malıpeykar kimi sellar sani apa
rar. Yox, gördün şimşek çaxdı, i ldınm şaxıyır, onda xeyirdir. Ağçaya ya
xınlaş, ağ köpüklü suyundan doyunca iç, bax ilxıdan o Göysu atlarının ba
lalannı da apar, qoy onlar da o sudan içsinlar. Onların da dizi , qolu, üre
yi qüvvatli olsun. 

Yeddi il  tamam idi . O, Göysu atlarının haresini bir qoluna bağlayıb, 
Ağça�ın sahilina galdi. Xoşbaxtlikdan şimşek oynadı, ildırım çaxdı. 
Dünya qaranlıqlaşdı. Har dafa ildınm çaxanda Haçaqayanın zirvalari 
işıqlanırdı .  Onun gözüne galı dağın bir tarafında boz qurd, o biri tarafında 
isa at ilxısı  yanında Aldada, gah da ağ suların qoynunda saçlan çiyinlari
na dağılmış Malıpeykar görünürdü. 

İldırım çaxır, dağlar, daşlar, otlar, çiçekler, sular sanki dila galib de
yirdi : 

- Qurdoğlu, bax o Aldada, boz qurd, ana Malıpeykar bizi sana tapşı
rıb. Bizi ela qoru ki, bu çamana düşman ayağı daymasin, daşlanmı düş
man atının nalı yaralamasın, ağ köpüklü sularıma düşman dodağı toxun
masın. 

Göysu atlarının biri yuxarı tarafda, biri isa aşağıda, bir qadar 
lillanmiş  sudan içdilar. Qurdoğlu Göysu atının birincisini mindi, lilli su 
içmiş atını da yerlayina alıb, "Aldada yurdu" na taraf üz qoydu. O, 
hansı dağdan, çaydan keçirdisa qulağına bir sas galirdi :  - Qurdoğlu, 
bizi qoru, axı bu yurdu siza tapşırıblar. Bu vatan sasi, Odlar diyarının 
sesi  idi . 
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Naltökan 

Bağdad xalifasi hark qazablaninişdi . Elçilarİ gönderdi va dedi : 
- Minin arab atları . O yerlarda gedib gizlanin . Aldedeni qaflatan tu

tub al-qolunu bağlayın. N ahada onun başından bir tük askik ola . O möcü
zeli qocanı man görmaliyam . 

örab elçi leri kor-peşman yena da Odlar ölkasina yola düşürlar. 
Onlar neça gün azayyat çakdilar, qayada-daşda gizlandilar. Elçi lar 

Aldadanin oğlundan - kiminin Qoroğlu, kiminin Qurdoğlu adlandırdığı 
igiddan hark ehtiyat edirdilar. Nahayat, günlerin birinda Aldedeni xal
vatca geca ikan yatağından oğurladılar . Onlar qocanın al-ayağını bağla
yıb ata sarıdılar. Aldada arablarin fikrini başa düşdü va dedi : 

- Meqsadiniz nadir? Mani hara aparırsınız? 
Elçibaşı dedi : 
- indi san bizim alimizdasan. Qabaqda görünan aşınmı aşıb asudaya 

çıxarıq. Sani xalifaya sağ-salamat çatdırsaq, avazinde böyük anamlar 
alacağıq. 

Aldada güldü: 
- Qorxuram, zahmatiniz alinizda qala . .  
- Çatini bu alçaq aşırıını adlamaqdır. 
- O aşının siza alçaq görünür? 
Elçilar qocanın sözüna ahamiyyat vermayarak atları mahmızladılar. 

Onlar dan sökülana kimi aşırımla vidalaşmaq istayirdilar. 
örablar aşınma çatdılar. Sehar açılana kimi ha yol getdilar, heç aşı

nının yarısına qalxa bi lmadilar . Gündüz gizlandilar, geca yena yol baş
ladılar. Aşının qurtarmaq bilmirdi . Atlılar neçe geca ayaq döydülar, bir 
natica hasil olmadı. Aşının getdikca uzanırdı. Daşlı yollarda arab 
atlarının nalları töküldü. Aldadanin atının nalına isa heç bir şey 
olmamışdı. Taqatdan düşan arablar alacsız qalıb niyyatlerindan al 
çakdilar: 

- Qoca, bu sirri biza agah etsan, sani azad edacayik . Niya bu alçaq da
ğı biz aşa bilmadik, niya bizim atların nalı töküldü, sanin atının ise yox? 

Aldada dedi : 
- Man buna avvalcadan emin idim ki, siz mani yad ölkaya apara bil

mayacaksiniz. Bu yerin adı "Naltökan"dir. Vaxtı ila İsgandar Zülqarney
nin da qoşunu bu dağda alı-nala çakib, yunan atları da bu torpağa nallı ga
lib nalsız gedib . Bu torpaq doğmaları da, yadları da yaxşı seçir. Aldadani 
aparanlara yol versaydi , dağlar xacalatindan ariyib suya dönardi. Bela 
alçaq aşınınlar ucalıb keç ilmaz zİrvalara çevrilirler. Bizim torpaq ya
ğıların niyyatini ayaq larının sesindan da bilir. Y ad adamların nalını s alır 
ki, atlıların ağlı başına gelsin . 

8rablar torpağı da özü kimi möcüzali olan Aldadanin al-ayağını açıb 
azad etdilar. Onlar mayus halda Bağdada üz tutdular. 
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İldırım qılınc 

Xalifa qazabindan yera-göyo sığmırdı . O, bu defa Odlar ölkasina beş
on nefer elçi dcyil, böyük qoşun gönderir. Qoşun başçılanna bark-bark 
tapşırır. 

- Aldadanin qüvvat aldığı bir sirr var. Bu sirr onun möcüzalarina 
meydan açır. O sirr Qoroğludur. Aldadanin doğmaca balası .  Qoroğlunu 
mühasiraya salıb al-ayağını sarıyın, esir edib qabağınıza qatıb getirin. 
Onda Aldada öz ayaqları ila hüzuruma galar. 

Xalifanin qoşunu ele hamle etdi ki, har taraf kesildi, takca qarşıda al
çatmaz bir qaya dayanırdı. 

Qafil hamle Qoroğlunu mühasiraya salmışdı . Qoroğlunun üç tarefi 
qoşun, bir tarefi isa sıldının qayalıq idi. 

Qoşun başçıları sevinirdilar ki, Odlar ölkasinin yenilmaz, hasılmaz 
oğlunu keçilmaz sedde salıblar. Tak adam böyük bir qoşuna neyiaya bi
lar. indi onu doyunca ala salıb gülacaklar, rahatca al-ayağını sanyıb xa
lifaya hadiyya aparacaqlar. 

Qoroğlu da sevinirdi. Sevinirdi ki, Göysu atının belindadir. Sevinirdi 
ki, ildırım qılınc elindedir, sevinirdi ki, onun qabağını kasmali olan mü
hasiranin dördüncü tarefi doğma torpağ, doğma qayadır. 

Qoroğlu ildırım qılıncı qınından çıxardı, qoşun geri çekildi, ele bildi
lar ki, özünü qoşuna tapacak. Lakin gözlanilmaz, qeyri-adi bir hadisa baş 
verdi . Qoroğlu öz qılıncını sal qayaya endirdi . 

Hamı heyratcia qaldı. B ilen olmadı: Qoroğlu qayanı çapdı, yoxsa, qa
yamı aralanıb ona yol açdı? ! 

Qoroğlunun Göysu atı çapılmış qayanın arasından atılıb quş kimi çıxdı. 
arablar geri dönüb gördükleri bu yeni möcüzali xabari xalifaya çat

dırma'ğa talasdilar. 

Naqşi-Nigar 

Xalifa yanına üç arab çağırıb dedi: 
- Aldada dünyadan köçdü. Yurdunda Qoroğlu qaldı . Aldada işığı oğ

lundan alırdı . Qoroğlu isa İşığı Naqşi-Nigardan alır. 
Qoroğlunu sarsıtmaq üçün Odlar yurdunun gözelini - Naqşi-Nigarı 

onun alindan alıb Bağdada getirmak lazımdır. 
Bir dasta arab silahlanıb Odlar yurduna yola düşdü. Onlar Naqşi-Ni

garı kandda tapmadı lar. Qyranirler ki, Naqşi-Nigar dağlara gül-çiçek yığ
mağa, Qoroğlunu görmaya gedib. 

arab atlıları vaxt itimiamak üçün tez yola düşdülar. Maqsadlari 
Naqşi-Nigarı ayn yolda, Qoroğluna çatmamış yaxalamaq idi .  Ele da ol
du. Onlar Naqşi-Nigara Haçaqayanın yanında çatdılar. Naqşi-Nigar onla
rı gören kimi qayanın sart yerina çekildi .  
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arabin biri pusquda idi .  O, qaflatan Naqşi-Nigarın qoşa hörüklarini 
tutub bilayina doladı .  Naqşi -Nigar özünü qayadan atdı .  arab gördü ki, 
Naqşi-Nigarın ağırlığı hörüklari onun alindan çıxarır, qı lıncla qoşa hö
rüklari kasdi . Naqşi-Nigar o yera düşdü ki, qayadan onun üzüna iki dam
cı düşürdü. Biri qan, biri su. 

Vaxtı ila Qoroğlu bu qayanı çapanda atının ayağı yaralanıb qanı torpa
ğa sızmış, bunu göran Qoroğlunun gözündan iki yaş damlası düşmüşdü. 
Harnin yerdan hey bir cüt darncı düşürdü: biri su, biri qan. 

Bu bir cüt qan va su damlaları dardlarin darmanı, malhami idi. Naqşi
Nigarı da bu qan va su damlalan ölümün pancasindan aldı, ona hayat verdi. 

Qayanın başında isa möcüza baş verdi. Qoşa hörüklar dönüb iki afı 
ilan oldu. İlanlar arablari mahv etmaya başladı . Biri burda çaldı, biri or
da. Bir-iki nafar qaçıb canını zorla xilas eda bi ldi . Onlar bu möcüzani xa
lifaya çatdırmaq üçün Bağdada yola düşdülar. 

Atanın od nafasi 

Üç ara b yena Odlar ölkasinda - Pirqulu dağında - sözü-söhbati günaş , 
od olan bir şaxsin - Dada Güneşin peyda olduğunu eşidib onun möcüza
lari ila tanış olmağa galmişdi . Qışın qarlı-boranlı bir günü idi. Onların yo
lu meşali ,  qarlı dağdan keçirdi. Qar o qadar yağmışdı ki, addım atmaq 
mümkün deyildi . Amma neca olursa-olsun, arablar özlerini Dada Gü
neşin evina çatdırmalıydılar. Y oxsa, geca bamısı dağın şaxtasında donub 
mahv olardı . arablar kandirla bir-birina çataqlanıb böyük ehtiyatla ha
rekat edirdil ar. Bir da eşitdil ar ki, yaxındakı yarğandan zaif sas galir: 

- Ay yolçular, man Qoroğluyam! Ova çıxmışdım, qar uçqununa düş
düm. Darda qalanın hayına yetmak mard işidir. Körneyinizi esirgemeyin. 
Dada Güneşin gözlarini yaşlı qoymayın . . 

8rablar qar altından galan iniltİnin Qoroğlu olmasına çox sevindiler: 
- Ela yaxşı oldu! Qoy qarın altında qalıb soyuqdan ölsün. Xalifaya müjde 
xabari apanb qiymatli anam alanq . Bir da ki , doğrudan da, Dada Güne
şin möcüzalari varsa, qoy oğlunu xilas etsin, - dediler. 

8rablar çox çatinlikla, azab-aziyyatla, birtahar ağaciarın budaqlann
dan tuta-tuta qorxulu dağı aşdılar. 

Axşam arablar Dada Güneşe qonaq oldular. Qoca çox heyecanlı idi . 
Qonaqlar evvalca bunun sahabini bilmadilar. Axşamdan xcyl i keçmiş, 
şaxtanın berkiyan vaxtı Dade Güneş dedi : 

- Maniın döşayimi taxtın üstündan yere endirin . 
arablar heyretlandilar: "Deyasan qocaya nasa belli olub, yeqin ki, bu 

saat möcüza baş veracak" .  
Dada Günaş ağzını yera dayayıb var gücü ila nafas verdi .  Qocaiıın ağ

zından rangarong od saçırdı .  Gördüklarina heyranlıqla, taaccübla tamaşa 
cdan orablar soruşdular: 
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- Ey Dada Güneş, bu na hikmatdir, bizi agah ele? 
Dada Güneş odlu nafesina aram verdi, qonaqların sualını cavabsız 

qoymadı : 
- Oğlum ova getmişdi . Başı ova qarışıb, uzaqlaşıb. Qar-boran üstünü 

alıb . Uçqunla üzlaşib yarğana düşüb. Quşbaşı yağan qar da bir tarafdan 
döşayib. Oğlum son nafasdadir. Odlu nafasimla man yeri isindirdİm ki, 
Qoroğlu soyuqdan donmasın. 

Qocanın dediklarİ ila arablarin gördükleri düz çıxırdı. Ancaq hala da 
Qoroğlunun salamat qalmasına inanmırdılar. 

8rablar saharin açılmasını sabirsizlakla gözlayirdilar. Sahar erkan 
Dada Günaş yatağından duran kimi, qonaqlar da yola düzaldilar. Galib 
dağa çatdılar. Dada Günaş güla-güla qanşardaki yarğanı göstarib dedi: 

- Baxın, o qar tayasının başı neca tüstülanir? ! Oğlum o qar tayasının 
altındadır. Nafasimla yeri qızdırmışam. Oğlum donmayıb, salamatdır. 

Ela bu vaxt Qoroğlu qılıncı ila qarı bölüb üza çıxdı. Sanki günaş ge
canİ parçaladı . 

8rablar bu son möcüzani görüb mayus halda Bağdada, xalifanin ya
nına qayıtdılar. 

Odlu mazar 

Dada Güneşin ölüm xabari arablari çox sevindirmişdi. Onlar takca 
Qoroğlunu aradan götürmek, ondan sonra Odlar ölkesinda öz meqsadle
rina tam nail olmaq istayirdilar. 

8reblardan biri dedi : 
- Qoroğlunun üstüne arab xiiafetinda şan-şöhrat qazanmış Qara pah

levapı göndermak lazımdır. 
Qara pahlavanı çağırdılar. Xalifa dedi: 
- Yaxşı fikirlaş, Odlar ölkasina gerlan palılavan garak takca gücüne 

arxalanmasın, ağlı ondan da qüvvatli olmalıdır. Bir da ki, bu güna qadar 
Odlar ölkasinda Dada Günaşi, Qoroğlunu yenan sındıran olmayıb. Bu 
möcüzali ölkanin möcüzalari ata ila oğlun alinda olub. Doğrudur, Dada 
Günaş dünyadan köçüb, takca Qoroğlu qalıb. Man Dada Güneşin ölümü
na yena da inana bilmiram. B ir da ki, Odlar ölkasinda dağ da, daş da, çay 
da, su da, torpaq da, meşa da Qoroğlunun kömayidir. Unutma ki, qırx 
pahlavanla gülaşa getmirsan, Qoroğlu köklü bir dağdır, alınmaz qaladır, 
o bir ölkadir. 

Y oldaşiarı yolda Qara pahlavana dediler: 
- Öyünmak yeri deyil, san Qoroğlunu tak-tanha, silahsız, qaflatan ya

xalaınalısan. Üz-üza döyüşda san ona bata bilmazsan. 
Odlar ölkasini çox axtardılar. Qoroğlunu tapa bilınadilar. Qoroğlunu 

Baba dağının handaverindan tapdı l ar. Qoroğlu da arablari , onların öz 
yanları ila getirdikiari badheybat Qara pahlavanı gördü . 
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Ancaq Qara palılavan vaxt itirmadi . Aman vermadan qıl ıncı çakib 
Qoroğlunun üstüna cumdu. eli yalın, silahsız Qoroğlu qaçmaqdan başqa 
çare tapmadı .  Qani palılavan onu çox qovdu. Qoroğlu bir dağın zirvas ina 
çıxıb dayandı . 

Bir möcüza baş veracayindan qorxan Qara palılavan aralıda dayanıb 

dedi : 
- Ey Qoroğlu, neca oldu ki, har yandan qaçdın, burda dayandın? 
Qoroğlu ali ila göstarib dedi : 
- Bu qarşıdakı atam Dada Günaşin mazandır, man onu tapdayıb keça 

bilmazdim . 
Qara palılavan hiyla ila: - Qoy man da galim o müqaddas mazan zi-

yaret edim - dedi. 
Qoroğlu dillandi: 
- Mazar yadlan yaxına buraxmaz . Uzan, malıv olarsan. 
Qara palılavan bir-iki addım atmamış mazardan od qalxdı, mezar 

alovlandı . 
Qara palılevan dalışate geldi, heyratdan gözleri böyümüşdü. 
Qara pelılavan takce bir söz deya bildi: 
- Ey Qoroğlu, gedim xalifaya ne deyim? 
Qoroğlu: 
- Ancaq gördüklerini . . .  
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COGRAFİ YER ADLARlYLA BAGLI RaVAYaTLaR 

Ağrıdağ 
(Türkiye arazisinda) 

Nuh nabi yer üzünü su basacağını qabaqcadan bildiyi üçün böyük bir 
gemi qayıtdırrnışdı. O, har cins heyvandan, insandan bir cüt götürüb ga
rniya yığrnışdı . Yer üzünü su alanda gemi suyun üzüna qalxır. Nuh nabi 
yetmiş beş günlük azuqa da götürrnüşdü. Gemi yetmiş beş gün suyun 
üzünde qalır. Bir gün Nuh nabi görür ki, bir dağın başı qaralır, gemisini 
harnin dağa taraf sürür. 

Dağın başı darısqallıq imiş, gemidaki insanları, heyvanları tutrnur. 
Bu dağa o zaman Qas ırdağ deyirrnişlar. Onun övladı olrnur, qısır 
qalırrnış. Qısırdağ Nuh un yanında xacalat çakir ki, garnida olan canlıları 
zirvesinda ycrlaşdira bilmir. Nuh nabi onun xacalat çakdiyini görüb 
deyir: 

-t Ey Qısırdağ, san qısır olmayacaqsan, sanin övladın olacaq. 
Harnin gün Qısırdağ hamila qahr, az sonra ağrı çakir, bir oğlu olur . O 

ağrı çekdiyi iiçün adını Nuh nebi Ağrıdağ qoyur. Oğlunun adını Bala Ağrı 
qoyurlar. Bala Ağrı da anasının yanında baş qaldınr . Garnida olanlara yer 
verirler, onlara hörmat elayirlar . O zamandan Ağrıdağ oğlu Bala Ağrı ila 
yan-yana durub göylera baş qaldırır. 

Qırxqız 
(Kalbacarda) 

İsti suyun yanındakı qayalığa indi da Qırx qız deyirlar. Revayata göre, 
Zar şaharinda zalım bir hökmdar var imiş .  Bu hökmdar gözal qızları zorla 
.öz hararnxanasına apanrmış .  Qırx gözal qız haramxanaya getmayib qa
çır. Zalım hökındar qoşun gönderir ki, onları tutub haramxnaya gatirsin
lar. Qızlar qoşunu göranda allaha yalvarıb dua edirlar ki, onları daşa dön
dersin. Allah da onları daşa döndorir. 
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Axsadin baba 
(Bardada) 

Ravayata göra, arablar Bardaya gelmemişdan qabaq Bordanin padşahı 
Şamama adlı bir arvad imiş .  Şamama, Bardani mühafiza etmak üçün yerin 
altında banlar, istehkamlar, tilsimlar düzoldir va adını Axsadin baba qoyur. 

Şamama şah va vaziri çox ağıllı va tadbirli adamlar idi .  Bunların tad
birlari sayas inda Bardaya heç bir düşman padşah gira bilmazmiş. Bu yer 
indi da ela Axsadin baba adlanır. 

Bibiheybat 
(Bakırla) 

Deyildiyina göre, İrandan iki qız Heybat adlı bir adamın gamisi ila Şıx 
kandina galir. Heybat bu qızlara bibi deyarmiş . Az sonra Heybatin gemi
si ila İrandan bibilarin yanına qırx qız galir. Bu qızlara hamı hörmat edir, 

onları ziyarata galirlarmiş.  
Bir müddat keçir, qızların hamısı ölür. Heybat bunların qabirlarinin 

üstünda gümbaz tikdirir . 
Heybot ölanda da qızların qabirlarinin yanında dafn edilir. Belalikla, 

bura B ibiheybat adlanır . 

ashabi-kahf 
(Naxçıvanda) 

Keçmişlarda Dağyanus adlı bir adam Ölan şaharda çoban imiş, başqa
larına qoyun otarırmış. Günlarİn bir günü onun qulağına bir milçak qonur. 

Dağyanus milçayi qovur. Milçak gedib bir oyuğa düşür. Dağyanus oyuğu 
qurdalayır ki, milçayi tapıb öldürsün . Görür ki, oyuqda bir yastı daş var. 
Bu daşın üstünda yazılıb : 

- Bu daşın altı xazinadi .  Har kas daşı qaldınb xazinaya girarsa ölar. 
Dağyanus qorxusundan daşı qaldırmır. Ölan şahara gedib , Molla 8h

madali adlı bir nafara deyir: 
- Filan yerda bir yastı daş var, dalı xazinadi. Gedak daşı qaldır, xazi

nanin yarısı sanin olsun. Manim qolum ağrıyır, qaldıra bilmiram . 
Molla 8hmadali sevina-sevina onun dalınca düşür, oyuğa gedir. Da

şın üstünü oxuyur, görür ki, doğrudan da daşın dalında xazina var. Amma 
yazılıb ki, kim bu daşı qaldırsa ölar. 

Dağyanus çox bic adam idi. Onu dila tutub dedi : 
- 8şi , bu yazı lana inanmaq olmaz. Daşı qaldır, xazinaya sahib dur. 
Molla 8hmodali  ovval qorxur. Dünya mal ı şirin olar. Xazino onu şir-

niklandirir. Qolunu çıımayıb daşı qaldırır. No görür: bura böyük xazina
di, içi !al, cavahir va qızı l la doludu . Dağyanus da onunla birl ikda xazina-
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ya girir. Göriir ki, bir qılınc var, üstünda yazıhb "Xazinaya ilk girani bu 
qılıncla öldürsan, xazinaya sahib ola bilarsan . Dağyanus tez qılıncı götü
riib Molla Bhınadalini öldürür. Gece iken xazinani yığır, varlı adam olur. 
Az zaman içerisinde Naxçıvanda padşahlığı öz alina keçirir, zalım bir 
padşah o lur . 

Dağyanus har yere clan edir: 
- Allah man özümam. Sizin tanıdığınız allahı tanımıram. 
Dağyamıs şahın zülmü arşe dayanır. Günlerin bir günü Dağyanusun 

qulağına yena bir milçek girir. Şah na qadar çalışır, milçayi çıxara bilmir. 
Vazira, vakila deyir: 

- Başıma döyün milçek çıxsın. 
Vazir ona deyir : 
- Şah, senin ki bir milçaya gücün çatmır qulağından çıxarasan, bes ni

ya özünü allah adlandırmısan? 
Dağyanusun acığı tutur, hamısının boynunu vurmaq arnrini verir. Va

zirlardan Tamirxan, Müslüm, bir da bir nafar qaçırlar. Bunların qabağına 
bir çoban çıxır. Çoban onlardan soruşur: 

- Hara gedirsiniz? 
Ona deyirlar : 
- Zalım Dağyanusun zülmündan baş götürüb qaçınq. 
Çoban deyir: 
- Man da o padşahın zülmündan cana galmişam. S izle qaçacağam, 

ona raiyyat olmaq istamiram. 
Çobanın Qıtmir adlı bir iti var imiş. it da bunlann dalına düşür. Na qa

dar elayirlar, it onlardan al çakmir. Vurub bir qıçını, iki qıçını, sonra da 
üç qıçını sındırırlar, yena da al çakmir. Dağa çatanda görürlar ki, itin qıç
lan , sapsağdı . Onu qovmaq İstayanda dile galib deyir: 

..l Niye mani qovursunuz? Man da Dağyanusun zülmündan qaçıram. 
Gethaget bir kahaya çıxırlar. Gece olduğundan bu kahada qalmalı 

olurlar. Here başını bir daşın üstüne qoyub yuxuya gedir . Bir vaxt yuxu
dan oyanırlar. Bir-birlarina deyirler: 

- Bda, qalxın, günorta olmuşdur. Gör na qadar yatmışıft, aclıq bizi al
dan salır. 

Tamirxanı başqa dona salıb gönderirlar ki, gedib şahardan çörak alıb 
gatirsin. Tamirxan şohare gedir. Baxır ki, heç bu gördüyü şahara oxşa
mır. Har şeyin yeri dayişmişdir . Gazib bir çörakxana tapır. Çörak alıb pu
lunu verm.ak isteyanda çörakçi onun yaxasından tutub deyir: 

- Yaqin san xazina tapmısan .  Seni padşahın yanına aparacağam . 

Çörakçi onun yaxasından al çakmir. Sas-küya adamlar tökülür . Ta
mirxanı padşahın yanına aparırlar. Tamirxan bütün ahvalatı padşaha söy
leyir. Padşah dcyir : 

- San evinizi tanıyırsanmı? 
Tamirxan deyir : 
- Blbatta, tanıyıram. 
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Tamirxan bunlarla gedir, öz ev larina çıxır. Bu evda bir qoca kişi olur
muş .  Ondan kim olduğunu soruşurlar. O cavab veri r : 

- Manim babamın caddi babasının adı Tamirxan olmuşdur. 
Hesabiayıdar ki , 8shabi-kahf adamları kahada üç yüz all i il yatmış lar. 

Hamı bu işa taaccüb edir. Padşah, vazir, vakil, camaat Tamirxanın başına 
toplaşıb yola düşürlar ki, gedib onları dabdaba i la şahara gatirsinlar. 

Kahanın yaxınlığına çatanda Tamirxan deyir : 
- Siz burada dayanın, man gedim yoldaşlarıma xabar verim, yoxsa 

qorxarlar. 
Tamirxan gedib bütün ahvalatı yoldaşlarına nağıl elayir. 
- Evi yıxılmışlar, möcüzodir. Üç yüz alli i l  yatmışıq. indi ayrı qarina-

di, ayrı zamanadı , har şey dayişib . 

Bunu eşidanda hamısı al duaya götürüb deyirlar: 
- İlahi , bizi hamişelik yuxuya apar! 
Ağızlannın sözü qurtaran kimi iki qaya galib ağız-ağıza qovuşur, 

adamlar içarida qalırlar. 
O gündan bu dağ 8shabi-kahf adlanır. 

Löküm qalası 
(Kalbacarda) 

Deyildiyina göra, Kalbacarin .�öküm qalasında Lök adlı bir adamya
şayırmış. Lök allahı tanımazmış . Ozü allah qayınb, ona biat edarmiş . Ozü 
da çoxlu qoşunu var imiş. Heç bir padşah ona qalib gala bilmazmiş. Bu
nun alindan 8mira şikayata gedirlar. Hazrat amir onunla davaya gelir. 

amir onun qoşununu qınb, Löküm qalasına girir. 
Lök çox tilsimkar imiş. O har dona düşmayi bacanrmış .  Bu qalanın da 

birca yolu var imiş. emir burada keşikçi qoyur. 8mir qalanın içina giran
da Lök ita dönüb, ağzında bir çarıq keşikçinin yanından çıxıb gedir. amir 
qalanın içini varaq-varaq elayib axtarır, amma Lökü tapmır. Keşikçiden 
soruşur. O deyir : 

- Bu yoldan birca it çıxıb . Adam-zad çıxmayıb. 
amir durbinla baxır, görür ki, Lök it donunda yeddi ağaclıqdan gedir. 

amir şir kimi qazablanir, bir qaya götürüb tul layır, qaya gedib Seyirller 
kendinin yanındakı gadikda Lökün yanında yere düşür. Lök yarıya qador 
torpaq altında qalır. 

amir düldül atı minib Löka çatır, torpaqdan çıxhaçıxda onu yaxalayır. 
Lök arnira yalvarır : 

- Mani öldürme. 
amir onun qaşının etindan dartıb yere qadar uzadaraq deyir: 
- Ölma, ölünca azab çok ! 
Revayata göre Lök ölmür, heç ölmayacak, hamişe azab çakacakdir. 

Yena bela ravayat edirlar ki, guya göydan qanadh adamlar enib Löküm 
qalasını tikmiş lar. 
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Qız qalası 
(Bakırla) 

Revayata göre, bir zaman arablar ataşparastlarin mabadgahını dağı
dıb, ocaqlannı söndürüb, onlara islam dinini qabul ctdirirler. O vaxtlar 
ateşparasılar arablarin alindan qaçıb başqa ölkalara gedirlarmiş.  

Ataşparastlar ocaq axtara-axtara galib gözal bir yere çıxırlar. Görür
lar ki, bu yerin ab-havası çox yaxşıdır. Özü da burada yerdan od çıxır. Bu
nu gören ataşparastlar gedib öz xanlanna xobar verirler. 

Xan bu yeri bayanir. Deniz qırağında yeddi martaba hündürlüyünda 
iki qapılı üstü da açıq bir qala tikdirir. Bunların adetlarina göra, varlı 
adamlar yeddi ilin azuqasini götürüb galarmiş harnin qalaya, alt martaba
dan başlayıb, ilda qalanın bir martabasinda oturub, ibadet edarmiş . Yed
di martabani qurtarandan sonra maltanı adım atarmış . 

Bir müddetdan sonra arablar galib bura çıxır. Ataşparastlarla arabla
rin arasında dava düşür. Ataşparastlarin bir hissasi başqa ölkalara, bir 
hissesi isa Şüvalana gedib orda yaşamağa başlayır. Burada özlerina ma
badgah tikirlar. 

İller, aylar keçir. Samad adında xan peyda olur. Samad xanın Sona 
adında gözal bir qızı varmış . Samad xan bu gözalliyi öz qızında göranda 
min könüldan bir könüla öz qızı Sonaya aşaq olur. Sonanın Hasan adında 
bir sevgilisi var imiş, har gün onunla görüşürmüş. 

Bir gün Samad xan qızım yanına çağırtdınb, ürayindakini ona söyla
yir. Sona atasının bu taklifini radd elayib ağlaya-ağlaya anasının yanına 
galir, ahvalatı ona danışır. Sonanın anası Ceyran xanım gözünün yaşını 
töka-töka ari Samad xana deyir: 

- Gal san bizi el içinda biabır elama, ata da öz qızını alarmı? 
. - Ay arvad, heç ele şey olar? Qızımı sınayırdım? 

Ceyran xanım arinin sözüna inanır, gedib qızını da başa salır. 
Bir müddat keçir. B ir gün Samed xan arvadını öldürür. Yena bir müd

det keçir. Samad xan qızının yanına galib fikrini ona deyir. 
Sonanın elacı kasilir, atasından yeddi gün möhlat istayir. Atası razılıq 

verir. Sona sevgilisinin yanına gedir, ahvalatı ona söylayir. 
Sevgilisi Hasan deyir: 
- indi ki, beladi, get atana deginan ki, filan yerde ataşparastlardan 

qalma bir qala var, yeddi martabaya kimi tikil ibdi, amma üstü örtül
mayib. Bir martaba da onun üstünda tikdirib sakkiz martaba ela, ondan 
sonra sana galim. O vaxtacan atanın başı qanşar, man da seni götürüb qa
çaram. 

Sona razı olur. Atasının yanına galib neca ki, Hasan demişdi , onun 
taklifini atasına söylayir. Ata qızının taklifini qabul elayib harnin gün 
maltanıların yeddimartaba qalasının üstündan bir martaba da tikdirnıaya 
başlayır. Bir neça gündan sonra qalanın sakkizinci martabasi hazır olur. 

Sona qalanı görüb ağlaya-ağ l aya Has�min yanına galir :  
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- Bu gün axşam atam mani qalanın sakkizinci martabasina aparır. San 
da alina bir xancar alıb dayanarsan pillakanlarin birinda , atam galan ki
mi onu öldürarsan . 

Hasan alina xancar alıb qalanın üst pillekaninda dayanır . Samad xan 
galan kimi ona bir xancar vurub cahannama vasil elayir. Bu hadisaya 
Sona xanım yuxarıdan baxırmış.  O, sevindiy İndan na edacayini bilmir. 
Qalanın üstündan boylanıb Hasani saslamak istadikda ayağı büdrayir, 
qaladan aşağı yuvarlanır. 

Bu manzerani gören Hasan Sonanın meyidi üstüne gelir, alindaki 
xancari ürayina soxub, sevgilisinin yanına yıxıl ır. 

Camaat yığılır, Sona ila Hasanin meyidini qalada dafu edir. O vaxtdan 
qalanın adı Qız qalası olur. 

Bayandur 
(Zangazurda) 

Keçmiş zamanlarda İbili adlı bir qaçaq yaşayırmış . Bu qaçaq padşahın 
adamlarına divan tuturmuş. Padşah onunla davaya na qadar qoşun �önda
rirmişsa, onu na tuta, na da öldüra bilmirmişlar. Axırda hökrndar Ibiliye 
sifariş gönderir ki, haranı istayirsan bayan dur, oranı sana verim, imarat 
tikdir, orada yaşa . 

İbili padşahın taklifina razı olur. Çox yer gazir, axırda galib bayandiyi 
bir yera çıxır, orada durur. İbili burada imarat tikdirib ölünca yaşayır. 
Onun üçün da buranın adına "Beyandur" demişlar ki, sonralar Bayandur 
olmuşdur. 

Darlmalik dağı 
(Zangazurda) 

Revayata göra, Sisyanda Malik adlı böyük bir mülkadar yaşayırmış . 
Malik ahalin i çox incidirmiş . Bir gün onun ağlına galir ki , garak burada 
ele bir dağ düzaltdiram ki, Panahabad qalasından yüksak olsun, Panalı 
xan çıxıb oradan baxanda inansın ki, ondan da zor adam var. 

8halini yığır, yüksak dağ düzaldir . Bu dağdan Panahabad qalası, Pa
nahabad qalasından da bura açıq görünür. 

Zülm ila düzalan bu tökrna dağa ahali indi da Darlmalik dağı deyirlar. 

ôjdaha qayası 
(Kalbacarda) 

Ravayata göra, 8jdaha qayasının dalı böyük mağaradır. Qadim za
manlarda bir palılavan bu ınağaraya gcdib, bir ajdaha öldürmüşdür. Guya 
qayadan damla-damla axan da su deyil, ajdahanm yağıdır. 
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Qayanın etrafından da guya bir gil tapılır ki, adına padi-zahar deyirlar. 
Qadim insanlardan kim ajdahanın yağından zaharlanirmişsa, padi-zahar
dan yeyib sağalırmış. Padi-zahari da palılavan tökmüşdür ki, har kas aj 
dahanın yağından zaharlanarsa, yeyib yaxşı olsun. Bu qaya indi da 
"9jdaha qayası" adlanır. 

Zar 
(Kalbacarda) 

Bir qan var imiş . Onun Zaza adlı oğlundan başqa kimsesi yox imiş . 
Zaza qonşu kanddan Nazı adlı bir qız sevirmiş. Ancaq kasıb olduğundan 
qızı ona vermirlarmiş. 

Oğlan qapıda qarpız tağı akir. Tağın bir qanadını saxsı bardağın içine 
salır. Bardağ içinde olan qanad çiçek açır, küra düşür. Küra böyüyüb qar
pız olur. Zaza içinda qarpız olan saxsı bardağı Nadire apanr. Nadir bar
daqda qarpıza baxıb , oğlanın farasetina aferin deyir. O, Nazının ata-ana
sına amr edir ki, qızı Zazaya versinlar. 

aınr veren gün Nadir şah safara çıxır. Qızın adamlan fürsatdan istifa
da edib, geca Zazanı tika-tika doğrayıb quyuya tökürlar. 

Zazanın bir sehirli tütayi var imiş. Hamişe öz-özüne çalıb, Zazanın ba
şına galan ahvalatı söylayarimş. Nadir saferdan qayıdanda görür ki, qu
yudan sas gel ir. Qulaq asır, görür tütek deyir: 

Zazanı öldürdüler, 
Quyuya saldırdılar. 

Nadir o saat hökm edir, Zazanı öldüranlarin, N azının atasının boynunu 
vurdurur. Zazanın anası har gün ağlayır, zanyır. Onun zaiımasından kan
din adı Zar qalır. 

Nuhdabanı 
(Naxçıvanda) 

Revayata göra, yerda olan insanlar al lahı tanımadığı üçün har yeri su 
basır. Nuh öz ailasi ila har heyvandan bir cüt götürüb gamiya minir. Nuh 
gamiya minandan sonra tazedan qırx gün, qırx geca.yağış yağır, har yer
dan su qalxaraq dünyanı basır. Nuhun gamisi isa Diri dağının başında qu
ruya çıxır. Nuh ayağını gemidan yera atanda dabanı quruya çıxır. Onun 
üçün da harnin yera Nuhdabanı deyirlar . 
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Qarıkörpüsü 
(Tartarda) 

Bir qan körpü salır. Az sonra onun saldığı körpünü su apanr. Qarı ga
lib körpünün yanında başına döyüb ağlayır. Bu zaman nurani kişi onun 
yanına galib deyir: 

- Qarı, ağlama. Körpünü pis yerdan saldınbsan, bünövrasi möhkam 
olmayı b .  

Nurani kişi çayın har tarafına bir  ovuc torpaq tökür. Bu torpaq böyük 
tapa olur, çayı daraldır. 

Kişi: 
- Bunlann üstündan körpü sala bilarsan, - deyib gedir. 
Torpaq tapalari dönüb göy daş olur. Qan bu göy daşlann üstündan ta

za körpü salır. Ela onun sağlığında körpüya Qankörpüsü deyirlarmiş. 
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TARİXİ ŞaXSLaRLa BAGLI RaVAYaTLaR 

Astiaq 

Midiyalılar arasında Deioka adlı bir ağı llı adam var idi .O, hökumat 
başına keçmak üçün çox hark allaşirdi. Maqsadina çatmaq üçün bela bir 
tadbir gördü : o vaxt midiyalılar ayn-ayrı kandlarda yaşayırdılar. Deioka
nın lap avvaldan öz doğma kendinda böyük hörmati var idi, bütün Midi
yada heç bir qayda-qanun olmadığı halda, o, öz kendinda daha da artıq 
adalot göstarirdi .  Deioka adaletsiziari n hamişa adalatli adamlara düşman 
olduğunu da yaxşı bilirdi . Deiokanın yaşadığı kandin ahalisi onun xoş xa
siyyatlarini nazarda tutaraq Deiokanı özlerina hakim seçdilar. Deioka 
kandda hökumat başına keçinca vicdan va adalatla hökmranlıq etmaya 
başladı . Belalikla, Deioka öz yerlilarinin tarifini qazandı. Qalan kandla
rin ohalisi da onu yegane adalatli hakim kimi tanımığa başladılar. Hakim
lardan adalotsiz hökmlar alan adamlar Deiokanın adalatindan xabar tu
tunca çox havasla onun yanına galir va işlerina baxmağı ondan rica edir
dilar. Bclalikla, adamlar hakimlarİn içarisinda birca ona inanınağa baş
ladılar. 

Deiokanın adalada hökm etmasi xabari har tarafa yayıldığından ona 
müraciat cdanlarin sayı gündan-güna artdı .  Deioka adamların ondan al 
çakmadiyini görünce daha avvalki kimi camaatın gözü qabağında oturuh 
mahkama qurmağı boynundan atdı va bir az sonra hakimlikdan tamami
ila _,ı çakdi. Deyirdi ki, bütün günü öz işini buraxıb qonşulannın işine ba
x ır. Bu vaxt kendiarda soyğunçuluq va qanunsuzluq avvalkindan daha da 
artdı. Buna göra da midiyalılar bir yera yığışıb vaziyyati müzakira etdi
lar. Deiokanın dostlan öz aralarında bela danışdılar: 

- İndiki vaziyyat davam etsa, biz öz ölkamizda çox yaşaya bilmaya
cayik. Galin özümüze padşah seçak. Ölkada qanun barpa olunandan son
ra biz işlorimizi düzaltmaya başlanq, qanunsuzluq bizi sıxışdınb vatani
mizdan çıxara bilar. 

Bu masaladon sonra kimi padşah seçmek masalosini müzakiraya baş
layınca hamı Deiokanın padşah olmasını takl if etdi .  Deiokanı çox tarifla
dilar va axırda onu özlerina padşah seçdilar. Bu vaxt Deioka özüna pad
şaha layiq bir cv tikilmasini va öz hökınüranlığını mühafiza üçün niza ila 
silahlanmış keşikçilar ayrılmasını amr etdi .  Midiyalı lar onun bu arnrlarini 
yerina yeti rdilar. Onlar Deioka üçün onun özünün göstardiyi yerde böyük 
bir saray tikdi lar va ona bütün midiyalılar arasından keşikçi lar seçdilar. 
Deioka padşahlığı ala alandan sonra m idiyalıları bir şohar tikdirmaya, 
bütün diqqotlarini  bu şahara vermaya mecbur etdi . Midiyalılan bu i şa 
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mecbur etdikudan sonra, onlara indi Ağbatam adı ila tanınan möhkam ha
sar çakmayi amr etdi . Bu hasar halqa şoklindo bir-biri içarisinda yeriaş
miş bir çox divarlardan ibaret idi .  Bu divarlar cia tikilmişdi ki, kanardan 
baxarkan bir-birinin dalında onların ancaq yuxarı hissalari - dişiari gö
rünürdü. Di varların bu quruluşu bir tarafdon şahar etrafının tapelik olma
sı, ikinci tarafdan da ustaların böyük sanatkarlıq işiatmas i naticasinda al
da edilmişdi. Divarları yeddi halqa yaratmışdılar, padşahın sarayı va xa
zinalar yeddinci halqanın içarisinda yerlaşmişdi . . .  

. . . Tikinti işiari qurtarandan sonra Deioka bela bir qayda qoydu : heç 
kas padşahın yanına golmasin, har masak) ancaq qasidlar vasitasila pad
şaha yetirilsin, padşah heç kasin gözüna görsanmosin, padşahın biizunm
da gülmak va yera tiipürmak kimi qabih işiara yol verilmasin. Deioka bu 
tadbirla özünü ona göra yüksaltdi ki, onunla bir yerda böyüyan, nasilla
rina va şaxsi loyaqotina göra ondan heç da askik olmayan yaşıdları onu 
göranda sıxılmasınlar va ona qarşı üsyan qaldırmasınlar. Deioka bela dü
şünürdü ki, bu adamlar onu görmasalar, onun özlerindan ayrı bir maxluq 
olduğunu düşünecak va ona hörmat edacaklar . 

. . . Deioka Midiya xalqını birlaşdirib onlara padşahlıq edirdi .  Mi di yalı
lar altı qabiledan ibaratdir: buslar, parepakenlar, struxotlar, arezantlar, 
budilar, maqlar. Midiya xalqı bu qadar qabiladan arnala galmişdi. 

Deiokanın Fraorta adlı bir oğlu var idi .  Deioka alli üç il padşahlıq et� 
dikdan sonra taxt va tae Fraortaya çatdı. Fraorta taxta aylaşinca takca mi
diyalıların padşahı olmaqla kifayatlonmayib iranlıların da üstüna hücum 
edib onları özüne tabe etdi. Fraorta bu iki güclü xalqı öz hakimiyyati al
tına aldıqdan sonra Midiyanın başqa xalqlarını bir-birinin ardınca özüna 
tabe etmaya başladı va nahayat, qoşun çakib asorilarin üzarina yeridi . 
Bunlar harnin asorilar idi ki, Ninda yaşayırdılar va qabaqlarda hamıya 
ağalıq edirdilar. Asorilarin bütün müttafıqlori onlardan ayrılmış olsalar 
da, yena onların vaziyyati pis deyildi . Fraorta asorilarla etdiyi bu müha
ribada mahv oldu. Camisi 22 il padşahlıq etdi .  Onun özü ila baraber qo
şununun da çox hissasi mahv oldu.  

Fraorta ölandan sonra padşahlıq Deiokanın navasi K.iyaksaraya çatdı . 
Deyildiyina göra, o, öz atasından va babasından daha döyüşkan bir adam 
idi. O, birinci dafa olaraq Asiyada ona tabe olan xalqları silahlarına göra 
xüsusi harbi dastelara böldü : nizaçilar, oxatanlar va süvarilor; ondan av
vol bunlar hamısı bir-birina qarışmışdı . O, midiyal ılar ila do vuruşdu, bu 
döyüş zamanı gündüz birdan dönüb geca oldu. O, xeyl i zamanda yuxarı 
Asiyanın Qalis çayının o tarafındaki qisminin xalqlarını yığıb Nin üzari
na yeridi ,  atasının intiqamını almaq va bu şahari tutmaq istayirdi. Kiyak
sara asorilara qalib golib şahari mühasira cdarkan birdan oraya skif qo
şunu galib çıxdı .  Bu qoşuna Protlofın oğlu padşah Madi başçı l ıq cdirdi . 
Skiflar Avropadan qovduqları kimmeryanların dalınca As iyaya soxul
muşdular. Onlar qaçmaqda olan kimmeryanları qova-qova Midiya torpa
ğma da daxil oldular. 
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Meotitd gölü, Fasid çayı va Kolxidiya arasında sağlam bir piyadanın 
otuz günde geda bilacayi yol qadar bir masafa var idi. Kolxidiya ila Mi
diya arasındaki masafa bir o qadar da böyük deyildi. Bu iki ölka arasında 
ancaq saspeyri xalqı yaşayırdı .  Onların ölkasindan ötünca birbaş Midiya
ya daxil olursan. Ancaq skiflar Midiyaya bu yolla galmamişdilar. Düz 
yoldan kanara çıxıb yuxarıdan, Qafqaz dağlarını sağ tarafda buraxmaqla, 
daha çox uzun olan bir yolla galmişdilar. Burda midiyalılar skiflarle mü
haribaya girişmişdilerse da, mağlub olmuşdular, bununla da onların Asi
ya üzerindaki hökmranlığı itmiş va Asiya skiflarin aline keçmişdi . 

Skiflar Asiyada 28 il hökmranlıq etdilar. Öz soyğunçuluqları va qu
durğanlıqları ila bütün Asiyanı talayıb dağıtdılar. Har xalqdan özlerina 
tayin etdiklari xaracı almaqdan başqa özga xalqların üzarina basqın edib 
var-yoxlannın hamısım soyurdular. Kiyaksara va midiyahlar bir dafa on
ların qonaqlığa çağınb içirir va hamısım qınrlar. Midiyalılar, belalikla, 
padşahhğı onların alindan qurtanr va qabaqkı ölkalarin hamısım ala ke
çirirlar. Bundan başqa, onlar Nin şaherini alıb asorilari özlerina tabe edir
lar. Birca Babil viiayati onların ixtiyarına keçmamişdi. 

Kiyaksara skiflarin hökmranlıq etdiyi vaxt da daxil olmaqla 40 il pad
şahlıq etdi .  O, öldükdan sonra Kiyaksaranın oğlu Astiaq padşah oldu. As
tiaqın bir qızı oldu. Astiaq bu qızın adını Mandana qoydu. Bir defa Astiaq 
bela bir yuxu gördü ki, qızımn döşündon su axıb baş şahari tamamila dol
duruh va bir sel kimi bütün Asiyanı basıb. Astiaq öz yuxusunu yuxu yo
zan kahiniara naql etdi, onlar yuxunun manasını atraflı danışarkan Asti
aqın canım qorxu aldı. Mandananın ara getmak vaxtı çatdıqda Astiaq gör
düyü yuxudan qorxaraq, onu özüne baraber bir adama ara vermak iste
medi . O, qızı Kambis adlı bir iranlıya verdi. Bu iranlı meşhur ailedan ola
raq çox yumşaqxasiyyatli bir adam idi. Astiaq bu adamın nüfuzunu har 
hansı bjr midiyalının nüfuzunun yarısından da aşağı hesab edirdi .  

Mandananın Kambisa are getdiyinin birinci ili Astiaq ikinci bir yuxu 
gördü. Bu yuxunun mazmunu bela idi ki, guya qızımn uşağının ağzından 
bir üzüm kolu (meyna) bitib bütün Asiyanı bürümüşdür. O, bu yuxusunu 
da yuxu yazanlara nağıl etdikdan sonra, qızı dağınasına bir az qalmış 
İrandan gatirdib qapısı bağlı bir yere saldı . Yuxu yozanlann dediklarine 
göre, qızından doğulan uşaq onun yerinda padşahlıq edacakdir. Buna gö
re da Astiaq uşağı doğulan kimi mahv etmek qaranna galmişdi. Keyxos
rov doğularkan Astiaq qorxaraq öz qohumu, inamlmış va bel bağlamalı 
bir adam olan Qarpağı yanına çağırıb dedi: 

- Qarpağ, sana bir iş tapşıracağam, bu işi ahamiyyatsiz sayma, manim 
yaxamı başqalarımn aline verına, galacakda öz badbaxtliyina da sabah 
olma. Mandanın doğduğu uşağı apar evinize, öldür, harda istayirsansa 
orada basdır. 

- Manim padşahım, san indiya qadar heç vaxt manim işierirndan na
razı qalmamısan. Man bundan sonra da senin qarşında qüsursuz olmağa 
çalışacağam. Senin iradan bela buyurursa, yerina yetirmak borcumdur . 
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Qarpaq padşaha be la cavab vermişdi . Bynine ölüm paltan geydirilmiş 
uşağı ona verdiler . O ise uşağı ağlaya-ağlaya evlerine apardı . Qarpaq 
arvadının yanına gelib Astiaqla olan söhbetini ona nağıl etdi. Arvad so
ruşdu: 

- indi sen ne edacaksen? 
Qarpaq: 
- Astiaqın arnrini yerina yetirmayaceyem, - deye cavab verdi . - Qoy 

qazabinden çatlasın, indikindan de artıq od tutub yansın. Man onun dedi
yi kimi eda bilmeram, bu cür bir pis işi öz boynüma götürmerem. Uşağı 
bir neçe sabaha göre öldüra bilmeram: birincisi, ona göra ki, uşaq mana 
qohumdur, ikincisi, ona göre ki, Astiaq qocalıb, oğlu da yoxdur. indi o, 
bu oğlanı manim elimle öldürtdürür, özü ölanda isa padşahlıq qızına çat
mal ıdır. Megar bu manim üçün böyük bir badbaxtlıq olmazmı? ayar uşa
ğı tahlükaden qurtarmaq üçün öldürürsa, qoy qatil Astiaqın adamlarından 
biri olsun, neinki menim adamlarımdan. 

Qarpaq darhal padşahın çobanlarından birinin dalınca adam gönderir . 
Bu çobanın sürüsü dağda otlayırdı. Bu dağın her tarefi vahşi heyvanlada 
dolu idi ki, bu vaziyyet da Qarpağın planına uyğun galirdi. Çobanın adı 
Mitradat idi. Bu çoban Astiaqın kanizlerindan biri ila evlanmişdi . Kani
zin adı ellin dilinda Kino, midiya dilinda isa Spako idi. Spako midiyaca 
it demakdi. Çoban öz sürüsünü Ağbatanın şimal tarafındeki dağın döşün
de - Pont terefde otarırdı. Midiyanın saspeirlerin ölkesine taraf olan qis
mi çox yüksak idi. Her terefi dağlar ve meşaler bürümüşdü. Midiyanın 
qalan hissesi ise düz yerlerdan ibaret idi . Çoban çağırılan kimi galib çıx
dı. Qarpaq çobana dedi : 

- Astiaq arnr etmişdir ki, sen bu uşağı apanb an sart dağların birine 
atasan. Uşaq mümkün qadar tez mahv olmalıdır. O, bu tapşınğı vererken 
bela de demişdir: uşağı mahv etmesen, har hansı bir vasita ila onu diri 

saxlasan, sana çox ağır ceza veracakdir. Man padşahın emrine göre uşa
ğın dağa atılmasını öz gözlerimle görmaliyam . 

Çoban bu sözleri eşiderek uşağı götürüb öz yerina qayıtdı koroasma 
girdi. 

Bu vaxt onun arvadı Kino doğmaq üçün çox ağır sancı çakirdi. Çoban 
şahara gedandan sonra allahın izini ila arvad doğmuşdu. Brle-arvad bir
birindan nigaran idiler; çoban arvadının doğmasının dardini çekirdi, ar
vad ise kişisinin Qarpaq tarefindan çağrılmasından qorxurdu. Çoban qa
yıdıb arvadının yatağının yanına .galinca, onun arvadı arinin gözlanİlmaz 
halda tez qayıtmasına taaccüb ederek Qarpağın bu cür talasik 
çağrı lmas ının sebebini soruşdu.  Çoban isa arvadının sualına bela cavab 
verdi :  

- Şahara çatarkan man görülmeli eşitmali olmayan bir şey gördüm, öz 
ağalanm üçün heç vaxt bela bir şey arzulamazdım. Man qorxa-qorxa Qar
pağın evine girorken evdeki lerin hamısı ağlayırdı . İçeri girib gördüm ki,  
yerde üstü açıq körpe vardır.  Körpe çapalayır ve bork ağlayırdı . Bynina 
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qızı ldan üstü naxışlanmış paltarlar geydiri lmişdi . Qarpaq mani görünca 
darhal uşağı götürınoyimi va aparıb sart dağlara atmağıını amr etdi, ala
va dedi ki , bu, Astiaqın omridir, ayar mon bu amri yerina yetirmasam 
padşahdan ağır caza alacağam. Man uşağı götürüb çıxdım. Bu uşağın As
tiaqın qulluqçularından birinin olduğunu gürnan edirdim, man onun ata
anasın ın kim olduğunu hardan bilaydim ! Ancaq uşağın aynindaki gözal 

qızıl paltarlar va Qarpağın evindaki ağiaşma mani çox taaccüblandirmiş
di. Yola çıxan kimi bir qulluqçudan işin haqiqatin i öyrana bildim. Bu As
tiaqın qızı Mandananın va Kirin oğlu Kambisin uşağı imiş. Astiaqın amri 
i la öldüriiimali idi . Bax uşaq budur, gatirmişam. Çoban bu sözlari deya
rak uşağı açıb arvadına göstardi . 

Arvad kişinin gözal va sağlam bir uşağı gatirdiyini görünca gözünün 
yaşını axıdaraq onun dizlarini qucaqladı ,  yalvarıb uşağı atmamasını xahiş 
etdi . Kişi iso cavab verdi ki, başqa cür ola bi lmaz . Çüııki Qarpağın adam
ları galib uşağın atılmasına baxacaqlar. ayar bu amri yerina yetirmasa o, 
özü ağır caza ila öldürülacakdi. Arvad kişisini razı eda bilmadikda dedi. 

- San uşağı atınağa razı olmusan, agar mütlaq uşağın atılmasını gör
mak lazım isa, gal bela bir iş cla : man doğmuşaın, ancaq uşağım ölü do
ğulub . Bu uşağı götür dağdan at. Astiaqın qızının uşağım isa dağına bala
mız kimi saxlayıb böyüdarik. Bclalikla, amra itaat etmamak üstünda sa
ni cazalandırmazlar. Biz da yaxşı bir iş görmüş olarıq. 

Çoban arvadının masiahatini çox bayandİ va onun dediyi kimi haro
kat etdi .  

Öldürmak üçün getirdiyi uşağı arvadına verdi va ölü doğulmuş uşağı 
isa zanbila qoydu, apanb sart dağların birindan atdı . Uşaq dağdan atılan
dan üç gün sonra çoban öz kömakçilarindan birini uşağın yanında gözatçi 
qoyup şahara galdi . Qarpağın evina galib çonazani göstermaya hazır ol
duğulıu bildirdi . Qarpaq an inanılmış asgariarindan birini dağa göndarib 
çobanın dediklarinin doğru olduğuna inandı . Çoban oğlunu Kcyxosrov 
adı ila deyil ,  başqa bir ad ila dafn etdirdi . 

Keyxosrov on yaşına çatanda bir hadisa onun hansı nasildan olması 
mosalasinin üstünü açdı .  Bir dafa sürülarİn odadığı kandda Keyxosrov 
küçosda oynayırdı . Uşaqlar özlorina bir nafar şah seçmak istediler. Onlar 
ç.oban oğlu adı ila çağırdıqları Kcyxosrovu özlerina şah seçdilar. O oyna
yan uşaqları dastelara bölorak har dostaya bir iş tapşırdı. Bir dastas ini si
lahlı qoşun vazifesina tayin etdi, bir dostaya saray tikmok amri verdi, bir 
nafara işiara göz yctirmak va bir nafar da padşaha ınalumat yığıb getir
mak vazifesini tapşırdı. Oynayan uşaqlardan biri maşhur midiyalı Artem
bares in oğlu, Keyxosrovun oinrini yerina · yetirmadi . .  Keyxosrov qalan 
uşaqlara onu tutmağı omr etdi .  Uşaqlar ona ita;::ıt etdi lar. Kcyxosrov o uşa
ğı qamçı ila döydü. Uşaq özünü tahqir ,olmuş hesab edarak buraxılarkan 
çox hark i ncidiyini b i ldirdi va şahara göz yaşları i çinda qayıdıb Key
xosrovun onu döydüyünü atasına nağıl etd i .  O, Kcyxosrovliı'ı adın ı  
çakınad i - çünki onu hala bu adla tanıyan yox id i  - uşağa Astiaqın çoba-
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nının oğlunun adını verdi. Qazeblanmiş Artembares darhal oğlu i la bir 
yerde Astiaqın yanına getdi va oğlunun başına gelani nağıl etdi .  "Padişah, 
senin qulun çobanın oğlu bizi tahqir etdi" dedi va sonra uşağın kürekla
rini açıb gösterd i . 

Astiaq bu sözleri eşidib va oğlanı gördükdan sonra Artembaresi tahqir 
etdiyi üçün Keyxosrova ceza vermak istodi va çobanla oğlunun dalınca 
adam gönderdi. Onlar gelinca Astiaq Keyxosrova baxıb dedi : 

- San çoban oğlu ola-ola neca casarat edib mandan sonra birinci ada
mın oğlunu tahqir edirsan? 

Keyxosrov cavab verdi: 
- Man bu işda çox düzgün harokot etmişam . Çünki uşaqlar oyun oy

namaq İstadilar va mani da özdarina padşah seçdilar. Man onların içeri
sinda bu vozifaya layiq idim. Qalan uşaqlar manim amrinti yerina yetir
diyi halda, o uşaq manim dediklarimi qulaqardına vcrib mana heç bir 
ahantiyyat vermirdi . Buna göra da öz cezasını almışdır. 8gar bunun üçün 
mana bir caza vermak lazım iso buyurun, man qabağınızda dayanmışam. 

Uşaq danışarkan Astiaq onu tanıdı . Keyxosrovun üzünün cizgilari As
tiaqın üzünün cizgilarina oxşayırdı, uşağın cavabı çox sarbest idi. Uşağın 
atıldığı müddatla çobanın oğlunun yaşı bir-birina uyğun galirdi . Astiaq 
özünü itirarak bir qadar susdu. Özüne gelinca çobanla taklikda danışmaq 
üçün Artembaresi yanından uzaqlaşdırmaq istadi : 

- Aretmbarcs, - dedi, - man elo horakat ederarn ki, na san, na da sa
nin oğlun mandan narazı qalmasın . 

Astiaq bu sözleri deyib Artembaresi hüzurundan azad ctdi va öz qul
luqçusuna Keyxosrovu içeriya aparmağı amr etdi.  Çoban tak qahnca bu 
uşağın haradan onun alina galdiyini va kimin tarafaindan ona verildiyini 
soruşdu. Çoban dedi ki, bu onun öz oğludur va bunu doğan arvad indi da 
onunla yaşayır. Astiaq çobana xatırlatdı ki, yalan demakde ağıllı iş gör
mür va padşahı nahaq yero onu coza vermaya mecbur edir. Padşah bu 
sözleri deyandan sonra gözatçilarina çobanı tutmağı amr etdi. Çoban ca
zalanacağından xabar tutunca bütün ahvalatı olduğu kimi danışdı, padşa
ha yalvarıb bağışlanmasını xahiş etdi . 

Astiaq çobanın ahvalatı düz-doğru danışmasını nazara alaraq azad et
di. Qarpağa ise çox hark acığı tutdu, öz nizali asgariarindan birini onun 
dalınca gönderdi. Qarpaq gel ineo Astiaq ondan soruşdu: 

- Manim sana tapşırdığ ım uşağı de görak hansı yolla öldürmüsan? 
Qarpağ çobanın yanında yalan demaya cüret etmedi, yalanın üstünün 

açılmasmdan qorxaraq dedi: 
- Padşah, man uşağı sandan alınca bu emri yerina yetirmak barasinda 

düşünürdüm. Man, sanin yanında günahkar olmamağa çalışırdım, cyni 
zamanda uşağı öldürmekle senin qızının va özünün yanında bir qati l kimi 
müqassir olmağı da istamirdim. Ona göre da bela harakat ctdim: bu ço
banı yanıma çağınb uşağı ona verdim va dedim ki, padşahın emri ila bu
nu öldürmalisiniz. Man bu işd<:l hcç bir yalan danışmamışdım, ancaq senin 
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arnrini çobana yetirmişdim . Uşağı ona vererek amr etmişdim ki, uşağı 
aparıb sart dağların birina atsın va ölünceye qadar yanında qarovul çek
sin. Bu emri yerina yetirmasa, ağır cezalar alacağını ona söylayib qor
xutmuşdum. 8mr yerina yetiri lib uşaq ölünca, man da inanılmış asgar
Iarindan birini oraya gönderdim va uşağın ölümüne inandıqdan sonra dafn 
olunmasını amr etdim. Man bu işi bela yerina yetirmişam va uşaq bela bir 
ölümle ölmüşdür. Qarpaq ahvalatı olduğu kimi düz danışmışdı . Astiaq ona 
qarşı coşan hiddatini gizlerlarak an avval çobandan eşitdiyi ahvalatı 
olduğu kimi ona nağıl etdi . Eşitdiklerini tekrar etdikdan sonra dedi :  

- Qoy oğlan manim yanımda qalsın . Man işin bela olmasına sevini
ram, vicdan azabı mani çox incidirdi . Sonra alava etdi : 

- Uşaqla o cür raftanın va qızımdan gördüyüm mazamınatler mani az 
incitmamişdir . indi isa uşaqın taleyi yaxşılığa doğru döndüyündan öz oğ
lunu manim yenica gelmiş nevamin yanına gönder va özün de mana qo
naq gal ; nevamin ölümdan xi las olmasını man qurban kasmakla bayram 
etmaliyam. Allahın şükrünü yerina yetirmaliyik. 

Qarpaq bu sözlarİ eşidinca padşahın qabağında diz çökdü, emri yerina 
yetirilmamasinin bela bir gözal natica i la bitmasina ve bu cür xoşbaxt 
hadisaya göre qonaq çağrılmasına sevinib evine qayıtdı . Eva çatınca dar
hal oğlunu Astiaqın hüzuruna gönderdi va tapşırdı ki, padşah na cür amr 
etsa yerina yetirsin. Qarpağın birca oğlu var idi, bu il uşağın on üç yaşı 
tamam olurdu. Qarpaq özü isa evda qalıb bütün ahvalatı sevincia arvadı
na danışdı. Qarpağın oğlu saraya galinca, Astiaq uşağın başının kasilme
s ini va badaninin doğranmasını amr etdi .  8mra göre uşağın atinin bir his
sesi qaynadılmalı, bir hissesi qızardılmalı, adviyya vurulub hazır saxla
nılmalı idi. Qonaqlıq vaxtı Qarpaq va çağrılmış başqa adamlar gelib çıx
dılar. Astiaqın va başqa adamlarm qabağında qoyun ati ila dolu süfra açıl
dı. Qarpağın qabağına isa oğlunun etini qoydular. Yalnız uşağın başı, al 
va ayaq barmaqları büraya getirilmemişdi, onlar xüsusi bir zanbilda mü
hafiza olunurdu. Qarpağın doyduğu anlaşılınca Astiaq ondan soruşdu ki, 
xörakdan xoşun galdimi? Qarpaq xörekdan çox razı qaldığını söyledi. Bu 
vaxt qabaqcadan tapşırıq almış qulluqçular içerisinde Qarpağın oğlunun 
başı, allari va ayaqları olan zanbili onun yanına gatirdilar, qabağına tutub 
açmasını va oradan kefi istadiyi şeyi götürmasini taklif etdiler. Qarpaq 
teklifi qabul edarak zanbili açdı, balasının badaninin qalıqlarını gördü, 
lakin özünü ala alaraq heç bir dahşat alamati zahira çıxarmadı .  Astiaq on
dan hansı ovun etini yediyini anlamışmı, deya soruşduqda, Qarpaq anla
dığını bildirdi va alava etdi ki, padşahın tutduğu har bir iş xoşdur. Sonra 
o, oğlunun vücudundan qalan ati götürüb basdırmaq maqsadila öz evleri
na apardı . 

Astiaq Qapqara bela bir ceza verdi .  Keyxosrovun galib çıxması mü
nasibatila, onun yuxusı.inu vaxti la yozmuş olan kahiniari yanına çağırdı .  
Kahiniardan harnan yuxunu neca yozduqlarını soroşarkan onlar qabaqkı 
sözlarini tasdiq elib dedilar ki, onun nevasinin taleyinda padşahlıq vardır. 
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8gar ö lmayib yaşayarsa, padşah olacaqdır. Bu vaxt Astiaq onlara dedi: 
- Haman oğlan diridi . Kandda böyüyüb va harnan kanddan olan uşaq

lar onu özüno padşah scçiblar, o hoq iqi bir padşah kimi horakat edarak 
bütün işiari öz qaydasında aparrn ışdır . Özünü mühafıza üçün gözatçilar, 
qapıç ı lar, xabarçilar va sair tayin etmişdir. Sizin fıkrinizca bunlar hamısı 
nayi gösterir? 

Kahinlar cavab verdi lar: 
- Uşaq sağdırsa va heç bir maqsad daşımadan padşah olmuşsa, xatir

cam ol, kefıni kök cla ; o, ikinci dafa padşahlıq etmoyacak . 
Astiaq onların dediklarini tasdiq edarak : 
- Man özüm da bu fikirdayam, - dedi .  - Oğlan aruq padşah olmuşdur

sa, demok ki ,  yuxu doğru çıxıb . Bu uşaq artıq manim üçün tahlükali de
yil. Ancaq masalani yaxşıca fakirlaşin, manim sarayım vo sizin özünüz 
üçün az tahlükali olan bir tadbir tökün. 

Kahinlar cavab verdilar: 
- Padşah, sanin hökmranlığının möhkam olması bizim da xeyrimizadir. 

Çünki, padşahlıq iranlılar naslindan olan bir oğlanın alina keçsa, biz midia
lılar köle halına düşarik, iranlılara yad adamlar tak taqib olunarıq . San isa 
özümüziinküsan, öz qohumumuzsan, san padşahlıq etdikca bizo hökrnran
lıqdan bir pay çatır, sana göra biza da böyük lıörmat edirlar. İ ndi bir tahlü
ka gönnüş olsaq albatto sanİ xabardar cdarik. Yuxun heç bir p is natica ila 
bitmamişdir, buna göra bizim iirayimiz arxayındı va sana do xatircam ol
mağı masiahat görürük. Oğlanı İrana, öz ata-anasının yanına gönder. 

Astiaq bu sözlarİ sevinele diniayarak Kcyxosrovu yanına çağın b dedi : 
- Manim balam , boş bir yuxuva göre ınan sani incitdim, lakin talc sani 

xilas etdi . indi get iranlıların yaıuna , man sana baladç i lar da qoşaram. 
Ora çatınca ata vo ananı axtar, ancaq Mitridat va arvadı kimi ata-ananı 
yox, asl ata-ananı axtar. 

Keyxosrov Kambisin evina galib çatınca ata-anası onu qabul etdilar. 
Sonra isa k im olduğunu va haradan galdiyini bilince çox sevinib onun na
vaz�şla oxşadı lar . Onlar avvalca oğlanın doğulan kimi öldüyüna inanmış
dılar. Oğlan onlara bütün başına galanlarin nağıl etdi va dedi ki, avvalca 
o özü da bunları bi lmirrniş , har şeydan tamami la xabarsizmiş va bela bir 
acı macala keçdiyini yolda öyronmişdir. 8vvalca Astiaqın çobanının 
onun atası olduğunu gürnan ed im1 iş , yolda isa boladçilardon haqiqati 
öyranm işdi . Oğlan, çobanın arvadının onu neca saxlayıb böyütdiiyünii 
nağıl etdi . Danışarkan Kinonun adı oğlanın dilindan düşmayirdi . Oğlanın 
ata-anası isa iki il Keyxosrovun xi las olmasına b ir  möcüzo şakl i vennak 
üçiin bu addan daha çox istifada edir va bela xabar yayırdılar ki, guya 
sahibsiz atı lan uşağı it amizdirib böyütmüşdür. Keyxosrov haqqında nağıl 
buradan arnala galm işd i .  

Qarpaq Astiaqdan intiqam almaq üçün hodiyya vennak yolu i la Key
xosrovu özüno taraf çekmaya çalışırdı . Kcyxosrov bu vaxt böyüyüb. kişi 
olınuşdu . Öz yaşıdlaı·ı arasında ağıllı va sev imli  olması i la scçi l irdi . Qaı·-
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paq b i l ird i k i ,  o, özü padşah nos lindon olmadığı üçün Astiaqa qalib gala 
bilmird i .  Buna göra do o,  gonc Keyxosrov ila olbir olmaq istayirdi. Qar
paq Keyxosrovun da onun özü q::ldar Astiaqdan çox zülümlar gördüyüna 
inanırdı . O, avvalca bela iş gördü: Astiaq midiyalılar ila çox amansız raf
tar etdiyindon Qarpaq Midiya ayanları i la ayn-ayrı danışıb, Astiaqı taxt
dan salmaq va Keyxosrovu padşah etmak lazım galdiyina onları inandır
mışdı . Qarpaq buna müvaffaq olandan sonra, lazımi hazırlıq görüb öz fik
rini İranda yaşayan Keyxosrova bildirmak qararına galdi .  Yollar keşikçi
lor tarafindan qorunduğundan Qarpaq bela hiyla işlatdi : O, bu iş üçün bir 
dovşanın qamını ela yardırdı ki, tüklarİ yerindan qopmadı . Öz planını bir 
maktubla yazıb dovşanın qamına qoydu va tikdi . Dovşanı torla baraber 
öz sadiq qullarından birina verdi va guya bir ovçu kimi onu İrana yola sal
dı. Qarpaq qula dedi ki, dovşanı Keyxosrova verarsan vo tapşırarsan ki, 
öz ali i la kassin va kasanda yanında heç kas olmasın .  

Har şey deyildiyi kimi yerina yetirildi .  Keyxosrov dovşam kasdi. 
Mektubu tapıb oxudu. Maktub bu mazmunda idi : "Kambisin oğlu, allah
lar sani hifz etsin, yoxsa san bu yüksakl iye qalxa bilmazdin. Öz qatilin 
Astiaqdan intiqam al. O sani öldürmak istayirdi .  San allahların va manim 
sabahima sağ qalmısan. Ela bil irarn ki, bütün ahvalat artıq sana malum
dur, manim saninla ncca raftar etdiyima, sani öldürmayib çobana verdi
yima göra Astiaqın mana neca caza verdiyini bil irsan. Mana inansan, 
Astiaqın indi hökınranlıq sürdüyü bütün yerlerin padşahı olacaqsan . İran
lıları qiyama hazırla va Midiya üstüna davaya gal. 8gar Astiaq mani qo
şuna sarkarda tayin edib s<>nin qabağına göndarsa, işlar lap iirayjn İsta
yan kimi olaeaq, yox, maşhur midiyalılardan başqa bir adam tayin etsa, 
farq i yoxdu, çünki Midiya kübarları har kasdan avval ondan üz döndara
ca� va saninla birlikde Astiaqı taxtdan salınağa çalışacaqlar. Burada har 
şe/hazırdı san da tez, mümkün qadar tez harakat ela" . 

Keyxosrov bu mektubu oxuyunca iranlıları giyama qaldırmaq üçün 
hansı yolun daha elverişli olması barada düşünmaya başladı . Fikirleşar
kan o <>n elverişli bir vasita tapıb bela harakat etdi :  Düşündüklarini mak
tuba yazıb iranlıları yığdı va onların gözünün qabağında maktubu açıb 
oxudu, qurtardıqdan sonra Astiaqın onu iranlılara sarkarda tayin etdtyini 
bildirdi va dedi :  

- İranlılar, indi hamımza orağınızı götüriib buraya yığılmağı amr 
ediram. 

Bütün iranlılar allarinda oraq gel inca Keyxosrov tikanlı bir yeri gös
tarib bir gün müddatinda buranı biçib tamizlamoyi aınr ctdi .  Bu yer on 
sakkiz-iyinni stad (ölçü) hacminda olan çaqqal gavalısı kolları ila örtül
müşdü .  

Adamlar i ş i  qurtarınca Kcyxosrov onların sabah yeno gelmalarini amr 
etdi vo tapş ırdı ki ,  galınamişdan qabaq mütlaq yuyunsu lar. Bu vaxt o, ata
sından qalmış  keç i.  qoyun sürülorini ,  öküzlarİ bir yera yığıb hamısının 
baş ın ı  kasmayi, çoxlu xörak va şarab hazırlamağı omr etdi . O, bunun la  
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İran xalqına böyük bir qonaqlıq vermaya hazırlaşırdı . Sabahıs ı  gün İran
l ı lar galib çıxınca Keyxosrov onları çamanda oyloşdi ıib qonaq ctmaya 
başladı . Qonaqlıqdan sonra soruşdu: 

- Dümmınİ vaxtlarını yaxşı keçiriblar, ya bu gün? Hansını daha çox 
xoşlayırlar? 

Onlar cavab verdilar ki, iki günün arasında böyük forq var: dünanki 
gün oziyyat va azabdan, bu gün isa kcf-lazzatdan ibaratdir. 

Keyxosrov bu sözdan yapışaraq bütün işiari anladıb dedi : 
- İranlı lar, bax, sizin da vaziyyotiniz bcladir. 8gar siz manim dalımca 

galsaniz, bu cür şeyiara va başqa nematloro sahib olacaqsımz, özünüzü 
hörmatli qullar kimi hiss edacoksiniz. İstamasaniz, dünanki kimi azablar 
çakacaksiniz. Buna göra da, dalımca gelin, azad olun. Mana ela gal ir  ki, 
allahın iradesinda man bu işi yerina yetirmak üçün tayin olunmuşam. 
Man sizi heç bir cahatco midiyalılardan oskik hesab ctmiram, siz mühari
ba ctmakdo onlardan aciz deyilsiniz. Buna göra da bir daqiqa itirmadan 
Astiaqa qarşı qalxın ! 

İranlılar özlorina başçı tapınca azadlıq uğrunda çarpışmağa razılıq 
verdiler. Onlar midiyalılann hakimiyyati altında çox azildiklarindan bela 
bir işi çoxdan arzulayırdılar. Astiaq Keyxosrovun bela bir hazırl ıq apar
masından xabar tutunca qasid göndarib onu yanına çağırdı. Lakin Kcy
xosrov harnan qasid vasitasi ila Astiaqa xobar göndardi ki, man özüm As
tiaq güman etdiyindan daha tez onun yanına galacayam. Astiaq bu cavabı 
eşidinca bütün midiyalıları s ilahlandırdı . Qarpağı sarkarda tayin ctdi . 
Allah Astiaqın ağiını kütloşdirdi, o da Qarpağa etdiyi zülümü yadından 
çıxardı. Midiyalıların qoşunu iranlılarla üz-üzo galarkan ancaq onların bir 
qismi Astiaqa qarşı qiyamdan xabarsiz olanlar, mühariboya girişdi, bir 
qismi açıqdan-açığa iranlılara taraf keçdi ,  çoxu isa döyüşmak isıamaya
rak qaçdı. 

Astiaq Midiya qoşununun biabırcasına hasıldığını bilince qazabla 
qışqırdı : 

- "Keyxosrovun üzü qara olsun" ! 
Sonra vaxtı ila yuxusunu yozduğları zaman Keyxosrovun buraxılma

sını masiahat göron kahiniari yanına çağırtdırıb hamısının boynunun vu
rulmasını amr ctdi . Sonra şaharda qalan bütün midiyalıları, ganclari , qo
caları silahlandırdı .  İranlıların qabağına gedorak onlarla müharibaya gi
rişdi va mağlub oldu.  Özünü asir götürdüler, onunla gedan midiyalıların 
hamısı qırıldı .  

Astiaq asir alındıqdan sonra Qarpaq onun yanına galdi . Acıq va isteh
za ila onun üzüm> bir çox tahgiredici sözlar dedi vo ax ırda soruşdu:  

- Mana öz oğlumun atini yedirdiyin qonaqlıq yaxşıdır, ya padşah ava
zina qul olmaq? 

Astiaq Qarpağa bir az baxdıqdan sonra ondan Keyxosrovun bu i şinda 
iştirak edib etmadiyini soıuşdu . Qarpaq cavab verdi ki ,  bu barada an av
val o özü Keyxosrova yazmışdır va bu iş  onun öz işidir. Bu vaxt Astiaq_ 
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Qarpağa sübut etmaya başladı ki,  o an axmaq va vicdans ız adamdır, ax
maqdır , ona göra ki, Qarpaq har i ş i  özü düzoltdiyi halda, özü padşah ol
maq i stomayib. Padşahlığı özgayo verir ; vicdansızdır, ona göra ki, öz 
şoxsi qorazi xatirina midiyalıları qul vaziyyatina salmışdır. 8gar taxtda 
özü oturmaq i stamirdi vo mütlaq bir başqas ını oturmaq lazım idisa, bu, 
adamı midiyal ı lar arasından seçmak daha doğru olardı . indi midiyalı lar 
heç bir taqsirlari o!madıqları halda, qul oldular, kcçmişda midiyalıların 
qulu olan iranlılar onların üzarinda ağal ıq edacaklar. Astiaqın otuz beş il 
davam edan padşah!ığı bela bitdi . Midiyalı lar Astiaqm zalımlığı natico
sinda iranlıiarın hökmdarlığı altına keçdilar. M idiyalılar Asiyanın Qalis 
çayından o tarafdaki hissesinda yüz iyirmi sakkiz il hökmdarlıq ctdilor, 
söz yox ki, skiflarin hökmdarlığı dövrünü buraya daxil etmak lazım gal
mir. Sonra onlar pcşman olub Daraya qarşı qiyam etdilarso, yena da dö
yüşda basılıb qul halına salındılar va bu zamandan iranlılar Asiyada 
hökmdarlıq etmayo başladılar. 

Tomris 
. . .  Bu xalq Kirin hökmranlığı altına keçandon sonra padşalı massaqet

lari da özüna tabe etmak istadi. Massaqetlar sayca çox va döyüşkan bir 
xalq hesab olunurdu, şarqda, Araz çayının o tayında, issedonlada qarşı
qarşıya yaşayırdılar. 

Bazilarİ deyirlar ki, Araz çayı İstradan böyükdür, bazilarİ deyir, yox, 
kiçilq:iir. Deyildiyina göro, Araz çayının ortasında bir çox adalar vardır va 
bunlılr Lcsba adası böyüklükdadir. Adaların ohalisi yayda yığdıqları cür
bacür köklada dolanırlar, qışda i sa bazi ağaciann meyvalatindan xörak 
üçün i stifada edirlar. Bu meyvalarİ yayda, dayan zaınan yığıb yanında 
ocaq qalayır va özlori da ocağın başında dövra vurub otururlar, sonra bu 
meyvalarİ götürüb odun içina atırlar va odda qızarmış mcyvalari iyioma
ya başlayıdar . Ellinlar şmabdan sarxoş olan kimi, onlar da bu meyvalarİn 
qoxusundan sarxoş olurlar, oda na qadar çox meyva atsalar bir o qadar 
artıq sorxoş olur, axırda ortalığa düşüb oynayır va nağmo oxuyurlar. On
ların maişati barada bela-bela sözlar noql edirlor. 

Araz çayı matienlorin torpağından keçir va Qinda çayı da öz manba
yini buradan alır. Kir bu çayı üç yüz altmış arxa bölmüşdü. Bu çayın qırx 
qo lu vardı . Bir qolundan başqa bütün qoilar bataqlıqlann arasında i tir. Dc
yildiyina göra, burda yaşayan adamlar çiy balıq yeyir va ayİnlarina suiti 
darisi gcyirlar. Arazın qollarından ancaq biri açıq yerlardon keçorak Kas
pi dani:ı.:ina tökülür. 

Kaspi donizi başqalanna qovuşmayan , ayrıca bir danizdir. Avarlı ge
minin on beş gün üza bi lacayi bir uzundadır. 8n enl i  olan yeri sakkiz 
gün lük yoldur. Bu danizin qarb salıi l i  boyunca Qatqaz dağları uzanır, bu 
dağlar öz hacmi etibarila on enli va uca dağlardır.  Qatqaz dağlarında bir 
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çox müxtalif xalq lar yaşayır, bunların bamısı demok olar ki, vahşi mcşa 
ağadarının meyvaleri ila dolanı rlar . Dcyirlar ki ,  oradak ı ağaciardan bazi
sinin qariba yarpaqları var. Onları ovub adi suya qatı.r  va alda edilan ma
ye ila paltarların üzarina haşiya çakirlar. Bu naxışlar yuyulanda solmur 
va lap avvoldan parça ila bir yerda toxunmuş kimi paltarların yunu yırtı
lana qadar onun üstünda qalır. 

Belalikla, Kaspi danizinin qerb tarafinde Qafqaz dağları yükselir, 
şarq tarafinde isa uçsuz-bucaqsı z  bir düz başlanır. Bu geniş düzün çox 
hissesinda massaqetlar yaşayırdırlar. Kir da bunların üstüne getmak 
fikrine düşmüşdü. Onu bu yürüşa tahrik edan bir çox mühüm balıana va 
sabahlar var idi . Bu sabahlarİn on ;,irincisi onun doğulması hadisasi idi 
ki, o buna göra özünü başqa adamlardan yüks&k sayı rdı , ikincisi, mühari
bada hamişe baxtinin gatirmasi idi; qoşunu ilo haraya gedirdisa, heç bir 
xalq qabağında dayana bilmirdi . 

. . . Bu zaman massaqetlarin taxtında ölan padşahın dul qadını aylaş
mişdi; onun adı Tomris idi. Kir elçi lari vasitasilo zahirda onu almaq, özü
na arvad etmek istayirdi . Lakin Tomris anladı ki, Kir onu deyi l, massaqet
lorin padşahğlığını almaq istayir va ona göw da taklifi rodd etdi . Hiyla 
baş tutmayınca Kir qoşunu ıla Araz sayı kanarına galib massaqctlarla 
açıqdan-açığa müharibaya girişdi. Qoşunu keçinnak üçün çayın üstündan 
körpülar saldı, gamilaro isa qüllalar qoyub o ta ya keçmal i olan qoşunlar
dan üstüne mindirdi. 

Kir bu i şla maşğul olarkan Tomris onun yanma elçi göndarib bela bir 
sifariş yetirdi : 

- Midiya padşahı,  gal tutduğun işdan al çok, san hardan bilirsan ki, 
başladığın bu iş axırda sanin xeyrina qurtaracaq. Bu işiari da yandır, öz 
adamlarına padşahlıq ela, bizim da öz yerlarimizda padşahlıq etmayimiza 
man e olma. Y ox, agar bu maslahata qulaq asmaq va har neca olsa sakit 
durmaq istamirsansa, aksina olaraq sanda massaqetlorlo mühariba üçün 
şiddetli bir arzu varsa, huyura bilarsan, ancaq zahmat çakib çayın o tay
bu tayını birloşdirma, biz çaydan üç günlük yol uzağa çakilak, san bizim 
torpağa keç, burda vuruşaq. Y ox, agor bizi öz torpağma buraxmağı üstün 
tutursansa, son da bizimki kimi harakat et, biz galak, orada vuruşaq. 

Kir bu teklifi eşidinca İran ayanlarını çağırıb bir yera yığdı va masa
lani söylayib neca harakat ctnıak barasinda raylarini soruşdu. Hamısı bu 
raya geldilar ki, Tomrisi va onun qoşunlarını öz torpağlarına buraxsınlar. 

Lakin burada iştirak edan Lidiya padşahı Krez bu royi n ziddina gedib 
onların dediklarinin aksina bir p lan taklif etdi . O dedi: 

- Padşah, Zevs mani sanin ixtiyanna verdiyindan, man lap avvaldan 
söz vcrmişaın ki, har cür balanı  mümkün qador sanin evindan uzaqlaş
dırım. Başına galon badbaxliklor ınanim üçün ağır ders olmuşdur. 8gar 
san özünü vo elaca da qoşununu olmaz bi lirsonso, daha onda manim öz 
rayimi derneyima heç bir chti yac yoxdur. Y ox, agar özünün vo öz ta
baolari nin da adi insan ol duğunu etiraf edirsansa, har şeydan avval, bil  
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ki ,  insanların taleyi bir çarx kimi horlanir va bu barianma heç vaxt eyni 
adamların daimi xöşbaxt olmasına yol vermez. Buna göra da ınan 
b uradakı adamların dediklarina şarik deyilam vo onların maslahatina 
zidd bir ray söylayacayam. 8gar biz düşmanİ öz torpağımıza buraxmaq 
qorarına galsak, bu işdan sana bax bela bir zarar toxuna bilar: mağlub 
olsan, bütün padşahlığını iti rarsan, çünki aydın masaladir, massaqetlar 
qalib gelsalar geriye qayıtmayacaqdır, sonin torpağına soxulmağa çalışa
caqlar. Qalib çıxsan, san onlara bir o qodar da güc gola bilmayacakson, 
massaqctlarin torpağına keçan kimi qaçmağa başlayan düşmanİ har yerda 
zafarli bir yürüşla taqib ctmak sanin üçün mümkün olmayacaqdır. Man 
onların birin�i taklitlarini qabul etmak torafdanyam. Çünki san düşmano 
onun torpağında qalib galsan, Tomrisin padşahlığına sahib olacaqsan. 
Bundan başqa, Kambisin oğlu Kirin bir qadına bas ılması, öz ölkasini ona 
güzaşt etmasi dözülmoz bir biabırçıl ıq olar. Buna göra da man bu fikir
dayarn ki, biz çayı keçak, düşınan na qadar dala çakilsa bir o qadar ira
I i layak va ancaq bundan sonra onu azak. Mana malum olduğu üzra mas
saqetlar İran hayatının lazzatini dadmayıblar, böyük hazzlarin na demak 
ol duğunu bilmirlar. Buna göra da man bela masiahat görürarn ki, onlar 
üçün çoxlu mal kasilsin, bizim düşargada qonaqlıq düzaldilsin, süfraya 
yemekdan başqa bolluca tünd çaxır va har cür xuruş qoyulsun. Bütün bu 
işlar görulandan sonra manim masiahatim budur ki, düşargada qoşunun 
işo yaramayan bir hi ssasi saxlanılsın va qalanlan çayın qırağına qaytarıl
sın. 8gar man zannimda yanılınıramsa, düşman bu qadar nemati görünca 
özünü onun üstüna atacaq, biz da böyük şücaat göstarib ad qazanacağıq. 

Masiahatlar bir-birina zidd idi, Kir birinci maslahatİ radd edib' Krezin 
rayini üstün tutdu. Sonra Tomrisa taklif etdi ki, Kir özü onun torpağına gir
sill. O, geri çakilsin .  Tomris birinci dafo dediyi sözün üstünda duraraq ge
ri� çekildi .  Kir öz yerinda padşah qoyduğu oğlu Kambisi yanına çağırıb 
Krezi ona tapşırdı va dedi ki, massaqetlar üzarina olan yürüş mağlubiyyat
la bitsa bela, yena da Krezin hörmatini saxlasın, hamişa ona yaxşılıq etsin. 
Kir bela bir amr verdikdan sonra qoşunu ila barabar çayı keçmaya başladı . 

Qoşun Arazı o taya keçandan sonra Kir geca massaqetlarin torpağında 
belo bir yuxu gördü ki, guya Qistaspesin böyük oğlu çiyninda qanadlan 
olduğu halda, galib onun qabağında dayanıbdır . Bir qanadı i la Asiyanın 
astüna kölga salır, o biri qanadı ila Avropanın. 8xaminilar naslindan 
olan Arsamesin oğlu Qistaspesin böyük oğlunun adı Dariy idi. O zaman 
onun iyirmi yaşı olardı .  O, İranda qalınışdı, hala mühariba yaşına dolma
dığından çağırıb taklikda ona dedi : 

- Qistaspcs, senin oğlun mano va manim hökmranlığıma qarşı sui
qasd hazırlamaqda miiqassirdir. Man bunu yaqin bi l iram. Ancaq, al lahlar 
mönim qcydima qalır va mani baş vera bilacak har i şdan qabaqca 
xobardar edirlar. Bu axşam man yuxuda sanin oğlunu görmüşam, onun 
çiyninda qanadlan var idi ,  bir qanadı ila Asiyanın, o b iri qanadı i la 
A vropanın üstüna kölga salmışd ı .  Bu yuxu onun maııa qarşı pis bir 
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maqsad daş ıdığını gösterir. Buna göre do mümkün qador tez bir zamanda 
İrana qayıt , oğlunu mehkameyo vennaya çal ı ş ,  o vaxta qadar man özüm 
da bu ölkoni fath edib evo qayıdaram. 

Kir bela düşünürdü ki , Dariy ona sui-qasd hazırlayır, halbuki al lahlar 
Kira qabaqcadan bi ldirirlar ki, o özü burda, massaqetlarin torpağında ölo
cak, onun padşahl ığı Dariyin alina keçacakdir. Qistaspes padşaha bela 
cavab verdi : 

- Sana qasd eda bilen iranimm heç doğulmaınas:  doğulmasından daha 
yaxşıdır, agar belasi varsa, qoy ele o saat m<>hv olsun ! İranlı lan köla ha
lından xilas edib azadlığa çıxaran, tabe veziyyatdan qurtararaq onları bü
tün xalqların ağası edan bir adama qarşı sui-qasd lıazırlaınaq ! Bgar yuxu
dan bela bir mana çıxır ki, manim oğlum sana qarşı qiyam hazırlayır, 
man onu sana vararaın ı Na istayirsan e la . 

Qistaspes bela cavab verib Arazı keçdi va Kirin arzusunu yerina yetir
mak üçün öz oğlunu dustağa salmaq fikri ila İrana yola düşdü.  

Bu zaman Kir Arazdan sakkiz günlük bir  masafa irolilayib Krczin de
diyi kimi etdi.  Bundan sonra Kir qoşunun döyüşgen hissosini özü ila gö
türüb geriye , Araza doğru qayıtdı . Gedib çatdıqları yerdo isa döyüşa ya
ramayan iranl ı lar qaldı . Sonra massaqetlarin qoşunlarının üçdan bir hissa
si Kirin qoyub getdiyi qoşunlarm üstüna hücum etdi,  az müqavimatdan 
sonra onları dağıtdılar va hazırlanmış yemaklari görerak düşmanlario 
üzarina qalaba çalmış kimi kefe oturdular, doyunca yedilar, içdilar vo 
uzanıb yatdılar. Bu vaxt iranlılar onların üzarino hücum ctdilar, çoxlu 
adam qırdılar va daha çoxunu asir götürdüler, asirlerin içinda Tomrisin 
oğlu, massaqetlarin sarkardasİ Sparqapises da vardı. 

Tomris öz qoşununun va oğlunun başına nalar galdiyindan xabar 
tutunca Kirin yanına bir qasid göndarib bela sifariş yetirdi : 

- "Qandan doymayan, gözü ac Kir, üzüm suyunun kömayila qalib gal
mayinizla öyünma, özünüz üzüm suyu içirsiniz, qudurursunuz, qamınız 
çaxırla dolduqca daha da boşboğaz olursunuz . Özünün çox hiylagar olma
ğına va oğlumu bela bir vasita ila ala keçirdiyina öyünma , onu döyüş va 
harbi şücaatla ola keçirmamisan. indi mona qulaq as, çünki dediklarim 
sanin xeyrinadir:  oğlumu özüma qaytar vo qoşunumun üçüncü hissasi ila 
etdiyin bu cür hayasız raflarm cezasını almadan bizim ölkadan çıxıb get, 
egar dediyima amal etmosan, günaşa, massaqetlarin bölandanna and ol
sun ki, na qadar doymaz olsan da, man sa ni qanla doyuracağam" .  

Ki r  elçinin sözüne heç bir aharniyyat vermadi . Tomrisin oğlu Sparqa
pises sarxoşluqdan ayılaraq, başına na kimi bir badbaxtlik goldiyini anladı 
va Kirdan rica etdi ki, onu buxovdan azad etsinler. Azad olub, allarini sar
best işiatmak imkanı tapınca darhal özünü boğdu . Sparqapises bela öldü. 

Kir Tomrisin dediyine amal etmayinca, Tomris bütün herbi qüvvasini 
yığıb Kira h ücum etdi . . .  Döyüş bela olmuşdu: avvalca har iki qoşun, 
uzaq masafarlan bir-birlarina ox atmışlar, oxlar qurtarınca albayaxa dö
yüşa kcçarak heç bir taraf qabaqdan qaçmadan bir-birini  qalanc va nizo 
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i la  vunnağa başlamış lar. Nahayat, massaqetlar qal ib galmişlar. . .  
Tomris bir tuluğu insan qan ı i la  dolduraraq Kirin casadinin tapı lınasını 

omr etmiş .  Cosod tapıl ınca onun başını tuluğun içina salıb istehza ila 
demişdir: 

- Man son i döyüşdo mağlub ctdim, ancaq san makr ila oğlumu al im
dan almaqla ürayima dağ çakmisan. Man da dcdiyiın kimi, sani qandan 
doyururam. İç, istadiyin qodar iç, balko doyasan ! 

İsgandarin ağlaması 

Har dafa atası qalaba ila qayıtdıqca xalq onu gül-çiçakla qarşılayır, 
toy-bayraın edir, İsgandar isa otuıub ağlayırdı . 

Bir gün atası Fil ipp oğlundan soruşur: 
- Oğul, İsgandor, hamı maniın qalabama sevinir, sansa ağlayırsan, 

buna sabah nadir? 
İsgandar göz yaşını sila-sila dedi : 
- Axı, san har yeri tutursan, has ınan hökındar olanda hansı ölkani ala 

keçirecayam, qoymursan mana da düşmen qala . 

Makedoniyalı İsgandar 

İsgandarin başında buynuz bitmişdi .  O, buynuzu saçı ila örtür, hamı
dan gizli saxlayır, başını qırxdıranda isa har defa dallayi öldürtdürürdü. 
Tek bir dallayİ qalmışdı. O isa and içmişdi ki, bu ohvalatı heç kimo de
mayacak. Dallak bu yolla özünü ölümdan qurtara bilir. Bir müddetdan 
sonra dallayin qamı köpmaya başlayır. O, çaresiz qalıb çöla gedir, bir qu
yumin başına galib deyir : 

"İsgandarin buynuzu var, buynuzu" 
Bundan sonra onun üreyi sakitlaşir, get-geda qamının köpü çakilir. 

Çox keçmadan quyuda bir qamış bitir. Bir çoban onu kasib tütak düzal
dir. Tütak çalınanda açıq-aydın bu sözlar eşidilir: "İsgandarin buynuzu 
var, buynuzu" . 

İsgandarin yolu burdan düşanda tüteyin sasini eşidir. Bu sirrin kim 
tarafından açıldığını yadına salıb darhal dallayi yanına çağırtdırır. İsgan
darin hökmü ila dallayi edaın edirlar. 

İsgandar dunyada sirri gizlatmayin çox çetin olduğunu başa düşür. 

Dirilik suyu 
Soğd i la Xarazmi fath edan İsgondar dünyagörmüş bir qocadan eşidir 

ki, ö lkonin ş imal ında içinda su olan bir ınağara var. Günaş bu yerdo udu
lur, o saat da dünya qaranlığa qorq olur . Harnin zülınatda bir çeşma var 
k i ,  adına dirilik suyu dcyirlar. Kim badanin i bu suda yusa, günahları tökü-
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lar, kim içsa heç vaxt ölmaz. Harnin söhbati eşidan hökmdar ş imala hara
kat edir. O, ortasından daro boyu çay axan bir düza golib çatır. Bu yerda 
güneş çıxınınnış, har taraf qatı qaranlıq imiş.  İsgandar ordusu i la götür
di.iyü azuqani zi.ilmatın başlanğıcında qoyur. Qırx nafar maslahatçi, yüz 
nafar ordu başçısı ,  min iki yüz asgar, qırx günlük azuqa ila zülmata yol
lanır. İsgondar mnr verir ki, onunla qoca adam getmasin. Lakin orduda 
olan bir qoca oğlanlarına deyir ki, onu da özlari i la aparsınlar. Oğlanları 
tanınmasın dcya, atalarının üzünü qırxırlar. 

Hökmdar zülmatda xeyli yol gedir, ancaq dirilik suyu olan quyuya çata 
bi lmir. O, tacrüboli, dünya gönnüş bir qocanın burada olmasını arzulayır. 
Bela olduqda oğlanlar ahvalatı İsgandara açırlar. Qoca hökmdara masla
hat görür ki, qaranlıqda roadyan daha yaxşı gördüyü üçün ona minsinlar. 
Sonra qoca yol yoldaşlanna masiahat görür ki, bacardıqca yoldakı qum
lardan çox götürsünlar. Hökmdar zülmatla on sakkiz gün yol getdikdan 
sonra bir çeşmanin yanına galir. Buranın atirli , taıniz havası varmış. İs
gandar Aedreas adlı aşpazına nahar hazırlamağı omr edir. Aşpaz quru ba
lığı götürüb çcşma suyunda yumağa getirir. Suya vuran kimi balıq dirilir. 
O, bu suyun dirilik suyu olduğunu başa düşür. Özü sudan içir. Heç kasa 
bildirmir. İsgandar, yoldaşları nahar etdikdan sonra yola düşürlar. Onlar 
galib işıqhğa çıxır. Zülmatda yol gedarkan adamlar qocanın tövsiyyasi ila 
xurcunlarını qumla doldurmuşdular. Amma ağır zahmata dözmayib gö
türdüklarini boşaltmışdılar. Ela ki, zülmatdan çıxırlar, qumların qızı l ol
duğunu bi l ib peşmaıı olurlar. Harnin pcşmançılıq hissini xurcunlan dolu 
olanlar da keçirirmiş. Onlar qum az götürdüklari üçün taassüflanirmişlar. 

Bu gün asi palılavan yıxmısan 

Rüstami-Zal har axşam eva dönanda deyirmiş ki, bu gün da döşüma 
bir arnalli-başlı palılavan çıxmadı, üç-dörd aciz-avara yıxdım, bu allahın 
yazıqları hilmiram hansı hünarla galirlar. Hansının qolundan yapışıranı
sa ölü qarğa kimi alimda yellanir. 

Arvadı arinin bu öyünmalarina, özündan demaklarina mahat qoy
murmuş .  

Rüstami-Zal sohvini başa düşür, fikirlaşir k i ,  deyasan, lovğalığım, 
özünıü öymayim man i arvadımın gözündon satır, heço endirir. 

O, bu dofa eva giren kimi tir-tap yatağa düşür, ofuldanır, arvadı ora-
burasına na qodar keçirsa, qılıqlanırsa elini, çaya-çöroya vurmur. 

Arvadı soruşur: 
- Niya bela elayirsan? 
Rüstami-Zal arvadından böyük bir s irr gizlodirmiş kimi üzünü o yana 

çevirir: 
- Heç, - deyir, - neyneyiram ki? Hamişaki kimiyam. 
Arvadı al inin birini onun alnında, meydan sinasinda gazdirir :  
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- Deyasan, qançır olmusan. Belina küpa salımmı? 
Rüstam-Zal özünü yena ela tutur ki , guya canında heç bir ağrı-zad 

yoxdur, onunku ayrı darddir, arvada danışı tası deyil .  
- Y ox,  onnux olsa na vardı ki . . .  
Rüstami-Zal özünü çakdikca arvadını  qır-saqqıza döndarib özüna su-

vaşdırır: 
- Mandan niya gizladirsan? Man yadam, özgayam? 
Rüstami-Zal : 
- Arvad, bu gün bir nahanga rast galmişdim. Zalım oğlu o qadar zorlu 

idi ki, güc verdikca ikimiz da qurşağacan torpağa girdik, tutaşdığımız yeri 
xış kimi azdik, orda yeddi il ot bitmaz. Canımızın tari dabanlanmızdın sel 
taki axırdı, biz italaşdikca, bir-birimizi qarasarmaya saldıqca ayaqlarımı
zın altı karpiç palçığına dönürdü. Gün çıxandan gün batanacan allaşdik, 
ikimiz do haldan-dildan düşdük, gücüm çatmırdı , axırda onu fandla yıx
dım. Yıxılanda da cla bil yüz ill ik bir palıd ağacı kökündan qopdu, o yı
xılanda ayaqlarımın altında yer titradi . Bu gün o dunyanı görüb galmi
şam, arvad, o manda can qoymadı,  quruca qaraltım qalıb. 

Arvadı onun ayaqlarını i sti suya salır, başını yuyur, paltariarını dayişir, 
zancafilli, darçınlı , hilli çay damlayir, aş biş irir, arini uşaq kimi yedirdib 
içirtmaya başlayır. 

Rüstami-Zal qımışıb soruşur: 
- Ay arvad, gündo üç-dörd palılavan yıxırdım, heç bela qulluq elamirdiı:i, 

indi birinin arxasını yera qoymuşam, aldan-ayaqdan gedirsan, niya bela? 
Arvadı deyir: 
- Kişi, onlar aciz-avara idi, bu gün asl palılavan yıxmısan .  

Uşağın böyük ağlı 
. 1 
Ibn S ina damirçixananın qabağından keçirmiş. Bir da görür ki, bir 

uşaq yüyüra-yüyüra galib özünü çardağın altına saldı . Şaigirdi odluğu kö
rüklayama başladı. Uşaq tövşüya-tövşüya dedi: 

- Usta, anam deyir, ocağımız sönüb, köz versin. 
Usta yastıladığı soyuyub qaralnıış damiri küraya qoydu, şakirdi körük-

lamaya başlayanda o da döşlüyü ila üzünün tarini silih uşağın alina baxdı: 
- Get bir qab gatir. Ovcunda aparacaqsan? 
Uşaq ayaqlarını yera döydü: 
- Aparacam, san od vermakda ol. 
Usta bu anlamaz uşağın üzüna boylayılı başını buladı :  
- Sanin alin damirdi? 
Uşaq : 
- Y ox, - dedi, · - yox, san közünü ver, neynirsan neca aparacam? 
Usta baxdı ki, bu tars uşağı sözla başa sala bilmir, maşa ila küradan 

çatırtılı iri bir köz götürdü, yönünü bari çeviranda gördü uşaq bir ovcuna 
torpaq yerdan yığıb, harnin alin i da ona sarı uzadı b .  
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Usta mat qaldı . 
İbn Sinanı da heyrat götürdü , uşağın böyük ağlına heyran qald ı .  Adını 

soruşdu. Uşaq: Bahmonyardır, - dedi .  
Bela deyirlar ki, İbn Sina harnin gündan Balımanyarın tarbiyasini öz 

üzarina götürdü va onu bir alim kimi yetişdirmaya çahşdı . 

Nizarnİ va Ganca amiri 

Ravayata göra, bir gün Nizami ila Gonca 8miri ova çıxırlar. Çox ga
z ib dolaşdıqdan sonra galib bir xarabalığa çatırlar. Onlar burada üç quru 
kollayo baxıb düşüncalara dahr. nahayat, 8mir çevrilib Nizarniye deyir: 

- Nizami, agar san, haqiqatan, söz qoşununun sarkardasi, ariflar mac
Iisinin bozayi, şahların xeyirxah moslahotçisi ,  sirlarİn açarı Nizamisonsa, 
bu kalla sahibiarinin neca adam olduqlarını bayan ela . 

Nizarnİ xeyli fıkirlaşdikdan soma yerdan bir çubuq götürüb kallalarin 
birina yaxınlaşır. O, çubuğu kallanin bari qulaqına toxunduran kimi, çu
buq sürüşüb kallanin o biri qulaqından çıxır. Soma o biri kaHaya yaxınla
ş ıb çubuğu qulağına taxmağa çalışır. Lakin içari daxil ola bilmir, ela bil 
daşa diranir. Növba üçüncu kaHoya galir. Nizarnİ bayaqki harakatleri tok
rar edir. Kalla çubuğu qabul edir, amma buraxınır. Har şey şaira aydın 
olur. Üzünü Bınira tutub kalla sahibiarinin neca adamlar olduğunu izah 
edir: 

- amir sağ olsun, çubuq birinci kallenin bu qulağından girib darhal o 
biri qulaqından çıxdı. O kalla sahibi ömür boyu gördüklerini, eşitdiklerini 
bu qulağından alıb o biri qulağından öturub. Demali, bu kalla sahibi 
dunyadan bixabar köçüb. Kördüyünüz kimi, ikinci kallenin gen qulağına 
na qadar çalışdırnsa nazik çubuğu sala bilmadim. Bunun beynine söz gir
mayib. Bir quru daş parçası kimi atılıb bir küncda qalıb. Bax, qibleyi
alam, üçüncü kalla adamı heyrata gatirir. Banzarindan o saat aqil adamın 
kallasina oxşayır. Çubuğu tutub saxlayan bu kallada hayatın bütün kaş
makaşlari iz salıb, hakk olunub. 

Nizarninin hakimana harekatlarini diqqatlo izlayan 8mir mahir sa
natkarın tafakkürüna bir daha heyran oldu. 

Xaca Nasraddin Tusi ila bostançı 

Bela ravayat edirlar ki, isti bir yay gününda Xaca Nasrddin Tusi bir 
neça atlı ila Marağa ya gedirmiş. Yolda Xaca hark susuyur, susuzluğunu 
yan ındakılara da bi ldirir. Bu yeriari yaxşı tanıyan atlılardan biri Xacoya 
d ey ir: 

- Qarşıdakı bu kiç ik dağdan o tarafa, dara boyunca bostanhqdır. Bu 
yerlarin qarpızı çox maşhurdur. At ları bir az süratlandirsak, oraya tez 
çatarıq. 
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Onlar adarını çaparaq sürüb, dağa dırmaşırlar. Çox kcçmadan, bağ-ba
ğatlı daraya enirlar. Nasraddin Tusi qarpızı çox sevimıiş .  Bela b ir havada 
bostan kanarında qarpız ycmak, ona har cür şahana qonaqlıqdan lazzatli 
olardı . Onlar bostanın qırağına çatdıqda, başına ağ dasmal bağlamış,  üzü 
güneşdon yansa da, çox nurani görünen bir qoca qabağa galib salarn verir. 
Nasraddin Tusi  salamın cavabını verdikdan sonra deyir: 

- Qoca , biza bir ncça dadlı qarpız gatir . Bir qador da sarin olarsa daha 
yaxşı olar . 

Qoca bostançı atlıların görkemindan hörmatli şaxs lar olduqlarını bilo
rak, elini döşüna qoyub hörmatla baş ayib deyir : 

- Hörmatli ağalar, siz p iyada olun, qoy atlannız da bostanın qırağmda 
bir qodar otlasın. Özünüz da dincalin. Sizi ela qarpıza qonaq clacayam 
ki, lazzati uzun müddot damağınızda qalsın . 

Nasraddin Tusi ila yoldaşları atdan düşürlar. Atların cilovlannı başla
nndan çıxarıb, bostanın kanarındakı yoncal ığa buraxırlar. Öziari isa bos
tançının komasına yol lan ırlar. Qoca, tağ altında hala axşam sarinliyini 
saxlayan bir neça qarpız seçib gatirir. O, bu neça daqiqada atlıların hör
matindan duymuşrlu ki, onların içarisinda yaş etibarila da ağsaqqal 
"Xaca" deya xitab edi lan şaxs, rütbo cahatca da böyük olmalıdır. Buna 
göra qarpızları onun qabağında yera qoyub dcyir: 

- Hörmatli ağa, bu san qarpızdır. Bir o qadar da şirin olmaz. Ancaq su
suzluğu tez yatırar. Bu da tünd qırmızı qarpızdır. İçi şorbatdon da şirin olur. 
Bu isa çahrayıya çalmahdır. Bü birisi da sarıdır. Bu da yeno tünd qırmızı. 

Xaca Nasraddin taaccübla qocaya baxır, qarpızları bir-bir kasir. Qo-
canın dedikleri ila qarpızları arasında zarra qodar da farq olmur. 

· 

Xaca Nasroddin doyana qadar qarp ızlardan yeyir. Sonra da, qocanın 
alindan tutub bostana apanr. O, sanki öz peşasinin kamil ustadı olan bu 
qocanıısınayır, bir maktabii kimi imtahan etmek istayir. Xaca ucu-bucağı 
görünmeyen bostanın bir yerinda ayaq saxlayır, bir qarpızı bostançıya 
göstarib soruşur: 

- Qoca , bu qarpızın dadı necadir, na rangdadir? 
- Qurban, o tünd sarıdır, ham da bayaq yediyimizdan da şirindir. 
Xaco darhal qarpızı ortadan bölüb dadır. Qoca, sanki öz iti baxışları ila 

qarpızm içini gömıüş, ham da dadmış imiş .  Xaca Nasraddin deyir: 
- Bos bu qarpız? 
- Bu da indi kasdiyiniz kimidir. 
- Bas bu? 
- Bu da ağlı-qırmızılıdır. Halo yaxşı yetiş:nadiyindan şiıinlaşma-

mişdir. 
- Bas bu, has bu? 
Xaca Nasraddin bir neço qarpızı kosd ira ··kasdiro,  bostanın ortasına 

qodar gedir. Sonra isa dayanır, qocanı diqqatla süzüh deyir: 
- Qoca baş ın yaxşı başdır, hcyf ki, qarpıza işlamişdir! 
- Qurban, qarpız da allah nemotidir !  - dcya qoca cavab verir .  
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- Burası doğrudur, lakin man ayrı cahatdan düşünüram. Düşünürom 
ki, görasan öz kamalı ila xarüqalar yaratmaq qüdratinda olan na qodar 
adamlar başını bostanda işladir, ömrü boyu bir qarpızı o birisindon seça 
bi lmayanlar da saraylarda, müqoddas makanlarda mövqe tuturları 

Xaca fikirli-fikirli pul kisasini çıxarıb, içerisindaki qızı llan öz ovcuna 
boşaldır. Sonra tavazökar bir ada ila bostançıya uzadıb deyir: 

- Qoca, tacrüba, maraq üzündan az qala bostanının yarısını bıçaqlamı
şam. 8hli-ayal sahibisan. Bu pulları al, biliyina layiq olmasa da, zohmat 
haqqını birtahar ödayar. 

Qoca bostançı hörmatla, lakin qürurla al ini döşüna qoyub puldan qati 
imtina edib deyir: 

- Qurban, bizlarda yoldan ötan yolçulardan pul almaq an pis iş sayılır. 
Siz isa takca adi yolçu olmayıb, hörmatli şaxslarsiniz. Manim xahişim 
odur ki, no mani elin adetini pozmağa macbur edesin iz, na da yaşıının bu 
vaxtında günaha batınağa. 

Xaca Nasraddin Tusi bir müddotdan sonra böyük xahişla hornin qocanı 
Marağa rasadxanasına apartdınr. Öz elmi işiarinda onun tabiatla bağlı rnü
şahidalarindan istifada edir. Harnin qocanın maslaheti ila, o yerlardan seç
diyi bir çox kandli balalarını da, atalarının razılığı i la Marağada, habela 
Bağdadın "Nizarniyyo" madrasasinda oxutdurur, tarbiya etdirir. Onlann 
içerisindan böyük alimin dünya şöhrati qazanan bir çox ardıcıUan çıxır. . .  

Teymurlang 

Uğursuz bir döyüşdon sonra Teyrnurlong qaçıb bir daşın dalında giz
lanir. etrafına göz gazdirir, görür ki, bir qanşqa buğda danini daş yuxarı 
qaldırıb öz yuvasına aparmağa çalış ır. Don 69 dafa aşağı düşür, nahayat 
70-ci dafa qarışqa dani apara b ilir. Bunu göran Teymurlang utanır, bir da
fa rnağlub olmaqla geri çakilib . O, gizlandiyi yerdan çıxır, qoşunu topla
yılı yenidan döyüşa girir, qalib galir. 

Bas kişilar ham 

Teymurlong qoşunu ila galib Azarbaycana çatır. O, qarşıdakı kanda 
çapar gönderir ki, qızlar, galinlar, analar qiymatl i şeylarini götürüb kand
dan çıxsınlar. Bizim işimiz kişilarladir. Onlarla vuruşmağa galmişik. 

Qoşun çölda gecaloyir. Sübh tezdan asgarlor kanda g irirlar. 
Tcymurlang kandi bomboş görüb mat qalır. 8sgarlar ev-ev gazib bir 

qoca tapırlar . Onu Teymurlangin hüzuruna gatirirlar. Tcymurlang 
qocadan soruşur:· 

- Ham bu kandin keçileri? 
Qoca deyir: 
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- Hörmatli hökmdar, siz xabar gönderdiniz ki ,  qızlar, galinlor, analar 
an qiymatl i şeylarini götyryb kanddan aralansınlar. Onlar da s izin 
amriniza amal etdi lar . 

Teymurlang qocanın sözünün canını başa düşmayib qeyzla deyir: 
- Bas kişilar ham? 
Qoca ararola deyir: 
- Ey böyük hökmdar, dünyada qıza qardaşdan, anaya övladdan, qanya 

öz ömür-gün yoldaşından qiymatli na ola bilar ki? 
Qocanın bu cavabından Teymurlang darin fikra gedir va sonra qoşu

nun kanddon çıxmasına amr verir. 

Xatai 

Revayata göra, Şah İsmayılın özü kimi çox cangavar bir qadını var 
imiş .  Adı Bayim olan bu sadaqatli qadın ona ham do etibarlı arxadaş, dost 
imiş . O, Şah İsmayılın keçirdiyi döyüşlarda ari ila Çiyin-çiyina vuruşur, 
düşmanİ vahimaya salırmış .  

B i r  dafa Bayim xanım Naxçıvanın Şarur düzünde döyüş zamanı müha
siraya alınır. O, arindan, yoldaşlarından aralı düşür. Takbaşına döyüşda 
misilsiz ikidlik gösterir. Lakin na qader çalışırsa, mühasiradan çıxa bilmir. 
Bir neça yerindan ağır yaralanır. Bundan sonra düşman onu asir alır. 

Bayim xanımın asir düşmasİ xabari Şah İsmayıla gee çatır. O, 
vaxtında yağının üstünü kasdira bilmadiyina taassüflanir. Ömründa ilk 
dafa düşmana fiirsat verdiyi üçün özünü günahkar sayır. Qamli-qamli 
düşman gedan yollara baxır, özünü mazammat edarak deyir: 

- Na böyük xata eladim, Bayim düşman alina keçdi ! 
El�oba böyük şahın kadarina şarik olur. Ona taskinlik verir. Şah igid 

xalqına, mard döyüşçülarina, özünün şücaatina arxalanır. Düşmandon 
amansız intiqam almaq üçün and içir. 

Revayata göra, o vaxtdan Şah İsmayıl el arasında Xatai adlanır. 

San xanım olası gözalsan 

Revayata göra,  Gonca xanının naxırları , sürülari, ilxıları Ziyadlı kan
dinda saxlanırmış.  Bir gün xan öz mal-qoyununa baş çekmaya gcdir. Har 
gedanda sarkada görüşmemiş naxırların, sürülarİn örüşüna çıxmazmış.  

Bu dafa da atını sarkarın qapıs ına sürür. Sarkar cvda olmur, onun qaba
ğına sarkarın arvadı Qamor çıxır. Qamar da bir Qartıar imiş. Ona tay gö
zal hardaymış? ! .  

Ganca xanı vurğun vurmuş kimi donuxur, öz-özüna deyir, aya, allahın 
sarkarına bax, onun arvadına bax . "ammdun yaxşısını ayı yeyor" misalı  
düzmüş.  Bu, onun xörayi deyil ,  asi manim malımdır. 
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Xana bela galir ki ,  ela bir zığlı -zımrığlı çobanla ömür-gün keçirmak 
Qommin da ürayindon olmaz, onunla başbirl ik elemak istodiyini bildirsa 
sevinar. Ona göro da bir yüngül dil bulayıb eyham atdı :  

- San xanım olası gözalsan. 
Qamar heç na demayib eva girir. Axşam arina danışır ki, xan mana 

bela dedi , sanin başına pislik gatiracak, man da sansiz birca gün özümü 
sağ qoymaram, gal burdan köçak. 

Sorkar Qamari da bir ata mindirib İrana, Şah İsmayıl Xatainin yanına 
şİkayata gedir, ona har şeyi olduğu kimi arz elayir. 

Şah İsmayıl Xatai sarkara, Qamara baxır, deyir: 
- Gonca xanı sahv elamiyib, Qamar - xanım olası galindir, ari da xan

lığa layiq kişidir. 
Bela deyirlar ki, Şah İsmayıl Xatai Ganca xanını hüzuruna gatirdir, 

Qamara Qamarbanu, arİna Ziyad xan adı verir, Ganea xanını isa onların 
sarkarı qoyur. 

Abbashayli 

Bela deyirlar ki, Şah oğlu Şah Abbas neça dafa ki, Tiflisa hücum edir
miş, ancaq mağlub olub geri çakilirmiş. Şah Abbas bu dafa da Tiflisa hü
cum edir. Qoşun şahara do lur va mühasiraya düşür. Şah Abbas aradan çı
xır. Derviş  paltan geyinarak pay-piyada İrana getmaya başlayır. Galha
gal golib bir kanda çıxır. Bu kanda "Tağarbayl i "  deyirlarmiş . Kandin gi
rocayindaki daxmada Sübhanverdi adlı bir qarı yaşayırmış .  

Şah Abbas daxmanın qapısını döyür. Sübhanverdi qarı eşiya çıxanda 
ona deyir: 

- Allah qonağı istamirsanmi, ay qarı? 
- Ni ya istamiram, allaha da qurban, onun qonağına da, - deya qarı onu 

içari davat edir . 
Şah Abbas keçib bir tarafda aylaşir. 
Bu qarının naxırçılıq edan b ir oğlu, b ir inayi ,  bir iti, bir da bir gazanı 

varmış .  Harnin gazanda qabaqca yal çalıb ito vcrar, qazanı yuyar, sonra 
da inayi sağıb özlerina horra bişirardi .  indi qona�a göra talasdiyi üçün 
itin yalını yalağa isti-isti tökür ki, horra bişirsin. It ela bilir yal yena da 
qaynardan düşüb, soyuyub, dilini yala çalan kimi zingildayib geri çekilir, 
qarının üzüna qanlı-qanlı baxır. 

- Bıy, başına daş düşsün, Şah oğlu Şah Abbas kimi tolasdiyib özünü 
niya mağmun elayirsan . Yalağın qıraqlarını yalaya-yalaya yesan, içi da 
ağzını bela b iş irmoz, - deya qarı ita acıqlanır. 

Şah Abbas öz hesabını götürür. 
İrana qayıdıb qoşun toplayır. Bu da fa qarının dedi yi kimi edir: Tiflisi 

mühasiroyo alır, çaresiz qalan gürcülar teslim olurlar. 
Tes l im olmağı adına s ığışdırmayvn gürcü hökrndarı Tamara yanına 

ycddi adam çağırır, onlara amr edir ki, filan yerda qabir qazın,  sonra da 
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bura galin, burada bir tabut olacaq, onu aparıb hamin qabre qoyun. Sonra 
yeddi farraşa tapşırır ki, geca, filan vaxtı saraya adam daxil olacaq, onları 
öldürün . Qardaşlarına da deyir ki, bu geca qaravulda duran yeddi nafari 
öldürarsiniz. Tamara bunları dcyib qızıldan qaynlm ış tabutun içina girir 
va özünü öldürür. Onun bütün tapşınqları yerina yetirilir. Sahar açı landa 
Tarnaranı na qardaşları tapır, na da Şah Abbasın adamları , onun qeyba 
çıxması da o vaxtdan namalum qalır. 

Şah Abbas Tiflisi alır va Gancaya qayıdır. Oradan Qazağa çapar gön
darir va ona tapşırır : 

- Gerlarsan Qazax mahalına, orda Tağarbayli kandi var. O kandda Süb
hanverdi adlı bir qarı yaşayır. Onu oğlu Abbasla manim yanıma gatirarson. 

Çapar gal\b qarını tapır. Onları Şah Abbasın çağırışı ila apardığım söy

layir. Qarı qorxur, öz-özüna deyir ki ,  görasan, biz na günahın sahibiyik? 
Saraya galirlar. Qapıdan içori giran kimi qarı diz çökür. Şah Abbas ye-

rindan qalxıb onu ayağa qaldırır va deyir: 
- Qarı, mani tanıyırsan? 
- Yox, - deya qarı dillanir. 
Şah Abbas qarının o vaxtı dediyi sözlarİ ona xatırladır: 
- Man harnin qonağam, Şah Abbasanı.  
Qarı titrayir. Qorxur o söza göra, özü hcç, özü onsuz da gününü göıiib 

dövranını sürüb, şah onun oğlunun boynunu kandira keçira .  
Şah Abbas deyir: 
- Qan, o sözdon ınan çox şey götürdüm. Bu qalabam da o söza göra 

oldu. Tağarbayli kandini sanin oğlunun adı ila Abbashayli kandi qoyu
ram, sani isa harnin kanda bay tayin cdiram. 

Deyirlar ki, Tağarbayli kandi harnin vaxtdan Abbasbay li kandi adlanır. 

Nadir şahın peşmançılığı 

Bir gün Nadir şah böyük bir maclisa gedir, maclisdakilarin hamısı 
ayağa qalxıb ona baş ayir, yer göstarir. Lakin bir nafar na ayağa qalxır, 
na şaha tazim edir. Bu, şahın öz doğma oğlu olur. Şahın ona acığı tutur va 
gözlarini çıxartdırıb, onu dünya İşığına hasrat qoyur. 

Bir gün şah kor elatdirdiyi oğlunun yanına galib ondan soruşur: 
- San mani tanıyırsanmı? 
Oğlu da ondan xabar alır: 
- San kimsan, naç isan , atan, anan naçidir? 
Şah dcyir ki, man sanin atanam. 
Oğlu soruşur ki, de görüm, sanin atan naçi olub? 
Nadir şah cavab verir: 
- Manim atam naxırçı olub . 
Oğlu ondan soruşur: 
- Onda de görüm, şah oğlu da naxırçı oğlunun ayağına qalxarmı? 
Nadir şah tutduğu işdan peşınan olsa da, artıq gee idi .  
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Sevinirlar ki . . .  

Nadirin qaş-qabağı tutulmuşdu. Kendiari talaya-talaya, şahariari 
dağıda-dağıda gedirdi . Ana faryadlan, bala nalalari, ata hönk.ürtülari dağ
ların da belini bükmüşdü, dağlan da ağladırdı. 

Nadir yena alaçığında qurulmuş safar taxtında oturob saharki basqını
nı fıkirlaşirdi. Onun yan-yöresini almış vazirierin da üzünü qara bulud al
mışdı, biri da başını qaldırıb Nadirin üzüna baxa bilmirdi, qorxurdular ki, 
şah onlardan tadbir soruşsun. Şaha cafank. masiahat vermak olmazdı, 
hansının sözü xoşuna galmasa, vazirlikdan salınırdı . 

Ömrü davalarda keçmiş bedov atlar kişnayirdi, ela bil Naclira deyirdi
lar ki, biz hazırıq tapalar, dağlar aşmağa, sıldınmlı yoxuşlar dırmaşmağa, 
düşmanierin başlarını gamirmaye . Bu vaxt döyüşçülar qoca bir kişini ita
layib içeri saldılar. Nadir dodağını çeynaya-çeynaya soruşdu: 

- Bu kimdir? 
arz etdilar ki, size sözü var, şahım . . .  
Nadir qalxdı, bir elini qılıncının qabzasina basdı : 
- Na deyeceksen, qoca? Minnata galmisan? 
Qoca dedi : 
- Xeyr, şahım. 
Nadir onu kinli-kinli süzdü. 
- Bes naya? 
Bu maqamda qafil göy gurultusu kimi qaqqıltılar qopdu, sanki dünya

da na qadar adam varsa, onların hamısı şahın düşargesini dövralamişdi, 
hamısı da birden, eyni vaxtda qah-qah çakirdi. 

Nadir qocanın üzüna çaşqınlıqla baxdı . 
Qoca dedi: 
- B izim kandin camaatıdır, şahım. Bilirlar ki, sabah onların axındır. 

Hamısı yığışıb galib ki, tapşırasınız, onları qılıncdan keçirsinlar. 
Nadirin gözleri qıyılır, ağzı ayilir: 
- Qoca, sizin kenddekilarin içinda birca ağıllısı da yoxdur? Bas naya 

gül ür ler? 
- Sevinirlar ki, canlan azabdan bir gün tez qurtaracaq. 

Nabinin arza qayası 

Kalhacerin Qaraçanlı dağlannda bir qaya var. A4ına "8rza qaydası" 
deyirler. Qayanın asi adı 1 1Nabinin arza qayası1 1  dır. 

Qaçaq Nabi öz Hacari va başının dastasi ila ara-sıra cüma günleri bu 
qayanın yanına gelib atraf kandlarin şikayetini qebul edirmiş.  O, cama
atın şikayati asasında kendiilere zülm eden baylari, kanxudalan, qolu
zorlu quldurları yoluna qoyarmış. 

Bir cüma günü Nabi öz dastasİ ila "8rza qayası"nda kandlilarin şika
yetlarina qulaq asırmış. Hamı dardini deyir, amma irigövdali , qalınbığlı 
bir kişi aralıda dayanıb, başını yere dikib durur. Nabi deyir: 
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- A kişi yaxın gal, sanin dardin nadir? 
Kişi deyir: 
- Başına dönüm ay Nabi ,  utanıram sözü demaya. Manim evim kand

xudamn qonşuluğundadı . Har gün arvadım kandxudanın çoparinin yanın
dan keçib, su getirmaya gedir. Har dafa kandxuda arvadımı göriib deyir: 

- San garak bu gözallikla kandxuda arvadı olaydın. 
Çara ona qalıb ki, kandxudanı öldüram. 
Nabi deyir: 
- Kişi, get galan cüma mani sizin Zar kendinin üstündaki Keyti dağın

da, "Yazılı qaya"nın yanında gözla . . .  
Kişi cüma günü "Yazılı qaya"nın yanına gelanda gözlarina inanmadı. 

Nabidan başqa, kandin mötebar adamları da, onun arvadı da burada idi. 
Nabi kandxudaya amr etdi ki, ortaya çıxsın . Nabi qazabla dedi : 
- San bu kişinin arvadına dcyirsan ki, garak san kandxuda arvadı 

olaydın. Bu gündan o, sanin yerina kanxudadır. 
N abi caza olaraq köhna kandxudanın bığlarını kasir. Taza kanxudaya 

deyir: 
- San bundan ibrat al, adalatli ol, camaatla yaxşı dolan, o, bığını bada 

verdi, san ise başını itirarsan. 

San Hacarsan 

Şuşa şaharinda bir istakli ar-arvad yaşayırdı .  At çapmaqda, ov qov
maqda, tüfang atmaqda bir-birindan geri qalmazdılar. Bütun Şuşa ahli 
Sultan kişinin arvadı Ülkarin qoçaqlığına heyran idi . 

Bir gün kişi yaraqlanıb öz atını minib Laçın dağlanna ova gedir. Üç 
gün keçir, kişi ovdan qayıtmır. 

�rvad çox darıxır. Sabri tükanir. O da yaraqlanıb at belinda arini ax
tarmağa gedir. Yolda çar çinovniklari ona rast galirlar. Teraddüd etme
dan Ülkarin Hacer olduğuna inanırlar. 

O vaxt Qaçaq Nabi va Qaçaq Hacar çar çinovniklarinin zülmündan 
cana doymuş kandlilari başına toplayıb divanxana ila müharibaya başla
mışdılar. 

Çar çinovniki : 
- San Hacarsan ! , - deyir. 
Ülkar: 
- Xeyir, man Hacor deyilam. 
Çar çinovniki : 
- Ancaq Hacar bela yaraqlana bilar, ancaq H acar bu dağlarda qorxma-

dan tak, tanha gaza bilar. 
Ülkar: 
- inanın, man Hocar deyilam ! 
Ülker başına golan qaziyyani danışır, lakin ona inanan olmur. Deyir

lor ki, indi bu gcyimda, bu hünarda si lahlı qadın ancaq Hacar ola bi lar, 
vossalam . Qadın ı  gatirib Zangozurda qazamata salırlar. 
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Bir neça gündan sonra Sultan kişi ovdan dönür. Arvadını evde gör
mür. Hal-ahval tutub dağlara qayıdır. Kişi çox axtarır, Ülkari gördüm de
yan olmur. Onuiı ali har yerdan üzülür va qayıdır. Aradan üç ay keçir, ye
na da arvadın na qaldısını , na öldüsünü deyan olmur. 

Bir gün xabar çatır ki , Qaçaq Hacer Arazın qırağında kazaklara yaman 
divan tutub. 

Bu xabardan sonra hökümat şübhalanir. Şuşaya adam gönderir. 
Harnin adam galib Sultan kişidan soruşur: 
- A kişi senin neyin itib? 
Sultan kişi hayacanlı halda: 
- A başına dönüm, üç ay bundan evvel arvadım Ülker itib. Kaş ova ge

dan yerde qıçım sınaydı . 
Galan nefer bildirir ki, arvadın langazurda qazamatdadır, onu Qaçaq 

Nabinin Hacerina oxşadıblar. 
Ülkar qazamatdan azad olandan sonra arina deyir: 
- indi ki mani Hacara oxşadıblar, qoy sani da N abiya oxşatsınlar. Gel 

gedak onların dastasina qoşulaq. 

Can, can, a Karam 

İsrafil ağa Qaçaq Karamin atasını öldürmüşdü, qaçaq Karemin da 
hacısı onun qardaşını. Onlann arasında tayfa düşmançiliyi başlanmışdı. 
Karamin atası Zal oğlu İskandar o kanda galma, qarib olduğuna göra 
qayınatasından savayı ona arxa duran olmamaşdı. İsrafil ağanın atası isa 
sayılıb-seçilan, canişinlikda sözü keçan, beyler, xanlar, ağalar yanında 
dediyi tutulan dağdan ağır bir mülkadar idi, özü da hamişe ayri atıb düz 
vurmuş, özünü üzda ela-obaya, camaata canıyanan kimi tanıtmışdı. Onun 
iç üzünü ilk defa Qaçaq Karamin atası açdığına göra ayilişmişdilar. İsra
fil ağanın atası Qaçaq Karamin atasını şara saldınb sürkün elatdirmişdi, 
sonra da oğlunu öldürtmüşdü. Qaçaq Karam qisas almaq üçün kanddan 
baş götürüb getmişdi, öz başının dastasi ila gah İranda, gah da Turanda, 
amma atasının qanını yerde qoymayacağına and içmişdi . 

Bir il qış çox hark gelir, qar üstüne qar yağır, qar qurşağa çıxır, tez-tez 
da sazaq asib qarı buza döndarir. 

Karam galib axşamdan İsrafil ağanın boyvermez hasanndan aşır, ot 
çardağının qaranlığında dayanır. Başını qoltuğun altına soxub qıvnmış 
itlarin , atıını atdan saldıran, göyda uçan quşu da qapmaq isteyan köpak
larin, sarvaxt qancıqların biri da duyuq düşmür. 

Karam fikirlaşir ki, qış geeasi uzun olur, israfil ağa heç olmasa bir da
fa eşiya çıxacaq, bu da onu birca güllaya qurban elayib gedacak. 

Çox gözlayir, İsrafil ağa sahara az qalmış başı buxara papaql ı,  çiyni 
yapıncılt halda hayata en i r. Qoyun-qoltuğuna dolan sazaq onu üşüdiir, tit
radir. O, derindan bir ah çakib deyir: 
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- Can, can, a Karam. Man birca hovur tab gatira bilmiram, san bu ne
çe ilin qışını çöllarda neca keçirirsan? 

Düşinanin onun da dardini çakdiyini eşidan Qaçaq Karam tüfengi da
banından salır, hasardan aşıb gedir. 

Köbna Naxçıvanı 

Aşıq Hlaskar Naxçıvan Şeruruna qonaq gelir. El ağsaqqalları öz ara
lannda sözleşider ki, bu mahalda bir meşhur el havası var, ager Aşıq 
9lesgar o havanı çala bildi, ona böyük dövran yığacağıq, yox, çala 
bilmadi, ancaq atma arpa saman vereceyik . 

Meclis başlanır. El ağsaqqalan Naxçıvanda meşhur olan el havasından 
söz salırlar. 9lesgar meclisdan icaza alıb bayıra çıxır. Görür ki, bir çoban 
hüşkürayinda bir hava çalır, yaqin edir ki, bu hernin hava olacaq. 

Maciisa qayıdır. Sazını köyneyinden çıxanr va ağsaqqallara üzünü 
tutub deyir: 

- Qadim adata göre aşıq avval bir "Divani" ,  bir "Tacnis" va bir da bir 
"El havası" üsta çalıb oxuyandan sonra söhbata başlar. Amma görürarn 
ki, sizin arzunuz avval-avvel Naxçıvanda meşhur olan el havanızı eşit
mekdir. Ela ise qoyun sazımı sizin havanız üste köklayim. 

aıasger sazı köklayir. Naxçıvan havasını ele bazaya-bazeya çalır ki, 
ağsaqqallar bir ağızdan "aferin Aşıq 9lasgar"deyirlar. 

Hlasger deyir : 
- Bu sizin "Köhne Naxçıvanı" havanız. Amma bu havanın bii balası, 

bir gülü da var. 
Sazın kök va pardalarina baled sanatkar eyni ses qatarında bu hava

dau bir qol ayınr, bir gül vurur. "Naxçıvan gülü" havasını yaradır. 
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Bu tülkü imiş 

Tülkü axşamdan çox vumuxdu, aline bir şey keçmadi, gaza-gaza galib 
bir boyaçı damının üstüne çıxdı. 8yilib bacadan içeri baxanda ayaqlannın 
altındakı torpaq uçdu, o, boyaq küpünün içine düşdü. Hoppanıb qırağa çıxdı, 
güzgüda özünü tanımadı, gördü xoruzquyruğu çaldı. O biri küplara atıldı, 
güzgünün qabağında şöngüdü. Özüne hey göz qoyub sevindi ki, daha hara 
istasa gedar, heç kim onu tülküya banzadib tüfang atmaz, itlara boğdurmaz. 

Sahar tezdan usta şagirdi qapını açıb içeri giranda tülkü onun qıçlan
nın arasından sürüşüb qaçdı, meşaya girdi . 

Bela deyirlar ki, palengin darisi barli-bazekli olduğu üçün heyvanlar 
onu özlerina şah seçiblarmiş. Xabar palanga çatdı ki, senin şahlığın öldü, 
çünki meşada sandan çox yaraşıqlı xilqat peyda olub . 

Palang onlara dedi : 
- Neynak, tapın getirin, O mandan yaraşıqlı olsa, onu şah seçarsiniz, 

man isa ona qulluqçu. 
Tülkünü tapıb getirdiler. Palang baxıb özü da etiraf etdi ki, bela gözal 

xilqata ilk defa rast gelir. 
Tü.lkQ. şah oldu, palang ona qulluqçu. 
Aylar ötdü. Yazın leysan yağışlan başladı . Sel-su yavaş-yavaş Tülkü

nün bar-bazayini soldurub, onu öz asiina oxşatdı . 
Bir sahar Tülkü şaha qul kimi qulluq eleyan Palang ona baxıb,baxıb 

dedi: · 
- Rengin getdikca tülküya oxşayırsan. 
Tülkü gördü danmağın yeri deyil, "yox" desa Palang onu parça-parça 

edecek, düzünü boynuna aldı : 
- Bali,Tülküyam. 
Palang allarini dizina vurdu: 
- Lanet manim zannima, rangina allanıb, manim kimi palang senin 

kimi boz tülküya bir il nökarçilik eladim. 

Yavaş-yavaş döşa da çatasıyam 

Neça gün idi ki, Ayı da, Tülküda özünü ora-bura vururdu, aclıq onları 
haldan salmışdı . Harasi bir defa yuxan dırmaşdı ki, halka o yandakı 
kandden bir şey qapışdıra bildiler. 
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Bir qayalığa qalxan damnin iç indo onlar üz-üza galdidar . Tülkü yal
taqlanmağa başladı :  

- Ayı lala , allah seni yaxşı yctirdi .  Neça gündü acam, sanin sabahina 
qamım doyacaq. Hamı deyir, Ayı lala yetim-yesir yiyas idi , ac-yalavac 
qeydina qalandı . 

Bu fikir ayının xoşuna galdi , onu lovğalandırdı. O, Tülküya dedi : 
- San yanımca gal, bu saat bir şey taparam. 
Tülkü bilirdi ki, allarİna başqa ov keçmasa ayı onu parçalayıb yeyasi-

dir .Odur ki, yalandan hönkür-hönkür ağlamağa başladı. 
Ayı soruşdu : 
- Axı birdan-bire na oldu ? 
Tülkü içini çaka-çaka, gözlerini, bumunu ova-ova zıqqıldadı : 
- Heç, yadıma bir şey düşdü. 
Ayı hökınla dindi : 
- Na düşdü, söyla. 
Tülkü ağlamsına-ağlamsına dedi: 
- Man balaca idim. Sanin atanla manim atam hark dost idiler. Onlar 

söhbet eda-eda bax bu iki darenin arasındakı yolla yuxan gedirdilar. On
lar da bizim kimi ac idiler. Manim atam saninkina dedi: 

- Qardaş, qılçalarım dalımca yerimir . Gal bir az oturaq, dincimizi alaq. 
San da man günlü olarsan. 

· 

Sanin atan ela bir nara çakdi ki, dağlardan qayalar qopub hellan getdi . 
Dedi:  

- Qardaş, aclıq-zad mana kar elamaz. İnanmırsan, bax. 
Sanin atan darenin bu üzündan, bax o üzüna, düz şiş qayanın üstüna 

hoppandı. 
, Ayı dedi : 
t - Man da hoppanaram. 

- Tülkü dedi : 
- Çatindi, na sende, na da manda atalarıınııda olan o qoçaqlıq ham . . .  
Ela tülkü bunu demişdi , ayı qeyza galib bu taydan o taya hoppandı ,  

qayaya daydi , xurd-xaşil olub daraya yuvarlandı . 
Tülkü ayının yanına endi va onun tarpana bilmediyini görüb dillandi : 
- Mon şadam ki, atarnın dostunun oğlu özga yerde yox, manim yanım

da can verir. Deyiram, dost, bu fani dünyadan birimiz köçürük, daha iki
miz niye ölak . 

Tülkü ayaq tarafdan ayını sökınaya başladı . 
Ayı indi başa düşdü ki ,  Tülkünün h iylasina uyub,ağılsızlıq elayib , 

İstadi o da bu son nafasda onun başına corab hörsün, onun axırına çıxsın: 
- Qardaş, görürarn yaman acmısan, anuua ayaqlarımın ati dadsızdır, na 

gözün doyacaq, no qamın, döşüm yağlıdır, özünü barilarima doğru ver. 
Tülkü dedi : 
- Hövsalasiz olma,yavaş-yavaş yeyı:ı-ycya döşüna da galib çatasıyaın. 

Arığın na işi var o qonıqda, vurub qıçını da s ındırsınlar. 
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Ayı gördü Tülkünü aldada, heyf ala bilmayacak,soruşdu: 
- San bu darsi kirndan öyranmisan? 
Tülkü dedi : 
- Rahmetlik atamdan. O, naşılıq elayib sifto sanin atanın döşündan 

sökenda başına dayan qapazdan gözünün biri kor olmuşdu . 

Böyüklarla gaziram 

Tülkünün könlündan böyüklarla gazmak kcçirdi .  O idi ki,öz quyruğu
nu yatmış davanin quyruğuna bağladı .  

Dava diksinib, ayağa qalxdı, salırada çox qaçdı , tülkü qopmadı ki, 
qopmadı. Dava özünü bazara verdi ki, qoy tülkü adamları görüb quyru
ğundan açılsın. 

Göranlar qışqırdılar: 
- Tülküya bax, davanin quyruğundan asıhb. 
Tülkü onlara göz vurdu: 
- Man ölüm, üstünü vurmayın, böyüklarla gaziram. 

Dovşanların qararı 

Dovşanlar bir yera yığışıb danışdılar, mübahisaya girişdilar, axırda ra
zılaşıb bela qarara geldilar ki, na görürüksa saksanirik, ürayimiz üstü
müzde durmur, hey qaçırıq, bir kol-kosun dalına-claldasma giririk, gizla
nirik, yerimizi qızdırmamış bir şıqqıltıya, pırıltıya göra yena götürülürük, 
galin özümüzü öldürak, canımız bu qahr-qazabdan, bu azab-aziyyatdan 
birdefalik qurtarsın. 

Dovşanlar qıraqlan qamışlı bir göla yaxınlaşırlar, istayirlar özlerini 
bura atsınlar,boğulub ölsünlar. Gölün lap kanarına gelanda qurbağalar 
partaparda suya töküldülar. 

Dovşanlar gülüşdülar, dediler, yox, qardaş, bizdan da qorxan varmış,  
galin yaşayaq. 

Dava va tülkü 

Dava ila tülkü yoldaş olurlar. Ac imişlar, bir kömba tapırlar. 
Tülkü deyir: 
- Bu kömbani bölsak, heç birimiz doymayacağıq . Gel ,  acdadımızdan 

danışaq, kimin asli daha qadim olsa, kömbani o yesin . 
Dava meydanı tülküyo verir. 
Tülkü deyir: 
- Rahmetlik anama nanarn hamişa deyardi ki .  dünya binnet olanda 

manim Binnot adlı bir oğlum vard ı .  
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Dava görür ki, tülkü çox uzaqdan başladı , nesiinin yaşı dünyanın ya
şından da qabağa keçdi. Kömbani ağzına atır, ayağa qalxır va deyir: 

- Senin dediyindan bela çıxır ki, dava uşaqdır . 

Şir va qarğa 

Ş ir böyük bir meşanin hökmdan, qarğa da onun hakimi idi. Bir gün şir 
qarğaya dedi : 

- Nedensa tez-tez asabilaşiram, başım ağrıyır. 
Qarğa dedi : 
- Bu meşada bir bülbül, turac va qırqovul yaşayır. Onlar axşamacan 

ötürlar, sizi asabilaşdiran onlann sesidir. Şir amr verib bülbülü, turacı va 
qırqovulu meşadan qovdurdu. 

Sarça indi an böyük padşahdır 

Qartal quşlann padşahı idi. Qırğıya tapşırdı ki , bütün quşlan bura ça
ğır. Quşlar çağırışı eşitdi, qartalın başına yığışdı, lakin boz serçe gelmedi , 
qırğıya dedi : 

- San da qalat elayirsan , seni gönderen da başını daşın yekasina dö
yür, man heç kesin emrine qulaq asan deyilam . 

Serçenin dediklarini qartala çatdıranda o, part olsa da, sabrini basıb 
dedi : 

- Qırğı, san sarçani yolmağa, tükünü göya sovurmağa talasma,qoy 
man öyranim görüm sarçaya qüvvat veren nadir ki, o bela yava-yava 
dan�� ır. 

Qartal qırğı ila qoşa uçdu, ucadan baxanda gördü ki, serçe öz dostunu 
qonaq çağırıb, yeyib içirlar, eyş-işratdadirlar. 

Onları zövq-safa maqamında gören qartal qırğıya dedi : 
- Ona bu gün yaxın düşsan günahdı. Serçe indi an böyük padşahdır. 

Şir va tülkü 

Bir Ş ir meşada şahlıq edirdi. Har tayfanın başçısını çağır b tapşırmışdı 
ki, gedin çalın-çapın, başınızı dolandırın, gerek manim vi iayatimda pis 
dolanan olmasın. 

Heyvanlar dastalanib uzaqlaşrnışdılar, har bölük rneşanin bir ucqanna 
çakilmişdi, yeyib yatırdı lar. 

Bir gün meşaya anq bir tülkü galib çıxır. Bu tülkü candan ele düşübmüş 
ki, yeriyanda bazan yıxılırmış. Şira yaxınlaşanda da kallarnayallaq aşır. 

Şir soruşur: 
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- Bizim mamlakatdansan? 
Tülkü deyir : 

- Xeyir, şah sağ olsun, palengin v ilayatindanam . Palang takca öz 
naslina-köküna ağ gün verib, biziari gözdan salıb, bizlerin içinin an diri
başı, caniısı manarn ki, sizi deyib galmişam . 

Bu zaman ora bir at da galib çıxır. Atı göran şirin gözleri irilir, tilidari 
biz-biz olur, quyruğunu düppadüz düzaldir, sonra şir nara çakib atın-üza
rina atılır, atı parçalayıb tülküya deyir : 

- Man toxam, bunu sandan ötrü dağıtdım, ye. 
Tülkü doyunca yeyandan sonra şiri tariflayir : 

- Şah sağ olsun, san nara çekanda yaman qorxdum, az qaldı ürayim 
qopsun, canımda can olsaydı qaçardım, ilim-ilim itardim. Senin gözlerin 
böyüyanda, tüklarin biz-biz olanda, quyruğun düppadüz düzalanda, az 
qaldı bağnm yarılsın. Bizim palangda bela hünarlik hardaydı . . . Bir da fa 
lovğalandı, dedi, qollanmı zancirla bağlayın, onu qınq-qınq elayim. 

Ayı dedi: 
- Özündan basma, at bağırsağını qıra bilsan, onda inanararn ki, 

güclüsan. 
Palang razılaşdı, ayı bir atı basdı, qamını cınb bağarsaqlarını çıxartdı, 

Palengin qollarını bağırsaqla sandı . 
Ayı ona dedi: 
- Qoy qurusun, hala dayma. Hünar onun qurumuşunu qırmaqdır. 
Bağırsaq iki güne qurudu. Palang na qadar güc verdisa onu qıra bil-

madi . 
Tülkünün bu söhbatini eşidan şir palengin hiveeliyine güldü, dedi : 
- Getir at bağırsağı ila qollarımı-qılçalarımı bağla. Palang iki gün göz

lamişdi, man lap üç gün gözlayaram, qoy quruyub qaxaca dönsün. 
Tülkü onun qollarını-qıçlarını bağırsaqla sarıyır. Atın etindan yeyib üç 

gün kef elayir, heç nadan qorxmur, bilir ki, şahın yanında onun xatrina 
dayan olmayacaq. 

Vaxt galib çatır. Şir na qadar çalışırsa, qollarındakı, qılçalarındakı qu
ru bağırsağı qıra bilmir. Nara çakdikca , güc verdikca bağırsaq derisini 
kasib atina, etini kasib sümüyünda dayanır. 

Şir Tülküya deyir: 
- Gal aç mani . 
Tülkü onun arxa tarafina keçir, istayir şiri parçalasın, amma qorxur ki, 

qanrılıb, geri dönüb birca dafa ağzını açsa, Tülkü Şirin dişiarindan sala
mat qurtarmaz. 

Tülkü deyir: 
- Düyün düşüb, manda hanı o dımaq? .. Qoy görüm kimi tapıram, ga

tirim, biza kömak elasin. 
Tülkü ekilir ki, Şir bela çox qala bilmez, hirsi başına vuracaq, ürayi 

partlayacaq, bir müfta yem da mana qalar, bunu da yeyaram özüma ga
laram. 
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Tülkü uzaqlaşan kimi bir kasayan gelir, bağırsaqlrı doğrayıb Şirin qol-
larını , qı lçalarını açır. 

Şir dardan qurtaran kimi qaçmağa başlayır. Onu göranlar soruşurlar : 

- Hökmdar, hara bela? 
Şir onlara cavab verir: 
- Bir mamlakatda ki, şirin al-qolunu bağlayan tülkü, açanı da siçan 

ola - oradan qaçmaq lazımdır. 

Tülkü va çaqqal 

Bir arıq, aldan düşmyş Tülkü meşani boş-kirnsasiz görüb özünü ora
n ın şahı elan edir. Meşada gazmaya başlayır, istayir mamlakatina har 
hamcinsdan çağırsın, onlara desin, manim şahl ığımda heç nadan çakin
mayin, istadiyiniz kimi yaşayın, ömür sürün. 

Bu vaxt bir çaqqalla rastlaşır. Baxır ki , çaqqal da onun buraya galdiyi 
gündedir - qılçaları dolaşır, ona deyir: 

- O  atı bu saat dağıdaram, san da yeyib kökalarsan. Amma mana yax-
şı fikir ver. 

Tülkü bela deyib gözlarini baraldir, çaqqaldan soruşur: 
- Gözlerim irildimi? 
Çaqqalda da az yox imiş, bilir ki, Tülkü şir yerişi yerimak istayir, ham 

onu tarifa tutub ölüma vermak istayir, ham da fikirlaşir ki, tülkü buranın 
padşahıdır, xatri mandan niya qınq olsun? Deyir: 

- Yaman irildi . 
Tülkü tüklarini qabartmağa çalışır, lakin tak biri da dik durmur, çaq-

qaldan yena soruşur: 
- lrüklarim biz-biz oldumu? 
Çaqqal cavab verir: 
- Oldu, yaman oldu. 
Tülkü quyruğunu ox kimi düzaldir, xabar alır: 
- Quyruğum düppadüz düzaldimi? 
Çaqqal deyir: 
- Yaman düzeldi .  
Tülkü çaqqala qabaqcadan ürek-dirak verir: 
- Nararn sani qorxuzmasın, bu saat o atın cırımını çıxardacam, san da 

doyunca yeyacaksan. 
Tülkü "nara" çakando çaqqalın gülmayi tutur, çünki haınişaki kimice 

vakkildayir, özünü atın üsta atır. At tap ikla vunıb onu öldürür. 
Çaqqa l ona yaxınlaş ıb deyir: 
- Ay tülkü, sağlığında sadaladıqlarının hamısı indi sanda var: gözlerin 

barala qalıb, tüklarİn biz-biz olub, quyruğun da düppadüz düzalib. Özünü 
başqas ına oxşadanların axırını be la kördüm .  
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Kasib sanayırlar 
Kirpi gördü ki, dovşanlann qaçhaqaçı düşüb. Qaçmaqda olan dovşan-

ların birindan soruşdu: 
- Qonşu, bu na qaçhaqaçdı? 
Taza hökmdar amr verib, üç qulağı olanların qulaqlannı kasirlar. 
Ki rp i :  
- Sizin ki, qulağınız üç deyil, ikidir. 
Bala burdadır ki, heyvanların qulaqlarını kasib, sonra sayırlar. 

Man carçıyam 

Xoruzla tula dostlaşmışdı.Onlar har yere bir gedib galirdilar. Xoruz 
eşitmişdi ki, meşada bir tülkü var, har geca bir kanda galir, fara-beça, 
toyuq-xoruz boğazlayılı aparır. Xoruz dostu tulaya dedi ki, bir geca yat
masın, o tülkünün darsini versin. 

Onlar sözlaşib kanddan çıxdılar, meşeya galdilar. 
Xoruz bir hündür ağacın başına qalxdı, tula isa o ağacdan xeyli 

aralıdakı kolluğa girib gözladi. 
Xoruz dalbadal neça dafa banladı. 
Onun sesini eşidan tülkü fikirlaşdi ki, allahım verib, xoruz öz ayağı ili 

galib meşaya çıxıb, gedib tutaram, bu da olar manim axşam yerneyim . 
Tülkü sas galan tarafa yaxınlaşdı, gördü ki , yeka bir xoruz ağacın lap 

kallasina qonub, fikirlaşdi ki, ora dırmaşa bilmeyacak, odur ki, onu xoş 
qılıqla dindirdi : 

- Xoruz lala, senin bizim bu yeriara basdığın qadamlarin mübarek. 
Xeyir ola? 

Xoruz dedi : 
- Man burada taza kand salacağam. 
Tülkü dedi : 
- Xoruz lala, yaxşı niyyatdir, allah xeyir elasin. Olarını man da bu 

kandda yaşayım? 
Xoruz etiraz etmadi :  
- Niya olmur. 
Tülkü gördü söz sözü yaxşı çakib getirdi, dilini saxlamadı :  
- Onda düş aşağı, manim malıle yerimi göster, yavaş-yavaş özüma bir 

koma qaraldım, yerima çapar çekim. 
Xoruz dedi : 
- Man - carçıyam. Malıla yeri paylayan o aşağıdakı ağacın dibindadir, 

zahmet olmasa, ora, onun yanına get, saninkini bu saat ölçüb versin ki , 
basabasa düşmeyasen . 

Tülkü düşündü ki ,  carç ılar sağsağan kimi olurlar, hansı hudağa desa 
uçub qonurlar, yer ölçüb paylayan, yaqin ları xoruzdur. O, iki bu yekalik-
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dadir . Baxtim gatirib qazanmayıb hazıra tuş galmişam, ları xoruzlar uça 
da bilmirlar, manim qabağımdan hara qaçacaq? 

Tülkü carçı xoruzuri gösterdiyi ağacın dibine çatanda tula kolluqdan 
çıxdı , tülkünün üstüne atıldı, qulağının birini qopardı, quyruğunun da ya
rısını . Tülkü tulanın alindan canını birtehar qurtanb qaçdı, hündür bir qa
yanın başına çıxıb xoruza dedi : 

- Senin yer paylayanın hamişe o tula olacaqsa, burda kand sala bilma
yacaksan. 

Pişikdan da balaca olardım 

Pişiyi meşada gören palangi heyrat bürüyür: "Bu ki, bizim nasilden
dir, başının yekaliyindan, boynunun nazikliyinden, qarnının sallaqlığın
dan bilinir ki, yaşı çoxdur, qocalıb, bas niya balaca qalıb?" 

Palang bunun sabahini soruşduqda pişik ona deyir ki, men tek deyi
lem, manim kirnilari çoxdur, bizim haınımızı bu köka insan salıb. 

Pelang xabar alır: 
- İnsan na olan şeydir? O, kimdirsa bizim, naslin düşmanidir, onu ma

na tanıt, ondan hamımızın heyfini alım. 
Pişik palangi meşadan düza getirir. Galib görür cütcü kal-öküzleri 

açıb otlamağa, sulamağa apanb. 
Xışı yere sancılmış, boyunduruqlan sarili gören Palang Pişikden 

soruşur: 
- Bu nadir? 
Pişik deyir ki, bu boyunduruqlara kal-öküz qoşurlar, bu xışla yer ekir

lar, hamısı insanındır. 
Pal�ng deyir: 
- Bu boyunduruğu manim boynuma qoy, bunların hamısını meşaya 

çakacam, yiyasi o insan dalımca galar, onda sizin qisasınızı ondan alaram. 
Palengin yekaliyina, gücüne arxayın olan pişik boyunduroğun bir ta

yını onun boynuna qoyur, samıların bağını çanasinin altında bağlayır. 
Palang ha güc verirse xışı tarpada bilmir, ela bu zaman insan gelib çı

xır, Pişik qaçır, Palengin boynu qalır boyunduruqda. 
İnsan ona deyir: 
- Kalimin biri azarlayıb, allah sani yaman yerimda yetirdi, yoxsa bo

yunduruğun bir tarafini götüren olmayacaqdı . 
O, bir tay kali da, öküzleri da qoşur, bir ali ila xışdan yapışıb pelangi 

qamçıya tutur. Qamçı bel-buxununda şaqqıldadıqca, palang özünü bo
yunduruğa verir, kalla birlaşib xışı irali dartır. 

V ari bir dafa başa çıxandan sonra görür yox, gücü tükenir, daha taqeti 
qalmayıb, yıxılır ki ,  insanın balka ona yazığı gala, onu açıb buraxa. 

insanda barda idi o marhamat? 8lina bir özga malı düşmüşdü, onun 
belinda bostan akınasa heç ürayi soyuyardı? 
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Palangi qamçı ila dağ-dağ elayir, sonra xış qaşıyanla döyür. Palang 
canını dişina tutur, irali bir da cumuxur, yena da heydan kasilir, tir-tap 
uzanır. İnsan onu döydükca qışqınr, "ay öldüm" deyir, "ay yandım" bağı
rır, harayına heç bir canh -cinli çatmır. Ölhaölda nece olursa samıların ba
ğı qırılır. Paleng boyunduroğun altından çıxıb meşaye sarı götürülür. Me
şanin giracayinde hernin pişiyi görür, tanıyır, lakin pişik onu tanımır, de
yir, sen palang deyilsan, bizim pişiklerin birisen. 

Peleng deyir: 
- Man hale insan elinde birce saat qalıb bu güne düşmüşem, o mana 

birce gün yer akdirsa idi sendan da balaca olardım. 

Tora�ayın intiqamı 

Torağay yolun qırağında yuva qurubmuş. Şir da bu yuvanı ayaqlayıb, 
torağayın atca balalarını ezih öldürübmüş. 

Bir gün torağay onun qabağını kesib deyir: 
- Sendan balalanının intiqamını alacam. 
Şir torağayın dediklerini veeine alınır, hele bir lovğalanır da: 
- San özün nesen ki, senin intiqamın ne ola . . .  
Torağay quşlar padşahına şikayate gedir. Quşlar padşahı bütün quşları 

yığır ve deyir: 
- Kim şirin gözlarini dimdiyi ile vurub kor eda bilar? 
Bu işi sağsağan öz öhdasine götürür. Yatdığı yerde şirin gözlerini 

dimdikleyib deşir. 
Şir qalır heç vaxt gündüzü olmayan bir zülmetde, ciyeri da susuzluq

dan yanır, bilmir hara getsin, hansı semte üz tutsun. 
Bu vade quşlar padşahı qurbağalardan xahiş edir ki, bir uçurumda, 

yarğanın başında quruldaşsınlar. Qurbağalar da padşahm bu sözünü tutur
lar, başlayırlar ağız-ağıza vermeye. Şir heç bir şübha etmir ki, qurbağalar 
quruldaşan terefde su olar, aldanıb ses gelen terefa gedir ve uçurumdan 
aşağı yuvarlvnır. 

Torağay can veren şirin yaxınına qonub deyir: 
- Şir, gördünmü sendan intiqamımı nece aldım? Gördünmü "manam" 

liyin, sayınamazlığın axın nece olur? 

Leylak, tülkü va va� 
' 

Ağacın başında leylaJc, ona yaxın qaıriışhqda isa vağ yaşayırdı. Ada-
ten, leylak üç bala çıxarar, bunun birini qurd-quşa, tülküya, çaqqala qur-
ban verardi. . 

Leylayin baİasının birini bir neça gün evvel tazaca yemiş tülkü bir da 
gelir. 
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Leylak ağacın baş ında, tülkü isa yerdan ona deyir : 
- Balanın birini da vermalisan. 
Lcylak deyir: 
- A tülkü , birini verdim da. 
- Y ox, o, qurban idi. 
Leylek soruşur: 
- Tülkü, vermasarn neylarsan? 
- Neca neylaram, balta, mişar gatirib bu ağacı kasaram. Yuvan 

dağılar, balalarını da yeyaram heç biri da qalmaz. Sana bir gün möhlat 
veriram. Bgar yola galmasan, balta, mişar gatirib ağacı kasacayam . 

Leylak ağlaya-ağlaya, yır-yığış edir, başqa bir yera köçmaya hazırla-
şır. Bunu gören qonşusu vağ soruşur: 

- Qonşu, xeyir ola, hara köçürsan? Ne olub? 
Leylak deyir : 
- V  ağ, daha na olacaq. Har defa tülkü mani qorxudub, balalanını bir

bir alıb yeyir. Mana möhlat verdi, vada vaxtı galib, balta ila, mişada ağa
cı kasib balalanının hamısını yeyacak. 

Vağ qah-qaha çakib güldü . 

- Leylak, san ki, avammışsan, ay evi dağılanın balası, tülkü sana na 
eda bilar,o yerde, san göyda, ağacın başında. Avam leylak tülkünün bal
tası, mişarı hardadı, onun kasar tutan alimi var? Bax, Leyla k, sana bir sirr 
öyradib gediram. Olmaya-olmaya bu sirri tülküya açasan. 

Leylak dedi :  
- Vağ, tülküdan san da qorxursan? 
- Ela-bela, mardi-mardana yox. Bu uzun dimdiyimla vurub, tülkünüiı iki 

gözünü çıxararam. Amma tülkünün tülkülüyündan, hiylasindan ehtiyat edi
ram. Bil ki, tülkülarin hiylasi çoxlarını bada verib. Ağzında tülkü deyirsan. 

Le;lak dedi: 
- Qurban olum, V ağ, mana balalanını xilas etmekdan danış. 
Vağ dedi : 
- Tülkü gelanda aliboş galacak. San onu qabaqla, de ki, tülkü, baltan, 

mişarın ham? Deyacak ki, kolun dalına qoymuşam. De ki, get getir. Tül
künün acizl iyini onda göracaksan. San bu sözla onun başına bir qazan 
qaynar su tökmüş olacaqsan. 

Bir gün tülkü qaça-qaça Leylayin yuvası olan ağacın dibina galdi va 
Leylaya dedi : 

- At balanın birini, acam, 
Leylak ondan soruşdu: 
- Ham sanin baltan, mişarın, a tülkü? 
Tülkü: 
- Kolun dibina qoymuşam, - dedi . 
Leylak qanadlarını oynada-oynada dedi :  
- Tülkü, sanin baltan, mişarın hardandir, senin kasar, tutan alinmi 

var? Ncça i ldir man avaını aldadıb balalarıını ycmisan.  Man göyda, ağa-
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cın başında, san yerda, ağacın dibinde. Qanadınmı var uçub bura qona
san? Heç o şala quyruğunu yerde gazdira bilmirsan . Çıx get, daha mani 
qorxuda bilmazsan. 

Tülkü yazıq görkam alıb Leylaya yalvarınağa başladı :  
- Leylak, senin müallimin sana yaxşı dars verib, halal olsun . Onda na 

olar, onun adını de, qoy man da bir masiahat alım, ac qalmayım. Man da 
bir ruzi tapım, senin balalarından gözümü çekim. 

Sirr saxlamaz Leylak o saat yumşaldı . 
- Tülkü, kim olacaq, yaxınlıqdakı qamışlıqda yaşayan qonşum Yağ. 
Tülkü: 
- Hala! olsun, uzunboğaz Yağa, sanda bu ağıl? Neynak, san durursan, 

şalaquyruq tülkü durur. Salamat qal, leylak, - deyib getdi. 
Tülkü intiqam almaq üçün qamışlığın etrafında Yağı axtarırdı. Yağ 

birdan qamışlıqdan çıxdı . Yağın uzun boğazını, qılınc kimi dimdiyini gö
randa tülkünün qorxudan tükü ürpaşdi, dili tutar-tutmaz: 

- 8zizim V ağ, heyran qalmışam senin uzun boğazına, dimdiyina. De
yiram, gece yatanda bu boyun-boğazı soyuqdan neca qoruyursan? 

V ağ cavab verdi : 
- Na galib manim uzun qanadlarıma, harasi bir yorğan boydadı, çaki

rarn başıma, lazzatla yatıram. 
Tülkü dedi : 
- Düzü, yerişini, duruşunu çox gönnüşam, amma yatışını heç görma-

mişam. 
Yağ cavab verdi : 
- Onu da görarsan. 
Tülkü: 
- Na vaxt? 
Yağ: 
- Ela indi. 
Tülkü: 
- Qurban olum o uzun boğazına, bir yat, qanadlannın duruşüna da 

baxım. 
Yağ yatdı . Qanadının biri ila boğazının bir tarafini örtdü. 
Tülkü: 
- Bas bir tarefi açıq qaldı . 
V ağ: 
- A tülkü, altıaylıq deyilsan ki, hövsalan olsun, gözle da. 
V ağ o biri qanadını da çakib, boyun-boğazını, başını tamam örtdü. 
Tülkü atılıb darhal V ağı tutdu . 
Yağ: 
- Tülkü, bu na hiyladi? 
Tülkü:  
- Bas Leylaya ders verib müallimlik edanda bi lmedin ki ,  tülkü mak

tabi çoxdan bitirib? 
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Andın iki başı olur 

Sürü dağdan arana enir. Qabaq qolunun biri qırılmış qara qoyun arxac
da qalır. Ela bilir sahibi sürünü sağına getiranda onu burada göracak, sı
nıqçı gatirib qolunu sarıtdıracaq. 

Qoyun bir da görür, oba köçüb yurdu qalıb . Yurd yerinda bir canavar 
harlanir . İstayir birtahar aradan çıxsın, görür yox, canavar ona sarı gelir. 
Canavarın pancasindan hara qaça bilardi, tarpanmayib, deyir, halka ma
na bela galir, mani heç gözü almayıb, man qara, arxac qara, bir az süm
sünacak, ötüb keçacak. 

Lakin canavar düz onun üstün gelir, qoyunun qabağında dayanır, onu 
mazammata başlayır. 

- Manim yurdumda na gazirsan? 
Qoyun deyir: 
- Bura ata-babadan bizim yurddu. 
Canavar deyir: 
- San mani neca inandıra bilarsan ki, bura sizin yurddu? 
Qoyunun dili gödalir, axı sahibinin heç olmasa bir atı , ya da bir ulağı 

burda olsaydı, o, qoyunun sözünü tasdiq ederdi. indi qoyun lap yüz defa 
and içsin, aman elasin, canavarı inandıra bilarmi? 

Qoyun dedi : 
- Bes san neca inandırarsan ki, bura bizim yox, sizinkidir? 
Canavar öyüna-öyüna deyir: 
- Bu saat bura yüz şahid yığaram. 
Canavar bela deyib dağın dalına aşır, tülküdan, çaqqaldan birini tapıb 

gatirsin, şahidlik elatdirsin. 
• 

Bu zaman qara qoyunu sürüda görmeyan Bozdar geri götürülür, özünü 
arxaca salır. 

Qoyun onu görüb üraklanib deyir: 
- San get, o qayanın altında gizlan, man ösküranda çıxarsan. 
Bozdar harnin yerde gizlanir. Canavar tülkünu gatirib gelir. Tülkü 

çatan kimi qoyunu hadalamaya başlayır: 
- Man gözümü burda açmışam. Rahmetlik babam buraları mana gös

tarib deyardi ki, gördüyün yerlar canavarın yurdudur, man bu canavarı 
hamişe burda görmüşam. 

Qoyun tülküya deyir: 
- İndi ki, beladir, get, çıx o qayanın başına, üzünü göya tutub and iç. 

De ki, agar yalandan and içsam, bu şirin canımdan xeyir görmayim. 
Tülkü gedib harnin qayanın başına qalxır, qabaqca aşağı baxır, görür 

ki, Bozdar onu boğazlamağa hazırlaşır, amma qoyunun himini gözlayir. 
Tülkü ondan uzaqlaşmağa başlayır. Canavar soruşur: 

- Niye and içmirsan? 
Tülkü ona cavab verir: 
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- Andın iki başı olur. Düşar-düşmezindan qorxuram. Gal özün ahd iç. 
Qoyun anda inanandır. 

Canavar qayanın başına qalxar-qalxmaz qoyun öskürür, Bozdar tez 
yerindan sıçrayıb canavarın xirtayindan yapışıb öldürür. 

Qaça-qaça gedan tülkü hala sağ hesab eladiyi canavara eşitdinnak 
istayir: 

- Sana demedim andın iki başı olur? ! 

Siçanla qurbağanın dostluğu 

Siçan qurbağanın yanına neça dafa galmişdi ki, man da takam, dan
xıram, gal dost olaq. Hardan görüşak, söhbat elayak, dardirniz dağılsın. 
Uzun bir ip gatirim, bir ucunu sanin ayağına bağlayaq, o biri ucunu da 
manim. B ir-birimize na zaman garak olsaq, ipi çakak. Onda man senin 
harayına tez çataram, san da özünü mana yetirarsan, bir-birimize arxa
lanmasaq, yaşaya bilmerik. 

Siçan çox dil tökandan sonra qurbağanı razı saldı . Uzun bir ip gatirib 
bir ucunu qurbağanın, o biri ucunu da öz ayağına bağladı. Lakin dostlaş
dıqlan vaxtdan birca gün keçmamiş qurbağanın başına bala geldi. Qurba
ğa gölün qırağına çıxmışdı, özünü güne verirdi. Siçan da o yanda sünbül 
qınrdı . B irdan bir qara quş şığıyıb siçanı göya qaldırdı . ipin bir ucu da 
onun ayağına bağlı olduğuna göre göyda süza-süza getmaya başladı. Ser
çalar, qaranquşlar ondan soruşdular: 

- A qurbağa, bu na haldır, yoxsa yaşamaqdan tanga galmisan , indi da 
göylarin seyrina çıxmısan? 

Qurbağa isa bela cavab verdi : 
- Man ölüm, üstünü vurma yın. Öz tayı ila dostluq etmeyenin günü ele 

manim kimi olar. Ağılsızlıq elayib özümü dost zibilina salmışam. 

Tülkü ila palang 

B ir dafa çaqqal ila tülkü yol gedirdilar. Çaqqal tülküdan soruşdu : 
- Bir de görüm, ay tülkü qardaş, elmin na qadarini tamam elamisen? 
- Yarısını , - deya tülkü cavab verdi. - Bes san? 
- Man iki yanmını, - deya çaqqal faxrla gülümsündü. 
- Onda mandan daha çox elmli olduğun üçün qabağa düş, - deya tülkü 

kinaya ila dillandi. 
Bir az getmişdilar ki, birdan qarşılanna bir ac palang çıxdı. Tülkü çaq

qala dedi : 
- Di tez ol, bir çare tap, yoxsa palang bizi yeyacak. 
Çaqqal yalvarınağa başladı : 
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- Heç bir çara tapa bilmiram, tüllcü qardaş . 8gar san bir çare tapmasan 
işimiz bitib . 

Tülkü dedi : 
- Bas bela alim imişsan. 
Bu sözden sonra tülkü çaqqalı ötüb irali keçdi . Palanga salarn verib dedi: 
- Ey qüdratli hakim, örnrün uzun olsun. Bizim bir mübahisamiz var, 

xahiş ediram onu hall edasan. 
Paleng acıqlı-acıqlı :  
- Danışın - deya, palang heyvanlara baxır, onlardan hansını qabaqca 

yeyecayi barada fikirleşirdi . 
- 8hvalat beladir, - deya tülkü söze başladı .  Biz çaqqal ila iki xoruz, 

bir cüce tutmuşuq. Mübahisamiz da ele bunların üstündedir. Man deyi
ram ki, xoruzlar mena çatmalıdır. 

Palang ağzı sulana-sulana soruşdu: 
- Bes onlar, o xoruzlannız haradadır? 
- Burada, bu yaxınlıqdakı mağaradadır. 
Palang dedi: 
- 8zizim tülkü, garak man xoruzlan göram, yoxsa masalani doğru 

hall eda bilmaram. Gedak bir onları görüm. 
Onlar mağaranın qabağına geldiler. Palang mağaraya gira bilmadi, 

çünki mağaranın ağzı balaca idi. O, üzünü çaqqala tutub amr etdi : 
- Ey çaqqal, içeri girib xoruzları mana getir. 

· Çaqqal baş ayib celd içeri girdi. 
Xeyli gözladilar, lakin o, mağaradan çıxmadı. Bunu gören tülkü dedi : 
- Ay şeytan, özü oradan çıxmır ki, xoruzları tak yesin. 
Palang hirslandi, o saat tülküya amr etdi ki, içeri girib o axmağı darhal 

bayıra çıxartsın. 
Tülkü da mağaraya girdi. O çaqqalın yanında aylaşib dedi : 
- Ha, necasan, ay alim qardaş. 
Çaqqal heç bir söz deya bilmadi . Tar onu basdı. Palang isa hale da 

oturuh tülkünü gözlayirdi. Axırda tanga galib palang qışqırdı : 
- Ey tülkü, bayıra çıx, gözlemakdan yoruldum. 
- Eybi yoxdur, gözle dostum, - deya tülkü ona cavab verdi. Artıq biz 

çaqqal ila barışmışıq. 

Qurda dediler: 
- Gel seni qoyuıia yollayaq ! 
Başladı ağlamağa. 
Dediler: 
- Daha niye ağlayırsan? 
Dedi :  
- Qorxuram yalan ola. 
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* * *  

Qurddan soruşdular : 
- Aranda qalacaqsan, yoxsa yayiağa gedacaksan? 
Qurd dedi : 
- Manimki el ilodir. El haraya getsa, man da oraya gedacayam. 

Dava ila tikan 

Bir dava çölde otlayırdı . Yarpaqlanmış tikan koluna yaxınlaşıb, istedi 
onun yarpaqlarını yesin. Ağzını kola tarafuzarlanda gördü ki, onun içinda 
bir ilan qıvrılıb yatıb. Dava geri qayıtdı. 

Kol bela xayal eladi ki, dava onun tİkanından qorxub çekildi . 
Dava kolun fikrini duyub dedi : 
- Manim qorxum sandan deyil, o gizlenmiş qonaqdandır. 

Tülkü va kaldik 

Bir gün kaklik uçub qayanın başına qondu .  O yana-bu yana baxdı, gör
dü ovçu yoxdu. Lap arxaym oldu.  Barkdan oxumağa başladı. Bir tülkü da 
hark acmışdı , yıxıla-yıxıla yolla gedirdi .  Kakliy i göranda ağzının suyu 
axdı. Öz-özüne dedi : "Na olaydı, o kaklik alima düşaydi , yeyaydim , diz
larima taqat galaydi" .  

Yavaş-yavaş kakliyin bir neça addımhğma geldi, dedi : 
- Ay gözal kaklik, san ki, bu qadar çox oxuyursan, magar sesin batmır? 
Kaklik dedi : 
- Hamişe oxumuram. Yatıram, dincaliram, gaziram, kefim gelanda 

da oxuyuram. 
Tülkü dedi:  
- Heyif ki, yatırsan, o gözal tüklatin toz-torpağa bulaşır. 
Kaklik dedi: 
- Yere uzanmıram ki, tüklarim toz-torpağa bulaşa. 
Tülkü dedi : 
- Onda yatan kimi ele, baxım görüm doğru deyirsan? 
Kaklik gözlarini bark-bark yumdu. Tülkü sıçrayıb kakl iyi tutdu. Kak

lik allandığını başa düşdü, odur ki,  dedi: 
- Ay tülkü baba, san ki, bela cald ov tutursan, de görüm onu yeyanda 

özüne aferin deyirsanmi? 
Tülkü dedi :  
- aıbatta deyiram. 
Kaklik dedi : 
- indi ki ,  eladi, onda bir aferin de görüm. 
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Tülkü ağzını açıb, aforin deyan kimi , kaklik onun ağzından çıxdı, bir 
uca qayan ın başına qondu, dedi : 

- Tülkü baba, sana axmaq deyarlar, mana aferin. 

Tülkü ila canavar 

Günlerin bir günü tülkü hark acmışdı . Çox gazdi, çox dolandı, bir ba
ğın yanına çıxdı . Baxdı ki, telada bir parça quyruq var. Kanarda oturmuş
du, quyruğa baxırdı , ağzının suyu axırdı . Bu zaman bir canavar galib çıx
dı. Tülküdan soruşdu: 

- Tülkü baba, niye quyruğu yemirsan? 
Tülkü dedi : 
- Orucam. 
Canavar dedi :  
- Man oruc-zad deyilam, yeyacayam. 
Tülkü dedi : 
- Ye. 
Canavar quyruğu yemak İstayanda talaya düşdü. Quyruq sıçrayıb kana-

ra düşdü. Tülkü quyruğu götürüb yemaya başladı. Canavar ondan soruşdu : 
- Bas orucdun? 
Tülkü dedi: 
- Ayı gördüm, odur ki, yeyiram. 
Canavar dedi : 
- Bas, man na vaxt ayı göracayam? 
Tülkü dedi : 
- Talanin sahibi galanda. 
Tiilkü quyruğu tazaca yeyib qurtarmışdı ki, tala sahibi galib çıxdı. 

Tülkü: 
- Canavar lala, ay göründü, - deya götürüldü. 
Tala sahibi canavarı göranda dedi : 
- Aha, man seni çoxdan axtarırdım, yaxşı elima düşmüsan! 
Canavar yalvarıb dedi : 
- Axı, manim günahım nadi? Y azığam, burax gedim. 
Tala sahibi dedi : 
- Senin günahın çoxdu, yazıq heyvanları parçalayılı yeyirsan. 
Kişi sözünü qurtardı, ağacla canavarı döyüb öldürdü, derisini soyub 

evine apardı .  

Tülkü ila qurd 

Qış düşmüşdü . Har yeri qar örtmüşdü. Qurd payızdan har tadarükü gö
rüb, azuqan i evim> toplamışdı. Amma tülkü tadarük-zad görmamişdi . 

244 



Acından qarnı curuldayırdı. Tülkü qurdun mağarasının qapısına getdi , 
qapıdan baxdı, gördü qurdun kefi kökdü, ocağın qırağında oturuh dam 
alır. Tülkü qurda dedi :  

- Ay qurd lala, soyuqdan ölüram, mani evine burax isinim. 
Qurd dedi : 
- Sanla manimki tutmaz. Acığım tutar, sani yeyaram. 
Tülkü yalvar-yapış eladi . Qurdun ona rahmi geldi, evine buraxdı . Tül

kü ocağın qırağında oturdu. Bir az söhbat eladilar. Qurd yıxılıb yatdı. 
Tülkü hark acmışdı . Yerden durub evi axtannağa başladı . Gördü evde bir 
küpa yağ, bir boşqab da halva var. İstadi yesin. Öz-özüne dedi : "Birdan 
qurd ayıq olar, mani tika-tika elar" . Tülkü gedib qapını taqqıldatdı. Qurd 
yuxudan oyanıb dedi : 

- Qapını taqqıldadan kimdi? 
Tülkü ona cavab verdi : 
- Qonşun çolaq dovşandı, seni qonaq çağınr. 
Qurd dedi: 
- Manim bark yuxum gelir, getmiram. 
Qurd başını yere qoyub yatdı. Tülkü baxdı , gördü qurd lap berk yatıb. 

Gedib yağnan halvanı yedi, galib yatdı . Qurd tezdan yerindan durdu, İsta
di halvanı gatirib yesin. Gördü halva yoxdu, yağı yemek istedi, gördü o 
da yoxdu. Tülkünün üstüne qışqınb dedi : 

- Yağı, halvanı san yemisan. Seni tike-tika elayacayam. 
Tülkü and-aman elayib dedi : 
- Man yemamişem. 
Qurd onun sözüne inanmadı. Tülkü ona dedi : 
- Ocağın qırağında yataq. Hansımız yağı , halvanı yeyibsa, oda taraf 

olan yerinin yağı ariyacak. 
Qurd razı oldu. Har ikisi böyrü oda taraf uzandılar. Tülkü gözladi, 

qurd yuxuya getdi. Tez ayağa qalxdı, küpade qalan yağı getirdi, qurdun 
böyrüna sürtdü, yıxılıb yatdı. Bir şar yatandan sonra yuxudan ayıldılar. 
Böyürlerina baxdılar, gördüler qurdun böyrü yağhdı . Tülkü dedi : 

- Yağı, halvanı özün yemisan, manim üstüma atırsan.  
Qurd bir söz demedi. Çox hirslandi .  Hirsindan evden çıxıb getdi. Ev 

tülküye qaldı. Tülkü isti evde kefla qışı  keçirtdi. 

Tülkü va ilan 

Bir ilan, bir de bir tülkü var idi . Bunların yuvalan bir-birinin yanında 
idi. Amma bir-birinin evine getınirdilar. Bir gün tülkü ovdan galirdi. İlan 
da bir qurbağa tutub, kefla yuvasının ağzında yeyirdi . Tülkü onu göranda 
qaçıb yuvasına girdi . İlan qurbağanı yeyib qurtarandan sonra tülkünü ça
ğırıb ded i : 

- Qonşu, bayıra çıx, sana sözüm var. 
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Tülkü avval İstadi çıxmasın, sonra fikirlaşdi ki, qonşu luqda yaxşı iş  
deyil, kanarda duraram, mani vurmaq i stasa qaçaram. Qapının ağzından 
başını çıxardıb dedi : 

- İlan lala, na deyirsan? 
İlan dedi: 
- Yaxın gal, söz deyiram. 
Tülkü dedi : 
- Y ox lela, man gala bilmaram. Sözünü oradanca de. 
İlan dedi : 
- Qorxma, yaxına gal. 
Tülkü dedi: 
- Üz vünna, gala bilmaram. 
İlan dedi: 
- Qonşuluqda yaxşı deyil ki, bir-birimizdan aralı gazak. Gal alıd-pey

man elayak, bir-birimize daymayak. 
Tülkü razı oldu. Onlar and içdilar, alıdi-peyman eladilar ki, bir-birina 

daymasinlar. Bu gündan bunlar dost oldular. Bir müddet bela keçdi. Bir 
gün bunlar safara gedasi oldular. Yola düşüb üç gün, üç geca yol getdilar. 
Qabaqlanna bir böyük çay çıxdı . Tülkü üzmak bilirdi, amma ilan yox. 

İlan yalvanb dedi : 
- Ay qardaş, men üzmak bilmirem, qoy boğazına dolanım, meni çay-

dan keçir. 
Tülkü razı olub dedi: 
- Dolan, çaydan keçak. 
İlan tülkünün boğazına dolandı, çayı o taya keçdilar. 
Tülkü dedi : 
- Di boynurndan açıl, gedak. 
)lan gülüb dedi : 
- Hara açıhram? Man ela bundan ötrü sanla yoldaş olmuşdum. Acımı-

şam, qanını içacayam. 
Tülkü yalvarıb dedi : 
- Bas alıdi-peyman? 
İlan dedi : 
- Na alıdi-peyman? . .  Bu saat seni ela vuracağam ki, parça-parça 

olasan. 
Tülkü gördü ilan namardlik elayir, onu vuracaq. Ketini kök tutub dedi : 
- İlan lala, onsuz da man dünyadan bezmişem, ölmek istayiram. Ela 

sana deyacakdim, qardaş, mana yaxşılıq ela, vur ölüm, dünyanın qayğı
sından qurtarım. Amma sanla çörak yemişam, yoldaşlıq elamişam. Öm
rümün axır çağında qoy üzündan öpüm, sonra vur. 

İlan tülkünün şirin dilina inandı. Başını onun ağzına taraf uzatdı ki, 
üzündan öpsün.  Tülkü o saat onun boğazından tutub ela boğdu ki, gözleri 
kellesina çıxdı . İlan yalvarıb dedi :  

- Ay tülkü qardaş ,  günahımdan keç, ölünca qulluğunda olaram. 
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Tülkü dedi :  
- Y oldaşına xain olanın axırı bax , budu . 

Tülkü ilanın yalvarınağına baxmayıb onu öldürdü. 

Aslanla dovşan 

Qalın meşada bir aslan yaşayırdı .  Bu aslan çox zalım heyvan idi, aline 
keçan heyvanı parçalayılı yeyirdi. Heyvanlar bunun alindan lap zinhara 
galmişdilar. Günlerin bir günü heyvanlar bir yera yığıldılar. Sözü bir yera 
qoydular ki, aslana har gün bir heyvan versinlar yesin, onlara daymasin. 
Dovşanı aslanın yanına gönderdiler. Dovşan heyvanlann sözlarini aslana 
söyladi . Aslan razı oldu. Şort qoydular, razılaşdılar. 

Beli, heyvanlar har gün çöp atırdı lar, çöp kime düşse onu aslana verir
di lar, yeyirdi . Bela-bela bir müddet ga lib keçdi, növba dovşana düşdü. 
Dovşan orda-burda girlandi, axşama kimi aslanın yanına getmadi. Aslan 
ac qaldı, çox qazablandi . Axşam dovşan onun yanına getdi . Aslan onu 
parçalamaq isteyanda dovşan dedi:  

- Acığın tutmasın, manda günah yoxdu. Sana yemaya bir dovşan 
gatirirdim, bir aslan alimdan aldı, yedi . 

Aslanın ağzı köpüklandi, dedi: 
- O hansı aslandı? Na hadla mana getirilan dovşanı alıb yemişdir. Tez 

onun yerini mana de, onu parça-parça elayacayam. 
Dovşan onun qabağına düşüb, bir su quyusunun başına getirdi, dedi: 
- Aslan bu quyunun içina girdi. 
Aslan quyuya baxanda, öz şeklini suda gördü . Ele bildi ki, dovşanı ye

yan aslandı . Tullanıb quyuya düşdü, suda boğulub öldü. Heyvanlann da 
canı onun zülmündan qurtardı . 

Şir, qurd, tülkü 

Günlerin bir günü şir, qurd, bir da tülkü dost oldular. Bunlar şart qoy
dular ki, har na tapsalar bir yerde yesinler. Ham da bir-birina kömak ela
sinlar. Bir gün şir bir öküz, qurd bir qoyun, tülkü da bir toyuq getirdi . Şir 
qurda dedi : 

- Bunlan bölüşdür. 
Qurd dedi : 
- Şir ağa , öküz senin, çünki san böyüksan. Sandan xırda manam, qo

yun da manim. Hamımızdan kiçik tülküdü. Toyuq da tülkünün olsun. 
Bu bölgü şirin xoşuna gelmedi, dartıb qurdun derisini boğazından çı

xartdı, qurdu parça-parça eladi .  Tülkü bunu göronda üzünü şira tutub 
dedi :  

- Şir ağa, qulaq as ,  gör man neca bölüram. 
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Boz öküz naharın olsun . 
Gündüz yemeyin qoyun olsun. 
Şam yemeyin toyuq olsun. 
Tülkü kanarda qalsın . 

Bu bölgü şirin çox xoşuna geldi . Tülküya aferin dedi : 
- Bu bölgü qaydasını kimdan öyranmisan? 
Tülkü güla-güla dedi: 
- San qurdun derisini boğazından çıxaranda man dersimi aldım. 
- Merhaba, yaxşı ders almısan, - deya şir heyvanların üçünü da yedi. 

Ac qurd 

Biri var idi, biri yox idi, bir qurd var idi . Bu qurd mahalda qoyun, keçi 
qoymurdu, yeyirdi . Amma yena da ac idi . 

Günlerin bir günü şirla palang yol ila gedirdilar. Az getdilar, çox da
yandılar, çox getdilar, az dayandılar, qurdun qazmasına çıxdılar. Qapıdan 
içeri giranda gördülar ki, qurd böyrü üste yatıbdı . Paleng ondan soruşdu : 

- A qurd qağa, necasan? 
Qurd dedi: 
- Palang qağa, üç gündü bir şey yemiram, acam. 
Şir dedi : 
- Dur, bizimle gedak, halka qabağımıza bir şey çıxdı. 
Qurd dedi : 
- Yol getmaya manda taqet yoxdu. 
Palang dedi : 
-i indi ki, bela oldu, san burda qal, biz gedak. N aharda özümüzü sana 

yetirarik. 
Şirla palang getdilar. Qurd onların getdiyini gören kinii yerindan 

qalxdı, o biri qazmaya getdi. O, iki quzu parçalayıb gatirmişdi. Quzuların 
etini qabağına qoyub iyledi, yene da öz yerina getdi. 

O biri tarafden palang şirdan ayrılıb, qurd qağası üçün ov axtarmağa 
başladı. Az getdi, çox getdi, bir çayın qırağına çatdı. Gördü bir balıqçı ça
yın qırağında yatıbdı, yanında bir neça .yeka balıq var. Palang bir o yana, 
bir bu yana baxdı, balıqları götürüb qaçdı , özünü qurd qağasına yetirib 
dedi : 

- Qağa, doğrudu man da acam, amma baxıb görürarn ki, san acından 
lap üzülürsan. Al bu balıqları ye. Görak sonrası neca olur . 

Qurd dedi : 
- Çox sağ ol , palang qağa, yoxsa lap acından ölacakdim. 
Palang balıqları ona verib getdi. Qurd öz-özüne dedi : "Yaxşıca peşa 

tapdım . Na alimi ağa-qaraya vuraram, na da boz köpayin üzünü göraram. 
Bu sarsaqlar öz leri ac qalar, ovladıqlannı mana verarlar" . Qurd tez ayağa 
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durdu, balıqlan aparıb camdaklarİn yanına atdı .  Özü da dovşanın yanına 
gedib dedi : 

- Dovşan qağa, bela olmaz. Bostanların şirin yemişini yeyirsan, mana 
vennirsan? 

Dovşan dedi : 
- Qurd qağa, bu il bostanlarda san deyan yaxşı yemiş olmayı b ki, sana 

da gatirim. Mani bağışla. 
Qurd dedi : 
- Heç zad bilmiram, garak manim payımı gatirasan . 
Qurd burdan birbaş qızılquşun yanına gedib dedi : 
- Qağa, on gün olar ki, mana çolpa verınirsan, bela iş olar? 
Qızılquş dedi : 
- Çolpa yoxdu. 
Qurd dedi : 
- Bilmiram, garak mena çolpa tapıb getirasan, yoxsa balalarını alin

dan alacağam. 
Bunlar burda qalsın, sana deyim palangdan . Palang yol ila gedirdi, 

gördü bir tülkü bir parça sümük gamirir. Palang ondan soruşdu: 
- Tülkü baba, na yeyirsan? 
Tülkü dedi : 
- Görınürsan? 
Palang tülkünün yanında yere çöküb dedi: 
- Tülkü baba, bir qurd var, lap qocalıb, özü da acından ölür. Bayaq eli-

me bir neça balıq düşmüşdü, apanb verdim ona. 
Tülkü harkden güldü. 
Palang ondan soruşdu: 
- Niya gülürsan? 
Tülkü dedi : 
- O qurdda olan cemdaklar manda olsa idi, düz bir il yeyib yatardım. 
Palengin ona acığı tutub dedi : 
- Yalan deyirsen? 
Tülkü dedi : 
- Gal marc çekişek, gedib yoxlayaq. 
Tülkü ila pelang marc çakib yola düşdülar, yolda şira rast geldiler. Şir 

soruşdu: 
- Hara gedirsiniz? 
Palang tülkünün sözlarini ona söyledi . Ş ir da bunlara qoşuldu. Yolda 

qızılquşa rast geldiler . Qızılquş qanad saxlayıb dedi: 
- Tülkü baba, filan yerde bir qurd var, lap bizi talayıb, çapıb. 
Tülkü gülüb yoldaşlarına dedi : 
- Bu bir. 
Bir az gedib dovşana rast oldular. O da qurddan şikayata başladı .  
Tülkü dedi : 
- Bu iki . 
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Palang dedi :  
- Tülkü baba, san doğru deyirmişsan . 
Tülkü, palang, ş ir, dovşan , bir da qızı lquş bir-biiina qoşuldular, düz 

qurdun yanına galdilar. Qurd bunları göran kimi qamını qucaqlayıb yere 
oturdu, guya o acından lap ölür . Palang dedi : 

- Qurd qağa necasan? 
Qurd dedi : 
- Acından lap ölüram . 

Sözünü qurtaran qurd özünü ölülüya vurdu ki, çıxıb getsinler. Tülkü 
tez irali çıxıb dedi : 

- Qağamız dünyada pis güzaran keçirib . Gelin onu yaxşıca dafn 
elayak . 

Tülkü tez bir qabir qazıb dedi: 
- Daha durmayın, gelin qurd qağamıza bir az ağlayaq. 
Yalandan bir az ağladılar. Qurd gördü ki, xeyr, işler şuluqdu, bunların 

elindan qaçıb qurtara bilmayacak. Boğazı lap qurudu. 
Tülkü palanga dedi : 
- Götürün qurd qağamızın camdayini qabra qoyaq . 

Tez qurdu götürdüler. Qurd öz-özüne dedi : "bayıra çıxaranda qaça
ram" .  Tülkü işi duymuşdu, çox ayıq tarpanirdi . Qurdu qabre qoyan kimi, 
tülkü üstünü tez torpaqladı, qurd oradaca murdar olub öldü. 

Tülkü dedi: 
- indi qurd qağanın qazmasını açın. 
Açıb na gördüler, içi camdekle doludu. Tülkü dedi : 
- Xainin özünü sağ basdırıb, malını da yeyarlar. Na istayirsiniz yeyin . 

Qurdun topladığı camdakleri yeyib üstündan su içdilar, sonra dağılıb 
getdilar. 
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BaHLUL DANaNDa LaTiFaLaRİ 

Bişmiş yumurtadan da cüca çıxarmış 

Bir tacir sefer üstaymiş.  Axşaın dükan-bazar bağlandığına göra yema
ya bir şey tapa bilmir. B ir hayatin qapısını döyüb , bir qarıdan on dane biş
miş yumurta alır. Ela olur ki, talasdiyindan yumurtaların pulunu vermir. 

Tacir mallarını satmaq üçün bu ölkadan çıxıb özga bir ölkaya gedir, 
bir neça ay keçir, geri qayıdanda aldığı yumurtaların pulunu vermak ista
yir. Tamalıkar qarı ona bela deyir: 

- 8gar yumurtaların pulunu o vaxt versaydin, sözüm olmazdı . indi isa 
aradan gör na qadar vaxt keç ib . Bu müddatda on yumurtadan on cüce çı
xardı, har biri böyüyüb bir toyuq olardı, har toyuq da günde bir ywnurta 
yumurtlardı. Sonra o yumurtaların da harasindan yena bir cüce çıxardı, 
onlar da böyüyüb toyuq olardılar. Bu toyuqlar da yumurtlayardılar. 

Qaraz, qarı bu toyuq-cüca haqq-hesabını o qadar artırır ki, tacir bütün 
var-dövlatini ona verse , yena ödamazmiş .  Buna göra tacir onun haqqını 
vermakdan boyun qaçırdır . Qarı isa gedib xalifaya şikayet elayir . Xalife 
qarının sözüne inanıb tacirin bütün var-dövlatini alindan aldırıb qanya 
verdirir. Tacir ali qoynunda qalıb, bilmir na elasin . 

Bahlul Dananda bu ahvalatı eşidir. Qardaşın ın yanma galib ona bela 
deyir : 

- Qardaş , hayatda bir az buğda akmak istayirem, icaza verarsanmi? 
Xalifa fıkirlaşir ki, yaqin Bahlul ağıllanıb , akineilikle maşğul olmaq 

istayir . Odur ki, icaza verir. 
Bahlul ela harnin gün yeri şumlayır, hayatin ortasında yeka biri qara 

qazan asıb, su qaynadır . Xalifa külafirankidan baxıb görür ki, hayatda 
qara qazan asılıb, Bahlul da yeri şumlayıb qurtarıb . Xalifa vazir-vekili ila 
birlikde galib Bahluldan soruşur ki, bu na ahvalatdır? 

Bahlul deyir : 
- indi bu saat görarsiniz. 
Sonra Bahlul bir torba buğdanı tökür qaynar su qazanına, bişdikdan son

ra abgardanla çıxarıb şuınlanmış yera sapalamaya başlayır. Xalifa deyir: 
- Bahlu l ,  man ela bil irdim, san ağıllanıbsan, amma görüram · ki, ela 

harnin Bahlulsan. 
Bahlul özünü bilmamazliya vurub deyir: 
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- Ey adalatli ,  ağıllı xalifa, na olub ki? 
Xalifa deyir: 
- Na olacaq, bişmiş buğdadan da taxı l  biter? 
Bahlul deyir : 
- Y axşı, bir halda ki, bişmiş buğdadan taxıl bitmez, bes bişmiş yumur

tadan da cüce çıxar ki, san tacirin bütün mal-dövlatini alıb, yalançı bir qa
rıya vermisan? ! 

Xalifa sahvini başa düşüb tacirin var-dövlatini özüna qaytartdınr. 

Torpağın sözü 

İki kandli qonşuluqda yer şumlayırmış. Bir axşam işdan sonra üz-üza 
gelirler. Kendiinin biri o birina deyir: 

- San menim torpağımı da öz torpağına qatıbsan! 
O biri kandli deyir: 
- Yox, san manim torpağımı oğurlayıbsan ! 
Onlar o qeder mübahisa edirlar ki, axın vuruşası olurlar. Bu zaman 

Behlul yol ila keçirmiş , kandlilarin dalaşdığını görüb, onlann yanına ge
lir. Masaladan halı olub deyir: 

- Siz iki addım geri çekilin, man torpaqdan xabar alım, görüm onun 
bu haqda fikri nadir: 

Kandlilar geri çakilirlar. Bahlul ayilib qulağını yera söykeyir. Bir az
dan sonra qalxıb deyir: 

- Torpaq deyir ki, onlar yalan danışırlar, man onların deyilam, onlar 
ikisi de manimdir. 

Kandlilar bir ağızdan deyirler : 
- Bu nece olur ki, biz torpağın oluruq? 
ilahlul deyir: 
- Torpaq demek istayir ki, ey insanlar, siz menden arnala galibsiniz, 

sonra da ölüb torpğa qanşacaqsınız, iki qanş yer üstünda nahaq bir birini
zi qırırsınız. 

Daha mana ehtiy�c yoxdur 

Bağdad xalifasi bir gün Behlulu yanına çağınb deyir: 
- Ay qardaş, hasdir bu qarğı atı minib o taraf-bu tarafa çapdığın. Hamı 

sani dali-divana hesab elayir. Gel sana bir vazife verim. 
Bahlul deyir: 
- Mani ela işa qoy ki, işimi özgasi görmesin. Öz işimi özüm görüm. 
Xalifa deyir: 
- Onda bu gündan sani bazara darğa qoyuram. Har gün gedarsan ha

zara, qayda-qanun yaradarsan , qoymazsan bir kirnsa bir başqasını aldat
sın. Çakiya, haqq-hesaba nazarat elarsan . 
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Ela harnin gün Bahlul galir bazara. Görür ki, bir uşaq qassabdan üç 
girvanka at istadi. Qassab uşağı aldadı b, atdan yanın girvanka askik çak
di . Uşaq oti ahb gedan kimi, bir it qassabın qabağından bir bud eti götü
rüb qaçdı .  Bahlul bu hadisani göran kimi qayıdır bir baş evina, düz bir 
hafta bazara çıxmır. 

Xalifaya xabar çatdırırlar ki, bas sanin taza tayin eladiyin darğa 
bazara bir haftadir ayaq basmır. 

Xalifa Bahlulu çağırtırıb deyir: 
- Qardaş, has man sana vazifa verdim ki, bazarda qayda-qanun yara

darsan, amma çakilib oturmusan evda . Niya bela? 
Bahlul bazarda gördüyü ahvalatı xalifaya danışıb, axırda deyir: 
- Orda mansiz da qayda-qanun yaradan var, daha mana ehtiyac yoxdur. 

Mollanın tamahı 

Molla bir qoca qandan on türnan borc alır. Aylar keçir, i l  ötür, borcu 
qaytarmır. Qarı na qadar yalvanr ki, pulumu ver, molla müxtalif bahana
lar getirir ki, has hilmiram sandan pul almışam, ya almamışam. Qannın 
alaçı kasilir, mollanı da götürüb qazının yanına şikayata gedir. Yolda 
Bahlula rast galir. Qan başına galan ahvalatı ona söylayir. 

Bahlul üzünü mollaya tutub deyir: 
- Molla emi, görürsan ki, qannın heç kimi yoxdur, yazıq adamdır, on 

türnan nadir ki, onu vermirsan? Gal sana ela bir xazina göstarim ki, öm

rünün axınna kimi yesan qurtarmasın. 
Molla deyir: 
- Hardadır o xazina? 
Bahlul ali ila tapani göstarib deyir: 
- O tapani görürsanmi? Onun dibinde bir mağara var, içinda qırx küp 

qızıl , gir içeri, na qadar istayirsan götür. 

Molla qızıl adı eşidan kimi qarının on türnanini verib tez tapaya taraf 
qaçır. Bahlul da qarğı atını mirnib "Ah, tamah, ah, tamah! "  deya-deya 
gedir. 

Molla tangnafas galib tapanİn dörd tarafini na qadar axtarırsa, heç na 
tapmır. Özünün aldadıldığını bilib kor-peşman evina qayıdır. 

Damir al, kömür al 

Günlerin birinda bir nafar Bahlulun yanına galib soruşur: 
- Dananda Bahlul, man na alım, na satım varlanım? 
Bahlul deyir: 
- Get damir al, kömür al, vur anbara, üstüna do su sap. Bir i l  qalsın, 

sonra çıxart sat. 
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Kişi Bahlulun dediyi kimi elayir. Üstüne su sapilıniş  damirla, kömür 
rütubat çakir, ağırlaşır. Kişi satıh xeyli qazan ır . Bu qadar gazane kişini qu
durdur, heç kimi saymır, hatta Bah lu la salarn vennak istamir . Aradan bir 
müddet keçandan sonra harnin kişi Bahlulu dayandırlıb yenidan soruşur: 

- 8 , Divana Bahlul, indi na alıb-satım ki, yena xeyl i qazanım? 
Bahlul deyir: 
- Soğan al, sarımsaq al, vur anbara. Üstüne da su sap . Bir i l  qalsın, 

sonra satarsan. 
Kişi obalan, kandlari gazib na qadar soğan, sarımsaq var, hamısını 

ahb doldurur anbara, üstüne da su sapir. Aradan bir il keçir, soğan va sa
rımsağın hamısı göyarib xarab olur, çürüyür. Kişi böyük ziyana düşür, qa
zablanib başı alovlu, Bahlulun yanına gedir . 

- Bahlul, birinci dafa mana ağıllı masiahat vermişdin, xeyli qazancım 
oldu , amma ikinci dafa ağıllı masiahat vermedin, sözüne baxdım , xeyli 
ziyana düşdüm ! 

Bahlul deyir: 
- San birinci dafa gelanda dedin ki, Bahlul Dananda, man da sana da

nanda kimi ağıllı söz dedim. İkinci dafa gelanda mana Bahlul divana de
ya müraciat eladin. Man da sana divana kimi masiahat verdim. 

Yükün nadir? 

Qışın oğlan çağı imiş . Bahlul eva galib arvadına deyir : . 
- Arvad, dur xurcuna bir az yemiş , qarpız toxumu qoy, gediram bostan 

akrnaya . 
Arvadı deyir: 
- A kişi, bu vaxt da bostan akilar? 
- Senin na iŞin, bitar, bostanım faraş olar, bitmez da bitmasin da. 
Arvadı Bahlulun dediyi toxumlan xurcuna qoyur. Bahlul xurcunu çiy

nina aşınb gelir bostana, toxumlan e kir. İş ela getirir ki, toxumlar cücarir, 
hale heç kimin bostanında yemiş , qarpız yetişmemiş Bahlulun bostanı 
aşıb-daşır. Bahlul bir eşşak yükü yüklayib yola düşür ki, padşaha novbar 
aparsın. Yolda ona kim rast olursa, xabar alır ki, Bahlul, hara gedirsan, 
yükün nadir? Bahlul hamıya çavab verir ki, padşahın yanına gediram, 
eşşak da özünüzsünüz. 

Adamlar deyirlar: 
- A kişi, bu na sözdür, biz sandan xabar alırıq yükün nadir, san deyir

san eşşak özünüzsünüz. San padşahadamı bela deyacaksan? 
Bablut deyir : 
- Bali, padşah da sizin kimi soruşsa ki ,  yükün nadir, ona da deyacom 

ki, eşşak özünsan . 
Bir çoxları maraqlanıb Bahlulun yanınca gedirlar saraya, görsünlar 

padşahadamı bela deyacak, ya yox? 
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Behlul gelir padşahın yanına. Salaın verib, salarn alandan sonra 
padşah deyir: 

- Behlul, na gatiribsan? 
Bahlul deyir : 
- Bostanım bu il çox faraş olub, sana novbar yeıniş-qarpız gatir

mişaın. 
Padşah Bahlulun sovqatını al ıb, avazina ona baxşiş verir. Camaat bu 

işe maattal qalır, Bahlulu çakib deyirlar: 
- Bas san deyirdin padşaha da biza dediyini deyacaksan, has niya de

madin? 
- Çünki padşah mana siz deyani demedi, o soruşdu ki, Bahlul, na 

gatiribsan? Amma siz soruşurdunuz ki, Bahlul yükün nadir? Man eşşak 
deyilam ki, yüküro olsun. 

Bahlul va şagirdi 

Bahlulun bir şagirdi varmış. Özü na bilirdisa, şagirdina da öyradirmiş. 
B ir vaxt şagird görür, Bahlulun bildiklarinin hamısını o da bilir. Bir taraf- · 
dan da Balul şöhratinin har tarafa yayıldığını görüb fikirlaşir ki, ele yax
şısı budur, ustadımdan ayrılım, gedim özümü Bahlul kimi qalama verim. · 
Ele bu fikirle da Bahlula deyir: 

- Usta, daha man har elmi sandan öyranmişam , indi istayiram ayrıl ıb 
gedim öz şaharimiza. 

Bahlul deyir: 
- Oğul, avvala, hala öyranmaya çox şey var, indi ki gedirsan, na bada 

ustadına xor baxasan! 
Şagird Bahlula söz verib çıxıb gedir . 
Şagird öz şaherlerina çatan kimi pal-paltarını dayişir, bir qarğı at 

minib camaata deyir 
- Man Bahlul Danandayem 
Şagirdin, doğrudan da, bazi elmlardan xabari var idi . Oturuh bir kitab 

yazır. Orda gösterir ki, filan dağın atayinde bir bulaq var, kim onun 
suyundan içsa, o saat partlayıb ölar. Doğrudan da, ele bir bulaq var imiş . 
Şagirdin yazdığı bu sözlar har yere yayılır. Bahlul da eşidir ki, şagirdi 
bela bir kitab yazıb, ham da özünü Bahlul Dananda adlandırıb. Bu sas
soraq gedib padşaha da çatır. Padşah vazir-vekili da götürüb gedir harnin 
bulağın başına. 

Bahlul Dananda paltarını dayişib kanardan baxır. 
Adamlar şagirda deyirlar: 
- Bahlul Dananda yalan damşan adam deyil, agar san Bahlulsansa o 

suyu bize göster, görak onu içen neca olur? 
Şagird adamlarla bulağın lap başına gelir ki, suyun tasirini onlara 

göstersin. 
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Padşah deyir : 
- öger sanin dediklerin düz olmasa, başını badanindan ayırdacağam. 
Camaat kanardan bulağa tamaşa edir. B ir da görürlar bir çoban göy 

otun üstünda yatdığı yerdan durub getdi bulağın başına, sudan doyunca 
içdi .  Sonra bir xeyli garnaşib, üstündan da bir sarnic ayran içdi . Başladı 
qoyunlan haylayıb kefi kök , damağı çağ getmaya. Bu ahvalatı gören 
padşah deyir: 

- a, safeh , bu çamaatı niya ala salırsan? Deyirdin sudan kim içsa o 
saat partlayıb ölar, has çobana niya bir şey olmadı? 

Şagird qalır maattlal, bir söz deya bilmir. Padşah amr elayir oğlanın 
qollannı bağlayılı aparsıruar dar ağacından asmağa. Şagirdin al-qolu bağ
lananda Bahlul irali yeriyib deyir: 

- Ey padşah, dayanın, o düz deyir. Har kim bulağın suyundan içsa 
ölar. Çoban ona göre ölmedi ki, suyu içendan sonra ham möhkam gar
naşdi, ham da bir sarnic ayran içdi . İnanmırsansa, yoxla . 

Padşah amr elayir, bir qara qul sudan içir. Heç bir-iki daqiqa keçmir 
ki, yıxılıb ölür. 

Bahlul deyir: 
- Gördünüzmü! 
Bu hadisadan sonra padşah amr elayir, şakirdin qollannı açsınlar. 

Bahlul üzünü şakirdina tutub deyir: 
- Yadındardırmı, mandan aynianda dedim ki, nabada ustadına xor ba

xasan. Sözüme qulaq asmadın, özünü Bahlul kimi qalama verdin. Sonra 
sana demişdim ki, hala öyranmali çox şey var, buna da inanmamısan. İn
di gördünmü senin yazdığın kitab hala tamam deyil? Tamam olsaydı, ço
banın niye ölmadiyinin sirrini da bilardin. 
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MOLLA NôSRaDDİN LaTİFôLôRİ 

Bilanlar bilmayanJari öyratsin 

Molla Nasraddin bir gün mascida golir .  Camaat yapışır onun yaxasın
dan ki, garak minbara çıxıb bizimçün moizo oxuyasan.  Molla çox çalışır 
ki,  bu işdan boyun qaçırsın,  amma mümkün olmur. Odur ki, minbora qal
xıb deyir: 

- Camaat, bilirsiniz na var? 
Yembayerdan cavab verirlar ki, alhomdülillah , heç na bilmirik. 
- indi ki, bilınirsiniz, daha man siza no deyim? 
Molla minbardan düşüb gedir. 
Sabahısı gün yena camaat onu minbara çıxardır. Bu dafa da Molla 

sonışur ki,  camaat, bilirsiniz na var? 
- Bnli .  bilirik, - deyo adamlar cavab verirler.  
Molla:  
- indi ki, bi l irsiniz, daha man siza na danışım? - dcyarok minbardan 

düşür yera . 
İş ela getirir ki, adamlar Mollanı üçüncü dafa minbora çıxardırlar. 

Molla isa balını pozmadan yena sonışur ki ,  camaat, bilirsiz na var? 
Cavab verirlar ki, Molla yarımız bilirik, yarımız yox. Moll.a adamların 

kalayini başa düşür. Odur ki, deyir: 
- indi ki, beladir, bilanlar bilmayanlaro öyratsin. 

Paltar nayiniza lazımdır? 

Mollanın bir kök qoyunu var imiş.  Malıallanin lotuları sözü bir yera 
qoyub qoyunu yemak istayirlar. Odur ki , bir-bir galib Mollaya deyirlar: 

- Molla, sabah dünyanın axı rıdı .  Hamımız ölüb o dünyaya gedacayik. 
Daha bu qoyunu niya saxlayırsan? Gal örnrumüzün bu axır gününda qo
yunu kas, bir kabab yeyak. 

Molla avvalca inanmır. Amma galanlorin hamısının eyni sözü demasi 
Mollanı xoflandırır. Razılaşıb qoyunu kosir.  Başdayır kabab tadarüküna. 
Qonaqlar da bir az kanarda ağac kölgosinda oturuh öz aralarında Mollanı 
aldatdıqlanndan danışıb gülürlar. Molla fik i r verib, fahminan kolayİ başa 
düşür. Odur ki, tez arvad ını çağın b ocağın başında qoyur, özü isa · galib 
qonaqlann aba l arını , başmaqlarım, qurşaq va papaqlannı yığışdınr: 

- Deyasan, hava qarışır .  Sonra yağıb clayar,paltarl anmız i s lanar. Yax
ş ı s ı  budur, bun ları apanın i çori . 
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Qonaqlar hcç nadan şübhalanmayib, bir  söz dem irlar. Molla yığışdır
dığı şeylerin hamısını gönderir bazarda satdırır, puluna da bir yeka qoç al
dırtdırıb getirir, bağlatdırır kas ilan qoyunun ycrinda. 

Qonaqlar kababı yeyandan sonra razılıq edib Molladan paltariarını 
istoyirlar ki, geyinib getsinlor. Molla çox ciddi halda deyir: 

- Balam, paltarlannızın haınısı getdi lar o dünyaya. Na qadar dedim ki, 
dayanın bir yerda gedorik, dcdilar, yox, na üçün qoyun bu gün getsin, biz 
sabaha qalaq, mogar biz qoyundan askiyik? 

Qonaqlardan biri soruşur: 
- Molla, bas indi biz ncylayak? 
Molla cavab verir: 

- Heç na. Onsuz da sabah dünyanın axırıdı .  Hamımız ölacayik. Daha 
paltar nayiniza lazımdır? 

Qazan da doğarmı? 

Molla qonşulanndan bir qazan alır. Bir ncça gün kcçir, Molla bu qazanın 
içina balaca bir qazança da qoyub sahibina qaytarır. Qazan yiyasi soruşur: 

- Molla, bu qazança nadir bela? 
Molla güla-güla deyir: 

- Qonşu, gözün aydın olsun, qazanın doğdu. 
Qonşu bir söz demayib sevina-sevina qazanla qazançanı aparır eva. 
Yena bir gün Molla harnin qonşusundan omanet iri bir qazan istayir. 

Qonşu gatirib Mollaya yena bir qazan verir. Bir gün, beş gun, on 'gün . . .  
Molla qazanı qaytarmır. Hövsalasi daralan qonşu durub galir Mol lagila. 
Ela, bu vaxt qapıya çıxmış Molla qazan sahibini görünce deyir: 

ı Başın sağ olsun, qonşu, bilirsan, sanin mana verdiyİn qazan öldü. 
Qonşu taaccübla soruşur: 
- Na danışırsan, a kişi .  Qazan da ölarmi? 
Molla deyir: 
- Bas qazan da doğarmı? 

Bir tük ondan, bir tük bundan 

Molla Nasraddin in özünü çox bilikli alim kimi tanıtınağa çalışan bir 
qazı i la mübah isesi düşür. Molla bu yalanç ı alima bir neça suat verirsa 
da, cavab ala bilm ir . Mol lanın alinda aciz-avara qalan qazı deyir: 

- Molla, man da sana ela suallar vermam ki, heç ağzını açıb danışa 
bi lmazsan. 

- Buyur görak, o ncca sualdır ki, man ona cavab vera b ilmayiın . 
- De görüm, dünyanın ortası haradır? 
Molla al indaki asası i la ortada bir çevm çakib dedi :  
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- Buyur, bura dünyanın ortasıdı . 
- Bu saat sübüt elamalison. 
- Mana sübut olunub. San inanmırsansa, buyur ölç, bu dünya, bu da san. 
- Göyda na qador ulduz var? 
- Maniın eşşayiınin tükü qadar. 
- Sübut ! 
- A kişi, daha hirslanmak na üçün. O göydaki  ulduzlar, bu da eşşok. 

Buyur, say .  
- Y axşı, man im saqqalımda na qadar tük var? 
- Maniın eşşayimin quyruğunun tükü qadar. 
- Yalan danışırsan . 
Molla heç tamkinini pozmadan : 
- Man niyo yalan danışmalıyam? Bu sanin saqqalın, bu da manim eş

şayimin quyruğu. Bir tük saqqalından çak, bir tük da manim eşşayimin 
quyruğundan. Düz olmasa, onda danış. 

Yolum o yana düşdü 

Malıalla uşaqları sözü bir edirlar ki, Mollanı ağaca çıxarıb başmaqla
rını oğurlasınlar. Onlar bir ağacın altına yığışıb "heç kas bu ağaca çıxa bil
maz" , - deyib mübahisa edirlor. Bu vaxt yoldan ötan Molla bu qızğın 
mabahisaya qulaq asır. Sonra irali ycriyib deyir: 

- Ay uşaqlar, ni ya mübahisa cdirsiniz, lap ela man özüm bu ağaca çıxa 
bilaram. 

- Uzaqdan har adama bu iş asan golir. Amma yaqin bil bu ağaca çıx
maq har igidin işi deyil .  

Bela-bela sözlor Mollaqı lap qızışdırır. O, cübbasinin ataklarini qatla
yıb başınaqlarını da qoltuğuna vurur va başlayır ağaca çıxmağa. İşi bela 
göran uşaqlar soruşıırlar ki: 

- Molla, başmaqları niya özünla götürürsan? 
- Balko ağacdan yolum o yana düşdü, - deya Molla cavab verir. 

Kişinin sözü bir olar 

Bir gün maclisda söhbat esnasında dostlarından biri soruşur ki : 
- Molla,  sanin neça yaş ın var? 
- Qırx taınamdır, - deya Molla Nasmddin cavab verir. 
Bu söhbatdon düz on il keçir. Yeno haınin dostlar bir ycra toplaşıb 

ordan-burdan danışırlar, söz galir çıxır yaş üstüna . Hara öz yaşıaı deyir. 
Molla da qalxır ayağa va deyir: 

- Ha, bu i l manim da qırx yaşım tamam olacq. 
M o l lanın hamin dostu da burada imiş .  Odur ki, dözmayib deyir: 
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- Ay Molla, düz on i l  bundan qabaq da san ınona demişdin ki ,  qırx ya
şın var, ela indi da onu deyirsan. Bu nece olan i şd ir? 

- Lap qaşang olan işdir. Demişam qırx, vossalam! Kişinin sözü bir olar. 

İşin düzaldiyini görüb gülürsan? 

Molla ycna bir dükançıya borclu qalır. Na qadar çalışırsa pul tapıb 
borcu qaytara bi lmir. Dükançı da Molladan al çokmir. Har gün galib pu
lunu istayir. Molla cia çox fikirlaşir ki, bu dükançını neca başdan elasin. 
Odur ki , otumb arvadı ila bir tedbir qurur . . .  

Molla pancamdan baxanda görür ki, dükançı, budur, yena düz hami
şeki vaxtda deyina-deyina, söya-söya galir. Molla tez arvada deyir ki, çıx 
qapıya neca demişam dükançıya ela da cavab ver. Arvad qapını açıb ha
yata çıxanda Molla da galib gizlanir qapının dahnda. Dükançı yetişince 
başlayır, na başlayır: 

- Tez ol, kişini çağır, galsin borcunu qaytarsın, yoxsa burdan gedan 
deyilam. Bütün alamda Mollanı biabır elayacayam. 

Arvad Mollanın öyratdiyi kimi başlayır: 
- Dükançı qardaş, biliram, hirslanmayo haqqın var, amma nahaq yera. 

Kişi evda deyil .  Ela sanin iş iola ınaşğuldu. Yaxşı pul yeri tapmışıq. Bu 
yaxınlarda sonin borcunu qaytaracağıq. Biz indiyo kimi heç kasa borclu 
qalmamışıq. 

Dükançı sevincak: 
- Ha, pul tapmısız, indi na vaxt veracaksiz? 
Arvad: 
- Bir qulaq as da. Bax, hayatda Mollanın işladiyi o yeri görürsan? 
- Na, işlayib. Yerdi da, bundan na olsun ki. 
- O olsun ki, Molla buraya qaratikan akacak. O tİkanlar göyarib kol-

lanacaq. Kandin qoyunu burdan keçanda yunları i lişib o tİkanlarda qala
caq. Man yunları götürüb ip ayiracayam. Sonra corab toxuyub satacaq, 
pulun gatirib sanin borcunu ödayacayik. 

Arvadın bu sözlarİndan pulunu ala bilmayacayini başa düşan dükançı 
ucadan gülmaya başlayır. Ela bunu görünca Molla tez qapının dalından 
başını çıxarır deyir: 

- Ay lotu, işin düzaldiyini görüb gülürsan? 

Pişikdirsa, bas at hanı? 

Molla bazardakı qassabdan üç girvanka qoyun ati alı b gönderir eva ki, 
arvad axşama yaxşı bir bozbaş bişirsin .  Arvad qonşu arvadları yığır başı
na, Mol l anın göndardiyi üç girv�mka ati da bişirib yeyirlar. Axşam olur, 
Molla qayıdır eva. Arvad gatirib süfra açır. Süfraya çörak, bir da soğan 
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qoyur. Molla ha gözlayir, görür yox, bozbaşdan beç asar-alamat görün
mür. Axır  dözmayib soıuşur: 

- Arvad, at alı b göndarmişdim ki, bozbaş bi şira�an axı . . . 
- Daha heç danışma, kiş i .  Başıma qazavü-qadar galdi .  8ti doğrayıb 

ela asmaq is tayirdim ki , birdan neca oldu başım qanşdı . San dema çor 
doymiş pişik da galib ela bu vaxt atin hamısını ycyib. 

Molla bir söz demayib durur ayağa. Pişiyi tutub qoyur taraziya. Çakib 
görür ki, düz üç girvankadi. Üzünü arvada tutub: 

·- Ay sani tünbatün olasan.  Bu, aldığım atdirsa, bas pişik hanı, yox , pi
şikdirso, bas onda aldığım at ham? 

Mindiyini sayınırsan?  
Günlerin birinda Molla eşşayina minib kanda gctmak i stayir. Bazarın 

yanından keçanda hamkandlilari onu görüb deyirlar: 
- Molla, bazara satınağa mal gatirmişik. Olsun ki, yubanıb şaharda 

qaldıq. B izim bu sakki:t eşşayi da apar kanda . Molla bir söz demayib eş
şaklari qatıb qabağına başlayır konda sarı getmaya . O, şahardan çıxanda 
deyir ki, qoy bir eşşaklari sayım, birdan şaharda itinniş olaram. Sayır gö
ıür yox, doqquzdur. Yena min ir öz eşşayina. Bir az gerlandan sonra Mol
la başlayır bir da eşşaklari saymağa. Baxır, ada, na? Eşşaklar sakkiz 
olub . Tez düşür eşşakdan, başlayır o taraf-bu tarefi axtarmağa. Na qadar 
gazirsa, itirdiyi eşşayi tapa bilmir. Qayıdır eşşaki<:'rin yanına. Sayır görür 
ki, eşşaklar doqquz olub. Sevincak minib eşşayina, yena da o birilarini 
qatır qabağına. Bir xeyli yol gerlandan sonra yena valvala düşili Mollanın 
canına. Görasan eşşaklardan itirmamişam ki? ! Qoy bir sayım. Yena da 
görür ki, eşşak.lar sakkizdir. Mollanı qam bürüyür. Ycna da başlayır itan 
cşşayi axtarmağa. Tapa bilmir ki, bilmir. Derd-qam içinda qayıdır otlayan 
eşşaklarin yanına. Bir-bir eşşaklari sayıb görür ki, yena da doqquzdur. 
Mollanın sevinci yera-:-göya sığmır. Eşşayina minib oxuya-oxuya yola dü
şür. Galib kanda yetişhayetişda bir da eşşaklari sayır görür sakkizdir ki, 
sakkiz. Molla başlayır ağlamağa ki, indi man eşşok sahibiatina na cavab 
veracayam. Bu vaxt bir uşaq çıxır Mollanın qabağına. Mollanın hönkür
hönkür ağladığını görüb soruşur: 

- Molla ami, na olub, niya ağlayırsan? 
- Na olacaq. Doqquz eşşayim var idi, indi b irini itirmişam, qalıb 

sakkiz. 
Uşaq eşşaklari sayır görür ki, doqquzdur. Deyir: 
- Molla ami, eşşaklar doqquzdur ki .  
Molla bir da sayıb d.eyir: 
- Ham, sakkiz danadir da. 
Uşaq masalonin na yerdo olduğunu başa düşiib deyir: 
- Molla ami, bas ınindiyin eşşayi sayınırsan? 
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Molla öz mindiyi eşşayi da sayanda baxır k i ,  doğrudan da doqquzdur. 
Mo lla öz sahvini başa düşüb deyir: 

- Bu uşaq lar yaınan zamana uşaqları olublar ha! 

Molla va sayyalı 
Günlorin birindo Tcymurlangin memleketina özga ölkadon bir neça 

nefer acnobi alim gelir. Dilmancın kömoyi ila bir qadar söhbat cdib 
yeyib-içdikdan sonra ocnabi alimlar deyirlar ki, biz buraya sizin maınla
katin a l imlarinin xilgat haggında fikirimini öyranmaya golmişik. 

amir Tcyınur momlakotinin bütün alimlarini çağırtdırır, masalani on
lara başa salır. 8cnobi alimlarİn yanında xaci l  olmamag üçün kimi onla
rın gabağına çıxarrnağı sonışur. Çox maslahat-maşvaratdan sonra bela 
gerara gelirlar ki, bu i şin öhdasindan gelsa-gelsa Molla Nasraddin galar. 
Mollaya deyirlar, o da on larla mübahisani öz boynuna götürür. 

Beli ,  meclis gunılur. Bütün şahar ahli tamaşaya toplanır ki, Molla 
Nosraddin acnabi al imlarİn suallarına cavab verecek. 

Öz ara larında razılaşıb acnabi alimiarindan biri çıxır mcydanın orta
sına, Molla Nosraddin da golir ira l i .  Sayalı alim meydanın ortasında yeka 
bir daire çakib baxır Mollanın üzüna. Molla asası ila dairenin ortasından 
bir xatt çokir. Baxıb görür ki ,  sayyah alim dinmir. Tez dairani dörd yere 
bölüb üçünü özüne taraf çakir, birini isa acnabi alimin qabağına italayir. 
Bu işdan razı qalan sayyah al im alinin aıxasını yere doğru, barrnaqlarını 
isa topa halda göyo sarı tutur. Molla Nasraddin isa bunun aksini edir. ' ali
ni üstünü göya sarı tutur, barrnaq larını isa yere tuşlayır. Alim Mollanın bu 
cavabından da çox memnun olur. Nahayat, acnabi alim özüna işara edib 
qamı\lı va allari ila heyvanların yeriş ini göstarir. Molla Nasraddin da tez 
cibindan bir yumurta çıxarır, gollarını yuxarı qaldırıb quşların uçmasına 
işara edir. 8cnabi alim Mollanın qarşısında diz çöküb elini öpür. Molla 
meydandan çıxıb gcdir. 

Teymurlong dilmanc vasitosi ila alima müraciat edib sonışur: 
- B iz sizin bu sual-cavabınızdan bir şey başa düşmadik. Masalani biza 

da anlatsaz yaxşı olar. 
Sayyah alim deyir: 
- Xilgat haggındakı fikirlar cürbocürdür. Bu barada sizin alimlarİn 

no düşündüyünü öyranmak istoyirdik.  Onun üçün man yerde bir daira 
çakib dünyanın küro şekl inda o l duğunu söyledim . Sizin alim da avval 
bir  xatt çokib ekvatoıu gösterd i .  Sonra da dairani dörd yere bölüb üç 
h i s sesinin su, b ir hissesinin qunı olduğunu bi ldirdi . Man ikinci sual ımda 
bütün nabatatin torpaqdan qidalandığın ı  söyledim. Sizin alim isa moni 
başa saldı ki, yağış va güneşi da unutınaq olmaz. Sonra man in sanlar va 
heyvanlar haqqında onun fikrini bi lmak istedim.  O, quşları da maniın 
yadıma saldı . 
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ôcnabi sayyalı al imiari çox razıhqla yola saldıqdan sonra Mol lan ı 
çağırılı bu masalani ondan soruşurlar. Molla deyir: 

- Alim, alim. Man da elo bi ldim o darin bilikli  bir adamdı . San dcma 
qarınqulunun biri imiş .  8vval ınana bir macınai göstarib dedi ki, bunun 
dolusu paxlava olsaydı man yeyardim. Man da dedim ki, xeyr, e ta şey 
yoxdur. iştahanı bir az saxla, man da varam. Gördüm yox, harif razı deyi l .  
Onda man da  paxlavanı dörd ycra bölüb üçünü öz  qabağıma çakdim, bir 
pay da ona verdim . Gördü bir az o yan bu yan olsa onu da yeyacayam, tez 
razılaşdı .  Sonra da başladı ki, na bil im, bir qazan plov olsaydı na yeyar
dim. Man da dedim ki, üstünün qarası olsa man sandan da çox yeyaraın. 
Ay canım bela da acgöz alim olar? ! Sahardan fikir vcrmişam, hökmdarı
mızın süfrasinda day yemak qalmadı yedilar, indi da mana deyir ki ,  has 
uzaq yoldan galmişam, acam. Gedok siza bir xörak bişirtdir yeyak. Man 
da dedim ki, canınçün evimizdo bişmaya hcç zadımız yoxdur. Vur-tut bir 
dana yumurta idi, onu da arvad qaynadıb qoyub cibima ki, özüm yeyam. 

Qulaq asanlar bu masolanin har iki tarafindan razı qalıb güldülar. 

içini bayıra çeviriblar 

Molla olan şahara başqa yerdan bir qonaq golir. Söhbat vaxtında qo
naq şaharİn kanarındakı uca bir qayanı göstarib na olduğunu soruşurdu. 
Molla Nasraddin deyir: 

- Bu, bostan quyusudur. 
Qonaq: 
- Ay balam, biz görmüşük quyu yerin altında olar. Bela hündürlükdo 

bu ncca quyudu? 
Molla: 
- Siz düz deyirsiz. Ela bu quyu da yerin altındadı. indi tamizlayiblar, 

qurumaq üçün içini bayıra çeviriblor. 

Bir xatt oxu görak 

Bir nafar uzaq yerda yaşayan qohumundan maktub alır. Axtanb Molla 
Nasraddini tapır va xahiş edir ki, bu mektubu oxusun .  Molla baxıb görür 
ki , bu çox qarmaqarışıq bir yazıdır. Hcç na başa düşmak olmur. Odur ki, 
maktub sahibini baş ından elamak üçün deyir: 

- avvala,  man farsı bilmiram. Sonra, bu xatt ti.irkca da yazılsaydı oxu
ya bi lmazdim. 

Maktub sahibi hirs lanir:  
- Farsca bi lmirsan, türkca da oxuya bi lınİrsan onda bu yekal ikd.a arn

ınamani başına niyo qoymusan? 
Mol la :  
- 8gar ammamo ilodirsa, al qoy başına bir xatt oxu görüm. 
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Bizim nasla vergidir 

Mollanın paxlavadan çox xoşu gel imıiş .  Bunu bilon dostlarından biri 
Molla üçün mektaba dolu qab paxlava göndarir. Paxlavanı ela vaxtda ga
tirirlar ki,  Molla uşaqlara tapşırıq verib bir vacib i ş  üçün başqa yero get
mak istoyimıiş .  Gedondan sonra uşaqlar paxlavanı yemesin deya büküb 
rafa qoyur va deyir: 

- Uşaqlar, bu paxlavanı manim düşmanloriından biri göndarib . Ona 
zahar qatıb ki, ınan ölüm. Bax, paxlavaya al vurmayın ha, yoxsa hamınız 
qınlarsız. 

Bela deyib Molla çoxıb deyir. Mollanın qardaşı oğlu da talabalarin 
arasında i mi ş .  O, burada bir hiylanin olduğunu başa düşür. Paxlava qabını 
rafdan götürüb uşaqlara dcyir ki, gelin yeyayin. Amma uşaqlar paxlava
nııı zaharli olmasından qorxurlar. Mollanın qardaşı oğlu paxlavanı büs
bütün yeyir. Sonra Mollanın an çox sevdiyi lalakli qalamini sındırır qo
yur qabağına. Molla qayıdanda görür ki, qolami sınıb, qardaşı oğlu da 
hönkür-hönkür ağlayır. a vval rafa baxıb pax.lava qabını yerinda görüb bir 
az ürayi sakit olur. Sonra qardaşı oğluna deyir: 

- Gözümün işığı, n iya ağlayırsan.  Bas bu qalami kim sındırıb? 
Qardaşoğlu deyir: 
- 8mi,  sandan sonra qalami götürdüm yazmağa. Qalam alimdan düş

dü sındı. Man bilirarn ki, san o qalami çox scvirsan. Axı babamızdan sa
na yadigar qalıb . Xacalatimdan özümü öldürmak istadim. 8vval getdim 
ki, özümü quyuya atını. Sonra fikirlaşdim ki, camaat bu quyudan su içir, 
onu murdarlaınaq olmaz. Qayıdıb düşmanlarİn göndaran paxlav�ı ye
dim ki, ham özüm ölüm qurtarım, ham da san in canını ölümdan qurtarım. 
İndi ağlaya-ağlaya ha gözlayİrom ki, ölüm, amma ölınüram. 

B ir yandan paxlavanın yeyilmasi, bir yandan da qalamin sınınası Mol
layaj yaman asar elayir. Amma uşağııı da farasetini görüb deyir: 

- Bala, sanda günah yoxdur. Bu hiylagarl ik bizim nasla verilmiş bir 
vergi dir. 

Dördayaqlı olardın 

Molla bir gün bir qaz bişirib Tcymurlang üçün aparır. Yolda nefsini 
saxlaya bi lmayib qazın bir ayağını yeyir. Hadiyyani taqdim edanda Tey
murlang baxıb görür ki, qazın bir ayağı yoxdur. Deyir: 

- Molla, bu qazın has bir ayağı ham? 
- B izim şaharda qazlar birayqlı olur. İnanınırsan poncoradan bax, 

odur, qazlar bulaq üstodirlar, han1ısı da bir ayaql ı .  
Teymurlang görür ki ,  doğrudan da qazlar hamısı bir ayaq üsta durub 

özlerini güna verirler. 
Bu vaxt asgariarİn toplaşınası üçün sinc-tabi l  vurulur. G urultudan 

hürkon qazlar qaçmağa başlay ır . 
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Teymurlang: 
- Molla, san yalan danışırsan.  Bax, gazlar hamısı iki ayaql ıdır ki . . .  
Molla: 
- Qibleyi-alam, o sasdon san hürksaydin, lap dördayaqlı olardın. 

Man yerin tapınışam 

Bir gün Molla Nosraddin bir tar alıb eva gatirir. Yeyib-içmakdan son
ra durub tan götürür va pancorenin qabağında oturuh çalınağa başlayır. 
Mollanın arvadı görür ki, ari sağ ali mizrab vurur, sol alinin barmaqlannı 
ela qoyub bir pardanin üstüne tarpatınİr ki, tarpatmir. Arvad deyir: 

- A kişi, görmürsan tarın sesi yaxşı çıxınır. Başqaları sol alinin bar
maqlannı pardolarİn üstünda gazdirdiklarindan yaxşı da hava alın ır. San 
da ela cla . 

Molla: 
- Arvad, san bilmazsan. Onlar pardalarİn üstünda ona göra barmaq

lann gazdiridar ki, axtarıb havaların yerin tapsınlar. Man isa yerin tapmı
şam. Daha barmaqlanmı gazdirmaya ehtiyac yoxdur. 

"ôst" lari görmürsünüz? 

Bir maclisda Mollaya deyirlar: 
Yaxşı Mollasan, hayıf ki, farsca bilmirsan ! 
Molla: 
- Siz manim farsca danışmaınağımı hardan bilirsiniz? 
- indi ki, bilirsan, farsca bir beyt oxu görakl 
Molla: 
- O böyüklükda davanin boynu ayriast, 
Acı soğan qat-qat paltar geyarast ! 
- Molla, bunun harası farsca oldu? 
- Axırdakı "ast" lari görmürsüz? ! 

Qalat yağ küpasİndadir 

Molla Nasraddinin bir qazıya işi düşür. Rüşvatxor qazı Mollanın işini 
aylarla süründürür. Bu i şin rüşvetsiz keçınayacayini başa düşen Molla 
gedib bazardan bir yeka yağ küpasi alır. Küpani eva gatirib qulplarına 
qadar san palçıqla doldurur. Sonra da üstüne iki barmaq qalınlığında kara 
yağı töküb aparır qazı üçün. Qazı yağı görünca hayıl-mayıl olur. Tez Mol
lanın istadiyi kağızı yazıb verir. Mallanı xoş-on beşla yola salandan sonra 
qazı gatirib yağ küpesini boşaltınağa başlayır. Bir baımaq, ik i  bannaq, bir 
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da qazı göıür no . . .  küpo san palç ıq la doldurulub. H irs vurur kal losino. 
Tez Mol lanın arxasınca adam gönderir. Molla bir söz dcmoyib asta-asta 
galir qazının yan ına. Mallanı göran qazı sir-sifatini bozardır, hirsli-hirs l i  
deyir: 

- Molla, o kağızı bari ver, orada bir qalat o lub . Onu düzaldim apar. 
Molla deyir: 
- Zahmaq çakma, man kağıza baxmışam, !ap düpbadüz yazı lı b. Deya

san , qalot yağ küpas indadir . 

İnşallah 

Molla bir gün bazara gedir ki, ev üçün ayın-oyun alsın. Yolda tanışla-
rından birina rast galir. O soruşur: 

- Molla, sahar tezdan hara bela? 
Molla : 
- Bazara gedirom . 
Tanış ı : 
- Na var? Xcyir ola . . .  
Molla deyir: 
- Gediram ev üçün bir az ayın-oyun, yer-yemiş alım. 
Tanışı dcyir : 
- Molla, inşallah de ! 
Molla: 
- Pulum cibimda, ağlım başımda. Daha buna na inşallah? 
Molla bazara girib bu mala baxır, o mala baxır, alin cibina salır ki, pul 

çıxarsın, görür ci bi bomboşdur. San dema e la bazann qapısındaca oğrular 
Mol\anın pulunu oğurlayıblarmış. Molla kor-peşman qayıdır geri. Yena 
ela düz harnin ki, yerda bayaq söhbat etd iyi tanışı ila qarşılaşır. O, Mol
laya deyir : 

- Molla, bazarlıq etdinmi? 
Molla : 
- Eda bilmadim, inşallah ! Pullarımı oğurladılar, inşallah ! Salıar-sahar 

sana rast gelanda manim qıçım sınaydı, inşallah ! Sanin bad ağzın quru
sun, inşallah . . . 

Gör neca möhkam dişiari var 

Molla uşaq olanda atası onu bazara bişmiş kalla alınağa göndarir. Mol
la gedib kallani alır, amma yolda tamahım saxlaya bihnayib kaBanin atini 
büsbütün yeyir. Quru sümüyü gotirir eva. Atası kaHani bela göıüb soruşur: 

- Ay oğul ,  bu ki, qupquru sümükdür? 
- Ho da, ata, göıünür yazıq çox arıq imiş .  
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- Bas kallonin daris i ham? 
- ôvvaldan keçal olub da. 
- Bas qulaqları? 
- Vay-vay, yazıq dana, san dema ham da kar olub. 
- Bas gözlari? 
- Kor olub da. 
- Ağz ında da dil i yoxdur ki? 
- Görünür lal imiş da. 
Ata görür ki, oğlu har suala cavab tapır, daha danışmır . Atasının sus

duğunu göran Molla deyir: 
- Ata, has kaBanin dişlarini ni ya soruşmursan. Bir bax, gör neca möh

kam dişiari var. Biri da düşmayib. 

San peyğambarliya da qabul etmirsan? 

Molla Nasraddin na qadar allaşirsa da, alina bir qazanc galmir ki, cv 
üçün ayın-oyun, yer-yemiş alsın. Durub galir ômir Teymurun yanına, 
deyir : 

- Ey manim hökmdarım, mana yüz iyirmi dörd min peyğambarin adı
na yüz iyirmi dörd min dinar ver . 

ôm ir Teymur o saat vazirina deyir: 
- Man peyğambarlara hamişe hörmat baslamişam, Molla onların adı

na pul istayib. Onların adına açılan ali geri qaytarmaq olmaz, Mollanın is
tadiyi pulu getirin verin. 

Vazir: 
- Pul çox istanilib. Bu qadar pulu versak xazinaya böyük ziyan dayar. 
amir Teymur : 
- Man hökm vermişam . Daha hökmümü dayişmayacayam ki ! 
Vazir: 
- Man bir tadbir tapmışam. Razı olsan ela edarik. 
Bmir Teymur: 
- De görüm o na tedbirdir? 
Vazir: 
- Molla peyğambarlarin adını bir-bir saysın. San har ada bir dinar ver. 
8mir Teymur vazirin bu tadbirini bayanib Mollanı çağırır: 
- Molla, peyğambarlarin adını bir-bir zikr et, har birinin adına bir 

dinar veracayam. 
Molla o saat başlayır peyğambarlarin adıdı saymağa. İyirmisinin adını 

deyib iyirmi dinar alır. Sonra ha fikirlaşirsa bir peyğambar adı yadına 
düşmür. Amma özünü itirmayib davam edir: Namrud, Firon, Zöhhak, 
Şaddad. Bu yerda 8ınir Teymur Mallanı dayandın b deyir: 

- 8stağfiiıül lah, Molla, bunlar malunlardır. Onlara peyğambar demak 
olmaz. 
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Molla: 
- astağfurüllah ! Bunlar Allahlıq iddiasında idiler, san peyğambarliya 

da qabul etmirsan? ! 

Utandığımdan üzümü örtüram 

Molla bir gün görür ki, bir hakim qabiristanlığın yanından keçanda 
üzünü örtür. Ona yanaşıb soruşur: 

- Hakim, buradan keçanda üzünü niya örtürsaıı? 
Hakim: 
- Torpaq altında yatan bu yazıqlann hahna o qadar acıyıram ki, onlara 

baxa-baxa keça bilmiram. Üzüınü örtüram ki , na bu qabirlari görüm, no 
da ürayim ağrısın. 

Molla: 
- Ela dcmo, hakim. De ki, bunlar hamısı manim yanlış darmantarım 

sabahina ölüb. indi da utandığımdan üzümü örtüram. 

Sabah 

Molla yena da bir taeira borclu olur. Na qadar allaşib-vuruşursa, bor
cu qaytara bilmir. Tacir har dafa pulun dalınca gelanda Molla deyir: 

- Bu gün yoxumdu, sabah gal ! 
Bir gün yena da tacir pulun dalınca galanda Molla özü evda · olmur. 

Tacir Mollanın oğlunu tapıb soruşur: 
- Sanin bu atan manim pulumu veracak, ya yox? 
�ollanın oğlu deyir: 
- Niya vermir? Bütün dünya-alarn bilir ki, maniın atam borc danan de-

yil . Ancaq iş bela düşüb ki , ali bir az aşağıdır. 
Tacir hirslanir ki: 
- Veracak, veracak ! . . Bas n a  vaxt veracak? 
Mollanın oğlu deyir: 
- Bax, o qapıınızdakı qara daşı görürsen? O daş çiçak açanda zahmat 

çak, gal, pulunu apar! 
Tacir Mallam da, oğlunu da söya-söya çıxıb gcdir. Bir azdan sonra 

Molla eva galir. Oğlu ahvalatı ona damşıb deyir: 
- Daha arxayın ola bilarson. Çünki na daş çiçok açacaq, na da tacir 

pul\lll dalınca galacak. 
Molla bir az fikirlaşib deyir: 
- Nahaq yera bela aydın vaxt qoymusan. Daşdı, kefi istadi, günün 

birinda çiçak açdı , tacir da buyurub galdi .  Pulu hardan tapıb veracayik? 
Bela işlardo an yaxşısı budur ki, dcyosan "sabah gal ! " , çünki na qador ki, 
bu dünya var, bir o qadar do sabah var. 
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Açar dcşiyi 

Molla Nasmddin hala madmsada oxuduğu günlerin birinda müollim 
ondan sonışur: 

- Darsini bilirsanmi? 
- Bali, biliram. 
-- De görüm cisim nadir? 
- Dünyada olan bütün cisimlere ci sim deyirlar. 
Müollim görür ki, Nasarddin darsi bi lmir. Ancaq müal lim ona yaxşıca 

balad imiş,  bilirmiş ki, bilmadiyini onun boynuna qoymaq çetin işdir. 
Odur ki, qasdan soruşur: 

- Yaxşı, cismin xasiyyati neca olur? 
Nasraddin deyir: 
- Dünyada olan bütün cisimlar cisim xasiyyatinda olur. 
Müallim soruşur: 
- Yaxşı . . .  Bas rengi neca olur? 
Nosraddin cavab verir: 
· - Ela hamısı bir rangda olur. 
Müallim: 
- Yani? 
Nasraddin: 
- Yani cisim ranginda . 
Müallim baxır ki, onu bela tutmaq olmayacaq. Bir sual da verir: 
- Yaxşı, has şeffaf cisim neca olur? 
- Şeffaf olur. 
Müallim darsi bilmadiyini onun boynuna qoymaq üçün qasdan kömak 

ederek deyir: 
- Yani bu tarafindan baxanda o tarafindan işıq görünür, elami? 
Nesraddin deyr: 
- Beli . . .  Lap dyz deyirsiniz. Bu tarafindan baxanda o tarafindan işıq 

görünür, özü da lap aydın . 
- Y axşı, bir misal de görüm! 
Nasraddin deyir: 
- Açar deşiyi . 

Masdar 

Yena da medresada oxuduğu günlerin birinda müallim Molla Nas-
raddindan soruşur: 

- De görüm, nasr kalmanin hansı halıdır? 
Molla deyir: 
- Masdar halı. 
Müallim hirsalnir  ki : 
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- Niya darsini bilmirsan? 
Nasraddin başlayım kakalamaya ki : 
- Müallim, vallah, axtarsan biliram, ancaq bela . . .  
Müa ll im soruşur : 
- Na ancaq bela? 
Nasraddin deyir : 
- Axır desarn ki , mazidi, i şi olacaq uzun. Zahrimar birdefalik qur

tarmır ki . . .  Malumu var, machulu var, müsbatİ var, manfis i var, müzak
kari var, müannisi var, taki var, cami var. Masdarda bunların heç birisi 
yoxdur. Ona göra da onu deyiram ki,  masalani çox uzadıb, başını ağrıt
mayım. 
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QaHR8MANLIQ DASTANLARI 

"KİTABi-Dana QORQUD"DAN 

Dirsa xan oğlu Buğac xan boyu 

Bir gün Qam Gan oğlu Bayındır xan yerindan durmuşdu. Şan1i günlü
yünü yer üzünda qurdurmuşdu. Hündür alaçığı göy üzüna diranmişdi . 
Min yerda ipak xalça döşanmişdi . . .  

Xanlar xanı Bayandır xan ilda bir dafa şadlıq cdib, oğuz baylarini qo
naq edardi . Yena şadlıq maciisi qurub, atdan ayğır, davadan buğra, qo
yundan qoç qırdırmışdı . Bir yerda ağ otaq, bir yerda qırmızı otaq, bir yer
da qara otaq qurdurmuşdu. "Kimin oğlu-qızı yoxdursa, qara otaqda otur
dun, altına qara kcça döşayin, önüno qara qoyun atinin qovurmasından 
gatirin. Yeyir - yesin, yemirsa - dursun getsin" demişdi. "Oğlu olanı ağ 
otağa, qızı olanı qırmızı otağa yerlaşdirin. Oğlu qızı olmayanı allah qar
ğayıb, biz da qarğayarıq; qoy bilsin" demişdi . 

Oğuz baylarİ bir-bir galib yığılmağa başladılar. Dirsa xan deyilan bir 
bayin oğlu-qızı yox idi. Ozan soylamış, görak, xanım, na soylamışdır: 

Salxım-salxım dan yellari asdikda, 
Saqqallı, bozac torağay ötdükda, 
Saqqalı uzun tat kişi azan çakanda, 
Badavi atlar yiyasini görüb kişnadikda, 
Ağlı, qaralı seçilen çağda, 
Köksü gözal qaya dağlara gün dayanda, 
İgid bay lar, pahlavanlar bir-birila gülaşanda 

Dirsoxan sübh tezdan qalx ıb , yerindan durdu; qırx igidini dastasina 
qatıb Bayındır xanın maclisina galdi . 

Bayındır xanın igidlari Dirsa xanı qarşı ladılar, gatirib qara otaqda 
oturtdular, qara keça altına döşad i lar, qara qoyun qovurmasından önüna 
gatirdi lar. "Bayındır, xanın amri beladir, xanıın ! "  dedilar. Dirsa xan de
yir: "Bayındır xan mrınim hansı aksikl iyimi gördü? Qılıncnndanmı gördü, 
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süfreındanmi gördü? Mondan aksik kişi larİ ağ otaqda, qarmızı otaqda 
oturtdu . Manim günahım na oldu ki, qara otağa yerlaşdirdi?"  

Dedi lar :  "Xanım, bu gün Bayındır xandan buyrug beladir ki ,  oğlu-gızı 
olmayanı allah garğayıbdır; biz da garğayırı g " .  

Dirsa xan yerindan qalxdı : "İgidl orim, qa lxıb yerinizdan durun ! Bu 
böyük eyib mana ya mo ndan, ya arvaddandır" , - dedi . 

Dirsa xan evim> galdi . Çağırıb gadmını soylayır, görak xanım, na soy
layır. 

Soylama. Deyir: 

Bari gol, başıının baxtı, evimin taxtı ! 
Evdan çıxıb yeriyanda sarv boylum ! 
Topuğuna sarmaşanda qara saçlım!  
Qurulmuş yaya banzar çatma qaşl ım ! 
Qoşa badam sığmayan dar ağızl ım! 
Payız almasına banzar al yanaglım!  
Qadınım, dayağım, döl  veranim ! 
Görürsanınİ nalar oldu? 

Bayındır xan qalxıb yerindan durmuş, bir yerda ağ otaq, bir yerdo gır
mızı otaq, bir yerda qara otag tikdirmişdir. "Oğulluları ağ otaqda, qızl ını 
gırmızı otaqda, oğlu-qızı olmayanı qara otaqda oturdun, altına qara keça 
döşayin, önüna qara qoyun atinin govurmasını gotirin; yeyir - yesin; ye
mirsa - dursun getsin. Bir adamın Id, oğlu-qızı olmaya, onu allah qarğa� 
yıbdır, biz da qarğayırıq" demişdir. 

Galib qarşı ladılar, qara otaqda oturtdular, qara goyun atİndan qovur
manı önuma gatirdilar. " Oğlu-qızı olmayanı allah qarğayıbdır, bil ki, biz 
da �arğayırıq" - dedilar. " Sandanmidir, mandanmidir, narlandir allah 
biza bir yetkin oğul vermir?" - dedi.  Soyladı :  

Xan qızı ,  yerimdan durummu? 
Vaxandan-boğazından tutummu? 
Qaba dizimin altına salımını 
Böyük, iti, polad qılıncımı alima alımını? 
Öz gövdandan baş ını kasimrni? 
Can şirinliyini sana bildirimrni? 
Alca qanın yer üziina tökümmü? 
Xan qızı, sahabi nadir, de mana ! 
Qatı caza veraram indi sana !- dedi . 

Dirsa xanın gadını soylamış,  görok na soylamışdır: 
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Ay Dirsa xan, mana qazablanma ! 
İnciyib acı sözlar söylama ! 
Yerindan qalx, ayağa dur, 
Yer üzünda böyük çadır gur !  



Ayğır, buğra, qoç qırdır ! 
İç Oğuzun, Daş Oğuzun baylerini üstüne yığ ! 
Ac körsan, doydur; çı lpaq görsen, geyindid 
Borclunu borcundan qurtar! 
Tapa kimi at yığ, göl kimi qımız sağdır !  
Böyuk şadl ıq maciisi qur, allahdan arzunu dile ! 
Belka bir ağzı duaimm alqışı ila 
Tanrı bize bir yetkin övlad vera, - dedi . 

Dirsa xan arvadının sözü ila böyük meclis qurdurdu, alahdan istayini 
diladi. Atdan ayğır, davadan buğra, qoyundan qoç qırdırdı . İç oğuz, Daş 
oğuz baylarini ora topladı . Ac gördüsa, doydurdu. Yalın gördüsa, geyin
dirdi . Borclunu borcundan qurtardı .  Tapa kimi at yığdı . Göl kimi qımız 
sağdırdı . 81 götürüb arzularını dilediler. Allah bir ağzı dualının alqışı ila 
övlad verdi. Arvadı hamile oldu . Bir neçe müddetdan sonra bir oğlan 
doğdu. Oğlancığı da yelara verdi, saxlatdı . . .  

At ayağı iti, ozan dili çevik olur.Yiyesi olan yekalir, qabırğalı böyü
yür. Oğlan on beş yaşına girdi . Oğlanın atası köçüb Bayındır xanın adam
lanna qarışdı . 

Deyilana göre , Bayındır xanın bir buğası va bir da buğrası vardı. O 
buğa bark daşa buynuz vursa, un kimi üyüdardi. Bir yazda, bir de payızda 
buğa ila buğranı savaşdınrdılar . Bayındır xan Qalın oğuz bayleri ila ta
maşa baxır, aylanirdi . 

B ir defa, sultanım, yena yazda buğanı saraydan çıxardılar. Demir zan
cirli buğanı üç kişi sağdan, üç kişi de sol yandan tutmuşdu. Galib meyda
nın ortasında qoyub getdilar. Bu vaxt Dirse xanın oğlu üç uşaqla meydan
da "aşıq-aşıq" oynayırdı . Buğanı qoyub gedanda oğlanlara "qaç" dediler. 
Oğlanlann üçü qaçdı ,  Dirse xanın oğlu qaçmadı . Ründür meydanın orta
sında durdu-baxdı. Buğa da hücum edib oğlana sarı geldi . İstadi ki, oğlanı 
halak etsin . Oğlan buğanın alnına çapeki bir zarba vurdu. Buğa dalı-dalı 
getdi, geri qayıdıb oğlana hücum etdi . Oğlan yena buğanın alnına möh
kam bir yumruq vurdu; bu defa buğanın alnına yumruğunu dayadı, iteli
yib meydanın başına çıxardı . 

Oğlanla buğa xeyli çakişdilar. Buğanın iki kürayi üstünde köpük dur
du. Na oğlan, na da buğa üstün galirdi .  Oğlan fikirlaşib öz-özüne dedi : 
"Bir dama direk vururlar, o dama dayaq olur. Man niye bunun alnına da
yaq olub dururam?" Yumruğunu buğanın alnından çakib, yolundan atıldı. 
Buğa ayaq üstünda dura bilmedi , yıxıldı ;  tapesi üste düşdü. Oğlan bıça-
ğına al atdı . Buğanın başını kasdi. 

· 

Oğuz bayleri galib, oğlanın başına toplaşdılar, alısen dediler. "Dadem 
Qorqud gelsin, bu oğlana a� qoyımn; özüyle götürüb, atasının yanına get
sin. Atasından oğlana baylik istesin, text alı b versin" , - dediler. 

Çağırdılar, Dada Qorqud geldi . Oğlanı götürü b atasının yanına getdi. Da
da Qorqud oğlanın atasına soylamıŞ, görak, xanım, na soylamış - demişdir: 
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Hey Dirso xan ! Oğlana bay lik ver, 
Taxt ver, - güclüdür, ardamlidir! 
Boynu uzun bodavi at ver, 
Qoy minsin, hünarlidir! 
Yayiağından on qoyun ver, 
Bu oğlana şişlik olsun, cüssalidir ! 
Qaytabandan qızılı dava ver bu oğlana, 
Qoy yüklasin, hünorlidir! 
Qızıl tağlı hündür ev ver bu oğlana, 
Kölga olsun, ardamlidir! 
Çiyni quşlu cübba - don ver san bu oğlana, 
Qoy geynis in, hünarl idir! 

Bu oğlan Bayındır xanın uca meydanında vuruşmuşdur. Senin oğlun 
bir buğa öldürmüşdür, qoy adı "Buğac" olsun. Adını man verdim, yaşını 
al lah versin, - dedi . 

Dirsa xan oğlana boylik verdi, taxt verdi. Oğlan taxta çıxdı, atasının 
qırx igidini unutdu. O qırx igid hasad apardı ,  kin saxladı .  Bir-birina söy
ledilar "Galin, oğlanı atasının gözündan salaq. Bolka atası onu öldüra, 
hörmatimiz onun atası yanında yena xoş ola, artıq ola", - dediler. 

Bu qırx igidin iyirmisi bir yana, iyiınıisi da o biri yana getdi . 8vvalca 
iyirmisi gedib D irsa xana bu xabari getirdi : " Görürsanmi, Dirsa xan na
lar oldu? Yarımasın sanin oğlun, nankor va fars iz çıxdı . Qırx igidini das
tasina qatıb, Qal ın Oğuzun üstüna yürüş etdi. Harada gözal vardısa, çakib 
aldı . Ağ saqqal l ı qocanın ağzına, ağ birçakl i qarının südüna söydü .. Axan 
duru sulardan, çılpaq yatan Ala dağdan söz-sov adlayıb keçar, xanlar xa
nı Bayınciıra xabar çatar . "Dirso xanın oğlu bela yaramaz işlar görüb" de
salar, yer üzüncia gazmayindan ölmayin yaxşı olar. Bayındır xan sani ça
ğıra�, sana ağır caza verar. Bela oğul sanin nayina garakdir? Bela dedik
da, xanım, o namordlarm iyirmisi da galib çıxdı va bir iftira da onlar ge
tirdiler. Dediler : "Dirsa xan, senin oğlun qalxıb yerindan durdu , köksü 
gözal böyük dağa ova çıxdı . San var ikan ov ovladı, quş vurdu. Anasının 
yanına götürüb geld i . Al şarabın tündünü aldı içdi .  Anas ı ila dilbir olub, 
atasına qasd etmek istayir . Senin oğlun nankor çıxdı . Çılpaq yatan Ala 
dağdan ötüb, xanlar xanı Bayınciıra xabar çatar. "Dirsa xanın oğlu bela 
yaramaz işler görüb" deyarlar . Sani çağırdarlar, Bayındır xanın yanında 
sana caza verarlar. Bela oğu l neyina garakdir? Öldürsana ! " - dedilar. 

Dirsa xan dedi : "Gedin, gatirin öldürüm ! Bela oğul rnana garak 
deyil ! "  

Dirsa xanın nökarlari deyir: "Biz sanin oğlunu neca gatirak? Sanin 
oğlun bizim sözümüzü dinlamaz, bizim sözümüzia galmaz. Qalxıb yerin
dan dur. İgidlarini oxşayıb başına y ığ; oğlunla görüş, yanına alıb ova çıx. 
Quş uçurub ov ovlayanda oğlunu oxlayıb öldür ! 8gar bela öldürmason, 
bil ki , başqa cür öldüra bilmazson ! "  
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Soy lama: 

Salx ım-salxıın dan yelleri osdikda, 
Saqqall ı ,  bozac torağay ötdükda, 
Badavi atlar yiyas ini  göriib kişnedikdo, 
Saqqalı uzun tat kişi azan çakanda, 
Ağlı, qarah seçilen çağda, 
Qalın oğuzun galini-qızı bazanan çağda, 
Köksü gözal böyük dağlara gün dayanda 
İgid bay lar, qahramanlar bir-birila döyüşanda . . . 

Dirsa xan sübh tezdan yerindan durdu.  Oğlunu yanına salıb, öz qırx 
igidinin dostasina qoşdu, ova çıxdı. Ov ovladılar, quş vurdular. O qırx na
mardin bir neçasi oğlanın yanına galib deyir: "Atan dedi, keyiklari qovub 

gatirsin, monim qarşımda toplasın; oğlumun at sayirtmayini, qılınc çal
mağını, ox atmağını görüm, sevinim, öyünüm! 11 

Oğlan cavandır, na bilsin? Keyiki qovub getirir, atasının qarşısında 
qacıqlandırıb-acıqlandırırdı ki, 11 Atam at çapmağıma baxsın-öyünsün; ox 
atmağıma baxsın - farahlansin; qılınc çalmağıma baxsın - sevinsin ! 11 

O qırx namard isa deyir: "Dirsa xan, görürsanmi, ağlam? Çöldan-düz
dan keyiki qovur, senin qabağına getirir ki, keyika atarkan oxla sani vu
rub öldürsün. Oğlun sani öldürmemiş san oğlunu öldür! 1 1  Oğlan keyiki 
qovarkan atasının önündan galib-gedirdi .Dirsa xan Qorqud sinirli bark 
yayını atina aldı. Üzangiya qalxıb möhkam çakdi, sarrast atdı : oğlanı iki 
kürayinin arasından vurub yıxdı. Ox yarasından oğlanın qanı şoruldadı, 
qoynuna doldu. O, badavi atının boynunu qucaqlayıb yera yıxıldı. 

Dirsa kövralib oğlunun üstüne atılmaq istedi . O qırx namard qoymadı. 
Atının cilovun döndarib qarargahına geldi . 

Dirsa xanın arvadı 110ğlancığımın ilk ovudur11 deya atdan ayğır, dava
dan buğra, qoyundan qoç qırdırmışdı . "Ovu qanlı oğuz baylarini yedirim
içirim, sevindirim" dedi . Özünü yığışdırıb yerindan cald durdu. Qırx inca 
qızı da özü ila götürdü. Dirsa xana taraf getdi .  Qapaq qaldırdı. Dirsa xa
nın üzüna baxdı .  Sağına-soluna göz gazdirdi, oğlunu görmedi. Qara bağrı 
sarsıldı . Ürayi tamam yerindan oynadı . Qara qıyma gözleri qan yaşla dol
du. Çağınb Dirsa xana soylayır, görak, xanım, na soylayır: 

Başımın baxtı, evimin taxtı, bari gol ! 
Xan atarnın kürekani 

· 

Xanım anaının sevilanİ 
Atam-anam verdiyi, 
Göz açaraq gördüyüm, 
Könül verib sevdiyim, a Dirsa xan !  
Qalxıb yerindan durdun ,  
Qara yal l ı  gözal Qaz l ıq atını  ınindin. 
Köksü göza.l böyi.ik dağa ova çıxdın. , . , , . 



İki getdin, bir gelirsen , balam ham? 
Qara dövranda tapdığım oğul ham? 
Çıxsın manim bu kor gözüm, a Dirsa xan, yaman sayriyir. 
Kasilsin oğlun aman süd damanm, yaman sızlayır. 
San ilan sancmadan ağca badenim qalxıb şişir. 
Tek, birce oğlum görünmür, bağnm yanır. 
Quru-quru çayiara suçu saldım. 
Qara donlu derviştera nezirler verdim . 
Ac gördüm, - doyurdum; yalın gördüm, - geyindirdim. 
Tepe kimi et yığdım, göl kimi qımız sağdırdım. 
Arzu - dilakla bir oğul gücle tapdım. 
Yalnız oğlumun xaberini, a Dirse xan, de me na ! 
Qarşıdakı Ala dağdan bir oğul uçurdunsa, de men e !  
İti axan coşğun sudan axıtdınsa, de mene ! 
Aslana-qaplana oğlumu yedirtdinse, de mane ! 
Qara donlu, azğın dinli kafidare tutdurdunsa, de mane ! 
Xan atarnın yanına man gedim, 
Ağır xezine, çoxlu qoşun alım, 
Azğın dinli kafır üstüne gedim, 
Yaralanı b Qazlıq atımdan enmeyinca, 
atayimle al qanımı silmayinca, 
Qol-bud olub yer üstüne düşmayinca 
Tek oğlumun yolundan man dönmaram . 
Yalnız oğul xebarini, a Dirse xan, de mene ! 
Qara başım qurban olsun bu gün sene ! - dedi, 

Zanldayıb ağladı. 
+ıvadı bela damşanda Dirse xan cavab vermedi. O qırx nemard qaba

ğa gelerek dedi : "Oğlun sağ-salamatdır, ovdadır. Bu gün-sabah barda isa 
geler. Qorxma, qayğılanma, bay serxoşdur, cavab vera bilmir" . 

Dirse xanın arvadı qayıdıb geri döndü . Dözmadi, qırx ince qızı özü ila 
götürüb. Badevi ata mindi, oğlunu axtarmağa getdi. Qışda-yazda qan bu
zu erimeyen Qazlıq dağına geldi çıxdı. Alçaq yerleri gazdi, çapıb uca 
yerlere çıxdı .  Baxdı gördü ki, bir darenin içinde qarğa-quzğun enir-çıxır, 
qonur-qalxır. Badevi atını sürüb, o tarafa çapdı . 

San deme, sultanım, oğlan o arada yıxılıbmış . Qarğa-quzğun qan gö
rüb, oğlanın üstüne qonmaq isteyirdi. Oğlanın iki ov iti vardı, qarğa-quz
ğunu qovurdu, qonmağa qoymurdu. Oğlan orada yıxılanda Boz atlı Xızır 
oğlanın yanında hazır oldu. Üç defa yarasını aliyle sığallayıb : "Oğlan, 
qorxma, sana bu yaradan ölüm yoxdur. Dağ çiçayi ila anının südü senin 
yarana malhamdir" - deyib yox oldu. 

Oğlanın anası  çapıb , oğlanı olduğu yera galib çıxdı . Baxdı-gördü oğlu 
al qanına bulaşı b yatır. Çağıraraq oğlancığını soylayır, görak, xanım, neca 
soylayır : 
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Qara qıyma gözlarini yuxu almışdır, aç daha ! 
O uzanmış qol-qaçını yığışdır daha! 
Tanrı veren şirin cana geldin daha. 
Üz-gözünde can qalıbsa, oğul, xabar ver mana! 
Qara başım qurban olsun, oğul, sana ! . . .  
Niya axır sanin sulann, Qazlıq dağı, 
Bela axmaqdansa, heç axmasın! 
Niya bitir sanin otlann, Qazlıq dağı, 
Bela bitmakdansa, heç bitmasini 
Keyiklarin qaçar sanin, Qazlıq dağı, 
Qaçar ikan qaçmaz olsun, daşa dönsün! 
Na bilim, oğul, aslandan, yoxsa, qaplandan oldu? 
Na bilim, oğul, bu qaza sana haradan oldu? 
Badaninda canın varsa, xabar ver, oğul, 
Qara başım qurban olsun, oğul, sana! 
Ağız-dildan bir neça söz, xabar mana ! 

Bela dedikda oğlanın qulağına ses daydi . O, başını qaldırdı, azacıq gö
zünü açdı. Anasının üzüna baxdı. Soylamış, görak, xanım, na soylamışdır: 

Bari gel, ağ südünü amdiyim, xanım ana! 
Ağ birçakli , hörmatli, canım ana ! 
"Axar sular deyib qarğama, 

Qazlıq dağının sulannın günahı yoxdur. 
Qaçan keyiklarini qarğama, 
Qazlığ dağının günahı yoxdur. 
Aslanını, qaplanını qarğama, 
Qazlığ dağının günahı yoxdur. 
Qarğayırsan, ataını qarğa, 
Bu suç, bu günah atamındır, - dedi 

Oğlan yena dedi :  "Ana, ağlama; qorxma, bu yaradan mana ölüm yox
dur. Boz atlı Xızır yanıma geldi, üç defa yararnı sığadı . "Bu yaradan sana 
ölüm yoxdur. Dağ çiçayi ila anan südü sana darmandır" , - dedi" .  

Oğlan bela dedikda qırx ince qız yayıhb, dağ çiçayi topladı. Oğlanın 
anası amcayini bir sıxdı, südü gelmedi. İki sıxdı, südü gelmedi. Üçüncü
da özüne bir zarba vurdu, sıxdı, südla qan qanşıq geldi . Dağ çiçayi ila sü
dü oğlanın yarasına çakdilar. Oğlanı ata mindirdilar, götürüb eva getirdi
lar. Oğlanı hakimlam tapşırıb Dirsa xandan gizlatdilar . 

At ayağı iti, ozan dili çevik olur, xanım! Oğlanın yarası qırx günde sa
ğaldı , sap-sağlam oldu. Oğlan ata minir, qılınc qurşanırdı. Ov ovlayır, quş 
vururdu. Dirsa xanın isa xabari yox idi . Oğlunu ölmüş bilirdi. 

O qırx namard bunu duydu. "Na eylayak?" deya düşündüler. "Diı"Sa 
xan oğlunu görarsa, oturmaz, hamımızı qırar" , - dedi ler. "Gelin, Dirsa xa-
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nı tutaq, ağ allarini ardına bağlayaq, ağ boynuna qıl sicim taxaq, götürüb 
kafir ellerina gcdak" - deya Dirsa xanı tutdular, ağ allarini ardına bağla
dılar, boynuna qıl sicim taxdılar, ağ etindan qan çıxınca döydülar. Dirsa 
xan piyada, bunlar atlı gctdilar, qalın kafir ellerina yönaldilar. Dirso xan 
dustaq oldu - getdi . Onun dustaqlığından oğuz baylarinin xabari yox idi. 

San dema; sultanım, Dirsa xanın arvadı bunu duyubmuş; oğlunun qar
şısına gedib soylamış, görak, xanım, na soylayıb demişdir: 

Görürsanmi , ay oğul, nalar oldu? ! 
Sart qayalar oynamadı, yer ovuldu . 
Elda düşman yoxkan atanın üstüne düşman galdi . 
Atanın o qırx namard yoldaşı onu tutdu. 
Ağ allarini ardına bağladılar. 
Ağ boynuna qıl sicim taxdılar. 
Özlari atlı, atanı piyade yeritdilar. 
Alıb uzaq kafir ellerina yöneldiler. 
Xan oğlum! Qalxıb yerindan ayağa dur! 
Qırx igidini dastane qat! 
Atanı o qırx namarddan qurtar! 
Yeri, oğul ! 
Atan sana qıydısa da, san atana qıyma! - dedi . 

Oğlan anasının sözünü sındırmadı . Buğac bay yerindan durdu. Böyük, 
iti polad qılıncını belina qurşadı. Ağ tozluca hark yayını aline aldı. Qızıl 
nizesini aline götürdü. Gözal badavi atın tutdurub mindi . Qırx igidini ya
nına alıb, atasının ardınca çapıb getdi. 

O namardlar da bir yerde dayanıb dincalirdilar. Al şerabm tündündan 
içiqlilar. Buğac xan çapıb yetişdi . 9 qırx namard onu götürüb dedi : 
"Gelin, gedak, o igidi tutaq gatirak. Ikisini bir yerda katira yetirak" . Dir
sa xan dedi : " Qırx yoldaşım, aman verin!  Tanrının birliyina şübha yox
dur. Manim allarimi açın, qolça qopuzumu verin, o igidi geri döndarim. 
Sonra mani ya öldürün, ya da diri aparın" .  

allarini açdılar, qolça qopuzunu verdiler. Dirsa xan, oğlu olduğunu 
bilmadi, qarşıya galib soylayır, görak, xanım, na soylayır: 
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Boynu uzun badavi atlar gedirsa, manimki gedir, 
İçinda senin da mindiyin varsa, igid, de mana, 
Savaşmadan-vuruşmadan alıb verim, qayıt geri ! 
Yaylaqdan on min qoyun gedirsa, manimki gedir, 
İçinda senin da şişliyin varsa, söyla mana, 
Savaşmadan-vuruşmadan alım verim, qayıt geri ! 
Qaytabandan qızılı dava gedirse, monimki gedir, 
İçinda sanin da yükladiyin varsa, söyla mana, 
Savaşmadan-vunışınadan alıb verim, qıyıt geri ! 



Qızıl tağlı uca evler gedirse, meniınki gedir, 
İçinde senin de otağın varsa, igid, söyle mena. 
Savaşmadan-vuıuşmadan alıb verim, qıyıt geri ! 
Ağ üzlü, ala gözlü gelinler gcdirse, meniınki gedir, 
İçinde senin d0 nişanlın varsa, igid, söyle mene. 
Savaşmadan-vuruşmadan alıb verim, qıyıt geri ! 
Ağ saqqallı qocalar gedirse, menimki gedir, 
İçinda senin da ağ saqqallı atan varsa, de mene, 
Savaşmadan-vuruşmadan xilas edim, qıyıt geri ! 

Oğlan burada atasına soylamış, görak na soylamışdır: 

Boynu uzun badavi atlar gedirsa, saninki gedir; 
Menim da içinda mindiyim var 

Qırx nammda qoymaram! 
Qaytabandan qızılı deve seninki gedir, 
Meniın de içinde yüklediyim var, 

Qırx namarda qoymaram ! 
Yaylaqdan geden min-min qoyun saninkidir, 
Manim da içinde şişliyim var, 

Qırx namerde qoyınaraın! 
Senin ağ üzlü, ala gözlü galinlarin gedirsa, 
İçinda manim da nişanlım var, 

Qırx namarda qoymaram! 
Qızıl tağlı uca evlerin gedirsa, 
İçinda ınanim da otağım var, 

Qırx namarda qoymaram! 
Senin ağ saqqallı qocaların gedirsa, 
İçinda manim da bir ağlı çaşmış, 
Başı itmiş qoca atam var, 

Qırx namarda qoymaram! - dedi. 

Qırx igidina çalmasını yelladi, al eyledi .  Qırx igid badavi atını oynat
dı, oğlanın yanına yığıldı. 

Oğlan qırx igidini götürüb, atını iwli sürdü, vuruşdu, döyüşdü. Kiminin 
boynunu vurdu, kimini dustaq etdi. Atasını xilas edib qayıtdı ,  geri döndü. 

Dirsa xan burada oğlunun sağ olduğunu bildi . Xanlar xanı, oğlana 
baylik verdi,  taxt verdi .  Dadam Qorqud boy boyladı, soy soyladı , bu 
oğuznamani düzdü-qoşdu, bela dedi : 

Onlar da bu dunyadan geldi , keçdi.  
Karvan kimi qondu, köçdü . 
Onları da yer gizladi , ecol ald ı .  
Fani dünya yeno qald ı . . .  
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Qara ölüm galdikda keçid versin. 
Sağlıqla dövlatini allah artırsın. 
O öydüyüm uca tanrı yar olub yardım etsin. 
Xeyir"dua verak, xanım: 
Yerli böyük dağların yıxılmasın ! 
Kölgalica uca ağacın kasilmasin ! 
Coşğun axan gözal suyun qurumasın! 
Qanadlarının ueları qınlmasın ! 
Çaparkan ağ"boz atın büdramasin ! 
Döyüşanda böyük, iti polad qılıncın ködelmasin! 
Vuroşarkan uzun nizan ayilmasin ! 
Ağ birçakli ananın yeri behişt olsun! 
Ağ saqqalh atanın yeri cannet olsun! 
Haq yandıran çırağın daim yansın ! 
Qadir tanrı seni namarda möhtac eylamasin, 

Xanım hey ! . .  

Salur Qazanın evinin ya!malandı!ı boy 
Bir gün Tüklü quşun balası, yazıqların ümidi, Aınit soyunun aslanı , 

Qaracığın qaplanı, Qonur atın yiyasi, Uruz xanın ağası, Bayındır xanın 
kürakani, Qalın oğuzun dayağı, igidlarin arxası Ulaş oğlu Salur Qazan 
yerindan durmuşdu. Doxsan otaqh uca evlerini qara yer üzerinda tikdir" 
mişdi . Doxsan yerde böyük ipek xalı döşatdirınişdi. Saksan yerde küplar 
qoyulmuşdu. Qızıl qadahlar-sürahilar düzülmüşdü. Doqquz qara gözlü, 
göyçak üzlü, saçı arxada düyünlanmiş, köksü qızıl düymali, allari bile
yin4an xanalı , barmaqları naxışlı, gözal kafır qızları Qalın oğuz baylarina 
şarab paylayırdılar. 

Ulaş oğlu Salur Qazan içdi-içdi, axırda şerabm tesiri başına vurdu. O, 
qaba dizleri üstüne çökdü, dedi: "Sözümü dinleyin, sesima ses verin, 
beyler!  Yata-yata yanımız ağrıdı . Dura-dura belimiz qurudu. Duraq ge
dak, a beyler! Ov ovlayaq, quş vuraq, sığın-keyik yıxaq, qayıdıb otağımı
za düşak: yeyib-içak, günümüzü xoş keçirak! " .  

Qıyan Salcik oğlu Deli Dondar dedi: "Beli, xan Qazan, maslahatdir" . 
Qaragüna oğlu Qarabudaq dedi: "Ağam, Qazan, maslahatdir" Onlar 

bela dedikda Atağızlı Aruz qoca iki dizi üstüne çöküb dedi: "Ağam Qa
zan, sası dinli Gürcüstan sarhaddine gedirsan, qarargahının üstünda kimi 
qoyursan?" .  

Qazan dedi : "Oğlum Uruz üç  yuz igidla evimin keşiyinde dursun" . 

Qonur atını çakdirdi , mindi. Deli Dondar Tapalqaşqa ayğınnı mindi .  Qa
zan beyin qardaşı Qaragüüna Göy badavi atını tutdurub mindi . 

Bayındır xanın düşmanini mağlub eden Şir Şamsaddin Ağ atını çak
dirib mindi.  
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Parasann Bayburd hasarından sıçrayıb aşan Beyrak Boz ayğırına 
mi ndi .  

Qonur atlı Qazana "keşiş" deyan bay Yeynak Duru ayğınna mindi . 
Saymaq istesem, tükanan deyil;  Qalın Oğuz bayleri atlandılar. Böyük 

qoşun Ala dağa ova çıxdı. 
Kafirlerin casusu bunu gördü; çuğul gedib, Şöklü Maliye xabar verdi. 

Y eddi min qaftanının arxası cınq, kesik qara saçlı, sası dinli, din düşmani, 
alaca atlı kafir mindi çapdı, gece yansı Qazan beyin düşargesina geldi. 
Kafidar onun qızıl tağlı evlerini çalıb-çapdılar, qaza hanzer qızını-galini
ni çığırışdırdılar. Tövla-tövla şahana atiarını mindilar. Qatar-qatar qızılı 
davalarini yedaklayib apardılar. Qiymatli xazinasini, bol pulunu talan et
dilar. Qırx inca belli qız i la Boyu uzun Burla xatun esir getdi . Qazan be
yin qarımış anası qara dave boynundan asılı getdi . 

Qazan xanın oğlu Uruz bay üç yuz igidla ali bağlı ,  boynu bağlı getdi. 
İlak qoca oğlu Sarı Qalmaş Qazan beyin evi üstünda döyüşda helak oldu. 

Qazanın bu işlerden xaberi yox idi. 
Kafir dedi:  "Baylar, Qazanın tövla-tövla şahane atiarını minınişik, 

qızıl-gümüşünü talan etmişik, qırx igidla oğlu Uruzu dustaq etmişik. 
Qatar-qatar develerini getirmişik, qırx ince belli qızla Qazanın arvadını 
tutınuşuq. Biz bu heyfleri Qazana vurmuşuq" . Kafirlardan biri dedi: "Qa
zan bayda bir heytirniz qaldı " . 

Şöklü Malik dedi: "8da, aznavur, ne heyfımiz qaldı?" .  Kafir: "Qaza
nın Qapılı Darbaı:ıdda on min qoyunu vardır. O qoyunları da götürsak, 
Qazana çox böyük ziyan vurardıq" , - dedi. Şöklü Malik: "Altı yüz kafir 
getsin, qoyunu getirsin", - dedi. 

Altı yüz kafir atlandı, qoyun üzerine yürüş etdi. 
Geca yatarkan Qaraca çoban yuxuda qara qayğılı ehvalat gördü. Hövl

nak ayağa durdu. Qabangücü ve Demirgücü adlı iki qardaşını yanına ça
ğırdı . Ağılın qapısını berkitdi .  Üç yerde tape kimi daş yığdı, ala qollu sa
pandını aline aldı. 

Qaraca çobanın üstünü qaflaten altı yüz kafir aldı . Onlar dediler: 

Qaranlıq axşam olanda qayğılı çoban ! 
Qar-yağış yağanda od-ocağlı çoban ! 
Südü, pendiri bol, qaymaqlı çoban! 

Qazan beyin qızıl tağlı uca evlerini biz yığmışıq. Tövla-tövla şahana 
atiarını biz minmişik. Qatar-qatar qızı l davesini biz yedeklemişik . Qan
cıq anasını biz getirmişik. Qiymetli xezinasini, bol pulunu biz talan etmi
şik. Qaza benzer qızını-gelinini biz esir etmişik. Qırx igidla Qazanın oğ
lunu biz tutmuşuq. Qırx ince belli qızla Qazanın arvadını biz gatirmişik. 
Ay çoban, uzaqdasan-yaxındasan, bari gel ! Baş endirib tazim et ! Bize sa
lam ver, öldürmayek! Seni Şöklü Malikin yanına aparaq , beylik alıb ve
rak . Çoban deyir: 
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Boş-boş danışma, itim kafır !  
İtiınla bir yalaqdan yal içen azğın kafir, 
Altındakı alaca atını na öyürsan? 
Ala başlı keçimca görünmez ınana!  
Başındakı dab i lqani na öyürsan , ay kafir? 
Başıındakı papağımca görünmez mana!  
Altmış  tutarn nizani na öyürsan, murdar kafır? 
Qırmızı dayanayiınce görünmez mana ! 
Qılıncını na öyürsan, ay kafır? 
8yri başlı çövkanımca görünmez mana!  
Belinda doxsan oxunu na öyürsan, ay kafir? 
Ala qollu sapandırnca görünmez mana ! 
Uzaqdasan-yaxındasan, bari gel ! 
İgidlarinin zerhasini gör, sonra get ! 

Kafidar sakitca irali cumub ox atdı lar. İgidlar igidi Qaraca çoban sa
pandının ağzına daş qoydu, atdı. Birini atanda ikisini-üçünü yıxdı. Kafir
lerin göziina qorxu düşdü. Qaraca çoban kafırin üç yüzünü sapand daşı ila 
ycro serdi .  İki qardaşı isa oxlandı, halak oldu. 

Çobanın daşı tükendi ; qoyun demir, keçi demir, sapandın ağzına qoyur 
atır, katiri yıxırdı. 

Kafirin gözü qorxdu, dünya-alarn başına qaranlıq oldu. Dediler: "Ar
zusu gözünda qalsın bu çoban birdan bizim hamımızı qırar? ! " .  Daha dur
mayıb qaçdılar. 

Çoban halak olan qardaşlannı dafi etdi. Kafirlarin !eşinden bir böyük 
topa düzaltd i , çaxmaq çaxıb od yandırdı. Yapıneastndan kasib yandırdı, 
quruııpunu yarasına basdı. Yol� ayrisin i tutub oturdu. Ağladı, sızladı. 
Dedi : " Salur Qazan, bay Qazan! Ölüsanmi ,  dirisonmi? Bu işlerdan xaba
rin yoxdurmu?" 

San deme, xanım, o gece Qalın Oğuzun dayağı , Bayındır xanın küre
kani , Ulaş oğlu Salur Qazan yuxuda qarma-qarışıq ahvalat gördü, hövl
nak ayağa durdu. Dedi: n Qardaş ım Qaragüna, bilirsanınİ yuxumda no gö
ründü? Qara-qayğıl ı  ahvalatlar gördüm . Gördüm ki, yumruğurnda bir şa
hin çarpınıb, quşumu elimdan alır. Hündür evimin üzarina göydan ildırım 
çaxdığını gördüm. Qatı, qara dumanın düşargamin üstünü bürüdüyünü 
gördüm. Quduz qurdların evimi deldiyini gardüm . Qara davanin ensem
dan qapdığını gördüm. Gördüm ki, qara saçım qarğı kimi uzanır, uzandıq
ca gözümü örtür. 8l larimda on barınağıını qan içinda gördüm. Bu yuxunu 
görandan bari ağ l ımı-huşumu yığa bilmiram. Xan qardaşım, manim bu 
yuxumu yoz man imçin !  n . 

Qaragüna dedi : nQara bulud dcdiyin senin taleyindir. Qar ila yağmur 
senin qoşunundur. Saç qayğıdır, dardi-sardir. Qan-qanqaralıqdır. Qalanın 
yoza bilıniram, allah yozsun

n
. 
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Bela dedikda Qazan dedi : "Manim ovumu pozına, qoşunuınu dağıtma! 
Man bu gün Qonur atı çapı b, üç günlük yolu bir günde gedaram; eva day
madan yurduma baş çakaram . Bgar salaınatlıqdırsa, axşam olmadan ye
na senin yanını galaraın . Oradakılar sağ-salamat deyilsa, başınıza çare 
edin. Man daha getdim . Qazan bay Qonur atını mahrnızladı, yola düşdü. 
Gol ib-galib yurduna çatdı. Gördü ki, yurdunda bir tazı qalıb, quzğun do
taşır. Qazan bay burada yurdu ila soraqlaşıb, görak, xanım, nece soraqla
şıb, na demişdir: 

Qohum-qabilali komam-yurduın! 
Qulanla sağına-keyika qonşu yurduın! 
Seni düşman haradan talayıb, gözal yurdum! 
Uca evimin tikilisi , yurdu qalmış, 
Qoca anaının oturduğu yer da qalınış .  
Oğlum Uruzun ox atdığı nişan qalmış .  
Baylarİn at çapdırdığı meydan qalmış .  
Qara matbaxin yerinda ocağ qalmış . . . 

Bu halı gördükda Qazanın qara qıyıq gözlarİ qan-yaşla doldu. Qanı da
marlannda qaynadı. Qara bağrı sarsıldı. Qonur atını dizleri ila vurub, ka
firin keçdiyi yola düşdü, getdi . Qazanın qarşısın da bir su çıxdı .  Qazan de
di: "Su, tanrının üzünü görmüşdür. Man bu su ila soraqlaşım ! "  Görak, xa-
nım, neca soraqlaşdı. Qazan dedi : 

· 

Çağlayaraq qayalardan çıxan su! 
Ağac gernilari atıb-tutan su ! 
Hasan ila Hüseynin hasrati su! 
Bağ ila bostanın zineti su! 
Ayişa ila Fatimanin baxışı su! 
Şahana ile Fatimanin baxışı su ! 
Şahana atiann içdiyi su ! 
Qızıl davalatin galib keçdiyi su! 
Çevresinda ağ qoyunlann yatdığı su ! 
Vurdumdan bir xabar bilirsansa, de mana ! 
Dardli başım qurban olsun ! Suyum, sana ! 

Su neca xabar versin? ! Sudan keçdi, bu defa bir qurda rast geldi. 
"Qurd üzü uğurludur, qurdla bir soraqlaşım" , - dedi . Görak, xanım, neca 
soraqlaşdı : 

Qaranlıq axşam olanda günü doğulan ! 
Qarla yağış yağanda ar kimi duran ! 
Qaracıq atları kişnaşdiran ! 
Qızı l  dava gördükda inlaşdiran ! 
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Ağca qoyun göranda quyruğuyla qamçı çakan ! 
Arxasıyla vurub, bark ağı lın ardını sökan ! 
Burma-axta kök qoçları alıb-tutan ! 
Qanlı quyruq üzüb şap-şap udan! 
Ulaşması köpekleri taşvişa salan! 
8lda maşal çobanlan geca vaxtı yüyürden ! 
Vurdumdan bir xeber bilirsense, de mene! 
Dardli başım qurban olsun, qurdum, sana ! - dedi. 

Qurd neca xabar versin? ! Qurddan da ötüb-keçdi. Qaraca çobanın qara 
köpayi Qazanın qarşısında galdi. Qazan qara göpakla soraqlaşdı, görak, 
xanım, neca soraqlaşdı : 

Qaranlıq axşam olanda hav-hav hüran! 
Turş ayran tökülanda şap-şap içan! 
Galan yadı , oğrunu qorxudan ! 
Hürmayiyla qorxudaraq hürküdan! 
Vurdurnun xabarini bilirsansa, de mana ! 
Dardli başım sağ olduqca 
Vaxşılıqlar edim, köpek, sana! - dedi. 

Köpek neca xabar versin? ! Köpek Qazanın atının ayağına atılıb-dü
şür, zing-zing zingildayir. Qazan qamçı ila köpayi vurdu. Köpak çekildi, 
galdiyi yolla getdi. Qazan köpayi qovlayıb, Qaraca çobanın yanına geldi. 
Çobanı gördükda soraqlaşdı, görak, xanım, neca soraqlaşdı . 

Qaranlıq axşam olanda qayğılı çoban ! 
Qarla yağış yağanda od-ocağlı çoban! 
Sesimi anla, sözümü dinle ! 
Evimin buradan keçdiyini gördünümü, de mana! 
Derdli başım qurban olsun, çoban, sana! - dedi 

Çoban dedi : 
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Ölmüşdünmü, itmişdinmi, a Qazan! 
Harda gazirdin, haradayın, a Qazan! 
Dünan yox, o biri gün evin buradan keçdi. 
Qoca anan qara dava boynundan asılı keçdi . 
Qırx ince belli qızla arvadın -
Boyu uzun Burla xatun ağlayıb burdan keçdi. 
Qırx igidla oğlun Uruz başı açaq , ayağı yalın 
Kafirlerin yanınca dustaq getdi . 
Tövla-tavla atiarını kafir minmiş . 
Qatar-qatar qızıl davalarini kafir yedaklaıniş , 
Qızıl-gümüş, pul xazinani kafır talamış ! . .  



Çoban bela deyarkan Qazan ah çakdi, ağlı başından çıxdı . Dünya-alem 
başında qaranlıq oldu. Dedi : "Ağzın qurusun, çoban! Dilin çürüsün, çoban ! 
Allah senin alnına bala yazsın, çoban! " .  Qazan bela deyanda çoban söyledi: 

Na danlayırsan mani, ağam Qazan? 
Yoxsa heç köksünde yoxmudur iman? 

Altı yüz kafir da manim üstüma geldi. İki qardaşım halak oldu. Üç yüz 
kafiri öldürdüm, cezasına çatdırdım. Senin qapından bir kök qoyun, arıq 
toğlu da kafirlara vermadim. Üç yerdan yaralandım, derdli başım duman
landı, yalqız qaldım. Günahım budurmu? Sonra çoban dedi : 

Qonur atını mene ver! 
Altmış tutamlıq nizani mana ver! 
At o böyük qalxanını, mane ver! 
Böyük, iti, polad qılıncını mene ver! 
Oxqabından saksan oxunu mana ver! 
Ağ tozluca tutacaqlı berk yayını mana ver! 
Gedim kafırin qolundakı şahinini öldürüm. 
Paltarımın qolu ila alnıının qanını silim. 
Ölersem, qoy senin uğrunda men ölüm! 
Allah qoyarsa, evini men xilas elayim ! 

Çoban bela dedikda Qazan qaharlandi. Yola düzali b götürüldü. Çoban 
da Qazanın ardından yetişdi. Qazan dönüb baxdı, soruşdu: "Oğul, çoban, 
hara gedirsan?" Çoban dedi "Ağam Qazan, san evini-ailanİ xilas etmeye 
gedirsan, man da qardaşımın qanını almağa gedirem" . 

Bela dedikda Qazan soruşdu: "Oğul, çoban, qarnım acdır. Yemaya bir 
şeyin vardımı?" Çoban dedi : "Beli, ağam Qazan, geeaden bir quzu bişirib 
qoymuşam. Gel bu ağacın dibinde oturaq, yeyak". 

Endiler. Çoban dağarcığını çıxardı. Yediler. Qazan fikirlaşdi, dedi: 
"ager çobanla getmali olsam, qalın oğuz bayleri bunu başıma qaxınc 
ederler. Çobanla olmasaydı, Qazan kafiri mağlub etmezdi" ,  deyarlar. 

Qazana qeyrat geldi . Çobanı bir böyük ağaca möhkamca sarıdı . Atlan
dı, getdi. Çobana dedi : "ada, çoban ! Qarnın acmamış, gözün qaralmamış
kan bu ağacı qopar! Y oxsa seni burda qurd-quş yeyer" . 

Qaraca çoban güc eladi, iri ağacı yeriyla-yurduyla qopardı, arxasına 
alıb Qazanın ardınca düşdü. 

Qazan baxdı gördü, çoban ağacı arxasına alıb gelir. Qazan soruşdu: " 
ada, çoban, bu ağac nadir?" .  Çoban dedi : "Ağam Qazan, bu ağac ona gö
radir ki, san kafıri basarsan, qamın acar, man da sana bu ağacia yemek 
bişiraram" .  

Bu söz Qazana xoş geldi . Atından endi, çobanın al larini açdı .  Bir dafe 
alnından öpüb dedi :  "Allah manim evimi baladan qurtarsa, seni bütün i l
xı lanma başçı qoyaram" .  İkisi birlikde yola düzeldi . 
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Bu yanda Şöklü Malik keyfi kök, kafırlarla yeyib-içib oturmuşdu. 
Dedi : "Bcylar, bilirsizmi, Qazana neca hcyif vurrnaq lazımdır? Boyu 
uzun Burla xatunu gatirdak, bada paylasın ! " . 

Boyu uzun Burla bunu cşitdi, ürayina-canına od düşdü. 
Qırx inca belli qızın içina girib, öyüd-nasihat verdi, dedi :  "Qazan ba

yin xatunu hansınızdır?" - deya hans ınıza yapışarlarsa, qırx yerdan sas 
verarsiz" .  

Şöklü Ma likdan adam galdi : "Qazan bayin xatunu hansınızdır?" deya 
soruşdu . Qırx yerdan sas galdi . Hansıdır, bilmadilar. Kafim xabar verdi ler: 
"Birina yapışdıq, qırx yerdan avaz galdi . B ilmadik, hansıdır" , - dediler. 

Kafir dedi : "8da, gedin Qazanın oğlu Uruzu dartıb çangeldan asın. Ağ 
etindan qıyma-qıyma çakin ; qara qovurrna bişirib, qırx bay qızına apann. 
Har kim yedi , o deyil. Her kim yemedi , odur. Götürün-gelin, şarab pay
lasın ! " .  

Boyu uzun Burla xatun oğlunun yanına geldi . Çağırılı oğluna söyler, 
görak, xanım, na söyler: 

Oğul , oğul, ay oğul ! 
Bi l irsanmi, nalar oldu? 
Söylaşdilar xısın-xısın, 
Duydum işini kafirin . 
Qızıl tağlı uca evimin dirayi oğul ! 
Qaza hanzer qız-galinimin çiçayi oğul !  
Oğul, oğul, ay oğul !  
Doqquz ay dar qamımda gazdirdiyim oğul ! 
On ay deyanda dünyaya gatirdiyim oğul! 
Balayini beşikda baladiyim oğul ! 

Kafirlar fikirlarini dayişiblar; deyiblar ki, Qazan oğlu Uruzu bahsdan 
çıxanb, örkanla boğazından asın. İki kürayindan çangala sancın, qıyma
qıyma ağ atindan çakin. Qara qovurrna edin, qırx bay qızına apann. Har 
kim yedi, o deyil . Har kim yemadi , o Qazanın xatunudur; çakin gatirin, 
döşayimiza salaq, şarab paylatdıraq! Sanin atindan, ay oğul, yeyimmi? 
Yoxsa iyranc dinli kafirin döşayina girimmi? Ağan Qazanın namusunu 
tapdayımmı? Neylim, ay oğul? ! - dedi . 

Uruz dedi : 
"Ağzın qurusun, ana! Dilin çürüsün, ana ! "Ana haqqı - tann haqqı" de

yilmasaydi, qalxıb yerimdan durardım, yaxandan-boğazından tutardım. 
Qaba dizimin altına salardım. Ağ üzünü qara yera çırpardım. Ağzından
üzündan qan şoruldayardı . Can şirin l iyini sana göstarardim. Bu na söz
dür? Saqın , xanım ana ! Manim üzarima galmayasan ! Maniİn üçün ağla
mayasan ı Qoy mani, xanım ana, çangala sancsınlar! Qoy etirndan çak
sinlar, qara qovunna edi b, qırx bay qızının önüna aparsınlar. Onlar bir ye
yanda, san iki  dafa ye ! Kafırlar duymasıiılar, sani tanımasınlar. Taki 
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murdar dinli kafırin döşayina düşmayasan . Onlara şarab paylayıb, atam 
Qazanın namusunu sındırmayasan. Saqın ! " .  

Oğlan bela deyanda gözünün yaşı gildir-gildir axdı . Boyu uzun, beli 
inca Burla xatun boyun-qulağını tutdu, yıxıldı .  Payız alması kimi al yana
ğını  yırtdı-dağıtdı .  Qarğı kimi qara saçını yoldu . "Oğul" , "Oğul" deyib, 
zar-zar ağladı. Uruz dedi : 

Xanım ana !  Qabağımı kasib na inlayirsan? 
Niya zanyırsan, niya ağlayırsan? 
Bağrımı, ürayimi na dağlayırsan? 
Keçmiş günlarimi na andırırsan? 
Ay ana ! erab atlan olan yerda 
Bir qulunu tapılmazmı? 
Qızıl davalar olan yerda 
Bir quzusu tapılmazmı? 
San sağ ol, xanım ana ! Atam sağ olsun ! 
B ir manim kimi oğul tapılmazmı? ! 

Bela dedikda anası döza bilmadi .  Ana gcdib, qırx inca belli qızın ara
sında girdi. 

Kafırlar Uruzu tutub, qanara dibina gatirdilar. Uruz dedi : "Ay kafır, 
amandır, tanrının birliyina şübha yoxdur ! Qoyun mani, bu ağacia danı
şım" . Çağın b ağaca soylam ış, görak, xanım, na soylamışdır: 

Sonra dedi: 

Sana "Ağac ! "  " Ağac ! "  deyiramsa, çakinma, ağac ! 
Makka ila Medinanin qapısı ağac ! 
Museyi-Kalimin asası ağac ! 
Böyük-böyük sulann körpüsü ağac ! 
Nahank-nahank danizlarin gamisi ağac ! 
elinin Düldülünün yalıari ağac ! 
elinin qılıncının qınıyla dastayi ağac ! 
İmam Hasanla Hüseynin beşiyi ağac ! 
erin da, arvadın da, qorxusu ağac ! 
Başını tutub baxarsam, başsız ağacsan ! 
Dibini tutub baxarsam, dibsiz ağacsan ! 
Mani sandan asarlar, götürma, ağac ! 
Götürsan, igidliyim sani tutsun, ağac ! 
Garak bizim elda olaydın, ağaç ! 
Qara hindu qullarıma buyuraydım, 
Sani para-para doğrayaydılar, ağac ! 

Tövla-tövla bağlanan atıarımdan heyf1 . 
"Qardaş" dcya sızlayan yoldaşlarıından heyf! 
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Yumruğurnda qanad çalan şahin quşumdan heyfl 
Yeter ila Tutan kimi tazımlarımdan heyfl 
Baylikdan doymadım, özümdan heyfl 
İgidlikdan yorulmayan canımdan heyfl 

Uruz hönkür-hönkür ağladı, yanıq ciyarini dağladı . 
Bu zaman, sultanım, Salur Qazanla Qaraca çoban çaparaq yetdi. Çoba

nın sapandının daşlığı üçyaşar dana darisindan, sapandının qollan isa üç 
keçi tükünden düzalmişdi . Sapandın çatısı bir keçi tükünden idi. Har 
atanda on iki batman daş atardı. Atdığı daş yere düşmazdi. Yere düşse da, 
toz kimi sovrular, kül kimi ovulardı. Üç iladak daşının düşdüyü yerin otu 
bizmadi. Bayırda kök qoyun da, anq toğlu da qalsaydı, sapandın qorxu
sundan qurd galib yemazdi. 

Sultanım, Qaraca çoban çatan kimi sapandını işe saldı . Dunya-alam 
kafırin gözünda qaraldı. Qazan dedi: "Qaraca çoban, qoy anaını kafirdan 
istayim, at ayağı altında qalmasın" .  

At ayağı iti, ozan dili çevik olur. Qazan kafıri çağınb soylamış, görak, 
xanım, na soylamışdır: 

Ay Şöklü Malik! 
Qızıl tağlı uca evlerimi götürüb galmisan, 

Sana kölgalik olsun ! 
Qiymatli xazinami, bol gümüşüınü götürmüsan, 

Sana xarclik olsun ! 
Qırx ince belli qızla Buda xatunu gatirmisan, 

Sana esir olsun! 
Qırx igidla oğlum Uruzu gatirib galınisan, 

Senin qulun olsun! 
Tövla-tövla şahana atlarıını gatirib galmisan, 

Senin miniyin olsun ! 
Qatar-qatar davalarimi gatirib galmisan, 

Senin yükünü daşısın. 
Qoca anaını gatirmisan, ay kafir, 

Anaını ver mana ! 
Savaşmadan-vuruşmadan qayıdım geri, 

Dönüb gedim! 

Kafidar dediler: 
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Qızıl tağlı uca evini gatirmişik, bizimdir! 
Şöklü Malik qırx ince belli qızla Buda xatunu 

Gatirmişdir, bizimdir! 
Qırx igidla oğlun Uruzu gatirmişdir, bizimdir! 
Tövla-tavla atlarını ,  qatar-qatar davalarini 



Gatinnişdir, bizimdir !  
Qarıcıq ananı gatiımişiksa , bizimdir, 
Sana venm>rik ; Y ayxan keşiş oğluna vcrarik, 
Yayxan keşiş oğlundan oğlu doğular, 
Biz onu sana avaz qoyarıq ! 

· 

Bela dedikd;J Qaraca çobanın acığı tutdu, dodaqları sayridi . Çoban dedi: 

Ehey, dinsiz, huşsuz kafir! 
Ağılsız, başsız kafı.r ! 
Qarşıdıkı qarlı dağlar 
Qarıyıbdır, otu bilınaz. 
Qan-qadalı irınaqlar 
Quruyubdur, suyu galmaz . 
Şahana-şahbaz atlar 
Qarıyıbdır, qulun verınoz . 
Qızıl-qızı l  davalar da 
Qarıyıbdır, köşak verınoz. 
A kafir, Qazanın anası 
Qocalıbdır, oğul verınoz. 

Şöklü Malik, cins toxuma meylin varsa,  qara gözlü qızını gatir Qazana 
ver ! Ay kafir, sanin qızından oğlu doğulsun, siz onu Qazan bayin xidma
tina göndararsiniz! 

Bu vaxt Qalın Oğuz baylarİ gal ib yetişdi, xanım, görak, kimlar galdi : 
Qaradara ağzında qara buğa dorisindan beşiyinin yeriiyi olan, acığı ttı

tanda qara daşı kül eylayan, bığını boynu dalında yeddi dafa düyünlayan, 
igidlar igidi, Qazan bayin qardaşı Qaragüna çaparaq yeti şdi : "Çal qılıncı 
m, qardaşım Qazan, yetdim" - dedi .  

Bunun ardınca, görak, kimlar yctişdi : 
Damir qapı Darbanddaki damir qapını hücumla alan, altmış tutamlıq 

böyük nizasinin ucunda igidlari böyürdan Qıyan Salcik oğlu Dali Dondar 
çaparaq yetişdi :  "Çal qılıncını, ağam Qazan, yetdim ! - dedi . 

Bunun ardınca, xanım, görak, kimlar yetişdi . 
Amidla Mardin qalasını vurub-yıxan, damir yaylı Qıpçaq Malika qan 

qusduran, galarak Qazanın qızını mardikla alan, oğuzun ağ saqqall ı  qo
calan göranda o igida "ohson" deyan, al maxmar şalvarl ı ,  atı mavi qotazlı 
Qaragüna oğlu Qarabudaq çaparaq yeti şdi : "Çal qılınc ını , ağam qazan, 
yetdim ! " - dedi. Bunun ardınca, görak, xanım, kimlar yetişdi: 

İcazasiz Bayındır xanın düşmanini basan , altmış min kafiro qan qus
duran , ağ-boz atının yal ı üzarinda qar yığı lan Qaflat qoca oğlu Şir Şam
saddin çaparaq yetişdi : "Çal qılıncın ı ,  ağam Qazan, çatdım ! " - dedi . 

Bunun ardınca, görak,  xanım, kimlar yetişdi : 
· 

Parasarın Bayburd hasarından s ıçrayıb aşan, al rangl i  golin otağına 
qarşı galan, yedd i qızın üm idi . Qa l ın Oğuzun ınuj daçisi,  Qazan bay in si-

289 



l ahdaş ı ,  Boz ayğırlı Beyrak çaparaq yetişdi : "Çal qıl ıncını , ağam Qazan, 
çatdım ! " - dedi .  

Bunun ardınca, xanım, görak, kimlar yetişdi : 

Çalım-çarpaz çalmalı , çal qaraquş ardomli ,  qurama qurşaqlı, qulağı qı
zıl  küpoli, Qalın Oğuz baylarini bir-bir atından yıxan, Qazlıq qoca oğlu 
Yeynak bay çaparaq yetişdi : "Çal qılıncını, ağam Qazan, çatdım! " - dedi .  

Bunun ard ınca, xanım, görak, kimlar yetişdi : 
Altmış taka daris indan olan kürkü topuqlarını örtmayan, altı crkak da

ris indon papağı qulağını örtmayan, qolu-budu uzunca, baldırlan ince Qa
zan beyin dayısı At ağızlı Anız qoca çaparaq yetişdi : "Çal qılıncını ,  ba
yim Qazan, çatdım ! "  - dedi . 

Bunun ardınca, xanım, görak, kimlar yetişdi: 
Gedib peyğambarin üzünü gören, galorak oğuzlar içinda ona tarafdar 

çıxan, acığı tutanda bığlarından qan çıxan, bığı qanlı Bükdüz aman çapa
raq yetişdi : "Çal qıl ıncın ı , ağam Qazan, çatdım! " - dedi . 

Bunun ardınca, görak, kimlor yetişdi: 
Kafirlari it ardına qoşub-alçaldan, eldan çıxıb Ayğırgözlü suyunda at 

üzdüran, alli yeddi qalanın açarını alan, Ağ Maliyin Çeşma qızına evia
nan Sufı Sandal Mal ika qaıı qusduran, qırx cübba bürünüb otuz yeddi qa
la bayinin gözal qızlarını oğurlay ıb bir-bir boynunu qucan, üzündan-do
dağından öpan İlak qoca oğlu Alp aran çaparaq yetişdi : "Çal qılıncını, 
ağam Qazan, çatdım! " - dedi. 

Sayılmaqla oğuz bayleri tükanmaz. Hamı yetişdi . Tarniz suda yuyun
dular. Ağ alınlarını yera qoydular. İki rükat namaz qaldılar. Adı aziz Ma
hammada salavat gatirdilar. Sakitca kafirin üstüna at saldılar, qılınc çaldı
lar. Gumbur-guınbur nağaralar döyüldü. Burması qızıl tunc borular çalındı. 

O gün casur ar igidlar balli oldu. O gün namardlar gizlanınaya yer ax
tarqı .  O gün bir qiyamat savaş oldu, meydan dolu baş oldu; başlar top ki
mi lasildi. Şahana atlar qaçanda nalı düşdü. Böyük-uzun nizalar sancılıb 
süstaldi . Böyük, iti polad qılınclar çalındı, tiyasi korşaldı . Üç lalakli qa
yın oxlar atıldı, damir ueluğu düşdü. O gün, ela bil, qiyamatin bir günü 
idi. Bay nökarindon, nökar beyindan ayrıldı. 

Daş oğuz baylori ila Dali Dondar sağdan, casur igidlarla Qaragüna 
oğlu Dali Budaq sol yandan hücüın ctdi .  İç Oğuz baylarİ ila Qazan mar
kazda düşmanlarİn topasına hücüın ctdi .  Şöklü Malika çatdı, böyürdüb 
atdan yera saldı, qafılca tutub başını kasdi . Bir zarba ila al qanını yer üzü
na tökdü. Sağ tarafda Qara Tilkan Mal ikle Qıyan Salcik oğlu Dali Don
dar qarşılaşdı . Sağ yanını qı lınclayıb yera saldı . Sol tarafda Buğacıq Ma
likla Qaragüna oğlu Doli Budaq qarşılışdı .  Altı parli gürz ilo tapasina 
möhkam zarba vurdu. Dünya-alarn Buğacıq Malikin gözünda qaraldı ; 
atın boynunu qucaqlayıb, yere düşdü. 

Qazan bayin qardaşı kafirin bayrağ ını qı l ıncl ayıb yera saldı. Daralar
da, tapalarda katiriara qırğın düşdü, leşlarina quzğun toplaşdı .  On iki 
min kafir qı l ıncdan kcçd i .  Oğuz igidlarindan beş yüzü halak oldu . Qazan 
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bay qaçanı qovmad ı , "aman" deyani öldürmadi . Qal ın  Oğuz baylarİ qa
nimat alda etdilar. 

Qazan bay öz ordusunu, arvad-uşağını, xazinasini geri aldı, qızı l  tax
tında geri döndü. Yena evlerini tikdirdi . Qaraca çobanı amiraxur etdi . 
Yeddi gün, yeddi gcca yemak-içmak oldu. Qırx nafar qulu, qırx kanizi 
oğlu Uruza göra azad eladi. Casur qoç igidlara çoxlu torpaqlar verdi ; şal
var, çuxa, arxalıq verdi . . .  

Dadam Qorqud galib boy boyladı, soy soyladı . Bu oğuznamani qoşdu, 
düzdü, bela dedi : 

Ham dediyim bay aranlar? 
Dunya manimdir dcyanlar? 
acal aldı, yer gizladi, 
Fani dünya kima qaldı? 
Galimli-ge'diinli dunya, 
Son ucu ölümlü dunya ! 

Xeyir-dua verak, xanım: 

Qarlı uca dağların yıxılmasın ! 
Kölgalik hündür ağacın kasilmasin ! 
Coşqun axan gözal suyun qurumasın ! 
Tanrı sani namarda möhtac etmesin ! 
Çaparkan ağ-boz atın büdramasin ! 
Vuroşanda iti polad qılınc ın gödalmasin ! 
Sancılarkon uzun nizon ayilmasin ! 
Ağ saqqallı atan yeri cannat olsun ! 
Ağ birçakli anan yeri behişt olsun ! 
Son günda taıniz imandan ayırmasın !  
"Amin! "  deyanlarin üzünü görsün ! 
Ağ alnımızı yera qoyub, beş kalma dua qıldıq, 

Qabul olunsun i 
Allah veran ymidin üzülmasin ! 
Y ığışdırsın, sa�lasın günahlarını 
Adı gözal Mahammad Mustafanın 
Üzü suyuna bağışlasın, xanıın, hey ! . .  

Basatın Tapagözü öldürdüyü boy 

. Xanım, bir gün oğuzlar xabarsiz otururkan yurdlarına düşman galdi . 
Onlar geeayla qorxub köçdü. Qaçıb gcdarkon Aruz qocanın körpa oğlu 
düşüb yolda qalır, bir şir tapıb götürür, baslayir. . .  

Bir müddatdan sonra oğuz can1aatı yena yurduna qayıtdı . Oğuz xanın 
i lxıçısı galib xabar getird i .  Dedi : "Xanım, qım ış l ıqdan bir şir çıxır, sıçra
yıb qaçmağı adam kimidir, atı vurub-basır, qanını sümürür" . 
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Aruz dedi:  "Xanım, bu halka yerimizdan qaçanda düşüb iton körpe 
oğlumd ur? " Baylar atlandılar. Ş irin yatağı üzarino galdi lar. Şiri qıçırıb, 
oğlanı tutdular. Anız oğlanı evina g;:,tirdi .  Şadlıq ctdi lar. Yemak-içmak 
oldu. Amma oğlam na qador saxlayıb-ovundurdularsa, durmadı, şirin ya
taq yerina qaçdı . Yenidon tutub gotirdilar. 

Oaclam Qorqud goldi .  Dedi : ·  "Oğlum, san insansan. Heyvanla hömsöh
bat olma. Gol, yaxşı atlar min, yaxşı igidlorlo birgo çap ! Böyük qardaşı
nın adı Q ıyan Salcikcli r, sonin adın Basat olsun ! Adını man verdim, yaşını 
allah versin ! "  

Oğuz eamaatı bir gün yayiağa köçdü. Aruzun bir çobanı vardı. Qonur 
qoca Sarı çoban deyardilar adına . Oğuzların önünde bundan avval kimse 
köçmazdi. "Uzun bulaq" deyi lan meşhur bir bulaq vardı. O bıılağa parilar 
qonmuşdu . Birdan qoyunlar ürkdü. Çoban qabaqdakı takoya hirslandi, 
ira li getdi . Gördü ki , pari qızlar qanad-qanada bağlayı b uçurlar. Çoban öz 
yapıncısını üzar1arino atdı . Pari qızının birini tutdu . Tamah salıb, qucağ
ladı . . .  Qoyun ürkmaya başladı . Çoban qoyunun qabağına qaçdı . Pari qızı 
qanad çalıb uçdu. Dedi :  "Çoban, il tamam olanda mandaki amanetini gel, 
al ! Amma oğuzların başına bola gatirdin ! "  Çobanın canına qorxu düşdü. 
Amma qızın ayrı l ığından benizi saraldı . 

Zaman geldi, oğuzlar yena yayiağa köçdülar. Çoban yena bu bulağa 
geldi . Yena qoyun ürkdü. Çoban irali geldi. Gördü ki, bir at toplusu yatır, 
par-par panldayır. Pari qızı galib dedi : "Çoban , omanatin budur, gel gö
tür! Amma oğuzun başına bola gntirdin ! " - dedi . Çoban bu at topasını gö
ronda taaccüblandi . Geri dönüb, sapand daşına tutdu. Vurduqca böyüdü; 
çoban harnin yığnağı qoydu, qaçdı ; qoyunların ardınca düşdü. 

San dema, o zaman Bayındır xan baylada gazmaya çıxıbmış. Bu bu
lağın üstüno geldiler. Gördülar ki, bir taoccüblü şey yatır, başı-ayağı bi
linpıir. Çevraya aldılar. Bir igid atdan düşüb onu tarpatdi-vurdu. Vurduq
ca böyüdü . Bir neça igid da düşüb vurdu. Onlar vurduqca böyüdü. Aruz 
qoca da enib vurdu-silkaladi ,  birdan mahmızı harnin şeye toxundu. Bu at 
topasının pardasİ yarıldı, içindan bir oğlan uşağı çıxdı Gövdasi adam 
gövdasi, tapasinda bir gözü vardı . Aruz bu uşağı götürüb atayina sarıdı . 
Dedi: "Xamm, bunu mana verin, oğlum Basatla böyüdüm! "  

Bayındır xan :  "Senin olsun ! " - dedi . 
Aruz Tapogözü götürüb evino getirdi . Buyurdu, bir daya geldi .  Dayo 

ameayini ağzına verdi .  Uşaq bir sordu, olan siidünü içdi . İkinci dofa sor
du, qanın ı  içdi; üçünciide canını aldı. Bir neça daya getirdiler, Topagöz 
onları halak etdi . Gördülar olmur, "südla baslayak' ' , - dediler. Günde bir 
qazan süd çatmırdı. Baslodilar, böyüdü, gazmaya başladı . Oğlan uşaqları 
i la oynayırdı . Uşaqların birinin bunınunu, birinin qulağını yemaya baş
ladı. Xülasa, camaat bunun alindan zara geldi .  Aciz qaldı lar, Aruza 
şikayat edib ağlaşdılar. Aruz Tapagözü döydü-söydü, bela harokatlari 
qadağan etdi ; Topagöz sözüna baxmadı .  Axır ki, Aruz onu evindan 
qovdu . 

292 



Tepegözün p;;;ıri anası galib oğlanın bamıağına bir üzük kcçirdi .  "Oğul ,  
seno ox batmasın, b0donini qı lınc kesmasin ! "  dedi .  

Tepegöz oğuzların arasından ç ıxdı ,  bir yca dağda maskan saldı . Yol 
kasdi, adam oğurladı, böyük quldur oldu . Üzerirıo bir neço adam gönder
diler. Ox atdılar, batmadı. Qılınc vurdular, kesmodi .  Süngünii sancdılar, 
yerimadi. Çoban-çoluq qalmadı Tapogöz hamısını yedi .  Oğuzların içinda 
adam yemaya başladı . Oğuzlar yığışıb onun üzerine geldi ler. Tepegöz 
görüb qezablandi. Bir ağacı qopanb yerindun atdi, alli-altmış adam halak 
cledi .  İgidlarin başçısı Qazana ele zerbv vurdu, dünya başına daraldı. Qa
zanın qardaşı Qaragüna Topagözün elinda mağlub oldı� .  Dözen oğlu Alp 
Rüstaın holak oldu. 

Uşun qoca oğlu kimi palılavan onun alinda öldü; onun iki qardaşı da 
Tepegözün alinda pak canını tapşırdı . 

Domir donlu Mam!lq onun alinde mahv oldu. Bı ğı qanlı Bügdüz amon 
da Tepegöz tarafindan mağlub edildi. Topogöz ağ saqqallı Aruz qocaya 
qan qusdurdu. Qıyan Sekikin ödü yarıldı .  Oğuzlar Tepegöze heç na eda 
bilmodilar, vahimeya düşüb qaçdı lar. Tapagöza onlann qarşısını aldı, 
geri qaytardı . Xülasa, oğuzlar yedd i dofo qaçdı , Tepegöz onların qarşısını 
alıb, yeddi d:<ıfa geri otuıtdu. Oğuz yurdu Topagözün alinda esir-yesir 
olub qaldı. Gedib, Deda Qorqudu çağırdılar. Onunla danışdılar: "Gelin, 
pay ayıraq, xarac verak ! "  - dediler. Dada Qorqı.ıdu Tepegözün yanına 
gönderdiler. Gol di, sal am verdi. Dedi : "Oğul , Topogöz, oğuz yurdu alin
da esir olub, viran qaldı . Senin ayağına maııi göndoriblar. Sana vaxtaşın 
pay verak, deyirlar" Tapogöz dedi : "Günde altmış adam yığıb verin ye
maya ! "  Deda Qorqud dedi: " Bu hesabla san adam qoymaz, hamını yeyib 
qurtararsan. Amma günda iki adamla beş yüz qoyun vera bilorik ! "  

Dado Qorqud bela dcyanda Tepegöz dedi : "Yaxşı ele olsun ! Lakin 
mana ham da iki adam veıin, yemoyimi bişirsin, men yeyim ! "  

Dada Qorqud döndü, oğuz yurduna gol di.  Dedi : "Bunlu qo ca ila Y apaq
lı qocanı Tepagöza verin, xörayini bişirsin ! Bir da günde iki adamla beş 
yüz qoyun istayir". Camaat razılaşdı. Dörd oğlu olan birini verdi, üçü qal
d ı . ı:"}ç oğlu olan birini verdi, ikisi qaldı . İki oğlu olan birini verdi, biri qaldı. 

Qapaqqan adlı bir kişi vardı. İki oğlu vardı. Bir oğlunu veımiş, biri qal
mışdı .  indi növba dolanıb ona çatmışdı. Anası faryad edib , zar-zar ağladı. 
San deme, xanım, Anız oğlu Basat harasa döyüşa ged ibmiş ; bu zaman go
lib çıxdı. Oğlanın anası dedi : "Basat indi çapqınçılıqdan gelib . Gedim, 
bal ka m ana bir as ir verdi, oğulcuğazımı qurtara bildim". 

Basat qızıl naxışlı günlüyünü qurub otummşdu ki, gördülar bir qadın 
gelir. İçeri, Basatın yanın ı geldi, salarn verdi, ağladı . Dedi : 

Ovuclarına sığmır lalakl i  oxun, 
Yeka taka buynuzundan bark yayın var. 
İç Oğuzda, Daş Oğuzda bellidir adın, 
Aruz oğlu, igid Basat, kömek et mono ! 
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Basat dedi :  "Na istayirson?" Qadın dedi : "Vefasız dünyada bir kişi 
meydana çıxıb . Oğuz el ini yayiağa köçmaya qoymadı .  Böyük iti polad qı
I ınclar bir tükünü kasa bilınodi . Qarğı niza oynadaiılar derisini dala bil
madi . Qayın ağacından düzalmİş oxları atanlar ona kar ctmadilar. İgidla
rin başçı sı Qazana bir zarbe vurdu. Qardaşı Qaragüna onun alinda azildi . 
B ığı qanlı Bükdüz aman onun al inda döyüldü. Ağ saqqalh atan Aruza 
qan qusdurdu. Mcydanda qardaşın Qıyan Salcikin ödü yarıldı, can verdi .  
Qalın Oğuz baylarinin da kimini şikast etdi, kimini holak eladi .  Yeddi da
fa oğuz elini yerindan qovdu . Xarac istedi, aldı .  indi günda iki adam, beş 
yüz qoyun istayir. Bunlu qoca i la Yapaqlı qocanı ona xidmatçi veriblar. 
Dörd oğlu olan birini verd i .  Üç olan birini verdi, iki olan birini verdi .  İki 
oğlum vardı, birini verdim, biri qaldı. Növba fırlanıb, mana çatıb . Onu da 
istayirlar. Xanım, ınana kömak et ! "  

Basatın qaranhq çökmüş gözlarİ yaşla doldu . Qardaşından ötrü soyla
mış,  görak xanım, na soylamışdır: 

Qayalıq yerda tikilmiş otaqlannı 
O zalım yıxınışdır yaqin, qardaş !  
İti qaçan atıarın ı  tövlondan 
O zalım seçmişdir yaqin, qardaş ! 
Takhürgüclü davalarİ qatarından 
O zahın ayınnışdır yoqin, qardaş ! 
Şiilanlarda qırdırdığın qoyunlan 
O zalıın qırmışdır yaqin, qardaş ! 
Farahlonib gatirdiyin gelinini 
O zalım sandan ayırmışdır yaqin, qardaş ! 
Ağ saqqallı ataını 
"Oğul" deya ağlatdın yaqin, qardaş !  
Ağca üzlü anaını sızlatdın yaqin, qardaş ! 
Qarşıdakı uca dağıının zirvesi qardaş ! 
İti axan gözal s uyurnun daşqını qardaş ! 
Güclü belimin qüvvasi ,  
Qaranlıq çökmüş gözlarimin iş ığı, qardaş !  

"Qardaşımdan ayrı ldım! "  dcya çox ağladı ,  zarıldadı . Basat hornin qa
dına bir asir verdi .  "Gct, oğlunu xilas et" - dedi . 

Qadın asiri götürüb galdi, oğlu yerim:) verdi. Ham da Aruzu "oğlun 
galdi ! "  dcyo ınuştuluqladı . Basat atasının alini öpdü. Ağlaşdılar, hönkür
dü lar. Anasının evine galdi . Anası oğlunu 

'
qarşılayıb qucaqladı. Basat 

anas ı nın al ini öpdü. Görüşüb-ağlaşdılar. Oğuz baylori toplaşdı . Yemok
içmak ınacl islari oldu. Basat dedi : "Boylar, qardaşımın qanını almaq 
i.içün Tapogözla qarş ı lışmaq i stayiraın . Na dcyirsiz?" 

Qazan bay burada soylamış,  görak, xanım, ncca soylamışdır :  
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Böyük nahank oldu Tapagöz, 
Göyda çevirdim , yıxa b i lmodim , Basat !  
Böyük qap lan o ldu Tapagöz, 
Uca dağlarda fırlandıg , yıxa bilmadim , Basat ! 
Quduz aslana döndü Tapagöz , 
Qalın gam ış lıgda yıxa bilmadim , Basat ! 
İgid olsan, yaxşıdır, 
Amma man Qazandan artıg olmazsan , Basat! 
Ağ saggallı atan ı ağiatınal 
Ağ b irçakli ananı zarıldatma! 

Basat dedi: "mütlag gedacayam! " Qazan dedi : "Özün bilarsan" . Atası 
ağlayıb dedi :  "Oğu l , ocağıını sahibsiz goyma, rahm cia, gctma ! "  Basat 
dedi: "Yox, ağ saqqallı aziz ata, gcdiram" .  Atasını eşitmadi, paltarının go
lundan bir tutarn ox ç ıxardı, gurşağına keçirdi. Qılıncını da gurşandı . Ya
yın qoluna saldı . etaklorini yığışdırdı . Atas ının-anasının elini öpdü, ha
lallaşdı , "salamat qal ın ! "  - dedi .  Topagözün olduğu Salaxana qayasına 
galdi . Gördü ki, Topagöz arxasını güna verib yatır. Öz belindan çokib bir 
ox çıxartdı. Topagözün ç iynina bir ox vurdu. Topagöz qocalara dedi :  "Bu 
yerin milçayi bizi dilxor etdi ! "  Basat bir da atdı. O da parçalandı, bir par
çası Topagözün qabağına düşdü . Topagöz s ıçradı, baxdı . Basatı gördü, 
alini alina çalıb qah-qahla güldü. Qocalara dedi: " Oğuzlardan biza yena 
bir yemali-yetişmiş quzu galib" . Basatı gabağına gatıb tutdu. Boğazından 
yapışıb , yatağına gatirtdi : Çokmosinin boğazına soxdu. Dedi :  "Ay qoca
lar, günorta üstü bunu manimçin ş iş-kabab clayin, yeyim" . Yena yuxuya 
getdi . 

Basatın xancari vardı .  Çakrnanin boğazın ı yarıb içindan çıxdı . Dedi : 
"Ay qocalar, bunun ölümü nadandir?" Dediler: "Bilmirik. Amma gözün
dan başqa, ayrı yerda at yoxdur" . Basat Tapogözün başı ucuna galdi . Göz 
gapağını qaldırdı .  Baxdı gördü ki, gözü otdandir. Dedi : "Ay qocalar, sün
günü ocağa qoyuıı, qızsın ! "  Süngünü ocağa saldılar, gızardı . 

Basat alina aldı .  Adı gözal Mohommada salavat çokdi . Süngünü Ta
pogözün gözüna ela basdı ki, gözü mahv oldu. Topagöz ela nara çakdi 
ki, ela haygırdı ki, dağ-daş aks-sada verdi . Basat sıçradı . Mağaraya qo
yunların içine düşdü. Tapagöz bildi ki, Basat mağaradadır. Mağaranın qa
pısında durub, bir ayağını gapının bir yanına, birini diger yanına goydu. 
Dedi :  "Ay goyunların başç ıları arkaclar, bir-bir  galin, keçin ! "  Bir-bir ga
lib keçdilar . Har birinin başını sığalladı. "Toğlucuglar, var-dövlatim qaş
qa qoç, galin, keçin ! " - dedi . Bir  qoç yerindan qalxdı, buynuzlayıb irali 
cumdu . Basat bir anda goçu basıb kosdi ,  derisini çıxardı ,  quyruğu i la ba
şını  deridan ayırmadı ; darinin içina gi rdi . Basat Tapagözün önüne geldi .  
Topagöz bildi ki , Basat dari içindedir. Dedi :  "Ay qaşqa qoç , ınanim halak 
olacağıın ı haradan bildin? Ela vuruın seni mağara divarına ki, quyruğun 
mağaram yağlasın ! "  Basat qoçun başını Tapogözün aline uzatdı .  Tepegöz 
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qoçun buynuzundan bark tutdu.  Qaldıranda buynuzla dari alinda qaldı. 
Basat Tapagözün ayaqları aras ından sıçrayıb çıxdı .  Tapagöz buynuzu gö
türüb yera çırpdı . Dedi : "Oğlan, qurtuldunmu?" Basat dedi : "Tanrım qur
tardı" .  Tapagöz ded i :  "Ay oğlan, al bu bam1ağımdakı üzüyü barınağına 
tax, sana ox va qı lınc kar eylamasin" . Basat üzüyü alı b barınağına keçir
di. Topagöz dedi : "Oğlan, üzüyü alıb taxdınmı?" Basat dedi : "Taxdım" . 
Tapagöz Basatın üzarina atılıb, xancarlo vurub-kasdi .  Basat sıçrayıb ka
narda durdu,  gördü ki, üzük yena Tapagözün ayağı altına düşüb qalıb . 

Tapagöz dedi :  "Qurtuldunmu?" Basat dedi : "Tanrım qurtardı" . Tapo
göz dedi : "Oğlan o günbazi görürsanmi?" Deyir: "Görüram" .  Topagöz 
dedi :  "Manim xazinam var. Get ınöhürla, o qocalar götürmasinlar! "  Basat 
günbozin içina girdi .  Gördü ki, qızıl gümüş yağılmışdır. Baxanda har şeyi 
unutdu. Topagöz günbozin qapısını tutdu: Dedi "Günbaza girdinıni?" Ba
sat dedi "Girdim" .  Tapogöz dedi : "indi ela vurum ki, günbazla bir yerda 
darmadağın olasan" .  Basat "lailaha i lallah , Mohammadan-rasulallah! " 
dedi .  Harnin anda günbaz yarıldı ,yeddi yerdan qapı açıldı. Basat qapılann 
birindan çıxdı. 

Tapagöz alini günboza soxdu. Elo vurdu ki,  günbaz alt-üst oldu .  Ta
pagöz dedi "Oğlan, qurtuldunmu?" Basat dedi :  "Tanrım qurtardı" . Tape
göz dedi : "Sano ölüm yoxmuş ! O mağaranı görürsanmi?" Basat dedi : 
"Görüram! "  Ded i :  "Orada iki qılınc var: biri qınlı, biri qınsız. Manim ba
şımı o qınsız qılınc kosar. Get, götür, manim başımı kas ! "  

Basat mağara qapısına getdi .  Gördü bir qınsız qıl ınc durmadan enir
qalxır. Basat fikirlaşdi : "Bununla ehtiyatlı olmalıyam ! "  Öz qılıncım çıxar
dı,  qarşısına tutdu . Qılıncı iki para oldu . Getdi, bir ağac getirdi, qılıncın 
qabağına tutdu. Onu da iki para eyledi . Sonra yayını aline aldı .  Oxla o qı
lınc asılan zanciri vurdu . Qılınc yera düşüb gömüldü. Öz qılıncını qınına 
qo�du . Harnin qı lıncın dastayindan bark tutdu. Galib dedi : "Ay Tapagöz, 
necosan?" Tapagöz dedi : "Ay oğlan, yena ölmadinmi?" Basat dedi : 
"Tanrım qurtardı" .  Tapagöz dedi "Sana ölüm yoxmuş ! "  

Topagöz çağırıb soylamış, görak na soylayıb demişdir: 

Gözüm, gözüm, yalnız gözüm! 
Yalnız gözlo man oğuz yurdunu asİr etdim! 
Ala gözümdon ayırdın, igid, mani ! 
Ş irin candan ayırsın tanrı sani ! 
Bela ki man çakirarn göz dardini, 
Heç igida vermesin tanrı göz, bu günü! 

Tapagöz yena dedi : 
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Hardan geldin son igid, yerin na yerdir? 
Qaranl ıq gecado yol azsan, ümidin nayodir? 
Böyük bayraq götümn xanımz kimdir döyüş günü önda? 



Ağ saqqallı atanın adı nadir? 
İgid agar igid ardan ad gizlatsa , eyibdir. 
Adın nadir, igid , söyla mana ! 

Basat Tapagöza soylamış , görak, xanım, na soylamı şdır: 

Olduğum yer, yurdum menim Günortacdır! 
Qaranlıq gecado yol azsam , ümidim allahadır. 
Böyük bayraq götümn xanımız Bayındır xan, 
Döyüş günü önda gedan qahramanımız Salur Qazan, 
Anarrıın adını soruşsan, - Qaba ağacdır! 
Atarnın adını soruşsan, - Qaqan Aslandır! 
Manim adımı soruşsan, - Aruz oğlu Basatdır! 

Tepagöz dedi: "Süd qardaşıyıq, qıyma mana ! "  
Basat dedi : 

Ay ablah, ağ saqqallı ataını ağladıbsan, 
Ağ birçakli , qoca anaını inladibsan. 
Doğma qardaşım Qıyan Salciki öldürmüsan. 
Ağca üzlü galinimi dul etmisan. 
Ala gözlü uşaqlarını yetim qoymusan. 
Böyük, iti polad qılıncımı çakmayinca , 
Qafalı-papaqlı başını kasmayinca. 
Al qanını yer üzüna tökrnayinca , 
Qardaşım Qıyanın qanını almayınca 
Qoyarammı sağ qalasan, - qoymararn! 

Tapagöz da burada soylayıb demişdir : 

Deyirdim ki, qalxıb yerimdan durum, 
Qalın Oğuz baylariyla abdimi pozum, 
Qollannda şahinlarİ öldürüm. 
Birca dafa adam etindan doyum. 
Qalın Oğuz beylarİ üstüma galsa,  
Dcyirdim ki, qaçıb Salaxana qayasına g irim . 
Mancanaqla ağır daşlar atım, - deyirdim . 
Ala gözdan mahrum etdin, igid, mani !  
Şirin candan mahrum etsin allah soni ! 

Tapogöz bir daha soylayıb dcmişdir: 
Ağ saqqallı qocalan çox ağlatmışam , 
Ağ saqqal ın qarğışımı tutdu ola, gözüm sani? 
Ağ birçakli qanları çox ağlatmışam, 
Ana ların göz yaşımı tutdu ola, gözüın, sani? 
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Bığ yeri tarlamiş  cavanları çox yemişam, 
Cavanlaqlarımı tutdu ola, gözüm, sani? 
allari xınalı qızcığazları çox yeroişam, 
Ovuclan-qarışları tutdu ola, gözüm, sani? 
Bela ki man çakirarn gözümün göynaroini !  
Heç kima vermesin allah göz yükü, göz qaroini !  
Gözüm, gözüm, ay gözürol Yalnız gözürol 

Basat hirslandi, yerindan durub galdi . Topagözü nar dava kimi dizi 
üstüna çökdürdü. Tepegözün öz qılıncı ila boynunu vurdu. Başını yayın 
kirişine taxdı, sürüya-sürüya mağara qapısına galdi . 

Basat Bunlu qoea ila Yapaqlı qoeanı oğuz elina muştuluqçu gönderdi. 
Onlar ağ-boz atlar ıninib çapdılar. Qalın Oğuz eliarİna xabar çatdı. 

At ağızlı Anız qoeanın evina çapar galdi. Ona Basatın sevine xabarini 
verdi: "Muştuluq! Oğlun Topagözü öldürdü ! "  

Qalın Oğuz baylarİ yetişdilar. Salaxana qayasına galdilar. Tapagözün 
başını ortaya gatirdilar. 

Dadaın Qorqud galib şadlıq havası çaldı .  Mard igidlarin başına na 
galdiyini dedi-danışdı. Elaea da Basata xeyir-dua verdi : 

Qara Dağa yetanda san, keçid versin ! 
Aşqın-daşqın sular keçasan, keçid versin ! 

İgidlikla qardaşının qanını aldın !  Qalın Oğuz baylarini falakatdan 
qurtardın. Qadir allah üzünü ağ etsin, Basat! - dedi. 

Size da xeyir-dua verak, xanıro: 

Ölüm goldikda sizi pak imandan ayırmasın ! 
Günahınızı adı aziz Malıarnmed Mustafaya 
Bağışlasın, xanıın, hey ! 

Bakil oğlu İmranın boyu 

Qam Gan oğlu Bayındır xan yerindan durmuşdu. Yüksak evini qara 
yer üzerinda uealtmışdı. Hündür alaç ığı göy üzüna diranmişdi . Min yerde 
ipek xalçalar döşatdirmişdi. İç Oğuz va Daş Oğuz bayleri toplaşınışdılar. 

Doqquz türnanlik Güreüstanın xaracı galdi : bir at, bir qılıne va bir ço
roaq gatirdilar. 

Bayındır xan bork di lxor oldu. Dodam Qorqud geldi ,  şadl ıq havası çal
dı. "Xanım, niya qanın qaral ıb?" - dedi . Dedi : "Neea qaralmasın, har il 
qızı l -gümüş gol irdi ,  eavanlara-baylara verirdik, xatirlari şad olurdu. indi 
bunları kima verak ki, onunçun xoş olsun?" 

Dada Qorqud dedi :  "Xanım, bunun üçünü da bir igida verak, oğuz eli
no qarovu l çaksin ! " . Bayındır xan " Ki ına verak?" - dedi, sağına-soluna 
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baxdı .  Heç kim razı olmadı . Baki l deyi lan bir igid vardı .  Ona baxdı dedi : 
" San na dey irsan? " Baki! razı oldu. Qalxdt, yeri öpdü. Dadam Qorqud 
gatirilan qılıncı onun bclino bağ ladı . Çomağı ç iynina saldı, yayı qoluna 
k eçirdi. 

Baki! şahana ayqın çakdirib mindi . Qohum-aqrobasını ayırdı , cv-eşi
yini yığışdırdı, oğuz elindan köçdü. Bardaya, Gancaya gedib, maskan 
saldı . Gedib doqquz türnanlik Gürcüstan sarhadinda çadır qurdu. Qaro
vulçuluq eladi . Buralara yad-kafir galsa idi, başını Oğuz elina hadiyya 
göndarirdi. İlda bir dafa Bayındır xanın divanına gedirdi . 

Bir dafa yena Bayındır xandan adam galdi ki, tez gal. Bakil da galdi. 
Hadiyyalarini yeru qoydu. Bayındır xanın alini öpdü. Xan da Bakili qo
naq etdi .  Yaxşı at, yaxşı qaftan, bolluca xarclik verdi . Üç gün tam azizladi, 
hörmat etdi . "Bakili üç gün da ov ati ila qonaq elayak, baylar ! " - dedi .  

Ova hazırlıq üçün car çakildi . Ela ki,  ov hazırlığı tamam oldu, kimi atı
nı ,  kimi qıl ıncını, kimisi da yay çakib ox atmağını tarifladi . Salur Qazan 
na özünü, na atını tarifladi. Amma baylatin hünarindan danışdı. 

Üç yüz altmış altı igid ova atlansa, keyik üzarinda yürüş olsa, Bakil 
yay qurmaz, ox atmazdı . Ela yayı bileyindan çıxanb, buğanın-sığının 
boynuna atardı, çakib durğuzardı .  Arıq olsa, qulağını dalardİ ki, ovda bal
l i  olsun. Amma kök olsa, boğazlayıb kasardi. 

Baylar, qulağı deşik keyik ovlayanda: "Bu, Bakilin nişan etdiyidir" 
deya ona göndarardilar. 

Qazan bay dedi : "Bu hünar atındır, ya igidindir?" Dedilar: "Xanım, 
igidindir! " Xan dedi : "Yox, at işlamasa, ar öyünmaz. Hünar atındır. " Bu 
söz Bakila xoş galmadi. Dedi : "İgidlar içinda bizi badnam edib, quşqu
numuzadak palçığa batırdın . "  Bayındır xanın hadiyyasini önüna tökdü; 
xandan küsdü,divandan çıxdı . Atını gatirdilar. Ala gözlü igidlarini da gö
türüb evina galdi. Oğlanları qarşısına galdi, onları oxşamadı . Ağ üzlü xa
nımı ila danışmadı. Qadın burada soylamış, görak, xanım, na soylamışdır: 

Qızıl taxtımın yiyasi, igid bayim ! 
Göz açaraq gördüyüm, 
Könül verib sevdiyim, 
Qalxaraq yerindan durub galdin. 
Ala gözlü igidlarini yanına saldın. 
Arqubeldan, Ala Dağdan geca aşdın. 
Coşğun axan gözal sudan geco keçdin . 
Ağ alınlı Bayındır xanın divanına 
geca getdin, baylar ila yedin-içdin . 

Hara öz qohum-qardaşı ila dcyib-güldümü? 
Qariblikda taklanmak xatrina daydimi? 
Ham, xanım , altında yaxşı atın yoxdur !  
A l n ını  örton qızıl  iş ıq lı zirehin yoxdur!  
Ala gözlü baylarini oxşamırsan, 
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Ağca üzlü sevgi linlo danışmırsan, 
Halın niya beladir? 

Baki! soylamış, görak, xanıın, na soylamışdır: 

Qalxaraq yerimdon durub getdim, 
Qarayallı gözal Qazlıq atı mindim. 
Arqubeldan, Ala Dağdan geca keçdim . 
Coşğun axan gözol sudan ötüb-keçdim. 
Ağ alınlı Bayındırıo divanına çapar yetdiın. 
Ala gözlü baylorla yedim-içdim. 
Har kasi öz qohum-qardaşıyla mehri b an gördüm. 
Bizdan tamam üz döndaribdir xan, gördüm . 
Elimi-günümü köçürüb, galin, 
Doqquz türnanlik Güreüstana gedak, 
Oğuz elindan üz döndardim, qati bilin! 

Arvadı dedi : "İgidim, bay igidim! Padşahlar allahın kölgasidir. Padşa
hına ağ olanın işi düz gatirmaz. Taıniz ürakda pas olsa, şarab açar. San 
gedali, xanım, çılpaq qalan uca dağların ovlanmayıbdır. Ova atlan çıx, 
könlün açılsın! " 

Bakil gördü ki , arvadın ağlı-başı yaxşıdır .  Qazlıq atını çakdirib mindi. 
Ova getdi. 

Ov ovlayıb gazerkan qabağına bir yaralı keyik çıxdı . Bakil onWl üstüna 
at saldı. Buğanın arxasından yetişdi. Yay kirişini boynuna atdı .Buğa acıq
lanmışdı. Özünü uca bir yerdan atdı. Bakil atın cilovunu saxlaya bilınayib, 
keyikla barabar uçundu. Sağ oyluğu qayaya toxunub smdı. Bakil ayağa 
durub lığladı . Dedi: "Böyük oğlum, böyük qardaşım da yoxdur ! . ." Sonra 
paltarının qolundan bez çıxarıb, atının tarkindaki qayışları dartıb qırdı. 
Qaftanının altından ayağını ata hark sandı. V ar qüvvasi ila atının yalına 
sarildi . Ovçulardaıı ayrı düşmüş Bakilin sinabağısı sürüşüb boğazına 
keçdi.Y aşadığı sahaya yaxınlaşdı. Oğlu İmran palılavan atasının qarşısına 
galdi . Gördü hanizi saralmışdır, sinabağı boğazına keçrnişdir. Oğlan burada 
Bakilin yoldaşlarını soıuşub soylamış görak, xanım, na soylamışdır: 

Qalxaraq yerindan durub galdin, 
Qara yallı gözal Qazlıq atını mindin. 
Yalçın uca dağlar atayina ova getdin .  
Qara donlu kafirlarla rastlaşdınmı? 
Ala gözlü igidlarini qırdırdınmı? 
Öz dilinla bir neça söz söyla mana ! 
Qara başım qurban olsun, ağaın, sano ! 

Baki! oğluna soylamış,  görak, xanım, na soylamış,  demişdir: 
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Oğul, ay oğul ! 
Qalxıb yerimdan durdum , geldim . 
Uca dağların döşüna ova çıxdım. 
Qara donlu katiriara uğramadım . 
Ala gözlü igidlarimi qırdırmadım . 
Sağ-salamatdır, igidlarim, qamlanma ! 
Üç gündür ki, ahvalım yox, xostayam! 
Oğul, at üzerindan götür mani, yatağa sal ! -dedi . 

Aslan balası yena aslandır. Atasını atın üstündan qarmalayıb tutdu , ya
tağına gatirdi ; cübbasini üzarina atdı . Qapını örtdü. 

Bu yandan igid baylar gördülar ki, ov pozulmuşdur; har biri öz evina 
galdi . 

Bakil beş gün öz divanına çıxmadı. Ayağının sındığını kimsaya dema
di.Bir geca döşak üstünda bark-bark inladi, ah-vay etdi . Arvadı dedi :  
"İgid bayim, sürü ila düşman gaisaydi, qorxmazdın. Atma iti ox daysay
di, ayilmazdin . Adam öz qucağında yatan halal arvadına da sirrini demez
mi? Sana na olub?" Bakil dedi : "Gözalim,atdan düşdüm , ayağı m sındı" .  

Arvad elini alina vurub, qaravaşa xabar verdi.Qaravaş da çıxıb qapı
çıya söyledi. Otuz iki dişdan çıxan söz bütün camaat arasında yayıldı : 
"Bokil atdan yıxılıb, ayağı sınıbdır" . . . 

Deyi lana göre, kafırin casusu vardı .  Bu xabari eşidib getdi, taküre xa
bor verdi . Takür dedi :  "Qalxıb yerinizdan durun, yatan yerda Bakil bayi 
tutun! Ağ allarini  qollarından bağlayın. Gecikmedan gözal başını kesin. 
Al qanını yer üziina tökün . Elini-yurdunu çapıb talayın. Qız-ga l inini esir 
edin ! "  

Bakilin d a  orada casusu vardı . Bakila xabar gönderdi .  Dedi:  "Başımza 
çara eylayin, üstünüze düşman galir. " Bokil yuxarı baxdı; "göy uzaq, yer 
da hark ! " - deya düşündü. Oğlunu yanına çağın b soylanuş , görak, xamm, 
na soylayılı dcmişdir: 

Oğul, oğul, ay oğul ! 
Qaranlıq çökmüş gözümün işığı oğul ! 
Güçlü belimin qüvvasi oğul ! 
Gör axırda nalar oldu, 
Man im başıma nalar geldi. 
Oğul, qalxaraq yerimdan durub getdim, 
Boynu sınsın , o gözal Al ayğın mindim. 
Ov ovlayıb quş vurarkarı yoruldu, 

sürüşarak man i yera vurdu. 
Sağ oyluğum sındı .  
Gör, balalı başıma nalar galdi . 
Uca dağlardan xabar aşmışdı r, 
Aşqın-daşqın sulardan xobar keçmişdir. 
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Damir Qapı Darbanddan xabar getmişdir . 
Alca atlı Şöklü Malik bark pusqu qurmuşdur. 
Pusduğu vaxtdan uca dağlara duman düşınüşdür. 
"Yatd ığı yerda Baki l bay i tutun! " - dcmişdir, 
"Ağ a llarini qollarından bağlayın ! " - demişdir. 
"Qan töküb yerini-yurdunu çapın ! " - demişdir. 
"Ağ üzlü q ız-golinin asir tutun ! " - dcmişdir . 
Oğul , qalxaraq yerindon dur gal ! 
Qarayallı gözol Qazlıq atını min!  
Yalçın qayalı Ala dağı geeayla aşıb, 
Ağ alınlı Bayındır xanın divanına get ! 
adab-arkanla Bayındır xana salarn ver ! 
Baylar bayi olan Qazanın alin öp ! 
"Ağ saqqall ı atam xastadir" , söyla, 
Qazan bay mütlaq mana yetişsin, - söyla ! 
Galmasan, yurdumuz talandı, - söyla, -
Qız-galinim asir getdi özga ela ! 

Bu yerda oğlan atasına söylemiş, görak, xanım, na söylemiş , demişdir: 

Ata, na söylayir, na danışırsan? 
Ürayimi , bağrımı na dağlayırsan? 
Qalxaraq öz yerimdan çox durmuşam, 
Qarayallı Qazlıq atıma çox minmişam. 
Arqubeli, Ala dağı ov xatrina aşmamışam. 
Ağ alınlı Bayındırın divanına getmamişam . 
Qazan kimdir? Man onun alini öpmamişam. 
Altındaki Al ayğınnı mana ver, 
Ela çapım, bassın onu qoy qan-tar ! 
aynindaki damir donunu mana ver, 
Qolçaq , yaxa tikdirim man saninç in ! 
Böyük , iti polad qıl ıncı mana ver, 
Birca anda başlar kasim saninçin ! 
Qarğı budağından olan süngünü ver mana, 
Sancım onu man saninçin düşman köksüna ! 
Ağ lalakli iti oxunu ver mana, 
Atıb sancım istadiyin düşmana ! 
Ala gözlü üç yüz igidi qoş mana, 
Mahammad dini yolunda döyüşüm man. 

Bakil dedi : "Ölüm ağzın üçün, oğul ! Balka da manim keçmiş günlari
mi xatırlatmayacaqsan . . .  Aya, geyimimi getirin, oğlum geysin! Al ayğırı
ını gatirin, oğlum minsin ! El vahimaya düşmamiş oğlum gedib döyüş 
meydanına girsin ! "  · 
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Oğlanı gcyindirib-kccindirdi lar. Galib ata-anası i la . görüşdü. allarini 
öpdü . Üç yüz igidi yanına salıb, döyüş meydanına getdi . 

Al ayğır düşman qoxusu hiss edanda ayağını yera döyardi , tozu göya 
çıxardı .  

Kafidar dedi :  "Bu at Bakilindir, biz qaçırıq" . Takür dedi : "ada, yaxşı 
baxın. Bu galan Bakilsa, sizdan avval man qaçıram" . 

Gözatçi gözladi. Gördu ki, at Bakilindir, ancaq Bakil üstünda dcyil. 
Atın belindaki quş kimi bir oğlandır. Galib taküra xabar verdi . Dedi: "At, 
yaraq va işıqlı zireh Bakilindir, Bakil içinda deyi l ! " Takür dedi: "Yüz 
adam seçin, gurultu qoparıb hay-küy salın, oğlanı qorxudun . Oğlan quş 
ürakli olar, meydanı qoyub qaçacaq. "  

Yüz kafir seçilib oğlanın üzarina galdi. Kafir oğlana soylamış, görak, 
na soylamışdır: 

Oğlan, oğlan, ay oğlan, 
Haramzada oğlan ! 
Altında Al ayğın arıq oğlan .  
Böyük, iti polad qılıncı gödak oğlan! 
alindaki süngüsü sınıq oğlan ! 
Dastayi ağ tozlu, yayı nazik oğlan ! 
Bilayinda doxsan oxu seyrak oğlan ! 
Yanındaki yoldaşları çı lpaq oğlan!  
Qaranlıq çökmüş gözlarİ çökük oğlan! 
Şöklü Malik sani möhkaın pusmuş, 
Meydandakı o oğlanı tutun, demiş, 
aııarini-qollarım bağlayın, demiş. 
Birca anda gözal başını kasin, demiş . 
Al qanını üzüna axıdın, demiş . . .  
Ağ saqqallı atan varsa, ağlatma!  
Ağ birçakli anan varsa, inlatma ! 
Y alqız igid alp olmaz, 
Yovşan dibi hark olmaz. 
8cali çatmış abialı oğlu ablah, 
Qayıdıb, dön burdan geri ! 

Oğlan da burada soylamış , görak, na soyl ayıb , demişdir: 

Ey itim kafir, harza-harza danışma ! 
Altımda Al ayğırımı na bayanmirsan? 
Sani görüb oynayır. 
8ynimdaki damir donum çiynimi qısır, 
Böyük iti polad qı l ıncım qınını doğrayır. 
Qarğı budağından süngümü na bayanmirsan? 
Köksünü dalarak göya fırladar. 
Dastayi ağ tozlu hark yayım zar-zar inloyir-, 
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Oxlarım öz qabının kişini dolir. 
Yanımda igidlarim döyüş istayir. 
İgid adama hada-qorxu galmak eyibdir. 
Ay kafır,bari gal, döyüşak ! 

Kafır dedi : "Oğuzun arsızı türkınanın delisina banzoyir, buna bax a ! . . "  
Takür dedi : "Gcdin soruşun, oğlan Bakilin nayidir?" Kafır galib oğlana 
soylamış, görak, neca soylamışdır: 

Bilirik ki, altındakı Al ayğır Bokilindir, 
Baki! ham? 

Böyük, i ti polad qılıncın Bakilindir, 
Baki! ham? 

aynindaki damir donun Bakilindir, 
Baki! ham? 

Yanında kı igidlarin Bakilindir, 
Bakil ham? 

8gar Bakil burdadırsa, 
geeoyadak biz vuruşaq. 

Dastayi ağ tozlu olan 
hark yaylar dartışdıraq. 

Ağ lalakli keskin, iti 
oxlar ila biz atışaq. 

San Bakilin, de, nayisan, 
tez ol, söyla biza, oğlan ! 

Bakilin oğlu burada söylemiş, görak, xanım, na söylemiş, demişdir: 
"Ay kafır, san mani tanımırsanmı? Ağ alınlı Bayındır xanın baylarbayisi 
Salt'ır Qazan, onun qardaşı Qaragüna çaparaq yetişdi . Dönabilmaz Tülak
vuran, Dözan oğlu Alp Rüstam, Boz atlı Beyrak bay Bakilin evinda ye
yib-içirdilar; casus sandan xabar getirdi. Altımdakı al ayğıra Baki! mani 
mindirdi .  Böyük iti polad qılıncını qüvvat üçün verdi; qarğı budağından 
olan süngüsünü qeyrat üçün verdi; üç yüz igidini mana yoldaş kimi qoş
du. Man Bakilin oğluyam, ay kafır! Bari gal döyüşak ! "  

Kafir takür dedi : "Hala bir döz, abialı oğlu, man sana galim çatım! "  
Altı parli gürzünü ala alıb, atını oğlanın üzarino sürdü. Oğlan qalxanını 
gürzün qabağına tutdu. Kafır yuxarıdan aşağıya doğru oğlanı bork vurdu: 
qalxanını ovdu, dabilqasini azdi , üz�gözünü sıyırdı ancaq oğlanı mağlub 
eda bi lmadi . Gürzia döyüşdülar; böyük, iti polad qı lıncla vuruşdular, 
atı la-atıla meydanda qılınclaşdılar; çiyilari doğrandı, qıl ıncları ovulub tö
küldü, bir-birina üstün galo bilmadilar. Qarğı budağından olan süngülada 
çarpışdı lar, meydanda buynuzlarını bir-birina sancmaq isteyan buğalar 
kimi döş-döşa galdilar; süngüleri sındı, bir-birini teslim edo bi lmadilar. 
At üzerindan bir-birila qapışıb-dartışdı lar. Kafırin gücü çox idi ,  oğlan al
dan düşdiL Allah taalaya yalvarıb soylamış, görak, neca soylamışdır :  
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Dealardan ueasan, uea tanrı ! 
Kirnsa bilmez neeasan, gözal tanrı ! 
Son Adama tae verdin, 
Şeytana · ıanat etdin. 
Bir günahdan ötrü qapından qovdun . 
İbrahimi tutdurdun, 
Xam göna bürüdün . 
Götürüb oda atdırdın. 
Odu gülşana döndardin 
Birliyina sığındım, aziz al lah, mana kömak et ! 

Kafır dedi: "Oğlan, mağlub olanda allahınarnı yalvanrsan? Sanin bir 
allahın varsa, manim yetmiş iki bütxanam var! " 

Oğlan dedi :  "Ey lanata galmiş .azğın, san bütlarina yalvarırsan, man 
varlıqları yoxdan var eden allahıma sığınıram" . 

Allah taala Calırayıla buyururdu ki: "Ey Cabrayıl ,  get; o quluma qırx 
kişi qüvvasi verdim" .  

Oğlan kafiri götürüb yera vurdu. Bumundan qanı düdük kimi şorulda
dı. İmran s ıçrayıb kafırin boğazını şahin kimi ala keçirdi . 

Kafir dedi: "İgid, aman ver, sizin dininiz hansıdır? Qabul ediram. "  
Barmaq qaldınb şohadatini söyladi, müsalman oldu. Qalan kafirlar bunu 
bildi lar, meydanı qoyub qaçdılar. 

İmranın yoldaşları kafırin yurd-yuvasını dağıtdılar, qızını-galinin asir 
etdilar. 

Oğlan öz atasına muştuluqçu gönderdi ki, döyüşda qalib çıxdım. Ağ 
saqqallı atası onu qarşı layıb, boynunu queaqladı . Dönüb ev larinn gnldilar. 
Atası uea dağda oğlan üçi.in yaylaq ayırdı. İti gedon Qaraeıq atlar üçün 
tövla ayırdı .  Ağ üzlü oğluna şülanlik üçi.in ağca qoyunlar ayırdı. Ala gözlü 
oğluna al örtüklü galin aldı . Ağ alınlı Bayındır xan üçün pay ayırdı ; oğlu
nu götürüb, onun divanına gctdi. 81ini öpdü . 

Padşah, Qazan oğlu Uruzun sağ yanında ona yer gösterdi. Gözal na
xışlı cübba-çuxa geyindirdi. 

Dadam Qorqud galib şadlıq havası çaldı .  Bu oğuznamani düzdü-qoş
du, "Bakil oğlu İmranın olsun ! " - dedi . İgidlarin başına na galdiyini soy
tadı . Xeyir-dua verak, xanım! 

Yerli uca dağların yıxılınasın ! 
Kölgalik iri ağacın kasilmasin ! 
Al lah veran ümidin üzülmasin ! 
Günahınızı adı gözol Malıarnmoda 

bağışlasın allah, xanım, hey ! ! !  
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"KOROGLU "DAN 

Ah kişi 

Alı kişi neça i l ler id i ki , Hasan xana ilxı otarırdı . Ömrünü, gününü 
onun qapıs: nda çüıiidüb, saçını-saqqal ını  i lxıçılıqda ağartmışdı . 

Har gün sahor dan yeri ağaranda Al ı  kişi i lxmı çöla aparar, bütün günü 
otarar, gecadoıı bir pas kcçandan sonra xalxala gotirard i .  Dağlarda, 
daş larda , kövşanlardo Alı kişinin ayağı daymamiş bir qarış da yer qalma
mışdı.  

Bir  gün Alı kişi i lxını sürüb darya kanarına aparmışdı .  Atlar daryanın 
kanarında otlayırdı .  Alı kişi özü do bir torafdo daşa söykonib oturmuşdu. 
Dan yeri yeni ca ağarmışdı ,  qoca i lx ıç ı bir da baxdı k i ,  budur, daryadan iki 
ayğır at çıxdı .  Atlar galib i lxıya qarışdılar. İki madyana yaxın laşandan 
sonra yena qayıdıb daryaya girdiler. Alı kişi  na qador ilxı ç ı l ıq elomişdi, 
bela şey görmomişdi .  Tez qalxıb madyanları ınanşırladı . Amma bu baru
do heç kasa bir söz demadi . 

Bu işin üstündan bir neça vaxt keçdi . Alı  kişi ayları, günlari sayıb, 
madyanlan gözdon qoymurdu . Elo ki, veda başı yaxınlaşdı, Alı kişi mad
yanların yanından al çokmodi , o qadar gözlodi ki, axırda on lar doğdu. 
Qulunlar böyüyüb day oldular. 

· 

Bir gün Toqat paşası Hasan paşa Hasan xana qonaq galdi .  Hasan xan 
paşan ı  qonaq eladi . Paşa söhbat arasında xana dedi :  

-İ Hasan xan, eşitmişarn sanin yaxşı cins atların var. Gorak i lxıdan 
mana iki ayğırlıq at verasan . 

Hasan xan o saat "boçcşm" deyib, Ah kişi ni yanına çağırd ı  va tapşınJı : 
- Sabah i lxını çöla aparma, paşa üçün iki ayğırl ıq at tutduracağam. 
Hasan xan bu sözü deyan kimi daylar Alı k i şinin yadına düşdü. O, xa-

nın başını uca ctmak üçün sohor tezdan durdu. Dayları tutub xalxal da 
bağlad ı , i lxını süriib çöle ötürdü. 

Bir az sonra Hasan xan, paşa da yan ında , xalxala galdi . Paşa baxdı ki, 
xalxalda iki uzunorta, arıq, çöpüklü day bağlan ıb .  B i ldi ki ,  bu dayları ona 
vermak i stayirlar, gülüb dedi : 

- Hasan xan, mono deınişdilar ki, senin yaxşı cins ayğırl ıq atların var. 
Bunlar nadir? İş bela o lango-ülongayo qalsa, bun lardan man iın özümda 
da çoxdur. 

Paşanın sözü Hason xana ox kimi daydi .  Üzünü Alı kişiyo tutub ded i :  
- Axmaq qoca, mon sona deınamişdimıni a t  tutduracağam, i lx ın ı  sax

Ja; niya saxlamamısan ? 
A h  kişi  ded i :  
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- Xan sağ olsun, ınan qoca i lx ı ç ıyaın . İ lx ıdakı atların haın ı s ın ı  ovcu
ınun içi kimi tanıyıraın. Son bu dayl arın bcla l iy ino baxma. 8gar başının 
uca olmağını istayi rsonsa paşaya bunları ver. 

Alı kişinin ycka-yeka danışmağından Hoscm xan daha da qazab londi . 
Onun üstüne qışqırıb dedi : 

- Manim i lxımda alamdo söylenon c ins ayğırlıq atlar var. Bu alanga
lori qonağa göstarib mani xacalat elomakda maqsadin nadir? 

Alı kişi ded i :  
- Xan sağ ol sun, man im maqsadim paşanın yanında senin başını uca 

clamakdir. San b i l irsan ki, man yaxşı at tanıyanam. Sanin i lxında bun
lardan yaxşı  at yoxdur. Bütün dünyanı gazson, gene da bela at tapa bil
mazsan. 

Hasan xan gazablanib dedi : 
- Bilmin)m . Bir saata godar yerde do olsa, göydo da olsa, garak paşa

ya layig, manim adıma layiq iki dana yaxşı ayğ ırl ıg at scçasan . Bu saat 
get, seç, gatir. 

Alı  kişi dedi : 
- Xan, onda izin ver paşa üçün ayğı r seçınaya başga adam getsin. İ l 

xıda bu daylardan yaxşı at yoxdur. Man ö:t: lim başa düşa-düşa yaxşı at go
yu b pis at seça bilmaram. Bu ınanim adıma layiq olmaz. 

Bu söz xanı cin atma ınindirdi .  Collad çağın b oınr cladi ki , Alı kişinin 
boyuunu vursun. Paşa da gazablanm işdi .  Odur ki,  ded i :  

- Hasan xan, man görüraın k i ,  senin ilxıçın b u  daylara çox böyük giy
mat verir. Yagin ki, elo o haqlıdır.  Onda san belo ela. Bu dayların har bi
rini onun bir gözüno giymat e lo .  

Paşanın sözü Hasan xanın xoşuna gBld i .  eınr ctdi, callad Alı kişinin 
gözlarini çıxartdı. 

Alı kişi no dindi, na da ses ini ç ıxartdı .  Bir  da fa uf da elaınadi . Ela ki, 
cal lad işini qurtardı ,  Alı kiş i  ayağa galxıb dedi :  

- Hasan xan, insan üçün dünyada hor naz-nematdan şirin şey gözdür. 
San mani ondan binasib elad in.  Man sonin gapında can çürütdüm, ilan ki
mi gabıg goydum, saç-saggal ağartdım;  amma san bunların heç birini bil
madin, gadr-giymat vermedin. Bir  paşanın sözü ila mani kor eladin.  An
caq cybi yoxdu. Bizimki bela galib.  İndi ki,  manim gözlarimi bu daylara 
giymat elodin, barı heç olmasa sözünün ağası ol .  Bu dayları mona ver. 

Hasan xan dayların borasini onun bir goluna bağlatdırıb gapısından 
govdu. 

Kor Alı, daylar da ycdayinda, tapdana-tapdana öz evine geldi . 
Kanda xobor düşdü. Camaat onun başına yığı ldı .  Xobar gcdib Alı  ki

şinin oğlu Rövşana çatd ı .  
Rövşan Rüstom kimi i g i d ,  yen iyetına, cavan b ir oğlan i d i .  Anuna ela 

güclü, ele qüvvat l i  idi ki, ağac ın budağın dan yapışsa kökündan çıxardar, 
ö küzün buynuzundan yapışsa yerindon dik  qaldırard ı .  

Rövşon atasın ı b u  halda göri.ib soruşdu :  
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- Ata, sana ne olub? De görüm, seni kim bu hala salıb? 
Alı kişi ohvalatı ona danışdı .  Rövşen qızmış palanga döndü. Ayağa 

qalxıb dedi : 
- Oğlun senin qisasını yerde qoymaz, ata ! indi Hasan xan manim qa

bağımda dayans ın , görüm neca dayanır. 
Kandin cavanları da qalxdı lar. Ah kişi işi bela göranda oğlunu çağınb 

yanında aylaşdirdi . aıini onun çiynine qoyub dedi : 
- Hala qisasın vaxtı deyil ,  bala ! Vaxtında man özüm deyacayom. indi 

diqqatla qulaq as ! Monim gözlarim bu dayların üstünda çıxanlıb, bu day
ların üstünda da garak manim qisasım alına. Bu dayları sana tapşırıram. 
Bwılar ela-bela atlardan deyil .  Bunlar darya atından anıala galiblar. indi 
san garak böyük bir tövla tikasan. Bu tövloya garak hcç bir yerdan işıq 
deyilan şey düşmaya. Qırx gün tamam atlar bu tövlada qa lacaq , bayır
bucaq üzü görmoyacaklar. Bir hani-insan gözü da garak bu atlara 
baxmaya. 

Rövşan dedi : 
- Y axşı , ata, bela olanda bas man onları neca yemlayacayam? Neca 

suvaracağamı 
Alı kişi dedi : 
- Son tövlada har day üçün qırx gözlü bir axur qayıracaqsan. Atların 

qırx günlük arpasını, samanını harnin bu axurlara dolduracaqsan. Kandin 
başındakı Züınrüd bulaqdan tövlanin içerisina bir arx açacaqsan. Har 
axurun yanında da balaca bir çarhovuz tikacaksan. Atlar qırx gün burada 
yeyib-içib boslanacaklar. indi halalik tövla hazır olanacan daylan çak, 
bir yerda bağla. 

· 

Rövşan qabaqca atasını rahladı, sonra dayların yerini salımanlayı b töv
lani hazırlamağa başladı . Ela ki, tövla hazır oldu, Alı kişi golib ali ila çar
havuza, arxı, axurlan yoxlayıb dedi : 

- Yaxşıdı .  indi san axurları doldur, suyu da hovuzlara bağla. Ancaq 
gena da sana deyirom: garak tövlaya na işıq düşa, na da atlara boni-insan 
gözü baxa. 

Rövşan, atasının dediyi kimi, axurları doldurdu, suyu bağladı, atları 
içariya çakib axurların qabağında halqaband eladi, qapını, hacanı barki
dib çıxdı. 

Bu işdan düz otuz sakkiz gün keçdi . 
Atalar qeyiblar ki ,  insan sabrsiz olar. Rövşan otuz sakkiz günü başa 

verdi . Otuz doqquzuncu gün na qadar clodi, özünü saxlaya bilmadi ki, 
bilmadi . Ela bil ki, bir adam onun ürayina girib hey deyirdi : "qırx güno 
başa gala bilan iş otuz doqquz güne da galar. Get bir atlara bax ! " .  Axır 
Rövşan galib tövlanin  üstüno çıxdı, balaca bir deşik açıb içariya baxdı. 

Rövşan avval gözlorina inana bilmadi . Sağ axurdakı atın çiyinlarinda 
iki dana qanad var idi . Qanadlar alov kimi yanır, qızıl kimi panldayırdı . 
Rövşan tez sol axurdakı ata baxdı .  Gördü yox, bu atın qanadı yoxdu. Göz
larini dolandınb ycno da sağ tarafdaki ata baxdı .  Gördü qanad yavaş-ya-
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vaş sönür. Rövşan tutduğu işden peşiman oldu. Tez dcşiyi örtmok istodi ,  
ancaq i ş-i şdan keçmişdi .  Qanadlar yavaş-yavaş ariyib axırda tamam yox 
oldular. Rövşanin bir ali oldu, bir başı .  Ancaq hara çatacaq? Olan olmuş
du. Kor-pcşiman deşiyi örtiib geri qayıtdi .  Amma bu barada atasına heç 
bir söz demedi . 

Bali, bu bir gün da gal ib keçdi . Qırxıncı gün Alı kişi Rövşani çağınb 
dedi :  

- Bala, gol mani atların yanına apar. 
Rövşan atasının alindan tutub tövlaya apardı .  Ah kişi avvalca sağ 

axurdakı ata yaxınlaşdı . alini atın süysünündan qoyub sağrısına qadar 
çokdi. Sonra Rövşana taraf dönüb dedi : 

- Oğlum, bu atlara hani-insan gözü baxıb. 
Rövşon bilmerli na desin: soruşdu ki : 
- Ata, san nadan deyirsan? 
Alı kişi dedi : 
- Oğul, mandon gizlotmo .  Man sana dcyiram ki, bu ata bani-insan gö

zü baxıb. Bu atın garak qanadı olaydı .  Düzünü de görüm, bu neca olan 
iş dir? 

Rövşan ahvalatı atasına danışdı. Alı kişi dedi : 
- Oğul, sabrsizlik adama ziyan vcrar. İndi san da öz sabrsizliyinin zi

yanını çakirsan . Ancaq fikir elemaya galmaz. Olan o lub , keçan keçib 
Sonra o, sol axurdakı ata yaxınlaşdı . Bu at uzun caydaq, çakma sağrılı , 

nazik ortalı bir at olınuşdu . ali ila atın üzünü, gözünü, yalını ,  sağrısını tu
marladı . Ondan sonra yena da sağ tarafdaki atın yanına qayıtdı. Bu at çox 
gözallaşmişdi: iri başlı, dolu gözlü, qara birçakli , uzun boyunlu , tökma 
döşlü, yoğun, enli sağrılı . . . iki göz istayirdi ki, ona tamaşa elasin. At fın
xırıb iki dal ayaqları üsta göya qalxdı . Ağzını açıb Alı kişiya yönalmak 
istodi .  Qoca ilxıçı atın üstüna qışqırdı .  At sesindan onu tanıyıb sakit oldu . 
Alı bu atın da başını, üzünü, yalını,  belini, sağnsım tumarladı . Sonra dedi : 

- Oğul , hala bir neça gün da atları bayıra çıxannaq olmaz. Qapını bağ
lamaq lazım deyil. Özün günda galib yemlayib sulayarsan . 

Rövşan atasını eva apanb, özü tövlaya qay ıtdı . Atlardan muğayat ol-
mağa başladı . 

Belalikla, bir neça gün da keçdi. 
Bir gün yena atası Rövşandan soruşdu: 
- Oğul, atlar necadirlar? Neca yeyirlar? 
Rövşan dedi : 
- Ata, sağ tarafdaki at dayinnan kimi üyüdür. Arpa, saman yetirmak 

olmur. Sol tarafdaki at da yaxşıdır. Ancaq ondan az yeyir. Özü da dincdir. 
Amma sağ tarafdaki at heç durub dincalmir. Qızmış nar kimi oyur-oyur 
oynuyur. . 

Qoca ilxıçı yenado oğlu ilo borabar tövlaya galdi .  Atları yoxlay ıb dedi :  
- Rövşan, oğul ,  atlar daha böyüyüb, minilmak haddina çatıblar. indi 

onları bir-bir barka-boşa sal ıb sınaqdan çıxartmaq lazımdır. azal bunu, 
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sonrada o biri s ini  m in ,  teznce sulanmış şumda S�)yi ı1 ,  qaratikan l ığa sür ,  
sonra da s ı ldının daşl ı  dağa çap. 

Rövşen, atasının öyrotdiy i  k i m i ,  eznl sağ ternfdek i atı mind i .  Yenico 
sulanmı ş  şumda sayiı1di .  sonra qoca i lx ı ç ı n ı n  yanına qaytardı . Tacri.ibel i 
qoca atı n  bumunu tutdu, at öski.innodi .  Sonra üroyine qulaq asdı ,  bax d ı  
k i ,  atın i.irayi hcç töyşi.imi.ir .  Ondan sonra dımaql arını yoxladı . Bi r  qır ı q  
d a  palçıq tapa bi lmad i .  Rövşan indi da o biri atı mindi,  şuma sürdü . 
sayirdib yena atas ı nın yanına qaytard ı .  A l ı  kişi  onun da üroyini d inlodi . 
bumunu tutdu s ı xd ı , dımağını  yoxlad ı .  Bu at öskürm a d i ,  ürayi 
töyşümadi,  ancaq dımağı nın b irindon b i r  qırıq palçıq tapı ldı .  Rövşan bu 
dafo b irinci at ı  minib qaratikanlığa vurdu . At qaratikanlığı yarıb, İ ld ırım 
kimi süzüb, i lxıçının yanında dayandı .  Qoca ilxıçı onun baldırların ı ,  
çeçiklarin i yoxladı . Heç b ir yerinda n o  bir tikan izi tapa bi ldi ,  n a  d a  b i r  
yara. O b i ri at d a  s ı naqdan p i s  çıxmadı . Ancaq d a l  ayağının b i r i n i  t ikan 
azacıq cızmışdı .  

Rövşon axırıncı sınaq üçün yena da biri nci atı minib s ı ld ır ım daşl ığa 
saldı .  At güllo kimi sıldının daşlığa endi ,  qızılquş kimi uçub, qoca i l xıç ı 
n ı n  boraborinda dayandı . Qoca Al ı  atın qabaq ayaqlannın üylorini hark 
sıxdı, at no diks indi,  na da qırpınd ı .  

indi növba ikinci atın idi .  Rövşon b u  atı d a  m i n i b  s ı ldının aşağı aldon 
qoydu. At çeçiklarini daşlara çı rpa-çırpa sıldırımı endi . 

Qoca Alı  dedi : 
- Oğul,  Rövşon, b irinci at s ınaqdan çox yaxş ı çıxdı ,  ik inci at da pis 

çıxmad ı ,  amok i t irmadi . Ancaq birinci ata çata bilmez. Bu atın tayı-bora
bari çarx altında tapı lmaz. Birinc i atın ad ını Qırat, ikinci atın adını Dürat 
qoyuram. Hamişe qorxulu  sofarlara, düşmen üstüne,  qalalar alnıağa ge
danda Qıratı m inarson, Qırat seni çox darlardan, çox ölümlardan qurtara
caq. p ıratın gadrini yaxşı bi l ,  onu candan aziz saxla !  

Sonra A l ı  kişi dedi : 
- Oğul, atlar böyüdü . Sınaqdan çıxdı . indi Hason xandan qisas almaq 

vaxtı çatıb.  Çek atları yoharla, gedib Hasan xanla haqq-hcsabımızı  
çakak. 

Hala uşaql ıqda bir gün Rövşan çölde oynadığı vaxt yerdan bir daş tap
mışdı .  Daş balaca idi, amma çox ağır, çox da samballı id i .  Özü do i ş ım
i ş ım işıldayır, par-par parı ldayırdı . 

Rövşon daşı yerdan götürüb, örüşda otlayan bir buzova atdı .  Daş bu
zova daymadi,  amma elo ycl i buzovu yıxıb öldürdü .  Rövşon qayıtd ı ,  ah
valatı  atasına damşdı .  

Alı kişi Rövşonin sözlarina qulaq asıb ded i :  
- Oğul,  Rövşon, get buzov yiyasini tap , buzovun carimas i n i  ver, raz ı  

sal .  Sonra da haman daş ı tap, manim yanıma geti r .  
Rövşan getdi ,  ozal buzov yiyosini razı eladi,  sonra da daşı tapıb  gatir-

di . Alı kiş i  daş ı o üzüno, bu üzüno çevirib yoxladı .  Baxd ı ki ,  daş göydan 
düşmüş i l dınm parçasıdır. 
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:) <ıbah ı s ı  gün A l ı  k i ş i  Rövşond;_ın xol vot İ l d ır ım parças ın ı  götürüb bir 
ustan ın  yan ı n a  aprad ı .  Salam-ol cykossa !amdan sonra daşın bir ha laca t i 
bsini ustaya vcri b dedi : 

-- Usta, bu daşdan ınana bir  biz qayır. 
Usta bir daşa baxd ı ,  b i r  da dönüb diqqatlo A l ı  k i ş iye baxdı . Daşı qay

tarıb dedi : 
- Alı kiş i ,  son bir dünya görmüş kişi soıı ,  hcç daşdan da biz olar? 
Çox çano-boğazdan sonra ax ı rı Alı kiş i  ustam razı cladi ki , daşı bir 

zi ndanın üstüno qoyub döysün, görsün döyülür, ya yox. Usta baxdı ki, 
doğıudan da, bu daş muın kimi bir şeydir. Alı kişiye dediyi sözlara peş
ınan oldu. Daşdan bir biz qay ı rıb ona qaytardı .  Alı kişi ustanın haqqını 
verdi ,  bizi cibinda g izlotdi .  Daşın qalanını bir ınisri qılınc qayıranın yanı
na aparıb dedi :  

- Usta, bundan mono bir qıl ınc çak! 
Bu usta ovvalkindon da uzunçu idi .  Qoraz, uzun çr>k-çcvirdan sonra 

A l ı  kişi bu ustanı da razı eladi _ 
Usta ycddi gi.ina daşdan bir qı l ı nc qay ırdı . Ela ki, qıl ınc hazır oldu,  us

ta baxdı k i ,  qı lınc . _ _  no qılınc. V a l l ah, bu elo bir qılıncdır ki, gün kimi ya
mr, ay k imi nur saçır. 

Ustanın  qı lınca gözü düşdü . 
Elo ki ,  vada tamamında Alı kişi qılınc üçün geldi ,  usta ona öz qıl ıncını 

vcmıoyib .  ovazi ı ıdo ayrı bir q ılınc verd i .  Ancaq a l ı  kişi işin avvoldan 
ınöhkom tutmuşdu. Dinınaz, söylamaz cibindan bizi çıxarıb, q ı l ıncın ti
yas ino basdı . Biz qılıncı dol ib, o biri torofina keçdi .  

U sta baxdı  ki, Al ı  kiş i n i  aldada bi lınayacak, naçar qalıb, onun öz qı
l ı nc ın ı  özüno verdi . Al ı  kişi qılıncı götürüb evlorina geldi.  Amma bu ha
rada oğ lu Rövşana heç bir söz demadi . 

Ela ki ,  Rövşan Qıratı, Düratı i fçin yahorlayib, atasının barabarino 
çakdi , Alı kişi har şeyi hazır göronda eva girdi,  harnan qı l ıncı gizlatdiyi 
yerdan götürüb, oğlu Rövşano verib ded i :  

- Rövşan, al bu qılmcı bel ina bağla. Bu qılınc son gördüyün qı l ınclara 
banzomaz. Bu qı lınca ildırım qılınc deyarlar. Bu ela bir qılıncdır ki,  qa
bağında hcç bir şey dayanmaz. Har naya vursan kasar, tökar. Bu qılınc 
i la son xanlara, boylara, paşalara qan udduracaqsan . Bu qılınc ila müxan
natlor, namardlar senin el indon dad çakocaklar. Bu qıhnc ila san qalalar 
s ındıracaqsan, saddlar dağıdcaqsan. Ancaq bunun i ldırım qı lınc olduğunu 
heç kasa bi ldirme. Bundan sonra bunun adına misri qılınc deyorsan. Na 
qodar k i .  son Qıratın  belindason, bu qılınc da sanin be l indod ir, hcç b i r  
düşmon sona bata bi lmayocok . 

Rövşan qılıncı atasından al ıb bclino bağladı . Al ı  kişi Dürata, Rövşan 
da Qırata minib yola dii şdülar. 

A z  gctdi lor. çox gctd i lor, axırda gol ib Hasan xanın imaratino çiı.td ılar. 
Rövşon bir tarofdo dayand ı .  Qoca A l ı  k iş i Düratı imarotin qabağına sürüb 
Hnsan xanı çagırd ı .  Hason xan ç ıx ıh  qoca Alı k i şini  yalnıanına al  çatma-
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yan, uzun ya l lı  bir atın üstündo gördiL Xan o tarafa baxanda gördü, Alının 
oğlu da burdadı .  Özü da bir ata ıninib, bir ata minib ki, ruzigarın gözü ha
la bela at gönnayib. 

Alı kişi dedi : 
- H  ason xan, bu atlar sanin bayanınodiyin o çöpüklü qulunlardır. San 

bunların üstünda monim gözlarimi çıxartdırdın. Bax, gör neca atlar 
olublar? 

Alı kişi sonra dedi : 
- Hasan xan, man sona yaxşılıq ciamak istedim, san anlamadın. Ma

nim yaxşılığımın avazinde mani dünya işığına hasrat qoydun. indi san
dan qisasımı alınağa galmişam. Biindan gelani asirgasan, kişi deyilsan. 

Hasan xarı Alının bu sözündan acıqlandı ,  qılınc çakib kişinin üstüne 
cumdu. Rövşon Qıratı onun üstüne sürdü. İldırımdan qayrılmış misri qı
lıncın göyda panidamağı ila xanın başının yere dığırlaııınağı bir oldu. 
Sas-küy qopdu . Qoşun onların üstüna yeridi . Rövşan özünü qoşuna 
vurdu. Bir yandan Qırat, bir yandan Dürat, bir yandan da Rövşan misri 
qılıncla qoşunun qabaq dastasini qırıb dağıtdılar. 

Ancaq qoşunun dalı kasi lmirdi. Dasta dastanin dalınca galirdi . Qarış
qanm sayı var idi, qoşunun sayı yoxdu. Alı kişi bunu başa düşüb dedi: 

- Oğul, bu qadar qoşuna san tak cavab vcra bilmazsan. Axırda ya öl
dürarlar, ya da diri tutarlar. Sür atları, özümüzü bu qoşundan salamat 
qurtaraq ! 

Rövşan aza! atasının sözüne baxınadı . Y cna da özünü qoşuna vurdu. 
Başlar kasdi, qollar qırdı, mard-mordana dava cladi . Ancaq kor atasının 
ala keçacayindan qorxub, olacsız davadan al çokdi. Atası ila barabar at
ları sürüb çöle taraf üz qoydular. 

Qoşun da al çakmayib, onların dalına düşdü. Bir xeyli getmişdilar ki, 
bir da Rövşan Qıratın başını çakdi .  Dönüb geri baxanda gördü ki, bir das
to kl)har atlı ildırım kimi galir; dedi : 

- Ata, bir dosta kahor atlı yetirhayetirdadilar. 
Alı kişi dedi : 
- Oğul, Rövşan, ağızlarını sulanmış şuma sal ! 
Rövşan atları şuma saldı. Kahar atların heç biri şumdan çıxa bilmadi. 

Hamısı batıb qaldı . Qırat ila Dürat ildırım kimi şumdan çıxıb yola düşdü
lar. Bir az da getmişdilor ki, ycna Rövşan Qıratm yüyanini çakib geri 
baxdı. Gördü bu dafa da bir dosta qara atlı, budur, ley kimi galir; dedi: 

- Ata, bir dasta qara atlı yetirhayetirdadir. 
Alı kişi dedi :  
- Bala ,  ağızlarını qaratikanlığa sal ! 
Rövşan atları qaratikanl ığa sürdü. Qara atl ı lar da özlorini tikanlığa 

vurdular. Amma, heç biri kanara çıxa bi lmadi .  Hamıs ının baldırları qızı l  
qana boyanıb qaldı . 

Rövşan bir az da getınişdi ,  bir da atın c i lovunu dartdı, qanrıl ıb geri ba
xanda gördü ind i do bir dasta ağ atl ı çathaçatdadı ;  dedi : 
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- Ata, bir desta ağ atlı yetirhayctirdadir. 
Atası dedi : 
- Oğul, qorxma, ağızlarını daşlığa sal ! 
Rövşon atları daşlığa dırmaşdırdı . Ağ atlar sıldının daşlıqlara çıxa bil

mayib yarı yolda qaldı lar. Qırat i lo Dürat qızı lquş kimi süzüb, sıldının qa
yaların dalında gözdan itdilar. 

Ata-oğul axşama qadar yol gedib. Axşam üstü bir çayın qırağına çat-
dılar. Alı kiş i  buranın neca yer olduğunu oğlundan xabar aldı : 

- Ata, bura ağach, otlu bir yerdir. Ortadan da bir çay ax.ır. 
Alı kişi dedi: 
- Oğul, burada yı.ırd salmaq olmaz. İlxının, mal-qaranın al indan din

cala bilmarik . Bir da ki , xanlar, paşalar xabar tutar, bize namardlik 
elayar. 

Ata-oğul o gece çay qırağında qaldılar. Sabah açıldı, yena qalxıb yola 
düşdülar. Az getdilar, çox getdilar, axşam bir düzangaha çatdılar. Alı ora
nın da na cür yer olduğunu Rövşandan soruşdu. Rövşan cavab verdi ki: 

- Ata, bura ucu-bucağı görünmayan bir düzangahdır. 
Alı kişi dedi : 
- Burada da qalmaq olmaz, orada atıanan burada düşar. Karvanların 

ayaqları altında qalarıq. 
Bu geeani da burada gecalayib, sabah yena yola düşdülar. Getdilar, 

getdilar, bir uca dağın belina çatdılar. Alı kişi soruşdu: 
- Oğlum, bura neca yerdir? 
Rövşan dedi : 
- Ata, bura har tarafı sıldının qayalıq, çanli, çiskinli bir dağ belidir. 
Alı kişi soruşdu: 
- Oğul, bax gör, bu bel ki, deyirsan, bunun har tarafinde bir uca qaya 

görünmür ki? 
Rövşan dedi : 
- Ata, görünür. Biri sağında, biri do solunda. Özü da başları qardır. 
Alı dedi : 
- Oğul, manim ax.tardığım yer ela buradır. Man buranı çox yaxşı tanı

yıı·am. Cavan vaxtlarda burada çox at oynatmışam. Çox ceyranlara ox at
mışam, çox cüyürlor ovlamışam. Bura manim köhna oylağımdır. Buraya 
Çanlibel dcyirlar. Biz burada yurd salmalıyıq. indi özümüze bir olacaq, 
atianınıza da bir tövla tik.  

Rövşan özlori üçün bir olacaq, atlar üçün da bir tövla tikdi . Ata-oğul 
Çanlibelda yurd saldılar, yaşamağa başladılar. 

Günlerin bir günü Alı kişi Rövşani yanına çağırılı dedi :  
- Oğul, buradakı dağların birinda bir cüt bulaq var, adına Qoşabulaq 

deyarlar. Y eddi ildan yeddi ila cüma axşamı maşriq tarafdan bir ulduz, 
ınağrib tarafdon da bir ulduz doğar. Bu ulduzlar galib göyün ortasında 
toqquşarlar. Onlar toqquşanda Qoşabulağa nur tökülar, köpüklanib daşar. 
Hor kim Qoşabulağın o köpüyünda çimsa ela qüvvatli bir igid olar ki , 
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d ı : J ! \  � ı d ; :  ı ı ı ı :; l ı - h; ı ra hmi  tap ı iınaz . Hor k im (Jo�abu lag ı ı ı  suy u ndan ı ç s '' ·  
: ı � ı q  ı ı � , , ı . l ) zi ı n i ı ı ı  , i ; - ı  � ; ı s i  c h:l  güc l i.i o l a r  k i .  1 1 \J IW' ı ı ı dmı 1 111!ŞOdo a s l a n lar  
ü r k ,ır. q t ı ş l a r  qa ı ıad :-: a l ar.  aı lar, qa tır l ar d ı rııaq  t iihır. (,..'ox i g id lar.  şahza
d •ı l or bu s u  üçün  gvl ı b l or, ancaq hcç biri n i n  baxt ı  yar olmay ı b .  İnd i ycd d ı  
ı l  tamam o l hao l d u r. Voda çatı b .  Gct,  axtar .  Qoşabulağı tap,  ancaq küpi i 
yündan bir  qab da dolduruh mana gatir !  

Rövşan getd i , dağları , daşları ondar-döndnr clod i .  Axırda bir dağa çaı 
d ı .  Gördü dağın bir tarofinda uca, s ı ldırım, al çatmaz, ün yctına? bir  qay; :  
var. Qaya elo b ir  qayad ır ki , igid i stayir i.istüno çıxsın . Rövşan qayan ı ı ı  
dörd tarafini  dolandı, göz gazdirdi ,  a l  tutan bir yer tapa bi l ınadi . Axırda 
belindaki komondini açıb,  qayaya atdı. Min anvai-müsibatla qayaya dır
ınaşdı. Baxdı ki ,  bura elu çamanzar, lalazar bir yerdir, daha na dey i m .  Gül 
güli.i çağınr, bülbül bülbülü.  Ela bi l  ki, bu sı ldının qayan ın üstündo b i r  
bağça şakli çaki l ib . yetm i ş iki qalomla yetmiş i ki rang vurulub . Orta l ı qda  

qoca bir  ağac, alt ında da Qoşabu laq duma gözü kimi  qaynayır, göz y a :;. ı  
kimi axıb atra fı süd  gölüncı döndorir. Rövşn o qadar gözladi k i ,  axşam o l 
du .  Gecodmı b i r  xey l i  keçd i .  Bir  da  gördü k i ,  maşriqdan bir  u lduz, ınoğ
ri bdan do b i r  u lduz dogdu . Ulduzlar galib düz Qoşabulağın üstündo toq 
q uşdular .  Ulduzl ar ı n toqquşınasından Qoşabulaq daşdı.  Ağ köpük adam 
boyu qalxd ı .  Rövşan köpükdon bir qab dolduruh içdi . Tazadon bir  qab da 
do ldurmaq istoyondo baxdı  ki .  ey dadi-bidad . . . köpi.ik hayanda id i . Btı
l aqlar ycno d ;) c l �) dunı l ub.  d o  dunılub ki, elo bi l  göz yaşıdır.axır .  Rövs;ın 
bi r  başına . b i r  diz ino v urdu .  A ncaq hara çatacaq . . .  Qabı da götürüb km
peşman ger i  döndü . nhvalatı  atasına danışdı . 

Al ı  kişi  bir  ah çak i b  dcdı : 
- Man im gözlar im ı ıı �.hmnanı o köpükdo idi . O da ki ,  alo golmod ı 
Rövşan i n  d<>rdi bir  i d i .  ının oldu. Başına, gözüna döyınaya ba� l ad ı k ı .  

m<.ın, n iyo  qabaqca özi.ını ı çd i ın. Al ı kişi dedi :  
-l O ğu l .  c ;.ız;:ı-fazo c l omvkdan bir  şey çı xmaz. Keçana güzaşı dcynr l ; ı r. 

Ci örün ür .  lı i r  da soni görınnk ınana qismat deyilmiş.  Day ınan ım oc�ı i ı m  
tamamd ı r  İ nd ı qulaq a s ,  �\:ltH:ı bir-iki sözüm var. 

Rövş;ın atas ı nın yanında aylaşd i .  Alı kişi dedi :  
- Bala ,  ay keçar. i l  dolanar. san in  adın mağribdan maşriqotan bütün 

dünyada ınoşhur olar.  O köpükdan sanin qollarına qüvvot, özüna da �air
l ik  verildi . B i r  do son i n  sosina,  narona cia bir qiivvat galacok ki ,  İ sra fi l i n  
suri onun yanmda ıni lçak vızı l t ı sı olacıq. Baylar, xanlar, paşalar saı ı i n  
a dın go landa qorxudan diz çökocaklar. Na qadar k i ,  misri qı l ınc  sonin 
bel inde , san do Qıratın bcl indoson, özün da bu Çonliheldason. sano lıcç 
kos dov gGio b i l ınoyocok. Ancaq bu hoııdovordo ınaşhur bir qaçaq var. 

ad ın a D o l i  H l"lson dcyarlar . Özünü birca ondan gözla .  Get, sani n  adın ı 
Koroğ l u  qoyduın ! 

A l ı  k i � i  vosiyyatini clayib ömrünü öz oğluna bağı ş l adı . 
Koroğlu atas ın ı Qoşabulağın yanında dafn e layi b, o gündan Çan l i bc l 

da yurd-yuvn sa ld ı . 
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D u rn a  tel i 

Eyvaz Ç n n l ihc İ \) g ; ı kı ı ıdnn  hm·i N igar xanımın ürny i ycri n;ı  g ;__ı l ı ı ı ı ::-d ı 
Qoç K oroğl u  k imi  or h i  ı ·  �'a n ınd a ,  Eyvaz k imi  oğul bir  yanı nda,  do l ı hı r  d; ı 
ki . gözünün qabağı nda.  day dünyada hir  kef var id i ,  o da N i gar x a n ı n H� ; ,  
idi . Amma Koroğlunun kcfi ondan da saz id i .  O özüna ham o ğ u l  g\.1 l i rnı i � 
d i .  ham d a  arxa, kömak goı i ıı n i şd i .  Eyvaz igidlikda, mardl ikdo d;ı l i l min 
aras ı nda ad qazanın ı şd ı ,  caniara dayan bir  oğlan olmuşd u . 

Koroğlunun bir xasiyynt i  vard ı k i ,  boş vaxtlaı·da hami şe dal i l orlu 
maşq clayord i . At m inmak , n izu oynatmaq, q ı l ın c  v urmaq, qalxan tutmaq. 
ox atmaq on ların sohar-axşam peşH lari idi. 

Ycna bela gi.in lorin biri idi . Dn l i lar bölük-bölük olub maşq elnyar
di lor.  Eyvaz da yaraqlanıb, yasaq lan ıb bir dosta atl ı i lo dava maşq ino 
ç ıxmışdı . 

Koroğlu. Daın i rçioğlu da yan ında bir uca yerda durub maşqa bax ı rd ı  
X a n ı ınlar da onların yan ında idi ler. Bir  d a  baxdılar ki ,  budu. b ir dosta at l ı  
çapa-çapa gelir, qabaqlarında da Eyvaz, na Eyvaz . . .  ara b a l ın bcl indn.  
mi sri q ı l ınc dastinda, tü lak-tarl an şostinda, min bir canın qasdindn,  ekı 
süzi.ir, cia süzi.ir ki ,  ela bil oxdu yay ından qopub. Duma telini do k i .  sancıh 
başına, cla bi l  qeysar balas ı d ı r  başına c ıqqa qoyub. 

Nigar xan ı ın baxdı ,  özünü saxlaya bilmadi , üzün Korogl uya tutub ded i 
- Koroğlu, bir  bu yana bax . gör o galan kimdi? 
San deıno ela Koroğlu da o n a  baxınn ı ş .  Nigar dcyando Koro ğ l u  s;u : 

basdı döşüna dedi : 

N i gar xanım, sona dey im, 
Bu  g:alan Eyvaz, bu galan. 
ayninda var polad gcyim, 
Bu galon Eyvaz, bu galan.  

Eyvaz ı m  on beş yaş ında, 
Qüdmt qalmni qaşında, 
Duma teli var baş ında, 
Bu golon Eyvaz, bu ga lan . 

M eydanda igidlar ınardi ,  
Qabaqda ar oğlu ordi,  
Dava günü q ızmış nerd i ,  
B u  go lon Eyvaz, bu gola n .  

M isri q ı l ınc dastindodi ,  
arab atın i.istündodi ,  
Ş i rin can ın qnsdindadi ,  
Bu galan Ey vaz, bu ga lan .  
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Cami dalilarin xası ,  
Meydanda var mord davası, 
Koroğlunun qoç balası ,  
Bu galan Eyvaz, bu galen. 

Telli xanım da burada idi. Damirçioğlu sağalınışdı deyin onun da kefi 
saz idi . Baxıb, baxıb birdan qayıtdı ki : 

- Nigar xanım, görürsanınİ duma teli Eyvaza neca yaraşır? Gör o, ki
şilara ela yaraşanda biza neca yaraşar? Gal, uşaqları göndarak gedib biza 
da duma teli gatirsinlar. 

Ela bu sözda Eyvaz golib çatdı onların barabarina. Atdan düşüb Nigar 
xanıma, Koroğluya, Damirçioğluya, xanımlara salarn verdi, ondan üzünü 
Koroğluya tutub dedi : 

- Eşidirsanmi? Xanımlar duma teli istayirlar. İzin ver, gedim onlara 
duma teli gatirim. 

Koroğlu bir İstadi izin vermesin. Qorxdu ki, geda başına bir xata-zad 
gale. Bir da fikirlaşdi ki, getsa yaxşıdı. İgidin başı qalda garak. Barka
boşa düşse yaxşıdı . Döndü Nigar xanıma soruşdu: 

- Na deyirsan? Getsin, getmasin? 
Nigar döndü Eyvaza baxdı . Gördü vallah Eyvaz ela baxır, ela baxır ki, 

ela bil gözimi ila dil olub yalvarır. Ürayi tablamadı .  Onu sındınnaq ista
madi . İzin verdi .  

Damirçioğlu işi  bela görcak irali yeriyib dedi : 
- Koroğlu, izin ver man da gedim. 
Kosa Safar dedi : 
- San hala taza yorğan-döşakdan durubsan.  
Damirçioğlu qoymadı ki, Kosa Safar sözünü qurtarsın, dedi: 

\- Yox, Kosa Safar, gedacayam. Heç o yaıı-bu yanı yoxdu. 
Koroğlu dedi: 
- Sahabi nadi ki, san bela hökman getmak istayirsan? 
Damirçioğlu dedi : 
- Birinci odu ki, Eyvaz hala cavandı, tak geda bilmez. İkinci da odur 

ki, duma telini Telli xanım istadi. Yaraşmaz ki, man evda otı.ıram, bu sa
fare başqası geda. 

Koroğlu ona da izin verdi. Bu damda Balli ahmad dalilarin içindan 
çıxdı . Dedi : 

- Koroğlu, izin ver, man da gedim. 
Koroğlu Balli 8hmado da izin verdi .  Yol uzaq olduğuna göra Eyvaz 

Qıratı mindi. Damirçioğlu ila Balli 8hmad da harasi bir seçma at minib 
yola düzaldidor. At sürdüler, dara keçdilar, düz getdilar, galib Bağdad at
rafımı. çatdılar. 

Baxdı lar burada o qadar duma var, o qadar duma var ki, çınqıl kimi. 
Atları ota buraxıb, özlari ox yayların ı götürüb başladı lar duma ovlamağa . 
Ha birini, ha beşini , on beşini . . .  Qaroz, bir-iki saatın içinda bir alaın dur-
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na vurdular . aylaşib bunların tellarini yolub heybalara yığdı lar, otlarin
dan da kabab çakib xurma ağacının dibinde yemoya başladılar. O ola dur
na etinin kababı, xunna ağac ının sarini . . .  yeyib, içib harasi bir tarafda 
yuxuya getdilar. 

San deme , Bağdad paşası Aslan paşanın qoruqçusu bunlara göz qoyur
muş. Ele ki , onlar yuxuya getdiler, qoruqçu daban aldı Aslan paşanın ya
nına ki, bes: 

- Na oturursan? Üç nefer nabalad adam gal ib , bu namda, bu nişanda; 
özleri de tilan bulağın başında yatıblar. Amma içiarinda bir nefer var, lap 
Koroğlunun özüdür ki, durub. 

Qonıqçu bu sözlarİ decak, xotkarın fennam düşdü Aslan paşanın ya
dına . Koroğlunun Türkınana gedib 8rob Reyhanla vuruşmağı, Eyvazı 
Çanlibela getirmeyi bütün aleme sas salm ışdı . Xotkar bu işdan sonra gö
türüb gene bütün paşalara farman yazmışdı ki, has Koroğlunun ya özünü, 
ya dalilerini öldürana anam ve�acak, görüb xabar verıneyani dar ağacın
dan asacaq. Famıandan birisi da gelib Bağdadda Aslan paşaya çatmışdı . 
Odu ki, indi qoruqçu Koroğlu adını çakcak, Aslan paşa qoşun böyüyünü 
çağırıb hökm eladi ki, hazırlaşsın. 

Beli, tabii vuruldu . Qoşun yığıldı . Yaraqlamb, yasaqlanıb yola düş

dülar. 
Qırat ayaqlarını yere döyüb kişnamaya başladı . Damirçioğlu ila Bolli 

8hmad Qıratın sesina yuxudan ay ıl ıb gördülar ki, qoşun dörd bir yanı tu
tub . Belli 8hmad al elodi qılınca. Damirçioğ!u tutdu onun olindan ki: 

- Na elayirsan? Görmürsan Eyvaz yatıb? Onu oyatmamış dava ele
mak olmaz. Sonra bir-birimizdan ayrı düşarik. Eyvaz ala keçar. 

Bunu deyib Damirçioğlu başladı Eyvazı oyatmağa . Amma na qadar 
eladi, Eyvaz oyanmadı. Sasladilar, tutub silkoladilar bir netice hasil ol
madı. Qoşunun da ki dalı kasilmirdi. Dönmüşdü çayirtkaya, galdikca ga
lirdi. Demirçioğlu axırda alacsız qalıb sazı götürüb aldı, görak na dedi : 

Qoşun gal ib dörd yanımız aldılar, 
Bela na yatmısan , ayı!, Eyvaz xan ! . . 

Har taratöan mansıraya saldılar, 
Axırda olanq zayı l , Eyvaz xan ! . .  

Qabul qılma müxannatin sözünü, 
Sana arz eyladim sözün düzünü, 
Dur gösttir yağıya dönmaz üzünü, 
Gün kimi aleme yayıl, Eyvaz xan ! . .  

İnsafdıımı Belli ahmed tutula, 
Qulac qolu dal gard;:mda çatı la, 
Daınirçioğlu qul adına satıla, 
Koroğlu dalisi sayı l , Eyvaz xan !  . .  

3 1 7 



Eyvaz sazı n  sos ino  yuxudan oyandı .  Baxdı k i .  qoşun hor tamfı al ıb .  h
tad i l ar durub atlan s ı nlar. Baxdı lar ki ,  at hayanda i d i .  Atları çox dan halqa
moroko clayib, kamond atıb ti.ıtublar. Qald ı l ar piyada . Bu torafdon da As
lan paşa amr verdi ki, hlicum elayib on ları tutsunlarö qoşun hamkata go
l anda Dom irç ioğ lu bir dal i nam çakib, al  atdı misri qılınca .  Deli lar üç ta
rafdon özlerini vurdular doryayi-laşkara . Sağdan vurdular, sol dan çıxd ı 
l ar, soldan vurdular, sağdan çıxdılar. Amma na qador qırdı larsa, na qoşu
nun dal ı kesi ldi , no da ki, bir yol tapıb aradan çıxa bi ldilar.  Piyadalıq da
l i lori aldon-di ldan saldı . Aman larını kasd i .  Ax ı rda onları bir-biriarindan 
ayrı sal ıb tokladi l ar, üçünü da tutub atları i lo baraber şoharo gatirdi lvr. 

indi bunl ar burada qalmaqda olsunlar, saım kimdan deyim, Xoca 
8zizdon .  

Koroğlunun bir bezirgan dostu var idi .  Adı Xoca aziz i d i .  Xoca 8ziz 
neça i l l ar Koroğlu i la dostluq clnmişdi .  indi Eyvazg i l  tutulan vaxtda o da 
mal larını satmaq üçün Bağdada galmişdi . Qoşun clo ki, Eyvazgi li tutub 
şnharo taraf golmaya üz qoydu, bazara sos düşdü k i ,  bos üç na for quldur 
tutı.ıblar, asmağa aparırlar. Bazar adamı hamısı  çıxdı onların tamaşasına. 
Xoca aziz da bu adamların içinda idi  . .  Gözln ha gözla, axırda dostenin  
ucu aç ı ld ı .  Aslan paşa keçdi, qoşun böyüklari keçdi ,  atlılar keçdi .  Bir  do  
baxd ılar k i ,  budu, bir bölük qoşun dustaqları oıtalığa a l ıb  geti rir. Xoca 
aziz gördü na? Tutulan Eyvazdı, Damirçioğlu, bir da Bolli 8hm3ddi .  
Diinya-alam Xoca 8zizin gözünda qaraldı .  Dedi :  "Ey dadi�b'i dad ! . .  Bu za
l ı m  oğlu zalım uşaqları öldüracak" . Qaldı mat-moottal k i :  "Na tohar ela
yim? Manim burda alimdan bir iş galıuiyacak. Burada qılınc vurınaq la
zımdır. Xabaro getsam da buradan Çanlibela azı bir  haftolik yoldu. Man 
gcdasi,  xabar verasi ,  Koroğlu gol asi, yaqin ki, onları öldürarlor" . 

Xoca 8ziz clo bu götür-qoyda idi bir do gördü budu, dustaqlardan bir 
az bralı üç dana at g\ltirirlar. Belo baxanda Qıratı tanıd ı .  Öz-özüna dedi:  
" Ey dili qafı l ,  tapmışam. Na tahar olsa,  garok Qıratı ala keçiribKoroğlu
ya xobar çatdıram" .  Bunu dcyib Xoca aziz düşdü onların dalına. Galha
gol , golhagal, galib çatdılar Aslan paşanın imaratinin qabağına. 

Aslan paşa dedi :  .� , 

- Özlari ıii zindana salın, atları buraya getirin .  
Kcşikç i lar Eyvazgi l i  aparıb saldılar zindana. Mehterlar do atları çak

di lor Aslan paşanın qabağına. Aslan paşa amr cladi, mehterbaşı qabaqca 
Domirçioğlunun at ın ı  minib gardişa getirdi .  Bir o başa sürdü, bir bu başa 
sürdü, gatirib Aslan paşanın qabağında saxladı . At Aslan paşanın xoşuna 
geld i .  Ondan mehterbaşı Bol l i  8hmodin atını  minib cövlana gotird i .  As
lan paşa bu atı da boyandi . Növbo Qırata gald i .  Yazıq Xoca aziz iç ini  
ycya-yeya qalmışdı . B i lmirdi neynasin.  Üroyindo qoymuşdu k i :  "8gor 
bütün var-yoxdan da çıxmalı olsam, garok Qıratı · alo keç irdaın " .  Bo li ,  
mehterbaşı Qı ratı mindi ,  na qador clodisa, at yeri ndon tarpanmod i .  Meh
terbaş ı  axırda h i rslonib ata bir tmı:iyana çakd i .  Q ı rat bir az da  qulaq l arın ı  
s; ı l l ad ı .  Mchtarbaşı bir taziyano da çakondo at quynığunu qısdı ,  göz leri -
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n in  bir in i  yumdu ,  axsaya-axsaya yerı maya baş l ad ı . A s lan pa�a g ü l ü b  
dedi :  

- Görünür k i ,  bunlardan ikis i  ağad ı , biris i  nöker. Bu nöbrin atıd ı .  
Çünki e b  s ir-s i tbtindan d a  nökare oxşayır. 

Sonra üzünü mehtarbaş ıya tutub ded i :  
- O i k i  atı i lx ıya qat ! B u  olongoni d a  ver o qoruqçuya. Qoy aparı b 

minsin.  Gene ayağını yerdon götüror . 
Qıratı verdi lar qon.ıqçuya. As lan paşanın horaketi qoruqçuya yaman 

daymişdi .  O, getırdiyi xoboro göro onam gözlayirdi, xolot gözleyird i .  İn
di b ir  şi lxor yabmın birini vem1işd iler yedoyino . Odu ki, qoruqçu yaman 
port o l muşdu .  Xoca 8ziz işi bcle görende üreyinde Qırata afer i n dedi .  
Sonra camaatı yar ıb özünü qoruqçuya yctirdi .  Dedi : 

- Ayo, qoruqçu, neço verim bu şi lxor yabıya? 
Söz qoruqçunu lap götürdü. Başladı söyüb savaşmağa, Xoca aziz onu 

dan layıb başladı dal i l -de layi i  eloınoyo ki : "Ba lam day bizi n iye söyür
san? Biz na günahın sahibiyik?" 

Qsroz, o yan-bu yan , Xoea aziz yağl ı  di l in i  i şo salıb qoruqçunun h ir
s ini  yatırdı . Axın ki ,  Xoea 8ziz bir az pu l verib,  Qıratı qoruqçudan aldı . 

Xoca 8ziz dayanınayıb , atı b irbaş çakdi düşdüyü manzil in heyetine. 
Tez qabağına bir az arpadan,  samandan töküb özünü yctirdi bazara . B i r  
batınan qır-saqqız, bir  top d a  bez alıb geldi cva. O qader gözleeli ki ,  qaş 
qaraldı . Ocağı asıb q ır-saqqızı tökdü tiyana , eridib cladi muın k imi . Sonra 
bunu bezin üstüno süıtüb ınöhkam-möhkam sarıdı  Q ırat ın  bel inn, özü da 
ç ıxıb oturdu üsti.ina. Qır-saqqız Xoca 8zizi ele tutdu ki, kandir-qayı ş ki
mi. Ele ki,  Xoea 8ziz arxayınlaşdı , bildi ki,  day y ıxılmayaeaq atın başını 
balaca boş ladı . At götürü ldü , na götürü ldü? El o bil ki, Çanlibclda bala qo
yu b galib. Yazıq Xoea 8z izda m:ı Xoeal ıq qalmı şdı , na azizlik. Bayaq ha 
huşunu itirdi . At na qadar yol getd i - bi l m<:ıdi, neca getdi, bilmadi. B ir da 
at berk kişnedi . Xoea 8ziz atın sosin;:ı gözlarini açıb gördü Çenl ibe ldodi . 

Del i ler Qıratın sesin i  eş itcek go ldi lar . Baxdılar ki , Q ırat budu, eb ga
l ir,el<:ı gol ir, az qa l ır d ırnaq ları çatlaya. Amma ki, tekd i .  Eyvaz da üstünde 
yoxdu . At bir az yax ın laşd ı . Gördülar nadise i.istündo b ir şey qaralır. Qal
dı lar maattel ki,  görasan bu na sirdi . Bu demdo at özünü yetirdi .  Süzüb, 
düz Koroğlunun qabağında dayand ı . Üzi.inü geldiyi teroto tutub, ela kiş
noeli ki,  dağ-daş lorzoye goldi . Sonra Koroğluya baxıb ayqların ı yere döy
moyo başlad ı . Koroğlu vofal ı atının boynunu qucaqlay ıb üzündan-gözün
dan öpdi.i. Baxdılar ki, atın üstünda bir adam var, amma özünde deyil .  
Yapışdı lar golundan ki , düşürsünlar . Ha çakdilar, qopmad ı ki , qopmad ı . 
Axırda baxıb gördü ler ki .  özünü qır-saqqızla ata yap ı şdırı b . 

Qomz, uzun baş ağrı s ı  o l mas ın ,  k iş ini  ele bez qarı ş ıq  atdan götürüb, 
yere qoydular. Koroğlu  baxdı ki , Xoca 8zizdi .  De su,  zad, Xoca aziz 
özlinö gold i .  Koroğlu sonı şdu: 

- Bu no ohvalatdı? 
X oca azi z  ded i :  

� 
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Qoç Koroğlu, sana xabar söylayim, 
Sanin Eyvazından xabarin varım? 
Qaranlıq könlünü i şıq elayim, 
Senin Eyvazından xabarin varmı? 

İgid da igiddan çakarmi minnat? 
Paşa qabağında buyurur cellad 
Ham Damirçioğlu, o Belli ahınad? 
Senin Eyvazından xabarin varını? 

Xoca 8ziz xocaların qehrinda, 
Xan Eyvaz da qızıl gülün tahrinda, 
Qolu bağlı gördüm Bağdad şahrinde 
Senin Eyvazından xabarin varını? 

Söz tamama yetişdi . Xoca aziz sazla dediyi kimi, sözle da dedi : 
- Koroğlu, Eyvazı, Damirçioğlunu, Bolli abmadi Aslan paşa tutub 

zindana salıb. Özünü tez yetirmesan, bir da onların üziinü göra b i lma
yacaksan. 

Ela bil ki, delilerin üstüne su sapdi lar. Xanımlar hamısı  başlarını aşa
ğıya saldı lar. Koroğlu dönüb Nigara baxdı. Gördü vallah Nigar bir halda
dı , bir haldadı ki, alma yanaqlan Somarqand kağızı kimi ağarıb . Ala göz
larİ bahar buludu kimi dolub . Yaqut dodaqlar bir daqiqada ele solub, ela 
bil laladi, şaxtaya düşüb. Koroğlu elo istayirdi ağzını açsın ki, Nigar xa
nım yerindan qalxdı. Na Koroğluya baxdı, na delilara baxdı, yavaş-yavaş 
tap�:min lap ucqarına galdi . Bir Eyvaz gcdan yollara baxdı, bir uzaqdakı 
başrt qarlı dağlara baxdı. Saçından üç tel ayın b, basdı moımar sinasinin 
üstüne, dedi : 

320 

Başı arşa duran dağlar, 
Dağlar, Eyvazı neynadiz? 
Üç igidi udan dağlar, 
Dağlar, Eyvazı neynadiz? 

Qarğasam, tökülar daşın, 
Borandan ayrılmaz başın, 
Düşar daşın, düşar leşin, 
Dağlar, Eyvazı neynodiz? 

Oğul deyib ağlayaram, 
Dağ çakoram, dağlayaram, 
Coşub qılınc bağlayaram, 
Dağlar, Eyvazı neynadiz? 



Man N igaram, ah çokorom, 
Daşın çayiara tökaram, 
Yerinda bürc-bar tikaram. 
Dağlar, Eyvaz ı ncynadiz? 

Dünya Koroğlunun gözünda qaraldı , ela bil ki, Çan libel başına dolan
d ı .  8lini atı b Qıratın yüyanindan tutdu. Ela qozoblo ata sıçradı ki , Qıratın 
avazina ayn bir at olsaydı , çoxdan beli s ınmışdı . Onda üziinü Kosa Safo
ra tutub dedi : 

Xabar verin dalilorim oyansın, 
Tutulubdu bir Eyvazım, aldodi ! 
Misri qıl ınc qızıl qana boyansın , 
Tutulubdu bir Eyvazım, aldodi ! 

Yatmışdım aşkara gördüm duşumu, 
ezalindan man bilirdim işimi . 
Çokin, yaharlayin çarlamişimi, 

Tutulubdu bir Eyvazım , aldad i l 

Düşmanlarim tamaşaya durarlar, 
Şad oluhan kcf mecl isi qurarlar. 
Koroğlu getmazsa, yoqin qırarlar, 

Tutulubdu bir Eyvazım , aldadi l 

Söz tamam oldu. Koroğlu dedi : 
- Man getdim. Siz dalca galorsiniz, Bağdad bağlannda sizi gözlaya

cayam. Kim sahar tezdan hamıdan qabaq galib mono salimi verso, yüz qı
zıl alacaq. 

Bunu deyib, atın başını boşlad ı . Qırat iki dal ayaqlan üsta qalxdı , Bağ
dad tarafa üz qoydu . 

Delilar telo-tahlili hazırlaşdılar. Yaraqlanıb, yasaqlanıb yola düşdülar. 
Na qadar getdilar, no tohar gctdilar bilmiram, sahar dan yeri sökülanda 
Koroğlu bir da gördü ki, Dal i Mehtar, Kosa Safar, Çopur Mehdi, İsabala, 
Tüpdağıdan, Toxmaqvuran, Halaypozan , Tanırıtanımaz, Dilbilmaz onun 
qabağında al qılıncda dayn ıblar . Bela baxanda gördü Bağdad bağlannda 
xurmanın sayı var, amma delilarİn sayı yoxdu . 

Dedi : 
- Yaxşı galibsiniz. Amma halo tezdi .  Bir az gözlayak, bolka bir şey 

öyrano bi ldik . Şohara bela girsak, bizi tan ıyar, uşaqları talof elayarlar. 
Halç Koroğlu sözünü qurtannamışdı , bir da gördü lar budu, bir atlı ça

paraq sürü b çöla taraf gedir. 
Koroğlu dedi :  " 
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- Kosa Safar, o adam şahardan gelir .  Bir qabaqla gör, halka bir şey 
öyranasan. 

Kosa Sofer atı ::ıldon qoydu. Bir suiçim saatda atlının başının üstünü 
aldı . Baxdı ki, bu ayninda çuxa, ayağında bağdadı bışmaq, başında tirma 
şal, cn l ikürak, qarnıyoğun bir kişidi .  

Kosa Safar dedi : 
- Ay kişi ,  bir dayan görüm. Bela haraya talasirsan? 
Kişi cavab verib dedi : 
- Talasiram, talasiram. Çölda biçinçilarim var. Onlara çörak apan-

ram. Tez şahara qayıtmalıyam. 
Kosa Safar soruşdu: 
- Yaxşı ,  şaharda na var ki bela? Xcyir ola? ! 
Kişi dedi: 
- Aslan paşa Koroğlunun üç dalisini tutub. Bu gün onları asacaqlar. 

Böyük şadyanlıq olacaq. indi garok man tez şahara qayıdam ki , ham ası
landa orada olam, ham da basdınlanda harasinin qabrina bir qara daş 
atam ki, allah o dünyada mana acri xeyir versin. 

Kişi ela bunu demayini gördü . Kosa Safar alıcı quş kimi onun üstüna 
şığıyıb, xirtdayindan yapışdı . Murdar at kimi sallaya-sallaya Koroğlunun 
qabağına gatirdi .  Y cra qo yanda Koroğlu baxdı ki, kişi çoxdan cahanna
ma vasil olub . Soruşdu ki: 

- Bunu niya bela eladin? 
Kosa Safar ahvalatı danışdı . Koroğlu üzünü dalilara tutub dedi : 
- Atdan düşüb haraniz bunun üstüna bir qara daş atın. Qoy o dünyada 

allah acr payını çox elasin. 
Y eddi min yeddi yüz yetmiş da l i atdan düşüb hara onun üstüna bir daş 

tulJadı . O qadar daş yığıldı ki, yeka bir dağ oldu. Deyirlar ki , indi da o 
dağ qalır. Özü da atalar deyiblar ki, oradan keçanda lanatlama oxumaq 
böyük savabdı. 

Qaraz, Koroğlu bildi ki, uşaqları bu gün asacaqlar. Dalilora hay vurdu, 
hamı atlandı . Yavaş-yavaş şahara taraf sürmaya başladılar. 

Bir az da getmişdilar, gördülor bir qoca kişi biç in biçir. Amma elo ağ-
layır, ela ağlayır ki, yaş gözündan dolu kimi tökülür. 

Koroğlu yaxın galib soruşdu : 
- Ay ami, niye ağlayırsan? 
Qoca heç başını da qaldırmayıb dedi : 
- Neynirsan? Sandan ki manim dardima darman olmayacaq, çıx yo

lunla get ! 
Qoca sözü na qadar yayındırmaq istadi sa, Koroğlu al çakmadi .  Kişi 

gördü olmayacaq, axırda dedi : 
· 

- indi ki al çakmirsan, qabaqca mana de görüm san kimsan? Bu ba
şındakı dasta-tifaq nadi? 

Koroğlu dedi :  
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- Man Muradbayli taraflordanam. Buradan mal almağa galmişik. 
Yollar şuluqdu deyin yaraqh-yasaqlı galınişik. 

Qoca Muradbayl i sözünü eşidanda bir fikra cumdu. Dedi : 
- Yaxşı ,  deyirsan ki, Muradbayli tarafdansan. De görüm Koroğlunu 

tanıyırsan, ya yox? 
Koroğlu gördü qocada söz var . Dedi : 
- Tanıyıram. Niya tanımıraın ı 
Qoca dedi: 
- indi ki tanıyırsan, mana de görüm Koroğluya dost adamsan, ya 

düşman? 
Koroğlu dedi : 
- Dost olanq. Na var ki? Bu şeylarİ mandan niya soruşursan? 
Qoca dedi: 
- Bala, düzdü, man na Rüstam Zal olmuşam, na Giziroğlu Mustafa 

bay deyilam, na da Koroğluya tay olan deyilaın. Amma cavanlığımda 
man da özüma göra bir kişi olmuşam. Düşmana arxa çcv irmamişam . 

Kişi bir az dayandı. Yengi ila gözünü silih dedi : 
- Bizim bu Bağdadda bir paşa var. Adına Aslan paşa deyarlar. Çox na

mord , çox müxannat, çox da hiylagar adamdı .  indi üç gündü ki, Koroğ
lunun üç delisini tutub zindana salıb. Dünan car çak ib xabar verib ki, bu 
gün onları asdıracaq. Bala, doğrusu ki, man ela mord oğullann bela na
mard alinda ölınayini qabul elaya bilmiram.8gar mardi-mardana mey
dan açsaydı, takbatak vuruşub öldürsaydi, mano yer elamazdi . . .  Neynim, 
qocalığın üzü qara olsun. indi manim yüzdan artıq yaşım var. 8limdan bir 
i ş  galmir. Atalar deyiblar, adam ali ila iş göro bilmadi , güc verar dilina . 
Dil da ki, oldu bağlı, ixtiyan oldu baylar, paşalar alinda , onda alac qalır 
göza . Adam dam verir gözünün yaşına. 

Qoca sözünü qurtaran kimi Koroğlu del i lara hökm eladi ki , qocaya 
kömak elasinlar. Delilar tutuquşu kimi doluşdular zamiya . Bir suiçim sa
atda qocanın bütün taxı lını biçib-darzlayib, yığdı lar bir tarafa. Qoca mat
mat baxırdı ki, görasan bunlar kimdilar, na elamak istayirlar. Bir fikrin
dan keçdi ki, halka bunlar Aslan paşanın adamlanndandılar. Taxılı yan
dırmaq istayirlar. Amma baxdı ki, yox. Bu, düşmançiliya oxşamır. 

Ela ki, dolilar qurtardılar, Koroğlu qocaya dedi :  
- Qoca, b i l  va agah ol ! Dediyİn Koroğlu manam. indi bu  saat sanin o 

Aslan paşanın ürayina bir od qoyacağam k i , mahşaracan yansın. Biz bu 
saat şahara giracayik .  San da bir böyük xurcunla Aslan paşanın xazina-
sinin qabağında mani gözlarsan . . 

Koroğlu bunu deyib dalilaro hay vurmaq istayirdi ki ,  yola düşsün lar, 
qoca dedi : 

- Koroğlu, ayaq saxla, görürarn ki ,  Aslan paşa sani yaman qazab lan
dirib. Odu ki, gözlerin qızıb . Ancaq şahma bela ginnak olmaz. Sani tan ı 
yarlar . San özün şahara tak gir. Adamların da qoy beş-beş , on-on olub ca
maata qarışsın lar , c)() girsin lor. 
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Kosa Safar dedi : 
- Koroglu, qocanm sözü ağı llı sözdü. Na deyirsan? 
Koroğlu üzünü dalilaro tutub dedi, görak na dedi :  

Uca-uca dağ başında, 
Yaz bir yana, qış bir yana. 
Titraşir ağzını içinda, 
Dil bir yana, diş bir yana. 

No cdak, dalilar na cdak ! 
Düşmanın bağrını didok !  
Xan Eyvaza kömak edak! 
Dörd bir yana, beş bir yana. 

Har na oldu, mena oldu, 
Qaynadı peymanarn doldu, 
Gördün ki,  düşman güc galdi, 
Qov bir yana, qaş bir yana. 

Koroğlunun yox alacı, 
Misirdan galir xaracı . 
Çakanda misri qılıncı ,  
Leş bir yana. baş bir yana ! 

Sarkardalar o saat hara öz dastasini böldü. Koroğlu dalilari hazır gö
rüb dedi : 

- Dalilarim, man Aslan paşanın maclisindo olacağam. Onların o qa
dar başlarını qatacağam ki, siz yerlerinizi tuta bilasiniz. Camaatın arasına 
qaJlşıb meydanı ela halqa-maraka elayarsiz ki, misri qılınclar çekilanda 
bir adam da tarpana bilmasin. Amma gözünüz manda olsun. Man alimi 
bığlarıma çakmamiş bir adam yerindan tarpanmasin. 

Koroğlu sözünü qurtardı. Ondan paltarlarının üstündan bir aşıq paltan 
geyindi, çiynina da bir saz salıb yola düşdü. 

Bali, Koroğlu aşıq paltarında meydana taraf getmakda olsun, qoca 
xurcun üçün eva getmakda olsun, sana kimdan deyim, Aslan paşadan. 

Aslan paşa car çakdirib bütün camaatı meydana yığmışdı. Meydan bir 
bazanmişdi, bir bazanınişdi ki, ela bil toy-bayramdı . Calladlar dalileri 
qolu bağlı gatirib dar ağacının yanında saxlamışdılar. Aslan paşa bir kef
damaqda idi ki, gal görasan. Meydanın başında taxt qurdurub aylaşmişdi . 
Ela hey üzünü sadrazama tutub deyir: 

- Dayan, gör xotkar biza na anamlar göndaracak . . .  Zarafat deyil ha . . . 
hala indiya kimi bir paşa Koroğlunun bir dalisinin gözünü piloya bilma
yi b. Mana Aslan paşa deyarlar. 

Bali, calladlar tanabiarı yağlayıb hazırladılar. Tabii vuruldu. Sadr
azam irol i  gal ib camaata demalisin dedi, tapşırılmasın tapşırdı .  Ondan bir 

324 



desto yaraqlı esgar gatirib camaatın qabağına bir carga düzdülor ki ,  i şdi ,  
halka birdan qarışıqlıq-zad oldu .  Ele ki , har iş  qurtardı, collad Eyvazı dar 
ağacına getirdi . 

Damirçioğlunun qan başına vurdu . Bir güc vurdu, iki güc vurdu ki, 
gollarının ipini qıra bilsin, amma har defa güc vurduqca ip onun otini ko
sib içeriye girirdi . Damirçioğlu başa düşdü ki, onun gollarını muınlu ki
rişla bağlayıblar. İşi bela göranda ümidi üzüldü, ürayi kövrekhmdi, aldı 
görak na dedi : 

Ham ınonim qoç Koroğlum, 
Gala gire bu meydana ! 
Çekanda misri qılıncı 
Qabzasi qana boyana ! 

Qırat bir burdan atıla. 
Müxannat ölkan çapıla!  
Koroğlu burda tapıla, 
Hamniz qaça bir yana ! 

Ondan üzünü Aslan paşaya tutub dedi:  

Damirçioğlunu dindir, 
Suçunu boynuna mindir, 
Biz iki dalini öldür, 
Paşa, qıyma Eyvaz xana ! 

Ele bu damda Koroğlu özünü saldı meydana. Aslan paşa gördü ki, 
budu bir aşıq çiyninda saz girdi ortalığa .  

Dedi : 
- Aya, yanşaqsanmı? 
Koroğlu dedi : 
- Beli, paşam, yanşaqam. 
Aslan paşa dedi : 
- Aya, heç Koroğlunun sözlerindon bil irsanmi? 
Koroğlu dedi: 
- Ay paşa, izin ver, sana söz oxuyum , söz olsun. Koroğlu na ada ındır 

ki, onun sözü bela moclisda oxuna? ! 
Paşa dedi : 
- Yox, san bi lmirsan ! Man Koroğlunun üç del i sini tutmuşaın. Bu şad

yanalıq da onun şadyanalığıdır. ind i san bir az Koroğlunun sözimindan de 
ki, onlann üraklari açı lsın. 

Koroğlu bir dönüb dar ayağında dayanan Eyvaza, Domirç ioğluya, Bol 
li 8hmada baxdı , b i r  d a  dönüb caınaatın içinda dayanan deli l arina bax ıb ,  
üçtelli sazı bağrına basdı . Barınaqlarını cütkıyib teliere ele vurdu ki ,  mey
dan sese geldi . Qızı lquş  kimi bi' defa nıeydanı fırlanıb dedi : 



Dalilarim, bu gün dava günüdü, 
Müxannat ö lkasi talanmaq gerak l 
Qoç igid lar yarasından ballanar. 
Şerbat tak qanına yalanmaq garok ! 

Mard igidlar nara çeksin davada, 
Şahin kimi ş ikar tutsun yuvada, 
Misri qıl ınc cövlan vursun havada, 
Bağırsaq camdaya dolanmaq garak ! 

Koroğlu içanda düşm�m qanını, 
Mard meydanda namsindan tanım, 
Qınn vazirini ,  tutun xanını, 
Leş-leşin üstünda qalanınaq garak! 

Aslan paşa dedi : 
- Sağ ol, aşıq !  Lap Koroğlu kimi oxuyursan. 
Koroğlu dönüb dar ayağındakı delilara baxdı. Gördü onlar üçü da 

Koroğlunu tanıyıblar. Damirçioğlu gözünü zillayib bir dar ağacına, Balli 
ahmed da bir dar ağacına. B ildi ki ,  onlar gol ların ın açılmağına banddi lar 
ki,  ağaciarı dibindan çıxarıb işa başlasınlar. Dönüb Eyvaza baxdı. Gördü 
yox, Eyvaz özga haldadı . Dar ağacının dibinde dayanı b gözlarint zillayib 
Koroğluya. Özü da sevindiyİndan gözlarİ dolub . Koroğlu onu bel<> göran
da ürayi tab gotirmedi. Dedi : 

Canım paşa, gözüm paşa, 
Paşa, qoy galsin Eyvazı !  
Budu sana sözüm paşa, 
Paşa, qoy galsin Eyvazı ! 

Göydan ildırım tökdürram, 
Yurdunda bostan akdirraın, 
Torpağın dara çakdirram , 
Paşa, qoy gelsin Eyvazı ! 

8ylaş ib paşalar, baylar, 
S inarndan baş verib millar, 
Koroğlu iltimas eyler, 
Paşa, qoy gals in Eyvazı ! 

Koroğlu oxumağında olsun, paşa qulaq asmağında, dali lor da gözla
mayinda. Siza kimdon deyim, kimd<>n deyim, Giziroğlu Mustafa beydan . 

Bağdad taroflardo Giziroğlu Mustafa boy adında adlı-sanl ı  bir igid var 
idi .  Giziroğlu Mustafa bay, doğrudan da, qoçaq, qolu qüvvatli bir adam 
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idi .  Atası keçmişda gizir olmuşdu . Sonra xotkarın üzüna ağ olduğuna gö
re onu dar ağacından asdırmışdılar . Deyirlar ki, Giziroğlu Mustafa o za
mandan qırx atl ı ila dağlara çaki lmişdi. PaşaJarla adavet saxlayırdı. Har
dan atasının düşmanlerindan birinin üstüne gcdib, tutub dar ağacından 
asardı, yena da çıxıb dağlara çekilardi. 

Giziroğlu Mustafa bay çoxdan idi ki, Koroğlu ila qabaqlaşmaq, onunla 
ayırd elemak istayirdi. İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz, deyiblar . 
Odu ki, Giziroğlu da deyirdi :  "Ya garak Koroğlunun adı deyila, ya ma
nim" . Koroğlu da Giziroğlu Mustafa baydan çox eşitmişdi .  Üzünü görma
mişsa da, amma gücüm;l, qüvvatina balad idi. Özü da bilirdi ki, Giziroğlu 
o dağ manim, bu dara senin onun dalınca gazir. 

Hali, xabar galib çatdı Giziroğlu Mustafa baya ki, Aslan paşa Koroğ
lunun üç delisini tutdurub, özlerini da bu gün asdıracaq. Göziroğlu öz 
adamlannı başına yığıb dedi : 

Saferirndi şahri-Bağdad, 
Kirndi mannan köçan galsin ! 
Y eddi hoqqa, hazar peşa 
Mandan artıq içan gelsin! 

Bilirsanmi halım neca? 
İla dönar mana geca. 
Y eddi boynu bir qılınca, 
Marandi tak biçen gelsin ! 

Hanı bu bağçanın gülü? 
Oxumur şeyda bülbülü, 
Koroğlu, üç asir dali, 
Şirin candan keçan gelsin ! 

Sonra Mustafa bay sazla dediyi kimi, dille da dedi ki : 
- Manim Koroğlu ila haqq-hesabım var, bu öz yerinde. Bir gün galar, 

görüşarik, haqq-hesabımızı kasarik. Amma Aslan paşanın bu nilki
şiliyine man döza bilmaram. Axı,  Koroğlunun dal i lerinin ki, onunla heç 
b ir işi yox imiş .  Bütün göranlar deyirlar ki, çölün düzünde duma 
ovlayırmışlar. Aslan paşa bu nakişi liyini elayir ki, xotkara xoş gelsin. 
indi ki, o xotkara quyruq bulayır, man da onun quyruğunu kasib soxaram 
gözüne, başqalanna da ibrat olar. Man qoymayacağam o, delilari 
öldürsün . 

Başının adamları Giziroğlunun sözünü boyandi lor. Bu mardliyina afe
rin dediler. Durub hamısı yaraqlandılar, Bağdada galdidar. Meydandan 
bir az aralı bir topa kimi yer var idi, Giziroğlu çıxdı tapEmin üstüno ki , 
görsün meydanın ortasında na var, na yox? Baxdı ki, Koroğlu aşıq palta
rında oxuyur. Onun bu igidliyina nıaattal qal ıb,  üroyinde aforin dedi :  

.. 
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- Dayanın görok bu i ş in axırı na olacaq. Man heç inana hilmiram ki,  
o bu qoşunun içindan öz da l i larini  qurtanb qaçırda bile. And içiram, da
yanıb axıracan gözlayacoyam. 8gar gördüm ki, gücü çatmır, gedib kö
mak elayacayam. Y ox, gücü çatdı, qurtardı ,  onda dalınca gedib şahardan 
çıxandan sonra onunla ayırd elayocayom. Ya ona vcron allah, ya mana . 

Bunu deyib atdan düşdü, başladı gözlamaya. Bu zaman Koroğlu da 
ıncydanda gerdiş clayib oxuyurdu. Baş qatırdı ki, deli lar özlerini yaxşı 
ycrlaşdira bilsinlar. Giziroğlu gözladi, gözlodi gördü yox, deyasan Kor
oğlu heç dava elamok fikrinda deyi l .  Ağlına galdi ki, halka Koroğlunun 
dalileri hala galib çıxınayıb takdi deyan qorxur. Qoy burada olduğumu 
ona bildirim. 

Giziroğlu Mustafa bayin bir şcşpori var idi ki, ucu haça. Bu ela bir şeş
por idi ki, maşhuri-alam. Arvad lar ı.ışaqlarına qarğış eloyanda "sani gö
rüm Giziroğlunun şeşparina rast golasan" deyardilar. Giziroğlu harnan 
haça şcşpari qaldırdı başına, bir dafo horlayib tulladı. Şeşpar galib mey
dandakı moscidin günbazina ela doydi ki, şeşpardan od töküldü. Aslan 
paşa dik yerindon qalxdı ki :  

- O nadi? Göydan od tökülür. 
Koroğlu ·bir do gördü qabağına bir şey düşdü. Bela baxanda gördü Gi

ziroğlunı.ın haça şeşparidi . O saat başa düşdü. Dedi : 
- Paşa ! Od göydan tökülmür. O od hamişa senin başının üstündadi. 
Koroğlu hala sözünü qı.ırtarmamışdı, bir da baxdı ki, Aslan paşanın 

sadrazami ekilmak istoyir. Sazı döşüna basıb dedi : 

Laf ey lama, Aslan paşa, 
Sadrazam qaçdı sandım . 
Havadakı uçan quşlar 
Yuvasından uçdu sandım. 

Aslan paşa tez dönüb etrafına baxdı .  Sadrazam, doğrudan da, ekilmak 
i stayirdi.  Aşıqdan şübhalanmişdi. Deyasan ürayina dammışdı ki, bu, 
Koroğludu. Amma ki, Aslan paşanın birdan dönüb etrafına baxmağından 
qorxub yerinda oturdu. Aslan paşa üzünü ona tutub dedi : 

- Na var!  O na idi? 
Sadrazam ağzını paşanın qulağına yapışdırılı dedi : 
- Paha sağ olsun, monim bu aş ıqdan gözüro su içmir. Bu, Koroğluya 

oxşayır. 
- Koroğlu gördü ki, sadrazam işi başa düşüb . Onun sözünü yalansıt

maq üç ün aldı sözünün ikinc i xanasini dedi :  
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Meydanda igidlik satdı, 
Galmadi, günü yubatdı, 
Giziroğlu şeşpar atdı, 
Şeşpar yere keçdi sandım. 



Bunu deyib , Koroğlu yerdaki şeşpari göstardi .  Aslan paşa baxdı ki, 
şeşpar, doğrudan da, Giziroğlu Mustafa bayindi .  Tez callada hökın eladi 
ki, işa baş lasın . Collad o saat cumdu Eyvazm üstüna . Tutub yuxarı qaldır
mağa başladı. Koroğlu Eyvazı dara gedon görüb götürdü sözün üçüncü 
xanasini dedi :  

Koroğluyam, bilin nadan 
Qara bağnın oldu zadan. 
Eyvazdımı dara gedan? 
Y aralarım sancdı sandım. 

Koroğlu sözünü tamam eladi. Dönüb delilara baxdı, gördü hamısı ha
zır dayanıb işara gözlayir. Özlari da eladilar, eladilar ki, acıqlarından do
daqlarını gomirib bığlarını çeynayirlor. Bir dafa meydanı fırlandı .  Sonra 
üzünü Damirçioğlugila tutub dedi : 

Arif olun üç igidlar, 

Nar girar meydana indi. 
Qırılar zancirlar, iplar, 
Nar girar meydana indi .  

Çanlibeldan laçın galib, 
Qollannı açın, galib, 
Qabağından qaçın galib, 

Nar girar meydana indi .  

Callad Eyvazı dar ağacına gatirmişdi. Gözlayirdi ki, aşıq qurtarsın, 
sonra ipi eyvazın boğazına keçirsin. Koroğlu gardiş elaya-elaya onun ya
nına galib dedi : 

Lovğa-lovğa baxma mana, 
Sar qonanrnaz yasamana, 
Qan urldurram indi sana, 
Batar meydan qana indi .  

Koroğlu bir da fırlandı, aldı sözün o biri xanasini dedi : 

Dalilarim, saf-saf durun ! 
Su üzünda cala qurun! 
Bu abdalın boynun vurun ! 
Dönsün meydan qana indi . 

Hay deyanda qoşa galin !  
Huy deyanda coşa galin ! 
Koroğluyam, xoşa golin ! 
Qan qarışsın qana indi .  

.. 
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Delilar harekata galdidlar. Koroğlu bir dali nara çakib dedi :  

Hoydu, dali larim, hoydu, 
Yeriyin meydan üstüna ! 
Havadakı şahin kimi, 
Tökülün al qan üstüna!  

Qoyun badöylar kişnasin, 
Misri qıl ınclar işlasin, 
Kimi tanab qıl ınclasın, 
Kiminiz düşman üstüna. 

Koroğlu çakar haşanı , 

Baylar edar tamaşanı, 
Man özüm Aslan paşanı, 
Haraniz bir xan üstüna . 

Koroğlu oxuya-oxuya alini bığına çakdi . Dalilar töküldülar. Ara qızış
dı. Koroğlu bir hamlada özünü Aslan paşaya çatdırdı .  Misri qılıncın ça
kilınayi ile Aslan paşanın başının yera düşmayi bir oldu. Dalilar tanabiarı 
qılıncladılar . Eyvazı, Damirçioğlunu, Balli alımadi azad eladilar. Koroğ
lu bir da onu gördü ki, meydanın har başında bir dana dar ağacı qalxır
düşür, har dafa da on-on beş adamı xurd-xaşıl elayir. Baxdı ki, biri Da
mirçioğlu , biri da Balli 8hmaddi , harasi öz dar ağacını çıxarıb alıb çiyni
na düşüb qoşunun içina. 

Koroğlu qılınc vura-vura özünü çatdırdı xazinanin qapısına. Gördü 
qoca burdadı. Qapıya bir amud ilişdirdi .  Bayaq ha qapı parça-tika olub 
yerattöküldü . Çağırdı ki : 

- Qoca gal !  
Qoca galdi .  Koroğlu soruşdu: 
- Bas xurcunun hanı? 
Qoca dedi : 
- A bala, vallah sevindiyimdan hilmiram heç na eladim. 
Koroğlu dedi : 
- Eybi yoxdur . Gir içariya ! 
Qoca girdi içariya Koroğlu ona bir kisa qızıl verdi. Dalilardan ikisini 

da qoşdu ona ki: 
- Aparın bunu sağ-salamat qoyun evina, sonra galin. 
indi gal sana kimdan deyim, Giziroğlu Mustafa bayla Koroğludan. 

Ela ki, Koroğlu alini bığına çakdi, meydan qarışdı bir-birino, avval-avval 
Giziroğlu heç bir şey anlamadı .  Handan gendan başa düşdü ki, masala ne
ca imiş .  Başının atlılarına dedi : 

- Balam, day burada bizl ik heç bir iş yoxdur. Man day ona qol çakdim. 
indi qaldı birca manim onunla öz haqq-hesabım. Gedak ! 
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Bunu deyib adamlarını da götürüb çakilib getdi .  Ela ki, dava qurtardı ,  
Koroğlu atrafa nazar salıb gördü Giziroğlu yoxdu. O saat masalani başa 
düşdü. Bi ldi ki, Giziroğlu onun yolunu kasacak. indi qasdan çakilib ge
dib ki, delilar onların savaşınağını görmas1nlar. Ele ki, delilar hamısı kef
lari saz, damaqları çağ atianı b Çardaqlan Çanlibela taraf yol başladılar, 
Koroğlu üzünü Kosa Safara tutub dedi :  

- Kosa Safar, buradan Çanlibela neça yol var? 
Kosa Safar dedi : 
- Buradan Çanlibela iki yol var. Biri harnan bu yoldu ki, gcdirik. B iri 

da dağ yoludu ki, bax, o tapalarin dalından diklanir. Amma o yol çox çe
tindir. Ozü da bir yarım dafa bu yoldan uzaqdı. 

Koroğluya da ela bu lazım idi. Üzünü dalilara tutub dedi : 
- Siz bu yol ilo gedin ! Man dağ yolu ila gedayacam. 8gar siz mandan 

qabaq Çanlibela çatdınız, demak ki, uşaqları siz tak, mansiz qurtarıbsınız. 
Aslan paşanın xazinasi da hamısı  siza çatacaq. Y ox, agar man tez çatdım, 
onda xazina hamısı manimdi. 

Bunu deyib Koroğlu day cavab gözlamadi . Bayaq ha Qırata bir qamçı 
göstarib tapani aşdı. Dalilar işdan bixabar hara öz atma minib yola düş
dülar. Koroğlu Qıratı qaytarıb tazedan tapaya çıxdı .  Ela ki, arxayın oldu 
ki, day dalilar çıxıb gediblar, ondan yola düşdü, papağını da gözünün üs
tüne qaldırıb, Qıratı yavaş-yavaş çay kanarı ila sürmaya başladı . Ela bir 
az getmişdi, birdan Qırat qulaqlannı diklayib, şaxa qalxdı . Bir da uzaq
dan at kişnamayİ eşidildi. Koroğlu dönüb baxanda gördü Giziroğlu Mus
tafa bay öz Alapaça atının üstünda budu, ela galir, ela gelir ki, tozu du
mana qatıb, dumanı toza. Qırat Alapaçan ın sasini eşitcak dayandı. Koroğ
lu na qadar eladisa at yerindan tarpanmadi. Koroğlu qannlıb geriya bax
dı ki, görsün Giziroğlu uzaqdadı, yaxında, bir da onu gördü ki, tapasina 
bir amud doydi. Koroğlu özünü atın üstünda saxlaya bilmayib tapasi üsta 
yera galdi, yumbalanıb çaya düşdü. Giziroğlu tez alindaki amudu yera 
atıb qılıncını çakdi ki, düşüb onun başını kassin,  Koroğlu cald sudan çıxıb 
onun öz amudunu götürdü, Giziroğlunun tapasina ela bir amud vurdu ki, 
bu dafa da Giziroğlu dığırlanıb çaya düşdü. Cald qalxıb sudan çıxmaq is
tayanda Koroğlu alini uzadıb yapışdı onun alindan, çakib çıxartdı bayıra. 
Ondan al eladi misri qıl ınca ki , dava başlasın Giziroğlu dedi : 

- Koroğlu, al saxla ! Sanin manimla bir adavatin-zadın yoxdu ki? 
Koroğlu dedi :  
- Manim xeyr. Sanin manimla bir adavatin var. 
Giziroğlu dedi : 
- Yox, manim da yoxdu. Man istayirdim bilam, görarn san güclü olar

san, ya mon? Onu da ki, gördüm. Day bundan sonra bizim vuruşmağımız 
axmaqlıdı. 81 ver, dost olaq !  

Köroğlu i lo  Giziroğlu ol verdi ler, görüşdülar, öpüşdülor, bir-biri i la 
dost olub ayrı ldılar. Koroğlu Çan l ibela taraf, Giziroğlu da öz dağlarına 
toraf yol başladı .  Koroğlu getmakda olsun, b iz  görak Giziroğlu no el adi . 
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Giziroğlu oradan birbaş galdi çatdı öz adamlarına . Soruşdular ki : "Na 
oldu? Ham Koroğlunun -başı?" .  Giziroğlu ahvalatı neca olrnuşdusa, on lara 
danışdı . Adamların arasında pıçapıç başlandı ki, bas yalan deyir. Heç qor
xudan Koroğlunun gözüne da görünınayib . G iziroğlu na qadar dedisa, 
inanmadı lar. Axırda Giziroğlu qazablanib dedi :  

- indi k i  bela oldu, gelin gedak Çonlibcla , soruşun onun özündan . 
8gar o, mard adamd ı rsa düzünü dcyar .  Y ox, agar namardlik elasa, yalan 
danışsa, man !ap sizin gözünüzün qabağında onunla vuruşum, siz da ta
maşa elayin . 

Hamı bu söza razı oldu. Atlanıb Çanlibclo taraf yol başladı lar. 
Kororğlu bir tarafdo getmakda olsun, Giziroğlu da başının adamlan 

ila bir tarafdan getmakda olsun, indi eşidin dalilardan ! 
Delilar at sürdüler, yol yordular . Sahar dan yeri tazaca sökülonda go

lib Çanlibela çatdılar. Xanımlar qabağa çıxdılar. Kosa Safar uzaqdan Ni
gar xanımı görcak qışqırdı ki :  

- Nigar xanım, harca de görüm Koroğlu galib, ya yox? 
Nigar xanım dedi : 
- Yox. Galmayib . 
Kosa Safar dedi : 
- Çox yaxşı . Axırı ki, heç olmasa birca dafa marci biz apardıq. Manzi l  

baş ına ondan tez geldik. 
Ela bu damda Qırat hark kişnadi. Dönüb gördülar Qırat yağı qoruğun-

da otlayır. Korğlu da böyrü üsta göy otun üstiliıda uzanıb güla-güla deyir: 
- Hardasınız? Sizi gözlemakdan gözümün kökü saraldı ki . . .  
Kosa Safar dedi : 
- Yem� marci san uddun ! 
Kqroğlu dedi : 
- Marci man uddurn. Ancaq bizim bir adatirniz da var axı . Haınişa 

manzil başında mana hamıdan qabaq kim salarn versa, man ona yüz qızıl 
vcraram. O başdan haraniza yüz qızıl borcluyam. indi da ki sahar tezdan 
yena da yeddi min yeddi yüz yetmiş dali hamınız birdan galibsiniz. Aslan 
paşanın xazinasinda da ki, bu qadar qızıl ela ancaq olar. Odu ki, xazino 
siza çatır. Neca istoyirsiniz elaca da öz aranızda bölüşdürün. 

Dalilar hamısı atlardan töküldülar. Süfra açıldı . Dolilor yeyib-içmak
do, çalıb-oynamaqda olsunlar, eşit Giziroğlunun dastasindon. Dasta galib 
o zaman çatdı ki ,  doli lar şirin kcfda idilor. Mustafa bay dedi : 

- Bu saat bunların ketlarini pozmaq heç insafdan deyil. Gözleyak 
quıiarsınlar, sonra. 

Bir tarofdo dayanıb gözlamaya başladı lar . 
Ela ki, saqi birbaş maciisi dolandı, kcflor duruldu, başlar ayazıdı , Ni

gar xanım dedi : 
- Koroğhı, indi danış  görak, neca gctdiz? Uşaqları neca quıtardız? 
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Koroğlu başdan başlayıb axıracan ahvalatı xanımlara, Bağdada getma
yib Çonlibeldo qalan del i lara danışdı . Amma Giziroğlunun ad ını da çak
madi . O barada bir kalma da kasmadi.  Nigar xanım gözlarini bir defa 
süzdürüb Koroğluya bir qıyqac baxdı. Dedi : 

- Ay Koroğlu, san ki, bela iş üze bilansan, igidsan, görasan bu dün
yada sen in kimi ikinci bir adam da var, ya ela anan sani tak doğub? 

Koroğlu heç bir söz demedi . Yavaşca qalxıb Aşıq Cünunun sazını aldı ,  

basdı bağrına . Dedi : 

Anadan oğlu] doğulubdu , 

Giziroğlu Mustafa bay. 
Bu dünyaya tak galibdi, 
Giziroğlu Mustafa bay. 

Nizasinin ucu qanh 
Dalileri domir donlu, 
Bir igiddi adlı-sanlı , 
Giziroğlu Mustafa bay . 

Bir atı var Alapaça, 
Aman vennir Qırat qaça, 
Şeşporinin ucu haça , 

Giziroğlu Mustafa bay. 

Bir atadan kaş olaydıq, 
Bir-birindan xoş olaydıq, 

Doğmaca qardaş olaydıq, 

Giziroğlu Mustafa bay. 

Hay deyanda haya basar, 
Huy deyanda huya basar, 

Koroğlunu çaya basar, 
Giziroğlu Mustafa bay. 

Koroğlu sözünü qurtaran kimi Giziroğlu Mustafa bay gizlandiyi yer
dan çıxıb meclise geldi . Dedi : 

- Koroğlu, san, doğrudan da, mord adamsan . Ancaq özgasini çox şi
şirdib, özünü çox kiçildirsan. Dayan, indi ınan düzünü danışacağam. 

Ondan Giziroğlu başlayıb ahvalatı neco o lmuşdusa, evveldan axıra ki
mi danı şdı . Na bir kalma o yana eladi, na bir kalma bu yana . Koroğlu ila 
Giziroğlu tazedan qucaqlaşdılar, öpüşdü lar, görüşdülar, qardaş oldular. 
Giziroğlunun adamlan da galib maciisa girdi ler. 

Maclis tazedan başladı . 
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Hamzanin Qıratı aparması 
Bağdad ahvalatından sonra xotkar etrafa namalar yazıb , adlı-sanlı pa

şaları ,  sarkardalari, pahlavanları , qoşun böyüklarini yanına çağırdı .  Bö
yük bir maclis quruldu. Ela ki, meclis arasta oldu, har kas öz yerini tutdu, 
xotkar dedi : 

- Na qadar ki, bu Koroğlunun sasi kasilmayib, dünya üzünda zinda
kanlıq bize haram olacaq. Sizi çağırmışarn ki, masiahat tökasiniz görak, 
neca ciayak ki , onu dünya üzündan silak. Budu, günü-gündan onun baş ı
nın adamları çoxalır. Dünyanın hansı yerinda bir daladuz varsa gcdib ona 
qoşulur. Axırda bir gün göracayik ki, budu, qoşun düzaldib şaharlorimizi, 
kandlarimizi alır. Ondan sonra ya garak gedib ona nökardan-naibdan 
olaq, ya da ki, qaç ıb dağlarda, daşlarda qaçaqlıq elayak. 

Ela ki ,  xotkar sözünü qurtardı , paşalar verdilar ağız-ağıza. Harasi bir 
cür tadbir tökdü . B iri dedi: aldadaq, qonaq çığaraq, tutub dar ağacından 
asaq. Biri dedi : adamlarından ala keçirak, pul verak, qızıl verak, öldürt
dürak. Biri dedi : adam göndarak, görak na istayir, verak barışıq clayak. 
Biri dedi: san başa düşmürsan. 

O birisi dedi : 
- San qorxaqsan. 
Qaraz, bu maclisda bir sas-küy qalxdı ki, ağız deyani qulaq eşitmadi .  
Bunlar dcyişmakda olsunlar, sana kimdan deyim, toqatlı Hasan paşa-

dan. Bu Hasan paşa kim ola, kim olmaya, harnan toqqatlı Hasan paşa ola 
ki, atiann üstünda Alı kişinin gözlarinin çıxarılmasmı masiahat görmüşdü, 
Hasan xan da oun gözlarini çıxartdırıb dünya işığma hasrat qoymuŞdu . 

Hasan paşa xotkann sağ ali idi. Hamişa onun aziz günlarinda süfrasi
nin başında oturar, ağır günlarda da yasdığının dibini kasardi .  Özü da 
ham paşa idi, ham da çox bacarıqlı qoşun böyüyü idi. Dava dasgahın ın 
min bir fand-felini s inadaftar elamişd i . İndiya kimi xotkar onu hansı qul
luğa buyurmuşdusa, bira beş yerina yetirmişdi . 

Qaraz, Hasan paşa da bu maclisda idi . Ela ki, sas-küy qalxdı, xotkar fi
kir verib gördü ki, bu damşanlarm heç biri qoşun çakib Koroğlunun üstüne 
getmak fikrinda deyil . Hamı ondan qorxur. Ela bir tahar elamak istayirlar 
ki, ilanı Seyid 8hmad ali ila tutalar. Xotkar üzünü Hasan paşaya tutub dedi : 

- Hasan paşa, söz sanindi. 
Hasan paşa durub zamini-adab öpdü, dedi : 
- Xotkar sağ olsun, xotkar amri ki var, allah amridi. San doğru buyu

rursan.  Koroğlu, doğrudan da, çox tüğyan elayib. Man indiya kimi ona fi
kir vermirdim . Dcyirdim paşalar özlari onun öhdasindan galarlar . indi ki, 
iş bu andazaya minib , baş üsta . Onun atasının gözlarini man çıxartdınnı
şam. İnşallah xotkarın sayasinda özünu da bu İstarnbul şaharinda dar ağa
cından asaram. Ancaq xotkar sağ olsun, onun çoxlu adamları var ki, galib 
lap böyük-böyük mac i isiara girib, söhbatlara qulaq asırlar. Sonra ona xa
bar \tcrarlar, odu ki , man öz fikrimi taklikda sana deyacayom. 
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Maclis adamları Hasan paşanın bu sözündan ürakda rancida oldularsa 
da, xotkarın qorxusundan büruza vera bi lmadi lar . Xotkar Hasan paşaya 
alısan deyib , maciisi dağıtdı .  Ela ki, tak qaldılar, Hasan paşa dedi : 

- Xotkar sağ olsun, Koroğlu bu saat çox güclan ib . Onu aldatmaqla tora 
salmaq olmaz. Biz gerek üç tarafdan qoşun çakib onu haqla-maraka ela
yak, banusını bir yerda qırıb qurtaraq. Y oxsa onu tak öldürmakdan bir 
kar aşmaz. 

Xotkar dedi : 
- Hasan paşa, sana qırx gün möhlat veriram. 8gar onu muzmahar ele

din, seni özüma sadrazam elayacayam. Y ox, el aya bilmadin, onda . . .  
Hasan paşa dik qalxıb dedi :  
- Sana qurban olum! Man agar onu qolu bağlı senin qabağına gatira 

bilmasarn özüm-özümü halak elayaram. Ancaq, san bütün paşaların, qo
şun böyüklarinin ixtiyarını mana ver ! 

Xotkar dedi : 
- Külli-ixtiyarsan. Neca istayirsan , ele da ela ! 
Hasan paşa zamini-adab öpüb müraxxas olmaq isteyanda xotkar dedi : 
- B ir da bu zalım oğlu zalım bu tarafa bir dana karvan buraxmır. Ha-

mısını soyur. Garak birtahar elayib yaraqlı-yasaqlı karvan düzaldasan, 
bir az şahara mal gatirtdirasan . Y oxsa bütün şaharda danışırlar ki , has 
xotkar qalıb Koroğlunun alinda aciz. Şahara mal gatirtdira bilmir . 

Hasan paşa alini gözünün üstüne qoyub dedi :  
- O da manim gözüm üsta ! 
Onda xotkar Hasan paşaya rüsxat verdi . Özü da bütün paşalara nama 

yazdı ki, has, Hasan paşa onların üstünda külli ixtiyardı. Kim onun buy
ruğuna amal elemasa dar ağcından asılacaq. 

Qasid narnalari aparmaqda olsun, san eşit Hasan paşadan . 
Hasan paşa oradan birbaş Toqata qayıdıb bir meclis düzaltdi . Tanıdığı, 

bildiyi böyük sarkardalari, qoşun böyüklarini , pahlavanları yanına çağır
dı. Ele ki, yerli yerin tutdu, Hasan paşa özü maciisa galdi göz gazdirdi. 
Hamını gözdan keçirtdi . Arxayın oldu ki, hamısı öz bildiyi, tanıdığı, eti
bar eladiyi adamlardı . Başladı xotkar maciisinda olanların haırusını onla
ra danışmağa . Hamı ahvalatdan hali olandan sonra çıxardıb xotkarın mö
hürlü namasini onlara oxutdu, ondan dedi :  

- Bilin va agah olun ! Bizim tadbirimiz eladi ki, Koroğlunun üstüne üç 
tarafdan qoşun çakak . Garak ela eleyak ki, o, göz açınağa macal tapa bil
mesin .  indi sizi bura yığmaqdan manim muradım budu ki, deyasiniz kö
rüm, bu işa kim boyun qoya bilar? Kim bu üç qoşundan birinin sarkardasİ 
ola bilar? 

Meclisin üstüne ela bil su sapdilar . Daşdan, divardan sada çıxdı, mec
l isdan sada çıxmadı. Onda Hasan paşa dedi : 

- Qoşunun birisin man özüm aparacağam . Özü da qanşar tarafdan ge
dacayam. O biri qoşun lann biri sağ tarafdan, biri sol tarafdan galib baş 
qatacağlar ki, onlara da man har bir kömak elayacayam. 
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Yena da maclisdan sas ç ıxmadı .  Hasan paşa bela göranda omr elad i ,  
ik i  bada dolduruh gotirdilar. al atı b har  badaya bir  dana qiymatli la !  sal
dı. Ondan dedi : 

- O kirndi ki, bu badani alıb iça. Bu lali cibina qoyub, bu işa boyun 
qoya.  Man abd elayiram ki ,  Toqat paşalığını ona bağışlayam, üstünda da 
pardeyi-ismatda olan qızlarımdan birini ona verim. 

Bu sözda maclisin baş tarafindan bir nafar cavan adam ayağa durdu. 
Bu adam kim ola, kim olmaya, arzincanlı Bolu bay ola. 

Bolu bay erzincan qalasında qoşun böyüyü idi. İgid oğlanlardan biri 
idi. Özü da çoxdan idi ki, Hasan paşanın böyük qızı Dünya xanıma aşiq 
idi .  Ancaq indiya kimi neça dafa al altından adam salmışdı, qızın ürayini 
almaq istamişdisa da, qız har dafa demişdi ki, iti görüm, qurdu görüm, 
onu görmayim. O da cürat elayib Hasan paşanın yanına elçi göndara bil
mamişdi. Çünki bilirdi ki, Hasan paşa qızlarını çox istayir. Onların bir sö
zünü iki elamaz. indi ki, Hasan paşa işi gatirib bu andazaya mindirib, Bo
lu bay fıirsati qanirnat bilib ayağa durdu . Ela o ayağa durcaq Hasan paşa 
sevincak dedi: 

- Marhaba!  Bolu boy ! Ela man bilirdirn ki, bu işa axırda san gedacak
san. 

Bolu bay irali yeriyib badanin birini Hasan paşadan 'aldı. Dedi : 
- Paşa sağ olsun ! San bilirsan ki , man bu işin öhdasindan galaram. 

Ancaq manim b ir şartim var. 
Hasan paşa dedi :  
- Şartini de! Har na olsa yerina yetiracayarn. . 
Bolu bay çox hiylagar adam idi . O, neca deyarlar, şeytana papaq tikib 

topasina da deşik qoyardı.  Bir dafa gözlarini dolandırıb rnaclisa baxdı . 
Sonra üzünü Hasan paşaya tutub ucadan dedi : 

l Paşa, man bilirarn ki, bu xotkar amridL Odu ki, buradakı ahda arxa
yınarn. Bilirarn ki, burada xilaf söz olmaz. Neca ki, abd elamisan, Toqat 
paşalığını veracaksan, mani da özüna nökar elayib qızını veracakson. 
Manim sözüm onda deyil . Manim şartim budu ki, garak palılavan Qacar 
Alım, bir da Mehtar Murtuzu rnana verasan. 

Qacar Alı Toqatın lap arzuman pahlavanlarından idi. Hala indiya kimi 
onun arxasını yera vuran, qılıncının qabağında qalxan olmarnışdı . Mehtar 
Murtuz da düz ycddi il Koroğluya rnehtarlik elarnişdi. Çanlibeli yaxşı 
tanıyırdı. 

Hasan paşa dedi : 
- Şartin şakar üsta ! Hanıısına razıyaın. 
İş bela olanda Bolu badani içdi . Lali  da götürüb qayıtdı yerina oturdu. 

Ondan Hasan paşa ikinci badani qaldırdı, dedi : 
- indi növba ikincinindi. 
Ela bu sözda bir qasid toz-torpağa bulanmış özünü saldı maclisa. Ha

san paşaya baş ayib ona bir nama verdi .  Hasan paşa namani oxuyub gördü 
ki ,  8rab Reyhandandı .  Yazıb ki , "Hasan paşa, eşitmişam Koroğlunun üs-
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tüm> qoşun çakirsan. Bil va agah ol ! Koroğlu manim düşmanımdı . agar 
razı olsan, man da onun üstüne gedaram" . 

Hasan paşa şadl ığından bilmadi ki, na elasin. O, arab Reyhanı tanı
yırdı. Bilirdi ki, zor adamdı. Koroğlu i la olan ahvalatını da eşitmişdi. 
Üzün meclise tutub dedi : 

- İkinci adam da öz ayağı ila geldi . 
Bunu deyib Hasan paşa badani qaldırıb qasida verdi . 
Dedi : 
- Badani iç ! İçindan lali da aparıb ağana ver ! Deynan ki, yolunu göz

layirik. Tez gelsin. Gözümün üste yeri var. 
Qasid badani içdi. Lali öpüb cibina qoydu . Müraxxes olmaq İstayan

da Hasan paşa vezirina tapşırdı ki, qasidi aparıb yedirsin, içirsin, bir az da 
pul verib yola salsın. Namaya da bir cavab yazsın. Vazir qasidi da götü
rüb getdi . Meclisdakilar soruşdular ki, "nama kimdan idi?" Hasan paşa 
dedi : 

- arab Reyhandan. 
Hamı şad oldu. Hasan paşa amr eladi çalanlar, oxuyanlar, oynayanlar 

geldiler . Kef başlandı . Ela ki, yediler, içdilar, damaqlar duruldu, Mehtar 
Murtuz zemini-adab öpüb dedi : 

- Paşam sağ olsun, xotkara da qurban olum, sana da. Sizin buyruğu
nuz allah buyruğudu. İndi ki, bizi göndarirsan, gedacayik. Ancaq orasını 
deyim ki, Koroğlunun igidliyinin düz yansı Qıratdandı . Na qadar ki, o, 
Qıratın üstündadi, biz ona heç na elaya bilmarik. agar Koroğlunu muz
mahal elemak istayirsansa, birtahar ele, o atı onun alindan çıxart! 

Söz deyasan Hasan paşanın beynine batdı. Meclisdakiler da Mehter 
Murtuzun sözünü tasdiqladilar. Hasan paşa dedi: 

- Murtuz, derdi bilen darmamn da biler. De görüm, ne tahar elemak 
olar ki, Qıratı onun alindan çıxardaq? 

Mehter Murtuz dedi : 
- Paşa, vallah na bil im? Day onun atım pul ile alası deyilik ki, garak 

ele bir adam ola ki, canından keça, Çanlibele geda. Ya gatira, ya da ki, 
başım Koroğluya taslim vere. 

Paşa meclise baxdı . Hamı başını aşağı dikdi. Hasan paşa özü da bilirdi 
ki, bu çox çetin işdi. Heç kas qol qoymaz. Fikirlaşib yol axtardı ki, ne ele
sin, bir da meclisin lap başmaq çıxanından bir cır-cındır adam qalxdı aya
ğa. Paşa baxdı ki, bu Keçel Haınzadi. 

Keçal Hamza sayılmayan, urvatı olmayan bir adam idi. Mescida qoy
mazdılar ki, başmaq oğurlayar, tövlaya qoymazdılar ki, quşqun oğurlayar . 
Keçal Hamza kef maclisi başlananda galib birtahar özünü salmışdı içeri
ya ki, qarnını doyursun. 

Qaraz, Hamza meclisin ortasına yeriyib dedi: 
- Paşa sağ olsun, bu işe man gedaram. Qıratı getirdim, gatirmişam , 

yox gatira bilmadim, Koroğlu ' işi başa düşdü, na olsun? Bir keçal başdı , 
qoy qurban olsun sana . 
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Hasan paşa dedi : 
- Bala, Hamza, agor san gedib Qıratı gatirsan, man seni dünya malın-

dan qani elaram . 
Hamza dedi : 
- Paşa, mana tak dünya malı lazım deyil. 
Paşa dedi : 
- Sana baylik veraram. 
Hamza dedi : 
- Y ox, paşa, o da mana lazım deyil. 
Hasan dedi : 
- Seni özüma oğulluğa götüraram. 
Hamza dedi: 
- Y ox, qurbanın olum. Mana takbataklikda bunlann heç biri lazım de

yil. Üçünü da birdan na san vermazsan, na da man istamiram. Gal, man 
sandan ela bir şey istayim ki, manim üçün bunların hamısından qiymatli 
olsun, senin üçün hamısından ucuz. 

Hasan paşa dedi : 
- İsta görüm, o nadi ela? 
Hamza dedi: 
- Deyirsiniz ki, Koroğlunun na qadar igidliyi varsa, onun tan yarısı  

Qıratdı . Bu yarısın ı man gatiracayam. Size qalacaq yarısı. O yarısından 
da bir pay düşacak Bolu baya . Sana qurban olum, bu pay üçün san ona 
Toqat paşalığını verdin, lal verdin, bir da böyük qızın Dünya xanımı 
verdin. Gal, bu yarısı  üçün da kiçik qızını ver mana, getdim Qıratı 
gatirim. 

· 

Hasan paşa dedi : 
- Ay axmaq, niya bayam, bir qız na oldu ki, baylikdan , mal-dövlat

dan, mana oğul olmaqdan qiymatli oldu? 
Hamza dedi : 
- Paşa, san bilirsan ki, keçal çoxbilmiş olar. Man da galir-çıxannı bi

lan adamam . Man bilirarn ki, san bu üç şeyin üçünü da mana veren deyil
san. Amma qızı versan, man olaram senin kürakanin. Kürekan ki, var, 
ela oğula barabar bir şeydi. Ondan sonra ela baylik da öz-özüne galacak, 
mal-dövlat da. 

Meclisdakilar hamısı keçalin farasetina afarin dedilar. Hasan paşa 
getdi fikra . Bilmadi na elasin. Qızı Keçal Hamzaya vermaya ürakdan ra
zı deyildi . Amma bu tarafdan da fikirlaşdi, Qırat gelse Koroğlu qınlacaq. 
Onda da ki, sadrazamlik ona çatacaq. 

Dedi : 
- Hamza , razıyam. 
Hamza dedi : 
- Yox, paşa sağ olsun ! Zahmet çak öz dilinden bir dana kağız yaz, 

möhrünü da bas üstüne, ver qoyum c ibirria . Ondan sonra mana möhlat 
qoy. Vado başına getirdim - haqqıım ver, gatinnodim - boynumu vur. 
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Hasan paşa çar-naçar öz dilindan bir dana qol kağızı yazdı. Möhrünü 
da üstüne basıb verdi Hamzaya. Hamza kağızı alı b qoydu qoltuğuna. On-
dan Hasan paşaya dedi : 

· 

- indi mana izin ver müraxxas olum. Yolçu yolda garak. Bunu deyib 
Keçal Hamza meclisdan çıxdı . Hasan paşa bu işa çox şad oldu. Meclisi 
dağıtdı. Bolu baya demalisin dedi, tapşırılmasın tapşırdı, yola saldı ki , ge
dib hazırlaşsın . Özü da bir nama yazı b bir qasidla bayazidli 8hmad tacir
başıya gönderdi ki, "Saninla çox vacib işim var. Başını orada islat, burda 
qırxdır ! " .  

Bali, qasid 8hmad tacirbaşı üçün Bayazida getmakda olsun, Bolu bay 
hazırlaşmaq üçün arzineana getmakda olsun, sana kimdan deyim, keçal 
Hamzadan. 

Keçal Hamza çarığını geydi, patavasını barkitdi , dastarxanına bir-iki 
çörak qoyub belina bağladı, düşdü yolun ağına. Pay-piyada, güna bir 
manzil, tayyi-manazil, orda ayla, illa, burda müxtasar dille, az getdi ,  çox 
dayandı, çox getdi az dayandı, bir axşam galib Çardaqlı Çanlibela çatdı. 

Deyirlar ki, Koroğlu Ağ Qayada durub karvan yollarına baxırdı. Bir da 
gördü ki, budu, bir nafar gelir. O qadar gözladi ki, Hamza galib qayanın 
dibine çatdı .  Başladı cığır yuxarı dırmaşmağa. Koroğlu qayadan düşüb 
kasdi onun qabağını ki : 

- Dayan ! De görüm kimsan? Haradan galib, haraya gedirsan? 
Hamza baxdı ki, qabağındakı bir oğlandı, bir oğlandı ki, adam üzüna 

baxmağa ürak elamir. Boy-buxun, qol-bilak. Süysünün ati qat-qat tökü
lüb, qara bığlar kal buynuzu kimi "deşaram ha, deşaram" deyir. Gözlar 
tarlan gözü kimi oyur-oyur oynarır. Belinda bir qılınc var ki, allah göstar
masin. Hamza bildi ki, bu, Koroğludu, hiyla niqabını çakdi üzüna. Özünü 
tanırnamazlığa vurub dedi : 

- Koroğlunu axtarıram. 
Koroğlu soruşdu: 
- Neylayirsan Korğlunu? 
Hamza dedi : 
- Qadan-balan manim bu canıma galsin.  Man ilxıçıyam. Öınriiınü, gü

nümü bay-paşa qapısında çürüdüb, ilxıya getmişam. O, neca deyarlar 
qurbağalı gölmaçalardan su içmakdan dodaqlarım ziyil töküb. Anaını gö
rüm ki, mani doğan gün bir qara daş doğaydı. Başım keçaldi . Onun ucba
tından heç bir qapıda duruş gatira bilmiram. Na qadar işa can yandırsam 
da, ela ki keçal olduğumu bildilar, çıxardıb qovurlar. Day bu keçalliyim 
üzündan gen dünya mana dar olub. indi başına dönüm, Koroğlunu deyib 
galmişam. Deyirlar o, çox mard adamdı . Çöraya qızırqanan deyil .  Ya bu
du mani qoysun ela qapısında, hacasında süfrasinin qırıq-quruğundan ye
yib dolanım, ya da bu başımı çakib badenimdan qopardsın, bu dünyanın 
dard-qamindan azad olum. 

Bunu deyib Keçal Hamza ela ağladı, ela ağladı ki, gözünün yaşını 
bıldır-bı l dır tökdü. Koroğlunun kcçala yazığı galdi .  Dedi :  
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-- Dur, gedak! O Koroğlu dediyiın ela manaın. 
Bunu eşitcak Hamza düşdü Koroglunun ayaqlarına ki : 
- Qurban kasilim suna, Koroğlu , mani qapından qovma! 
Koroğlu onu qaldırıb dedi : _ 
- Dur ayağa ! Kişısan. Kişi bir qarın çörakdan ötari ayağa yıxılmaz. 
Keçal Hamza durdu. Koroğlu dedi :  
- De görüm, alindan na iş gelir? 
Hamza dedi : 
- Can Koroğlu, man bilirarn ki, bu başla san mani na kababçı elama

yacaksan, na şarabçı .  Ela mana bir dana at tapşır, baslayim senin üçün. 
Dada-baba sanatim odu . 

Koroğlu Keçal Hamzani götürüb galdi . Delilar Hamzani görüb de
diler: 

- Ay Koroğlu, bunu haradan tapıb getirdin? Bunun gözlarİ Üçtapa 
sağsağının gözlarİ kimi qayır-qayır qaynayır. Heç amaili adama oxşamır. 
Redd ele getsin . 

Xanımlar da delilerin sözlarini tasdiqladilar. 
Koroğlu xanımları, dalileri sakit eleyib dedi:  
- Görürsünüz, yazığın birisidi . Bize na elayacak? Qoyun süframizin 

qırıq-quruğundan yeyib qapıda, hacada dolansın. 
Keçal Hamza qınq-quruqdan yeyib qapıda-bacada qurdalanmağa baş

ladı .  Xanımlar, delilar naya buyurardılarsa, gedardi .  Getdiyi işi yaxşı da 
yarıdardı.  Bela zirekliyine göra get-geda dalilarin, xanımların yanında 
Keçal Hamzanin hörmati da artdı. 

Koroğlu da Keçal Hamzanin diribaşlığını görüb, onun adını dayişdirib 
Kaloğlan qoydu . Tövlada bir yük yabısı var idi. O qadar yüklamişdilar ki, 
süm"fdari çıxrnışdı . Ona baxrnağı da Keçal Hamzaya tapşırdı . Keçal 
Hamza yabıya muğayat olmağa başladı . Amma başladı na başladı . . . 

Axşam tumarlayır, sahar tı.ımarlayır, yabıya bir can yandırırdı ki, gal 
görasan. Tövladaki atların otı.ından, rupasından oğurlayıb, yabının qaba
ğına tökürdü. Bir neça günde yabını ela kökaltdi, ela kökaltdi ki, derisina 
sığmaz eladi .  

Bir gün Koroğlu tövlaya atların yanına galmişdi. Yabıya baxıb mat
ınaattel qaldı. Dedi: 

- Ay Kaloğlan, san ata na yaxşı muğayat olurmuşsan. indi ki bela ata 
baxrnaq alindan galir, Dürat bu il çox s ınıqdı , tapşınram onu sana. Garak 
onu da Qırata çatdınsan. 

Bu işa xanımlar, delilar razı olınadılar. Amma Koroğlu onlara qulaq 
asmadı . 

Keçal Hamza bir neça gün Dürata çox yaxşı baxdı . Ela ki, at başladı 
dirçalmaya, birdan arpasını xırpadan kasdi. Dürat yena do başladı arıq
lamağa. 

Koroğlu işi bela görüb soruşdu: 
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- Ay Kaloğlan, bu ata no oldu bela, gene gün-gündan dala gedir? Ol
maya yaxşı baxmırsc:ırı ? 

Keçal Hamza dedi : 
·- Man alimdan galani elayiram, ağa ! Amma at, o neca deyarlar, gece

gündüz içeride başından bağhdı . Ayaqlam!dan bJxovludu. Na eşik üzü 
görür, na gün üzü. Yaqin ki, ondan sınıx.ır. 

Qırat ila Diirat bir tövlada bağlanırdı .  Atların ikisinin da ayağında 
buxov var idi. Özlari da ayn-ayn açarlarla açılırdı . Koroğlu çıxartdı 
Düratın açannı Keçal Hemzayo verdi . Xanımlar, delilar bunu eşidib 
dediler: 

- Ay Koroğlu , san na elayirsan? Tanıınadığm; l;ilmadiyin bir adama 
etibar elayib, Düratın buxov açarını niya verirsan? 

Koroğlu yena da xanımlan, delilari sakit eladi ki : 
- Qorxmayın, heç zad olmaz. 
Keçal Hamza bir neça gün da yena da Düratı derisina sığmaz eladi. 

Amma ki, vaxt keçirdi . Keçal Hamza Çanlibela golani da az qalırdı bir 
ay olsun. Hasan paşaya verdiyi veda tamam olurdu. Çox fikir-xayaldan 
sonra, çox götür-qoydau sonra gecalarin birinda öz-özüne dedi : "Man bir 
il da burada qalsa.•n, Koroğlu Qıratın na ınehtarçiliyini mana veracak, na 
da buxovunun açarını ,  Toqatda na tınayıdar ki, Qırat hansıdı, Dürat han
sıdı . Ela bunu apanın, paşıını aldadım, qızı alım, beş gün bu dünyada kef 
çekim" . 

Keçal Hamza bunu deyib, geca xalvatca Düratı yaharladi . Minib asta 
qaçan namarddi, deyib birbaş Toqat deyib daban aldı. 

Sabah açıldı.  Dali Mehter yerindan qalxıb atlara baş çakmak üçün 
tövlaya geldi. Gördü na Dürat var, na da Keçal Hamza. Başı lovlu geldi 
Koroğlunun yanına ki : 

- Na durubsan? Na Dürat var, na da Keçal Hamza . . . 

Deli lar çaxnaşıb, bir-birlarina daydilar . Xanımlar da bir yandan düş
dülar Koroğlunun üstüne. De başladılar mazammat elemaya ki: 

- Biz sana demadilani tanımadığın adama etibar elayib atı tapşırma. 
İgidin atını apardılar, ya arvadını, ikisi da nanmsdan sayılır . Bizim qorxu
muzdan quş quşluğu ila Çanlibelin handavarina gala bilmirdi. Koroğlu
nun, Çanlibelin , dalilarin adı gelanda paşalar, baylar tir-tir asirdilar. Gör 
indi iş na yere galdi ki, bir keçal gadanin birisi galib burdan at apardı .  in
di bu xabar etrafa yayılacaq, düşmanlar üstümüza ayaq alacaq. Özün öz 
a linla ela iş eledin ki, alem yığılsaydı sene elaya bilmazdi. İndi de görak 
Düratı haradan tapacaqsan? Neco gatiracaksan? 

Koroğlu dedi : 
- Dürat gedib, Qırat durur. Minib gedib , tapıb gatirram. Az mani ma

zammat elayin. 
Dalilar başladılar deyinmaya ki : gcdarsan . . .  gatirarsan . . .  San na bi

l irsan ki , o kimdir? Haradan galmişdi? Atı haraya apardı? 
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Koroğlu qazablanmişdi .  Taqsırkardı deyin bir söz deya bilınirdi .  Am
ma ki, acığından bığlarını gamirirdi . B irdan dik qalxdı ayağa. Üzünü Ey
vaza tutub dedi : 

- Eyvaz, mana şarab ! 
Eyvaz şarab getirdi . Koroğlu yeddi badani dalbadal içdi . Ondan Deli 

Mehtara dönüb çağırdı ki : 
- Atı yaharla ! 
Qıratı ifçin yaharlayib Koroğlunun qabağına çakdilar. Ela bil ki, Kor

oğlunun dili lal olmuşdu. Bir kalma nadi, heç dodağını da tarpatmadi .  Atı 
minib yola düşdü. 

Koroğlu Qıratı sürmakda olsun, sana deyim Hamzadan. 
Hamza canının qorxusundan bir yerde düşüb dincalmayib at sürürdü. 

Yolun üstünda Qırx dayirmanlar deyilan bir yer var idi . Oraya çatmağa az 
qalmışdı ki ,  dönüb geri baxdı.  Gördü vallah yolda toz dumana qarışıb, du
man toza. Bir da diqqat eleyanda gördü budu, Koroğlu Qıratın üstünda 
ele galir, ela galir ki, ley kimi . Keçal Hamzanin tüpüreayİ qurudu. Ha ud
qundu, gördü yox, ağzının suyunu da uda bilmir. Ela onu elaya bildi ki, 
Düratı qamçı layıb, özünü tez Qırx dayirmanlılann qapısına saldı .  Atdan 
düşdü. Atı dayirmanın qapısında diraya bağlayıb talasik çağırdı : 

- Ay dayirmançı, bir tez eşiya çıx ! 
Dayirmançı tez eşiya çıxıb soruşdu:  
- Qardaş, na istayirsan? Na var? 
Hamza dedi: 
- Bax, o yol ila galan qoç Koroğludu. Çanlibeldan galir. İlxısına qotur 

düşüb. Na qadar dava-darman elayibsa bir şey çıxmayıb. Axırda hakim
kimyager dayirmançı beyni buyurub. indi dayirmançı beyni axtarır ki, at
ların qoturunu qurtarsın. Mani Hasan paşa göndarib ki, dayirmançılara 
xabay- verem. Tez başına çare qıl ki, yetişsa ömrünü tamam eleyacak 

Dayirmançı dili tutar-tutmaz dedi:  
- Ay qadan alım, bas man na elayim? Onun alindan neca qurtarım? 

Bir bölük köç-külfatim var. Gal mani terkina al bir yana qaçırt. 
Hamza dedi :  
- Soyun paltannı, al manim paltarımı gey, get dayirmanın do

nuzluğunda gizlan. Man Koroğlunun ağzını bir yana salararn çıxar gcdor. 
Sala bilmasarn da qoy mani öldürsün. San yazıqsan. Uşaqların yetim qa
lar. Man subay-salıq adamam. 

Dayirmançı tez paltarını çıxarıb onun paltarını geydi . Qaçıb donuzluğa 
girdi .  Hamzaya da ela bu laz ım idi. Tez onun paltarın ı  geyinib dayirma
nın içine girdi .  Özünü guppadan unluğun içina salıb, üzünü-gözünü o ki 
var una bu ladı .  

O tarafdan Koroğlu özünü dayirmanın qapısına yetirib çağırdı ki :  
- Ay dayirmançı, çöle çıx ! 
Keçal Hamza dayirmançı paltarında bayıra çıxıb soruşdu: 
- Na buyurursan? Mana göra na qulluq? 
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Koroğlu dedi : 
- İndica manim qabağımca buraya galan atlı neca oldu? 
Keçal Hamza dedi : 
- Odu, girib içarida dayirmanın donuzluğuna, gizlanib . Bilmiram na 

işi varsa, seni göran kimi qaçıb donuzluğa g irdi . Mana dedi ki , yerimi de
mayasan. 

Koroğlu atdan sıçrayıb düşdü. Dedi: 
- Bir bu atı saxla göıiim. 
Hamza atı tutdu. Koroğlu dayinnana girdi. Ağzını donuzluğa tutub dedi : 
- Aya ! Ay keçal ! Bela çıx ! 
Dayirmançı bir az da o yana çekili b dedi : 
- Haraya çıxım? Manim sanin ilxının qoturuna darman olası beynim 

yoxdu. Ölsam da çıxmaram. 
Koroğlu dedi: 
- Aya ! Ay keçal !  Qotur nadi? Beyin nodi? Bela çıx! Saninla işim 

çoxdu. 
Koroğlu gördü yox, bu öz xoşuna donuzluqdan çıxmaq istamir. İrali 

yeridi. Dayirmançı qorxub lap dibe çekildi. Koroğlu bir addım da irali at
dı. Dayirmançı qorxudan lap künca qıs1lmaq İstayanda paltarı ilişdi da
yirmanın çarxına. Çarx az qalmışdı dayirmançını bir tahar elesin ki, Kor
oğlu aman vermayib cald onun qıçından tutdu , çakdi bayıra.  Baxdı ki, 
Hamza na gazir. Bu, dayirmançı imiş . Başa düşdü ki, Hamza onu alda
dıb . Tez bayıra tullandı . Eşit, gör indi Hamza na eladi . 

Keçal Hamza Çanlibelda Dünua baxdığı zaman Qıratın da yan-yöre
sina harlanib özüne mehriban elamişdi . Bir da Qıratın bela bir xasiyyati 
var idi ki, Koroğlu onun yüyanini kima tapşırsaydı , ona üzang i verardi. 
Odur ki, Koroğlunun başı içarida dayirmançıya maşğul olan müddatda 
Hamza Qıratın gözlarini tumarlayıb minmişdi . Koroğlu dayirmandan çı
xıb baxdı ki, Keçal Hamza Qıratın belinda dayirmandan da bir az aralı 
durub, Koroğlu bir az qazablandi, misri qılıncını çakib hücum elemak is
tedi. Ancaq baxdı ki, bundan bir fayda olmayacaq. Qırat ayağını götürsa, 
heç quş da ona çata bilmez. Başladı onu dila tutmağa . Dedi : 

- Aya, Kaloğlan, atı yeyin sürmüşam, tarlayib . Ela minib incitma ! 
Düş, al yedayina bir az gazdir, tari soyusun. 

Hamza dedi : 
- Eybi yoxdu. Man ela yavaş-yavaş sürüb gedacayam. Soyuyar. Bunu 

deyib Hamza başladı atı gardişa gatirmaya. Koroğlu baxdı ki, hamza at 
minmakda çox naşıdı . Yüyani qorxudan ela dartır ki, dalına az qalır atın 
çevçalarini kassin. Koroğlunun üroyi tablamadı . Dedi : 

Canım Hamza, göziim Hamza, 
Hamza, incitma Qıratı ! 
Budu sana sözüm, Hamza. 
Hamza, incitma Qıratı ! 
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Hamza dedi : 

Qıratdı manim dirayim, 
8riyar, qalmaz ürayim, 

San olasan duz-çörayim, 
Hamza, incitma Qıratı ! 

Qırat manim iki gözüm, 
Bela darda neca dözüm? 
Hamza, sana budu sözüm, 
Oğul, incitma Qıratı ! 

Eşidar paşalar, baylar, 
Şadlıq xabarini söyler, 
Koroğlu iltimas eyler 
Bala, incitma Qıratı ! 

- Koroğlu, igidliyin var. Adın-sanın var. Mard adamsan . Bir ay süfra
nin qırıq-quruğundan yemişik onu niya dilina gatirib başımıza vurursan? 
Heç sana yaraşan sifat deyil .  Bir da bir at nadi ki, onun üçün bu qadar 
yalvarıb-yaxanrsan? 

Koroğlu dedi : 
- Hamza, man bilirarn ki, san bu atı apanb saxlayan, minan deyilsan . 

Düzünü de görüm, sani kim öyradib göndarib? 
Hamza dedi: 
- Koroğlu eşit va agah ol! Man Çanlibelda sana na demişamsa. hamısı 

doğrudu. Bu keçal baş bu gen dünyanı mana dar elayib . Bir adam reğbat 
elayib mani qapısına qoymur. indi bu atı apanram Toqatda verarn Hasan 
paşaya, balka bu yolla bir ağ güna çatam. 

Koroğlu dedi: 
- Aya, bu tadbir Hasan paşanındı , ya ela san özün bu fıkra düşmüsan? 
Hamza dedi : 
- Xeyr, Hasan paşanındı . Mani o göndarib. 
Koroğlu dedi : 
- Bala, indi ki beladi , düş,  atı ver özüma, dünya malından na deyar

san, na qadar pul istayirsan, sana verim. 
Hamza güldü, dedi : 
- Koroğlu, san dünya görmüş adamsan. Niya, san bilmirsan ki , keçali 

allah da aldada bilmez. Yaxşı man atdan düşandan sonra san Koroğlu 
mani sağ buraxarsan? Yox, aşna, üz vurma! Keçal suya getmaz. 

Koroğlu dedi : 
- Aya, Kaloğlan, indi san ela atı manim alimdan alıb apan b Hasan pa

şaya veracaksan? 
Keçal Hamza dedi : 
- Koroğlu, keçal merd olar. Man senin nainki atını ,  heç bir tükünü da 

qıyıb Hasan paşaya vermaram. Man bil irarn ki, san axırda galib öz atma 
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sahib olacaqsan . Man ona göra bela elayiram ki ,  ortada bir ağ güna çı

xam. Har na vaxt ki Toqata geldin, atın üzangisini özüm basıb sani ona 
mindiracayam. indi day man i bağışla, gedim. Yoluro uzaqdı . 

Koroğlu gördü Hamza atı apanr, dedi : 
- Hamza, indi ki, yo la galmirsan , atı aparırsan, barı aylan, onun qiy

matini deyim, aldanıb ucuz vermayasan. 
Bunu deyib, Koroğlu sazı basdı döşüna , dedi : 

Hamza dedi : 

aylan deyim Qıratın qiymatini, 

Saksan min sarkarda, mala da verma! 
Saksan min ağ tüklü qamar öyaca, 
Saksan min xazina pula da verma l 

Saksan min ilxıya, saksan min ata, 
Saksan min mahaldan galan barata, 

Saksan min kotana, saksan min cüta, 
Saksan min kotanlı kala da vermal 

- Koroğlu, arxayın ol, man atı dünya malına vermayacayam. Hasan 
paşa ila şertim var. Atı ona verib onun kiçik qızı Dona xanıını alacağanı. 

Koroğlu dedi :  
- A zal ım , bela atı da bir qıza verarlarmi? 
Sazı döşüna basıb, aldı sözün axır xanasini dedi : 

Hamza dedi : 

Koroğlu dövlatin endirsin düza, 
Say götür hamısın saksan min yüza, 
Saksan min galina, saksan min qıza, 
Saksan min argana, dula da verma l 

- Koroğlu, man işin olanını sana dedim. indi özün bil . Mana na ad ve
rirsan, ver! Day man gediram . 

Koroğlu dedi : 
- Hamza, indi ki bela oldu, apar get, muradına çat! Ancaq man gelin

ca atı yaxşı saxla !  Qoyma incitsinlar. San ki bilirsan. At ki var, igidin 
qardaşıd ı . 

Bu sözda Koroğlunun ürayi kövraldi . Sazı yena da döşüna basdı , dedi : 

Hamza, atı yaxşı saxla ! 
At igidin qardaş ıd ı . 

Günda muğayat ol, yoxla ! 
At igidin qardaşıdı. 
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Hamza dedi: 

Yay olanda dağa yollat ! 
Yaz olanda ifçin nallat ! 
Qış olanda maxmar çullat! 
At igidin qardaşıdı. 

Atı sevib basla körpa, 
Hayqıranda çıxsın sarpa, 
Har yeyanda qırx tas arpa, 
At igidin qardaşıdı. 

Uzaq-uzaq yollarınan 
Beli ipak çullarınan 
Hoqqa yarım nallarınan, 
At igidin qardaşıdı. 

Maclis qurdum çoxlarınan, 
Dava etdim oxlannan, 
Qara polad mıxlarınan, 
At igidin qardaşıdı . 

Sarin-sarin yu suyunan, 
Quyruğun bağla muyunan, 
Qoç Koroğlu çox öyünan 
At igidin qardaşıdı. 

- ,J<.oroğlu, arxayın ol! İnşallah galarsan, görarsan. 
Kbroğlu dedi : 
-Hamza,get. Amma manim bu sifarişimi da Hasan paşaya çatdır: 
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Get de o paşaya, köç elamasin, 
Qıratı gatirram, qala qoymaram! 
Qoşunun qıraram, varın talaram, 
İlxısında bir day qala qoymaram! 

içmişarn badani indi meyxoşam, 
Qıratın dardindan dali ,  sarxoşam, 
Sözlarimi eşit, yaxşı bil, paşam, 
Dağıdıb ölkanda qala qoymaram! 

Qoç Koroğlu ha xışımnan yerisa , 
Duman, çiskin dağlarını bürüsa, 
Na ki parda altda qızın var isa, 
Gatirram, birini qala qoymaram . 



Hamza dedi : 
- Gözüm üsta ! Çatdınram. Ancaq tez gal ! 
Keçal Hamza bunu deyib, Qıratı sayirtdi , gözdan itdi .  Koroğlu Düratı 

qaytarmağa galm işdi , Qıratı da alindan verdi.  Dayirmanın qapısında yera 
oturdu, aldı görak na dedi : 

Çünki oldun dayirmançı ,  
Çağır gels in dan Koroğlu ! 
Verdin Qın aldın Dürü, 
Döy başına yan, Koroğlu !  

Qırat aldan getdi barı, 
Canda qaldı intizarı. 
Üyüd arpa, buğda, dan 
Al şahadın san Koroğlu ! 

Uca dağları döşlatdin, 
Ağır alaylar boşlatdın, 
Yüz il lotuluq işlatdin, 
Axır oldun xam, Koroğlu . . .  

Qırat burdan getdi büyün, 
Sinama vurdu dağ, düyün, 
Gedim d alilara na deyim? 
Öl, burada qal, Koroğlu ! 

Koroğlu özü da ac idi, atı da arpasız. Koroğlu geeani ac-susuz yatdı . 
Ela ki, sabah açıldı . Bir da baxdı ki, budu, bir kişi  qabağında da iki yüklü 
öküz galir. Kişi galib yetişdi . B ir Koroğluya baxdı, bir paltar-maltanna, 
şast-bastina, dedi :  

- A qardaş, dayirmançı hanı? 
Koroğlu dedi: 
- Dayirmançı yoxdu. indi dayirmanda man dururam. 
Kişi inanmadı. Amma Koroğlu da macal vermedi. Bayaq ha öküzlarİn 

üstündan çuvalları düşürüb dayİrınana apardı . 

Sonra kişidan soruşdu: 
- Qardaş, bunların içinda heç arpa varını? Manim atım arpasızdı . Qor-

xuram damaq ola. Bir az ona arpa verim, yesin. 
Kişi dedi : 
- Çuvalların ikisi arpadı, ikisi buğda. 
Koroğlu baxdı ki, arpa çuvallan yarımçıqdı. Tez ikisini qarışdırıb bir 

çuval eladi . Düratın qabağına qoydu . Kişi istedi qoymasın. Koroğlu ona 
bir tars baxdı .  Kişi gördü ki, bu, o dayirmançılardan deyil . Bir az oyan

buyan elasa, çakib cangini ayıracaq. Yavaşca çaki lib bir tarafda durdu. 
Koroğlu özü da yaman ac idi . Dürat arpasını yeyana qadar buğdanı da tö-
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küb üyütdü .  Unluğa bir az su buraxıb tez xamır qatdı, ocaq çatdı, çörak 
bişirdi . Öküzün da birini kasdi? Kabab çakdi .  Yeyib, toqqanın al tını bar
kitdi .  Doyandan sonra dönüb kişiye baxdı . Gördü kişi kirimişce durub, 
maddım-maddım baxır onun üzüna. Dedi : 

- 8mi, özünü itirma, bu şeyleri ki, man yedim, pulu ne ça ela y ir? 
Kişi dinmadi. Koroğlu gördü ki, kişi ondan qorxub. Çıxartdı taxılın da, 

öküzün da iki qat pulunu verib onu razı saldı . Sonra Düratı minib yola 
düşdü. 

Dalilar, xanımlar Koroğludan çox n igaran idiler. Gözlari ni yola dikib 
onu gözlayir d ilar. Bir da gördülar ki, budu, Koro�_lu gelir . Gelir, amma 
neca gelir, Dürat yedayinda, başın dikib aşağıya. Ozü da eladi ,  ela d i  ki, 
ela bil dayirmançıdı . Da lilar, xanımlar o saat b aşa d üşdülar ki, Ke ç al 
Hamza dayirman d a Koroğlunu al d adıb , Qıratı qaçırdıb . Hamı başını aşa
ğı saldı . Na bir salam, na b ir kalam. He ç kefıni, halını da soruşmadılar. 

Koroğlu galib çatdı. Eyvaz onun qab ağına çıxdı . Aldı görek na dedi : 

Toza sövdakar olubsan, 
Bu sövdan mübarek olsun !  
Alış-veriş öyranibsan, 
Bu sövdan mübarek olsun! 

Niya g irdin dayirmana? 
B izi qoydun ya n a-yana, 
Atı v er din Kaloğlana! 
B u sövdan mübarek olsun ! 

San Eyvazı qoydun xasta, 
Get, cömarddan matlah iste . 
De bir, neça verdin üsta? 
Bu söv dan mübarek ol sun ! 

Koroğlu ne ç a-neça safariara getmişdi, amma heç olmamışdı ki, qayı
danda delilar bela elasin l ar. Amma bu dafa . . .  Hala o bir tarafa d ursun ki, 
xanımlar onun üzüna baxmırdı, delilar salarn vennirdi. Eyvazın töhrnat l i  
sözleri Koroğlu y a  dağdan ağır galmiş di. Koroğlu ela bir hala d üş müşdü ki, 
az qalırdı gözlerindan yaş gelsin. Sazı sinasina basıb qamli-qamli dedi : 
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Keçar dövran b e la qalmaz, 
Şad ol könül, na malulsan? ! 
Dalilarim salarn almaz, 
Şad ol könül, na malulsan? ! 

Geydiyin igid kiirküdü, 
Dünya Süleyman mülküdü, 
Dövlat ki, var, al çirkidi,  
Şad ol  könül, na malulsan? ! 



Koroğluyam, deyim sana, 
Od tutub alışdı sina, 
Aşıqlığım basdi mana, 
Şad ol könül, na malulsan? ! 

Delilar o qadar incimişdilar ki, bu sözlar da üreklarini yumşaltmadı .  
Heç birisi Koroğlunun üzüna baxmadı. Hala bazilarİ başladılar dinib
danışmağa. Birisi dedi : 

- indi ki, biz dalilario sözü Koroğlunun yanında bir çürük qozdur, day 
bizim burada qalmağımızdan na çıxsın? 

Söz Koroğluya acıq galdi . Bir tarafdan Qırat alindan getmişdi . Bir 
tarafdan Hamza kimi biri onu aldatmışdı . Öz derdi özüna bas deyildi, 
indi delilar bela deyirlar. 

Öznü saxlaya bilmoyib birdan qayıtdı ki : 
- Man hcç kasi burada gücla saxlamıram. Kim getmak istayir, çıxıb 

getsin. At manimdi, vennişam, özüm bill am. 
Bu söz dalileri götürdü. Hamısı valvalaya düşdü. Getmak üçün hazır

laşmağa başladılar. Nigar işi bela göranda ayağa durdu. Delilar dayandı
lar. Nigarın dalilario arasında o qadar hönnati var idi ki, bir sözünü iki 
elamazdilar. Dali Hasan qayıdıb oturdu. Eyvaz oturdu. Damirçioğlu otur
du. Delilar hamısı bir-bir qayidıb oturdular. Nigar özü da onların arasında 
oturub, üzün da Koroğludan o yana çevirdi. 

Bu malul, müşkül vaxtında Nigarın küsmayi Koroğlunun ürayini lap 
qubarlandırdı. Üzünü ona tutub dedi: 

Uca dağların başına, 
Çıxmağı kimdan öyrandin? 
San manim deli könlümü 
Yıxmağı kimdan öyrandin? 

Na durubsan xaçın kimi? 
Maç görmedim maçın kimi, 
Acıqlanmış laçın kimi, 
Baxmağı kimdan öyrandin? 

arisin dağların qarı, 
Tökülsün çayiara sarı, 
Koroğlunun gözal yarı, 
Küsmayi kimdan öyrandin? · 

Söz tamam oldu. Amma Nigar heç bir cavab vermedi. Heç başını qal
dırıb onun üzüna da baxmadı. Koroğlu gördü yox, bu ele küsmak deyil. 
Nigar da üz çevirib. 

· 

Bu, Koroğluya hamısından bark yer eladi . Sazı döşüna basdı görak na 
dedi : 
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Ala gözlü Nigar xanım, 
Üzün mandan niya döndü? ! 
Sana qurban şirin canım, 
Üzün mandan niya döndü? ! 

Qoyun otlar quzu ila, 
Ayağının tozu ila, 
Müxannatin sözü ila 
Üzün mandan niya döndü? !  

İgidin yatmasın baxtı, 
Yana çevrilmasin taxtı, 
Koroğlunun malul vaxtı 
Üzün mandan niya döndü? ! 

Nigar bir tars-tars ona baxıb dedi : 
- San işi o yera çatdırmısan ki, delilara gedin, deyirsan? 
elini uzadıb sazı ondan aldı. Dedi : 

Binadan gözal olmayan 
Telin qadrini no bilir? 
Çölde gazan boz sarçalar 
Gülün qadrini na bilir? 

Kal qoşub kotan akmayan, 
Nanın süfraya tökmayan, 
Arının qahrin çakmayan 
Balın qadrini na bilir? 

Utan, qoç Koroğlu utan ! 
Dağların damanin tutan ! 
Senin kimi başa çatan 
Elin qadrini na bilir? 

Ustad deyir ki, Koroğlu Nigar xanımın bu sözündan sonra bir kalma 
da kasmadi . Öz taqsırını başa düşdü. Üç gün, üç geca ac, susuz yatdı . 

Delilar da başa düşdülar ki, pis elayiblar. Ona ürak-dirak vermak 
avazina bir az da ürayini sıxıblar. Qalbina toxunublar. Na qadar o yan
bu yana keçdilarsa Koroğlu oyanmadı.  Deyirlar ki, o bela vaxtlannda üzü 
üste düşüb üç gün, üç geca yatardı .  Damirçioğlu dedi : 

- Nigar xanım, bu iş Eyvazla sandan aşacaq. Siz garak onun ürayini 
alasız. 

Nigar dedi : 
- Yaxşı . Qoy yatsm. Durana macal siz dağılıb gedin . Gözüne görün

mayin . Eyvaz onu manim yanıma gatirar , man işi yoluna qoyaram. 
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Delilar tadbir tökmakda olsunlar, siza kimdan deyim - Koroğludan . 
Üç günün tamamında Koroğlu yuxuda gördü ki, Toqatda Hasan paşa· 

nın qabağındadır, Qırat da altında. Diksinib yuxudan oyandı . Baxdı ki, 
Eyvaz oturuh onun başının üstünde. Özü de eladi, eladi ki, birca söza 
banddi ağlasın . Koroğlunun ürayi Samandar kimi alışdı, yandı . Sazı bağ
nna basıb dedi : 

Eyvaz dedi : 

Eyvaz, mandan na istersen, 
Candıını, başdımı, nadi? 
Axıdırsan ala gözdan 
Qandımı, yaşdımı, nadi? 

Maclisda dolanınır sağın, 
Sinarn üsta getmaz dağın, 
Tökülübdü qaşqabağın, 
Boranmı, qışdımı, nadi? 

Dayan, qoç Korğlu, dayan ! . . 
Sözlarini ela bayan ! 
Yatıbsan qaflatdan oyan! 
Gördüyün duşdumu, nadi? 

- Dur gedak! Dalilar, xanımlar sani gözlayir. 
Korolu dedi: 
- Yox, Eyvaz ! Yalan deyirsan. Man ki dalilari, xanımlan özümdan ele 

incitdim, onlar day bir da manim üzüma baxmazlar. 
Eyvaz na qadar eladisa, Koroğlu durmadı. Dedi : 
- Yox, Eyvaz ! Man gedib Qıratı getirmeyinca onların üzüna çıxa 

bilınaram. 
Eyvaz dedi : 
- Bu fıkra man 

·
da razıyam. Di onda dur ayağa, geyin, yar-yaraq 

götür, get! 
Koroğlu durdu ayağa. Ela bir addım atmışdı, bir da baxdı vallah 

kimdisa bir saz çalır, bir oxuyur ki, gal görasan. Qulaq verib gördü çalıb
oxuyan Nigardı . Amma ela çalır, ela oxuyur ki, göyda gedan quşlar az 
qalır qanad saxlayıb tamaşaya dursun. 

Bela baxanda gördü Nigar Yağı qoruğunun yanındakı çamanliyin ba
şında dayanıb, üzünü ona tutub deyir: 

Ay ağalar, ay qazı lar, 
Ay bu ga lan yar olaydı ! . . 
Haqdan belaymiş yazılar, 
Ay bu ga lan yar olaydı ! . .  
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Bağçalar olmasın barsız, 
Heyvalar o lmasın narsız, 
Heç gözal olmasın yarsız, 
Ay bu galan yar olaydı ! . .  

Ay bimürvat, çıxdı canım, 
Müjganlarım tökdü qanım, 
Sana qurban Nigar xanım, 
Ay bu galan yar olaydı ! . .  

Eyvaz dedi : 
- Gördün ki? Di gal!  
Koroğlu Nigara taraf yöneldi. Galib çamana çatana na gördü? Burada 

bir meclis qurulub ki, gal görasan. Dalilar, xanımlar hamısı  geyinib-ke
cinib onu gözlayirlar. 

Koroğlu maciisa girdi. Eyvaz özü saqi dolandırmağa başladı . Yediler, 
içdilar, ketlar kökaldi , damaqlar çağaldı, inciklik yaddan çıxdı . Yena do 
evvelki kimi oldular. Koroğlu Keçal Hamzanin işini neca ki, olmuşrlu 
onlara danışdı . Sonra sazı götürüb dedi: 

Allahı çağınb düşerarn yola, 
Bu derdi sinamda qala qoymaram. 
Qıratım hasratdi, yolum gözlayir, 

Düşmanlar alinda qala qoymaram. 

Ah çakaram, hardan köysüm ötürram, 
Yola düşüb matlahimi bitirram, 
Ya ölaram, ya Qıratı gatirram, 
Ayı dolansa da, ila qoymaram. 

Koroğluyam, qoç oğluyam, qoçam man, 
Çetindi ki, mard meydandan qaçam man, 
Havada dövr eden tarlan quşam man, 
Sarlar şikarımı ala qoymaram. 

Koroğlu ayaqdan geyindi, başdan qıfı llandı, başdan geyindi, ayaqdan 
qıfıllandı. Misri qılınc bağladı, qalxan asdı . 8mud götürdü. Dava libasının 
üstündan bir kürk geyindi .  Çiynina da bir saz keçirtdi. Tak başına, payi
p iyada Toqata yola düşdü. Az getdi , çox getdi, geeani gündüze qatdı, 
özünü Toqat şaharİna yetirdi .  Baxdı ki, hava qaranlıqlaşır. Bir qarının qa
pısını döyüb dedi : 

- Ay qarı nana, bu geealiye mani qonaq saxlayarsanmı? 
Qarı dedi : 
- Niya saxlamıram. Qonaq al lah qonağıdı . 
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Koroğlu qanya bir ovuc pul verib dedi : 
-- indi ki , eladi, al, mana yemak hazırla ! . .  
Qarı pul çox görüb soruşdu: 
- +Pulun qalanını neylayim? 
Koroğlu dedi : 
- Qalanı nadi? Hamısını al ! 
Qan soruşdu: 
- Tak canına bu qadar şeyi neynirsan? 
Koroğlu gülüb dedi : 
- Qonağım var. On adamlıq xörak bişir! 
Koroğlu içeri girib oturdu. Qarı da tez ayağa durub bazara üz qoydu. 

Y ağdan, düyüdan, atdan alıb gatirib, on adamlıq xörak hazırladı. 
Ela ki xörak hazır oldu, qan geldi ki: 
- Y axşı ,  xörak hazırdı. Senin da yoldaşların gelmedi. Bes ne eleyak'? 
Koroğlu dedi :  

· 

- Onlar day gelasi olmadılar. Çak getir buraya ! 
- Ele hamısını? 
Koroğlu dedi:  
- Beli . Ela hamısını. 
Qarı avvalca inanmadı. Sonra gördü ki, yox balam, bu ele düz danışır. 

Fikirlaşdi ki, yaxşı çakib apararam. Bu day ajdaha-zad deyil ki . . . Bir qar
nı var da . . .  Yediyini yeyar, qalanı da manim on-on beş günüme besdi. _ 

Qaraz, qarı ortalığa yeka bir macıneyi qoyub plovu çakdi. Macıneyi 
tapa kimi qalandı . Y azıq qarı na qadar hıqqındı, macıneyini yerden gö
türa bilmadi. Koroğlu işi bela görüb durub galdi. Macıneyini götürüb eve 
getirdi, ortalığa qoydu, qollarını çırmayıb aylaşdi. Qarı fıkirlaşdi ki, ma
nim oturuh bununla bir yerde yerneyim yaxşı deyil .  O yeyar, doyar, qala
nını man xırda;..xırda yeyarem. 

Koroğlu qannı çağırdı ki:  
- Qan nana, gal yeyak ! 
Qarı dedi : 
- Sen ye ! Man ac deyilam. 
Koroğlu dedi :  
- Na yemisan ki, ac deyilsan? Gal ! Sonra peşman olarsan. - 
Qarı dedi : 
- Y ox, san ye ! Man ele qoxusu ila doymuşam. 
Koroğlu bir da dedi : 
- Qan nana, gel ! Bax, sonra peşman olarsan ha . . .  
Qarı gene naz eladi . Koroğlu ilişdi plova. Birinci tikada plovun ürayi 

üzüldü . İkinci, üçüncü . . .  qan gördü bu, bir-iki tika da vursa, macıneyide 
bir şey qalmayacaq. Düşdü el-ayağa ki, plovdan şişacayam . Ancaq day 
bir defa yemiram demişdi, düşmüşdü boynuna. Yaxınlaşa bilmirdi .  Ela 
bu fikirda idi ki ,  "ay allah, bir da çağıraydı, bir-iki tika da man ye
yaydim" .  
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Koroğlu dedi : 
- Qarı nene, gel, peşman olarsan. 
Qarı tez çökdü mecmayinin başına . Qaraz, yediler, içdiler, qann larını 

doyurdular. Koroğlu bir düzeldi .  Pele b ığların ı eşib qulaqlarının dalına 
keçirdi . Qarı da ortalığı yığışdırdı . Bylaşib söhbata başladılar. 

Qarı soruşdu ki : 
- Qonaq, sazından görüroru yanşaqsan. Amma heç bizim yerlerin yan· 

şağına oxşamırsan. 
Koroğlu dedi : 
- Man Qafın ann tereflerindanam. Bizim yerlerin adamlan ela be la 

olur. 
Qarı dedi : 
- Yaxşı, evin-eşiyin , kürün·külfatin varını? 
Koroğlu gördü ki, qarı birtahar danışır. Dedi: 
- Y ox. Tekem . H eç kas im yoxdu. 
Qarı bir qımcandı . Dedi :  
- Bas niye indiya kimi evlanmemisan? 
Koroğlu dedi : 
- Na bil im? B ir ele halal süd arnmişini tapa bilmamişam . 
Qarı güldü . Dodaqlar ki, açıld ı . Koroğlu gördü ki, qarının ağzında diş 

adına birca dana kötük var. 
Dedi : 
- Qarı namı , niye soruşursan? 
Qarı hirslanib başladı donquldanmağa ki : 
- Mene qan niya deyirsan? Dişlarima baxırsan . Hamısı nuzladan tö· 

külü b .  
J<-oroğlu dedi : 
- Yaxş ı , gelin hacı ol ! Bundan sonra sana gelin hacı deyaraın. 
Qarı dedi : 
- Çox nahaq yere. Men hardan oldum senin bacın? 
Koroğlu baxdı ki , qarının fikri başqadı . Dedi : 
- Y axşı, qarı n ana, senin neyin var, nayin yoxdu? 
Qarı dedi : 
- Dövlatinden her şeyim var. Bax, evim var. Heyetim var, inayim var, 

danarn var, toyuğum var, özü de her gün yumurtduyur . 
Koroğlu dedi : 
- Kür-külfet sarıdan neyin var? 
Qarı irişe-irişe dedi:  
- Heç neyim . Ele men de senin kimi subay-salığam. 
Koroğlu masolanİ lap başa düşdü . Day dinmadi . Qarı gördü qonaq day 

danı şmır, dedi : 
- Senin qonaqların ge lmedi . Bu sazı da ki, bir çalmadın .  
Koroğlu dedi :  
- Eybi yoxdu . Sabah galerlar çalanq. 
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Qarı dedi : 
- Sabah man evda olmayacağam. Hamza beyin tayuna gedacayam. 
Koroğlu dedi : 
- Na Hamza bay? Hamza bay kimdi? 
Qarı nana başladı ki: 
- Hamza bay Hasan paşanın kürakanidi. Çox igid ağlandı .  Gedib, o 

Koroğlu var ha . . .  eşidibsan ki? 
Koroğlu dedi: 
- Ha. Eşitmişam. 
Qan dedi : 
- Ha, Hamza gedib o Koroğlunun atını gatirib . Hasan paşa da ona 

baylik verib, üstelik da qızı Dona xatını verir ona. Sabah toylandı . Man 
da galinlarin, qızlann içinda olacağam. 

Koroğlu soruşdu: 
- Ay qarı nana, bela ay gelin xanım, has Koroğlunun atını barda sax

layırlar? 
Qarı dedi : 
- Hasan paşanın tövlasinda. Amma çar daymiş deyirlar yaman haddi. 

Yanına bir adam qoymur. Day Hasan paşanın tövlasinda mehter qalma
yıb, hamısını şil-küt elayib. indi arpa-samanını bacadan tökürlar. 

Qaraz, Koroğlu öyranmalisin öyrandi, bilmalisini bildi, ondan qanya 
dedi : 

- Geca keçir. Gelsana yataq. 
Qan dedi :  
- Na olar? Ela man da sahar tezdan toya gedacayam. İstasan san da 

galarsan. Bir az çalıb-oynayarsan, namardan-zaddan alarsan. 
Qaraz, geeani yatdılar. Sahar Koroğlu durdu. Geyindi, kecindi . Qannı 

çağırıb bir ovuc da pul verdi. 
Dedi : 
- agar geco galsam, şeyden, meydan alarsan. y eyarik. y ox, gelme

dim, özün üçün xarclarsan. Ancaq dayan, sana bir-iki kalma sözüm var. 
Onu deyim, ürayimda qalmasın. 

Bunu deyib Koroğlu sazı aşırdı, dedi : 

Bir qarıya qonaq oldum, 
Na yaman çamxanası var. 
Dövlatini xabar aldım, 
Bir inak, bir danası var. 

Qarı gelir biza yavuq, 
Ela bil ki, tutub soyuq, 
Çeşdaliya birca toyuq, 
Axşama qayğanağı var. 
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Qarı dey;)nda tozlanır, 
Gelin deyande nazlanır, 
Qabaqda qarpız gizlanir, 
Dalında buzxanası var. 

Koroğlunun hadyan işi, 
Qovğadan açılınır başı, 

Düşüb otuz iki dişi, 
Bir kötük nişanası var. 

Koroğlu sözünü qurtarıb sazı çiynina saldı . Yavaş-yavaş gelib Hasan 
paşanın imaretina çatdı . Baxdı ki, bir toydu, bir toydu . . .  gel görasan. 
Meclis paşa, boy, xan, tacirlarla doludu. 

Bali, eşitdilar ki, aşıq galib, hamı sevindi. Koroğlunu çakib maclisa 
apardılar. Amma baxdılar ki, bu aşıq heç onlar gören aşıqlardan deyil. 
B oy uca, küreklar enli, süysün cledi ki, kal süysünü kimi . . .  boynunun ati 
girdin-girdin, bığları kala buynuzu kimi . Sirindan-sifatindan zahm tökü
lür. Meclisdaki paşalardan biri dedi : 

- Aşıq, hara aşığısan? 
Koroğlu dedi: 
- Qafın ann tayındanam, ağnn alım! 
Paşa dedi : 
- Koroğlunu tanıyırsanmı, aşıq? 
Koroğlu dedi : 
- Çox yaxşı tanıyıram. Bir defa o marıim başıma ela bir iş gatirib ki, 

dünya durduqca yadımdan çıxmayacaq . 

fiasan paşa soruşdu: 
- Ne iş? 
Koroğlu dedi : 
- Paşa sağ olsun, o Koroğlunun bir çaran daymiş atı var. Adına da 

Qırat deyarlar. 
Paşalardan biri i stedi danışsın, Hasan paşa qoymadı . Koroğluya dedi : 
- D anı ş, danış ! 
Koroğlu dedi: 
- Ha, paşa. At çox yaxşı atdı. Amma ki, dalidi . Günlerin bir günü yolla 

gediram . Ela bax bu saz da çiynimda . Bir da onu gördüm ki, mani qamar
ladılar. Gözümü bağlayıb dik götürdüler. Hara getdik, neca getdik, bilma
dirn. Bir da gözümü açdılar, baxdım ki, bir dağın üstündayam . Qabağım
da da bir kalpeysarin biri dayanıb. San dema , bura Çanlibel imiş, o kal
peysar da Koroğlu. İndi denen mani buraya niye gatiriblar? San deme , 

bu atın yena deliliyi tutb. Na qadar dava-darman elayirar, bir şey çıxmır. 
Yanına adam qoymur ki, qoymur. Girina kim keçirsa, şil-küt elayir. Axır
da Koroğlunun bir kimyager hokim dostu var, onu tapırlar. Hokim gorba
gor deyir ki, bes bu atın cini var. Gorok bunun yanında üç gün, üç gece 
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saz çalma, söz oxuna ki, halka bunun cini yata . O vaxtlar hala Koroğlu 
çalıb-oxumaq bilınazdi . San deme, man başi daşlını bunun üçün gatirib
larmiş. Qaraz, başağrısı olmasın, mani italHyib saldılar bu atın yanına. O 
üç günde man na çakdim allah bilir. Day, o nece deyarlar, anadan amdi
yim süd bumurodan galdi. 

Hasan paşa tez soruşdu: 
- At neca oldu? Sağaldımı? 
Koroğlu dedi : 
- Sağaldı ! Ela Koroğlu da ondan sonra çahb-oxumaq binasını qoydu. 

Deyirlar indi gene da beşda, on beşda atı n cini tutur. Day Koroğlu özü 
çalıb-oxuyub onu sağaldır. 

Yena da paşalardan biri istadi danışsm, Hasan paşa gözünü ona ağart
dı . Sonra aşpazı çağırdı ki: 

- Apar, aşığı yedirt, içirt, doydur, sonra buraya gatir. 
Aşpaz Koroğlunu götürüb aşpazxanaya apardı . Hasan paşa o qadar 

gözladi ki , onlar meclisdan çıxdılar, ondan sonra yavaş-yavaş paşalara 
dedi : 

- Qoy yesin, doysun, galsin. Atın dardini dedi, darmanını da özüna 
elatdiracayam. 

Paşalar hamısı bu fikre alısan dediler. Kef başlandı. Paşalar kef çak
makda olsunlar, görak Koroğlu neca oldu. 

Aşpaz Koroğlunu getirdi aşpazxanaya. Bir böyük sini plov çekdi, bir 
qab da şarab töküb qoydu qabağına. Koroğlu soruşdu: 

- Bu nadi? 
Aşpaz dedi:  
- Sanin üçün qoymuşam da . . .  ye ! 
Koroğlu dedi : 
- Aya, bu heç manim dişimin dibinde qalmaz. Burada na var ki, ınan 

na yeyim? 
Aşpaz dedi : 
- Evin yıxılsın, day ondan artıq yemeyacaksan ki? Gör bir na qadardi. 
Koroğlu dedi : 
- Aya, zarafat elama ! Bari ele görüm! 
elini atıb qazanlardan birini çakdi qabağına. Bir panca, iki panca, 

üçüncü pancada aşpaz baxdı ki, çıxdı qazmağa. Tutdu Koroğlunun elin-
dan ki: 

· 

- San olasan o inandığın, bir mana de görüm san kimsan? Hara ada-
mısan? 

Koroğlu ele bildi ki, aşpaz onu İstayan adamdı. Dedi : 
- Koroğlunun adını eşidibsanmi? 
Söz ela Koroğlunun ağzından çıxcaq aşııaz bağırdı. İstadi haray çek

sin. Koroğlu dik qalxıb, tutdu onun hulqumundan. Yavaşca belindan iki 
qatlayıb, basdı boş qazanın içina . Ağzını örtdü, özü da üstünda aylaşib, o 
biri qazanı çakdi qabağına. 
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Qaraz, neço qazan boşaltdı bilmiram, neça tuluq boşaltdı bilmiram, 
baxdı ki, day doyub. Özünü düzaltdi.  Yağlı ollori ila bığlarını da eşib, 
durdu ayağa, geldi paşaların maclisina. 

Hasan paşa soruşdu: 
- Aşıq doydunmu? 
Koroğlu dedi : 
- Beli , qurbanın olum . Doydum . 

Hasan paşa dedi : 
- De indi bir çal, oxu, qulaq asaq. 
Koroğlu sazı kökladi, dedi: 
- Kimdan deyim? 
Hasan paşa dedi : 
- San deyirsan ki, Qıratı görmüsan. Bir az onun tarifindan de ! Xasiy-

yatindan, nişanından oxu, görak neca atdı. 
Koroğlu dedi : 
- Paşa sağ olsun, çaran daymiş çox yaxşı atdı , birca o cini olmaya . 

Ondan sazı basdı döşüna, dedi: 

Paşa, sana nişan verim Qıratı, 
8brişim ipekdan yalı garakdi . 
Bir mina boyunlu, uca sağrı lı , 
Bir yarım hoqqadan nalı garakdi . 

Armudu dırnaqlı, hündür boyunlu, 
Meydana giranda yüz min oyunlu, 
Dayirman madali, ac qurd yeyimli, 

Ortası qoluna dolu garakdi . 

Qaranlıq geeada yol çaşırmayan, 
Düşman qabağında ar düşürmayan, 

Üstünda al-ayaq yığışı lmayan 
Koroğlunun atı dali garakdi . 

Söz tama yetdi Hasan paşa dedi : 
- Aşıq, dediyin harnan Qırat manim tövlamdadi. indi de görüm, man 

ki onu Koroğlunun alindan çıxartmışam, man igidam, Koroğlu? 
Koroğlu dedi : 
- Paşa, agar doğrudan da, beladirsa, ondan san igid adamsan. Ancaq 

paşam, igidl ik ondu. San onun birini elamisan. Qulaq as, o biri larini da 
man deyim : 
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Sana deyim qoç igidin nişanın : 
Aça yağılarla meydan garakdi .  
Nara çakib atılanda ortaya , 

Qaça qabağından düşmon gorakdi.  



Teslim deyib qanimina enmaya , 

acal çağı yoldaşmdan dönmaya, 
Düşman qabağında heç vaxt sinmaya , 

Meydanlarda qızmış aslan garakdi. 

Qoç Koroğlu meydan açıb öyünü, 

Namard sinasina çakar düyünü, 
Ac qurdlardan saidırınağa qoyunu, 
Qurd ağazlı qoçaq oğlan garakdi . 

Hasan paşa dedi : 
- Aşıq, birini elamişam. Doqquzunu da görarsan. indi sani aparaca

ğam Qıratın yanma. Bir bax, gör odu, ya yox? 
Koroğlu bunu eşitcak sazı basdı bağrına, dedi : 

Canım Qırat, gözüm Qırat, 
Yarab , Qırat dururmu ola? ! 
Hasan paşa mehtarlari 
Otun, suyun verirmi ola? ! 

Qırata xalat biçanda, 
Üstünda bada içanda, 
Şeşpar yalınandan keçanda 
Sarxoş-sarxoş yerirmi ola? 

Qoç Koroğlu ham, ham? 
Dostunla düşmenin tanı! 
Qırat ila Eyvaz xanı 
Bir da gözüm görürmü ola? 

Söz tamam oldu. Hasan paşa ayağa durub dedi : 
- Gedak, aşıq ! 
Koroğlu dedi : 
- Gedak, paşa! Amma bu başdan şartimi siza deyim. Hamımız bir ge

dak tövlanin ağzına . Man Koroğlunun sözlerindan birini oxuyum . Siz da 
qapının deşiklarindan baxın . 8gar manim çalınağım, oxumağım ata asar 
eladi, sözüm yoxdu. Giriram. Y ox, agar elamadi , onda istayir lap boynumu 
vur, man onun yanına giran deyilam. Man ondan gördüyümü görmüşam. 

Paşa razı oldu. Koroğlu qabaqda, paşalar dalda düzeldilar yola. Hasan 
paşa üzda razı olmuşdu . Amma daldada adamlarına tapşırmışdı ki, göz 
elayanda aşığı italayib Q ıratın yanına salsınlar. Qap ını da bağlas�nlar ki, 
halka öz canının qorxusundan atı sağalda. 

Bali, galhagal hamısı bir yerda galib çıxdılar tövlanin qabağına. Kor
oğlu qapının deşiyindan baxdı , gördü valialı Qırat ela bi l  qoxu alıb . Göz-
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larini dikib qapıya. Ela baxır, ela baxır ki, adamın ürayi yanır. Tez geri 
çekildi . Dedi : 

- Ha, paşam, indi man çalıb oxuyacağam. Siz ata baxın. 
Paşalar an kimi suvaşdılar qapımn çatlanna . 
Koroğlu başladı :  

Bizim elin dalilari, 
Girer meydana merd olu. 
Ölünca meydandan qaçmaz, 
Giranda meydangard olu . 

Sarp qayalarda yurd olmaz, 
Müxennata söz dard olmaz . 
Çaqqal aniyi qurd olmaz, 
Y ena qurd oğlu qurd olu. 

DalilaTim fovcu-fovcu, 
At minib düşman qovucu, 
Belinda misri qılıncı, 
Koroğlu kimi mard olu . 

Qırat Koroğlunun sesini eşitcak, az qaldı ki, tövlani başına götürsün. Ela 
oynadı, ela oynadı ki, gal görasan . Hasan paşa yanındakı adamlarda sağ 
isiahat qoymadı. Sevindiyİndan onu dürtınaladi , bunu dirsakladi .  Hamısını 
çimdikden keçirdi . Koroğlu qurtarcaq Hasan paşa özün atdı onun üstüne ki : 

- Aşıq, tez ol, gir içeriye . Seni dünya malından qani eleyacayam . indi 
Koroğlu tanıyar ki, biz kimik. Qoy indi beş özündan deyenda, on beş da 
biidan desin. 

Qapını açdılar, Koroğlunu italayib saldılar Qıratın yanına. At Koroğ
lunu görcak kişnadi, ele kişnedi ki, dam-daş lerzeye geldi . Koroğlunun 
üreyi atlandı. Sazı basdı döşüne, dedi: 
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Çenlibelden seni deyib gelrnişem, 
Alma gözlüın , qız birçeklİm Qırat, gel ! 
Demir libas, polad geyib galmişam, 
Alma gözlüın, qız birçaklim Qırat, gal ! 

azaiden bilaydim senin halım, 
eşrefidan kasdirardİm nalım, 
Yüz gözale toxudardım çulunu, 
Alma gözlüın, qız birçaklim Qırat, gel ! 

Neçe vaxtdı mani qoydun piyada, 
Müxennatler yaxşı yetdi murada, 



Günbagünden dardim oldu ziyada, 
Alma gözlüm, qız birçaklim Qırat, gel ! 

Qabaqda qalırmı arpan sahara, 
Üzangilar na yaraşır yahara, 
Dalilar salmışdı mani qahara, 
Alma gözlüm, qız birçektim Qırat, gel !  

Manim atım atım-atım atılar, 
Qulaqları qarğı kimi çatılar, 
Ucuzluqda min tümana satılar, 
Alma gözlüm, qız birçaklim Qırat, gal ! 

Koroğlu sözü qurtarıb sazı bir tarafa qoydu . .  Qucaqlayıb atın üzündan
gözündan öpüb duz kimi yalamağa başladı. Qırat da burnun onun qoy
nuna, qoltuğuna soxub ela iylayirdi , ela iylayirdi ki, ele bil inak balasını 
iylayir. 

Koroğlu ele bil yuxudan ayıldı . Öz-özüne dedi: "Ey dili-qafıl, na elayir
san? San yağı içindasan. Özünü tanıdarsan" .  Tez qapıya yaxınlaşıb dedi: 

- Paşa, indi siz bir az aralı durun, man atı çıxardım, gazdirim , bir az 
hava-zad daysin. Sonra tapşınm özünüza. Amma, paşa, bilmiram, garak 
mani razı salasan. 

Hasan paşa dedi : 
- Arxayın ol, aşıq ! Seni qızıla quylayacağam . Amma hala biz çeki l

mamiş çıxartma. Ziyanlıq-zad elayar. 
Hasan paşa qabaqda, qalan paşalar da dalda daban aldılar. Haraya? Ha

raya? Birbaş qalanın bürcüna. Orada oturuh başladılar gözlamaya. Ele ki, 
paşalar getdilar, Koroğlu etrafa baxıb gördü yahar bir tarafdadi . Götürüb 
basdı atın beline. 

Koroğlu atı yeharlamakda olsun, paşalar bürcda gözlamakda, sana 
kirridan deyim Keçal Hamzadan. 

Keçal Hamza olmuşdu Hamza bay. 
Bu günde ki, toyu idi . Axırı ki, matlahina çatmışdı . Day dünyada bir 

kef var idi, o da Hamzadaydi . 
Ele ki, toy günü oldu,sahar tezdan Hamza durub bay paltarını geyindi , 

bay papağını başına qoydu, keçalini örtdü, adamların gözündan yayınıb 
özünü verdi Dona xanımın pancarasinin qabağına. 

Dona xanımın imareti meydanın qabağında idi. O, pancarada oturub, 
camaata tamaşa elayirdi . Bir da gördü ki, budu, Hamza bir tozlana-tozla
na gelir ki, ela bil xotkar oğludu . Gözladi , gözladi, Hamza galib panca
ranin altına çatanda başını çıxardıb dedi : 

- 8da, Hamza ! 
Hamza sesindan onu tanıdı .  Ürayi meydan kimi açıldı . Tez başını qal

dırıb dedi :  
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- Can Hamza ! Hamza deyan dillarina Hamza qurban olsun. Na bu
yurursan? 

Dona xanım dedi : 
- Hamza, görasan manim başı batmış atam mani vermak üçün day bir 

adam tapa bilmadi . Ela garak sana veraydi? 
Hamza dedi : 
- Xanım, ham manim kimi adam ki, o da tapaydı? Kim manim kimi 

igid ola bilar ki, gedib Koroğlunun Qıratını gatira? 
Dona dedi : 
- 8da , keçal, bas san heç utanmadın bir qızdan ötrü gedib ela bir igi

din atını oğurladın? 
Hamza dedi : 
- Xanım, niya ela deyirsan? Bu, oğurluq deyil. Buna oğurluq demez

lar. Bu igidlikdi . Koroğlunun atını getirmak özünü gatinnakla tan yandı . 

Hala bir az da ondan artıqdı. 
Dona xanım dedi : 
- Hamza, indi ki bela oldu, budu sana deyiram . Ya garak gedib Kor

oğlunun özünü da gatirasan, man baxam görarn o neca oğlandı, ya da ki 
mandan sana arvad olmayacaq . 

Hamzani gülmak tutdu. Ucadan bir şaqqanaq vurdu, güldü. Dedi : 
- Rahmatliyin qızı, man hala onun dilsiz-ağızsız, qılıncsız-qamzasiz 

atını gatirmişam, atan onun alinda aciz-avara qalıb . Day az qalıb ki, bütün 
osmanlı qoşunun yığıb buraya töksün, yena da o atın öhdasindan gala bil
mir. Koroğlu özü buraya galsa, gör na olar? Onda garak atan kalmeyi-şa

hadatini bu başdan deya ki . . .  
Ondan Hamza dedi : 
- Bir da ki, xanım, day iş-işdan keçib .  Bu gün bizim toyumuzdu. İn

şallaJı matiabima çatıb, qoyacağam bu keçal başı o marmar döşün üstüna. 
Dona xanım dedi : 
- İstayir bir toy olmasın, min toy olsun. Koroğlu buraya galmayinca 

mandan sana arvad olmayacaq. 
Dona xanım sözünü deyib hirsla pancaraden çekildi . Hamzanin derdi 

artdı . Qaldı maattal ki, na elasin. Bu da paşaya deyilmali söz deyil ki, ge
dib deya, ya şikayet elaya , qol kağızından-zaddan ala. Deyar, o da cava
bında deyar ki: "Ay afal oğlu afal, san mandan qız istedin, man da ver

dim. Day galib siza yer da salıb yığası deyilam ki? Get, o san, o da sanin 
arvadın. Na elayirsiniz, öünüz bilarsiniz" . Dona xanım da ki yezid qızı 
yeziddi . Dediyindan çatin döna. 

Hamza ela bu fikir-xayalla galib çatdı meydana . Baxdı ki, meydanda 
qaça-qaçdı. Soruşdu : 

- Aya, na var? Haraya qaçırsız? 
8hvalatı ona danışdılar. Hamza bela baxanda gördü paşalar da hamısı 

dım1aşıblar bürca . Mosalani başa düşdü. Bildi ki , aşıq-zad sözdü. Galan 
Koroğlu özüdii .  Tez özünü verdi tövlanin qabağına. Ela Hamza tövlanin 
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qabağında, tövlanin qapısı açıldı .  Hamza baxdı ki, hali, qoç Koroğlu Qır
at da yedayinda tövladan çıxır. Tez yüyürüb üzangini basdı ki : 

- Koroğlu, söz dayirmandakıdı . 
Koroğlu bela baxanda gördü üzangini basan Hamzadi. Dedi : 
- Aya, Kaloğlan ! De görüm, bir qızı ala bi ldin, ya yox'? Deyasan sir

sifatini düzaldibsan? 
Hamza dedi : 
- Can Koroğlu, sir-sifatimi düzaltmişam, qızı da almışam. Senin bu 

galmayin lap işi düzaltdi .  San gelmasaydin işim şuluq idi . 
Koroğlu soruşdu: 
- Neca? 
Hamza Dona xanımın harba-qadağasını ona dedi : Koroğlu güldü, dedi: 
- Aya, has Hasan paşa hanı? 
Hamza dedi : 
- Qıratın qorxusundan qaçıb dırmaşıb qalanın bürcüna. indi sanin 

Koroğlu olduğunu bilanda qorxuram qaça dırmaşa arvadının çiynina. 
Koroğlu dedi : 
- Dayan, dayan, gör indi onun başına na hangama açacağım. 
Hamza dedi : 
- Koroğlu, san Qırat üçün galmişdin, onu da minmisan. Man senin ye

rine olsam, sessiz-samirsiz sürüb gedaram. 
Koroğlu dedi :  
- agar atı sassiz:-samirsiz aparsam, man da olaram Hamza da. Onda 

sanla manim aramda day na tafavüt qalar? 
Hamza başını saldı aşağıya. Koroğlu dedi : 
- Utanma! De görüm, bu qaladan çıxmaq üçün neça yol var? 
Hamza dedi: 
- Beş. Ancaq garak qoşun bandiari kasmamiş san qaladan çıxasan. 

Y oxsa sonra çatin olar. 
Koroğlu Hamza ila görüşüb, ata bir üzangi gösterdi. At bayaq ha özünü 

yetirdi meydana. Süzüb düz dayandı meydanın ortasında. Hasan paşa dedi : 
- Aya, aşıq, bir o başa, bir bu başa sür görüm, neca yeriyir. 
Koroğlu atı bir o başa, bir bu başa sürdü. Hasan paşa dedi :  
- Aya, aşıq, senin at minmayin da varmış ki . . .  na yaxşı sürürsan? 
Koroğlu dedi : 

Laf elama, Hasan paşa, 
Ağır-ağır ellarim var. 
Bir tamaşa eylayarsan, 
Qılınc çalan qollarım var. 

Uca dağlardan daşlanı, 
Ağır alaylar boşlanı, 
Gelsalar dava başlanı. 
İgid-igid dallarim var. 
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Man anadan mard olmuşum , 

O Çanlibeldan galrnişam, 
Koroğluyam, at minrnişam, 
Yüz min bela fellarirn var. 

Koroğlu rneydanda gerdiş elamakda olsun, eşit sana deyim Hamzadan. 
Hamza oradan özünü birbaş yetirdi Dona xanırnın pancarasina. Çağırdı ki : 

- Ay Dona xanırn! Ay Dona xanırn! 
Dona xanırn geldi pancaraya ki: 
- Na avr, ada? ! 
Hamza dedi : 
- Muştuluğurnu ver! Galmişam sani atanın toyuna çağının. 
Dona xanım dedi: 
- 8da, na danışırsan? Ataının toyu nadi? 
Hamza dedi : 
- Atanın toyudu da . . .  indi bu saat başlanır. Sahar bizim toyumuz idi. 

indi da Hasan paşanın toyudu . Bir meydana bax! 
Dona xanım baxdı ki , meydanm düz ortasında bir oğlan Qıratın üstün-

da dayanıb. Dedi : 
- 8de, o kirndi ela? 
Hamza dedi : 
- Dona xanırn, axır ki, bu balıanan da kesildi . Qoydum bu keçal başı 

o marmar döşün üstüne. Koroğludu , Koroğlu . 

Dona xanırn avval inanmadı . Bir da baxanda gördü valialı bu atla mey-
danda bir gerdiş elayir ki . . . üzün tutub Hasan paşaya deyir : 

Muradbayli derlar biza, 
Meydancia mardlik işlani . 
Qoç igiddan oğul törar 
Düşman gözünda beşlani. 

Uca dağlarda duraram, 

Çakib bezirgan vuraram, 
Günde üç içki quraram, 
Yüz min tumonlar xarclani. 

Hay deyanda haylanm var, 
Hoy deyanda hoylarım var, 
Qurdlarım var, ayılanm var, 
Hay vursam şehrin boş lan ı . 

Koroğlu oxuyanda paşalardan biri ayi lib Hasan paşaya dedi : 
- Hasan paşa, mı:ma na deyacaksan de, senin bu aş ığından gözüro su 

içmir. Bu, deyasan Çanlibel adarnıdı . Hala lap az qalıram deyim ki, ela 
Koroğlu özürlü. 
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Hasan paşa ela bil yatmışdı, yuxudan oyandı .  Diksinib qalxdı . Dedi: 
- Y ox aşi . Yani biz o qadar axmaq o lduq ki, o ga lib bizi bela bi layina 

sarı dı . 
Paşa dedi: 
- Hasan paşa, san manim sözümü qaribçiliya salma! Bu Koroğludu. 

Adam yolla Hamza bayi çağırtdır, ondan soruşaq . 
Hamzani çağırdılar . Hasan paşa soruşdu: 
- Aya, Hamza bay, bax gör o Koroğlu deyil ki? 
Hamza baxdı ki, Koroğlu Qıratın üstünde, bundan sonra min dana Ha

san paşa gelsin, ona bir şey elaya bilmez. Yalandan bir elini gözlarinin 
üstüne qoyub baxdı, qışqırdı ki : 

- Eviniz yıxılsın, Koroğlu olmayanda bes kimdi? Atı ona kim verdi? 
Ela bil ki, dünya-alarn Hasan paşanın gözlerinda qaraldı . Tez qoşun 

böyüklarina amr eladi ki ,bütün yolları, bandiari tutsunlar. Qoşun hareka
ta geldi . Koroğlu baxdı ki, qoşun yolun birini tutdu. Üzünü Hasan paşaya 
tutub dedi : 

Bir qasiddan xabar aldım, 
Beşdi qalanın yolları . 
Hayqırdım tüplar dağı ldı,  
Boşdu qalanın yolları . 

Bunu deyib Koroğlu özünü ikinci yola vurdu. Qoşun qabağı kasdi. 
Koroğlu misri qılıncı çakib özünü qoşuna vurdu. De birini , beşini, on be
şini , qoşun dağıldı . Koroğlu atı vurdu yola. Gördü at çetinlik çakir. Qas
dan yola o qadar daş töki:nüşdülar ki, Koroğlu gördü atın ayaqları inciye
cak; bir tarafdan da onu bürclardan oxa basırlar . Atın başını döndarib ye
na meydana qayıtdı. Dedi : 

Kamandar atar oxunu, 
Al eyledim man çoxunu, 
Qırat tökar nal-mıxını, 
Daşdı qalanın yolları. 

Sözünü deyib özünü vurdu üçüncü yola . Bir tarafdan Q ırat, bir taraf
dan da Koroğlu özü, day Hasan paşanın qoşununda qoşunluq qoymadılar. 
Q ırıb tökdüler. Amma san gal ki, qoşunun dalı gasilınirdi . Biri ölürdü, be
şi getirdi . Koroğlu yolların hansına özünü vurdusa aradan çıxa bilmadi . 
Day yollarda leş-leşin üstüne qalandı . Koroğlu tazedan atı meydana qay
tardı dedi :  

Koroğlu demaz yalanı , 
Hay vursam ölkan talanı , 
Leş-leşin üste qalanı, 
Leşdi qalanın yolları . 
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Toqat qalas ın ın  üç tarafı quru idi, bir tarafı su. Buradakı Tona çayı idi .  
Hasan paşa qasden üç tarafı tutdurub çay tarafı açıq qoymuşdu ki, Kor
oğlunu bu yol larda öldürsüiılar, ya da ki, özünü çaya vumb orada boğul
sun. O bilirdi ki , Tona çayından salamat çıxmaq olmaz. 

Koroğlu bir etrafa baxdı. B ir da dönüb çaya baxdı . Sonra eyildi ,  Qır
atıq boyuunu qucaqlayıb dedi : 

Mindim Qıratın beline, 
Kaş ki, düşman yüz olaydı . 
Çekanda misri qıhncı 
Dare, tepa düz olaydı . 

Atı minmişarn gezmeye, 
Düşmen bağrını ezmeye, 
Tona çayını üzmeya 
Qırat bir qevvas olaydı. 

Verin yeddi illik xeracı ,  
Paşalar getirs in hacı , 
Koroğlu çakib qılıncı, 
Düşman üzbeüz olaydı . 

Bunu deyib Koroğlu atı vurdu Tona çayına. At qulanlarına qadar batdı 
suya. Su çıxdı Koroğlunun qurşağına. Koroğlu baxdı ki, su ata güc elayir, 
at suya güc eleyir. Gördü yox bela olsa su atı yıxacaq. Bir dali nere 'çekib 
dedi : 

Ceyrana benzer qaçışın, 
Addımla, qurban qoluna! 
Tarlana bartzor uçuşun , 
81 çatmaz ipak yalına ! . . 

Kasdirram gümüşdan yahar, 

Tomarlararn axşam, saher. 
Götür burdan qaç bir taher, 
Sikk.e vurdurram nalına ! . .  

Koroğluyam , gürnan bela, 

Derneyinen gelmez dila , 

Mani ç ıxart Çanlibela, 
Qotaz düzdürram çuluna! 

Koroğlunun sözleri ela bi l  ata qo l -qanad verdi . Odu ha üzüb çaydan 
çıxdı . Koroğlu dönüb geriye baxdı .  Gördü Hasan paşa hala da bürcdedi .  
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Çağırıb dedi :  
- Hasan paşa, bu dafa bürca çıxdın alimdan qurtardın . Görüm galan 

dafa haraya çıxacaqsan. Eybi yoxdu. Borclu borclunun sağlığını istar. 
Görüşarik. 

Sözünü deyib Koroğlu yol başladı . Galhagal , galhagal , galib Çanlibe
la çatdı. Qırat Çanlibelin qoxusunu alcaq ela kişnadi ki, dağlar, daşlar di
la galdi . Delilar töküldülar. Atı tutdular. Koroğlunu düşürüb gatirdilar. 
Hamı yığıldı .  

Soruşdular ki :  
- Koroğlu, danış görak na eladin? Atı neca getirdin? 
Koroğlu ta dayirmanda Hamza ila söhbatdan Tona çayınacan bütün 

ahvalatı danışdı. Dalilar onu incitdiklarina peşman oldular. Başlannı aşa
ğı saldılar. 

Koroğlu dedi :  
- Utanmayın ! Siz haqlı id iniz . Man garak etibar elayib açarlan ona 

vermayaydim . Ancaq bir işdi oldu. Amma siz da yadınızdan çıxarmayın 
ki, man Koroğluyam. 

Nigar xanım gördü ki. Koroğlu yena qızışır. Tez söhbati çevirdi. Da
lilara göz basıb dedi : 

- Koroğlu, biz sanin Koroğlu olmağını bilirik. 8gar bilmasaydik, sa
nin başına yığılmazdıq. Düzdü, igidsan, qoçaqsan, iş üzü bilansan. Amma 
bela sir-sifati çox qarasan ey ! . .  

Dalilar hamısı gülüşdü.  Koroğlu özü da  güldü. Sonra sazı döşüna 
basıb dedi : 

Mana qara deyan gözal, 
Qaşların qara deyilmi? 
Tökülübdü dal gardanda, 
Saçiann qara deyilmi? 

Çanlibelda qurdwn bina, 
Banzayirsan aya, güna, 
Ağ üzünda dana-dana 
Xallann qara deyilmi? 

Koroğlu mayıldı siza, 
Qulaq verin saza, söza, 
Siyah sürma ala göza, 
Çakibsan qara deyilmi? 
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Qaçaq Nabi 

. . . Bay Nabinin haqqını kasdikdan sonra hiddatlanmiş N abi bir ilin 
zahmet haqqı avazinde bayin bir quzusunu götürüb evlerine qayıdır. Bir 
quzu atarmayacağını atasına söylayir. 

Alı kişi oğlunun tutduğu bu harakatdan xoşlanmayıb quzunu beyin 
yanına gatirib deyir: 

- Oğlumun haqqını kasdiyin üçün o, sizin quzuya getmayacak. 
Bu sözlar beyin acığına gelir, Alı kişini qapısından qovur. 
Nabi bir il kandda qalır. Ancaq haqqının bayda qaldığını unutmayılı 

cürbacür yollarla baya sataşır. İş o yera çatır ki, kand koxası, Nabini bu 
herekatlarinin üste dama salır. 

Bir gün Mollu kendine gelan Şuşa taeiri Davud zirak bir cavan olan 
N abinin kim olduğunu camaatdan xabar alı b öyrandikdan sonra, Alı kişi
nin yanına gelir. Bir qadar kenar danışıqdan sonra tacir Davud deyir: 

- Oğlun Nabini ver aparırn! 
Alı kişi :  
- Manim oğlum neyina garakdir? 
Davud: 
- Oğulluğa götüracayam. 
Alı kişi :  
- Bes  man özüm na  edim? O ki, manim sağ alimdir. 
Davud: 
- Man har ikinizi saxlaram, -:- deyir. 
Bir tarafdan ağır vergiler, diger tarafden hiyar Alı kişiye göz verib 

işıq vermirdi . 
· 

Na etsin? 8gar Nabini işe göndarmasa, kiçik oğlu Mehdini, qızılçalı 
qızını neca saxlasın? Ayın çox vaxtım o, biyara gedir. Alı kişi razı olur. 
Davud onun könlünü almaq üçün bir qadar pul verir, Nabini Şuşa qalası
na aparır. 

Nabi bir müddet tacir Davuda nökar olur. Öz ziraklik, qoçaqlığı ila 
Şuşa qalasında maşhurlaşır. Birinci gündan tacir Davud Nabiya pis bax
mağa başlayır. Şuşanın meşhur alverçisi karbalayı Farhad bundan istifada 
ederek Nabini öz tarafina çakir. Nabi tacir Davuddan haqq-hesabını ista
dikda o :  

- Man senin atana pul  verib seni almışam. Garak bir i l  da manim ya
nımda işlayasan, - dyeir. 

Bu söz Nabiya toxunur. Onu söyüb dükandan çıxır. 
Aradan bir müddet keçdikdan sonra Nabi atasının ölüm xabarini alır . 

Qardaşı Mehdini ,  anasın ı başsız qoya bilmediyi üçün zorla karbalayı Far
haddan haqq-hesabını a l tb ,  Mollu kandina galir. Nabi nökarçiliyin " laz-
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zatini" gördüyü üçün raneberlik fikrine düşür. Bu isa ona al vermir. 
Çünki torpaqsız, kalsiz na eda bilar? Bunları almaq üçun pul lazımdır. 
Nabi muzdurluğa başlayıb qardaşı Mehdini da quzuya gönderir. 

Nabi yuxarı Mollu kandinde bir qızı, qız da onu sevir. Bu qızın atası 
ortabab kandli idi . Evianmak üçün Nabiya pul lazım olur. O, bir neça 
adamdan pul istayir, amma ali boşa çıxır. 8n yaxın yoldaşlanndan Kerim 
adlı birisi onun yanına gelir. Onun bikef olduğunun sa babini soruşur. Na
bi Hacari getirmaya borc tapa bilmadiyini söylayir. Kerim Nabiya al tu
tur, toy edib Hacari ona gelin getirir. 

* * *  

Bir yay Mollu kand yüzbaşısı Alamahmudbay saher tezdan kanda ge
lir, kimseni işe buraxmayıb biyara göndermak istayir. 

Nabi qardaşı Mehdi ila yuxan Mollu kendine işlemaya gedirlar. Yüz
başı Alamahmudbay Nebinin qabağına çıxıb bağırır: 

- 8, hansı cahannama gedirsen? Magar bilmayirsan ki, aşağı Mollu 
kandlilari baylik biyanna getmalidirlar? ! 

N abi : 
- Na olsun ki? 
- Neca na olsun ki? . .  Xalq neca, san da ela ! Düş qoşul camaata. 
N abi : 
- Xalq halka özünü Araza atacaq. Man da gedim atım? Qoymazsınız 

gedak fahlaliyimiza? 
Nabinin bu sözleri Alamahmudbaya ağır gelir, ona al qaldırır. 
Nabi camaatı biyara getmaya qoymur. Bay onu tutdurur. Harnan saat 

Nabinin tutulmasını bilen Hacer atasına xabar verir. Hacerin atası Ala
mahmudbeyin yanına gelir. Bir qadar carima verdikden sonra Nabini bu
raxdınr. 

Bir gün Qubadlının bayleri - Mamınadbay, İldırımbay, Marnınadeli
bay Mollu mülkünün yataqlarını bölmak üçün gelirler. Nabi kandlilari 
bir yere toplayıb yerlerin baylar da verilmarnesi üçün onların arasında 
tabliğat aparır. Kandlilar bayleri kanddan qovurlar. 

Bu iş üstünda baylar Nabini tutmaq istayirlar. Bunu bilen kandlilar 
vaxtında Nabini xebardar edirlar. O, qaçır. Bir aya kimi qaçaq düşür, son
ra üza çıxır . 

Qubadlı bayleri Nabinin bu kanda bir bala olacağını hiss ederek onu 
yox etmek üçün ciddi tedbirler görmaya başlayırlar. 

Nabinin doğulduğu, yaşadığı kandin yaxınlığında Marğuzlu deyilan 
bir kand vardır. Marğuzlu kandinde yaşayan alverçi Karbalayİ Baxşali 
axşam Mollu kandina gerlarkan Qubadlı Mamınadalibayin qardaşı Marn
medbay ona rast gelir, onu vurub öldürür. 

Sahar tezdan Karbalayİ Baxşa\inin meyiti tapılır .  Merğuzlular ela bi
l irler ki, bunu mollular edib . Odur ki, iki kand arasında toqquşma olur. 
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Nabi har iki kandin camaatını sakit etmek üçün araya girir. Baylar N abi
daki dil i ,  onun bacarıql ı adam olduğunu bi l ib Karbalayİ Baxşalinin ölü
münü Nobinin üstüna atırlar. Pristav al iağabay Cavanşirov Nabini tutub 
qazamata gönderir. 

Nabi qazamatda bir neça gün qalır. Bir gcca Nabi oturduğu ağzıbirin 
qap ısını döyür. Qapıçı kiçik pancaraden onun na istadiyini xabar alır. 
Nabi bayıra çıxmaq istadiyini bildirir. Qapı açılan kimi Nabi qapıçını 
boğazlayıb içeri çakir . Onu boğub öldürür, paltarını geyib qazamatdan 
qaçır. 

Nabi Gorus qazamatından çıxıb öz kandlarina galir. Hacada görüş
dükdan sonra Şahüseyni, onun iki qardaşını, bir da Karimi çağınb bir qa
dar dardlaşdikdan sonra deyir : 

- Mani qaçaq salan baylar oldu.  Galin son damla qanımız qalana qa
dar vuruşaq !  

Yoldaşları razılıq verirler. Nabi özündan sonra Mehdini incidacakla
rini bilir. Odur ki , qardaşını da götürüb kanddan çıxır. 

Geca ikan galib Marnmadalİ bayin ilxısından hara bir at seçir, sonra 
da Pristav 8 liağabayin divanxanasından hara özüna bir tüfang götürüb 
dağlara çıxırlar. 

Nabi kiçik dastasila Qaryagina gal ir . Xramdan kendinin yaxınhğında 
bir tapani özlarina maskan edirlar. Nabi burada dinc oturmayıb, baylara 
dolaşır, onların mal-qarasını  tutub kandli lara paylayır. 

B ir gün Ağdamdan galan Mammadalibayin şarikin i Nabinin dostasi 
yolda soyur. Marnmadalİ bay bu acı xabari eşitcak at minib öz dastasila 
Nabini iizük qaşı kimi araya alır . Qızğın atışma başlanır . 

Nabi düşmanİ mağlub edir. Harnan günü Şuşa qalasına gal ir. Sonra 
Laçınla Şuşa qalası arasında olan Turşsuda maskan salırlar. Nabi qaraçı
larl� yaxından dostlaşır. 8la keçirdiklari qoyun-quzunu, başqa yenıali, 
geymali , şeyiari ac-dilançi kandlHara payladığı kimi bu dofa da qaraçıla
ra paylayır. 

Bir gün Nabi yena da karvan soyur. Bu xabar Şuşa qaza naçalnikina 
çatır. Bir qadar atlı götürüb Nabini axtarmağa başlayırlar. Tasadüfan Na
bi o günü yoldaşlarını Davaboynuna göndarmişdi . Özü isa Turşsuda idi . 

N abi darıxaraq iki quzu tapıb qaraçılann yanına gelir. Quzunlan kasib 
darnaxla yemaya başlayırlar. 

Şuşa qaza naçalnikinin qazaqları Nabini axtarmağa başlayırlar. Qara
çılar qazaqların galdiyini Nabiya xabar verirler. Nab i aynalı tüfangini 
götürüb, düşman qabağına getmak istarkan qaraçılar qoymurlar. Harnan 
saat Nabini keça palaz altında gizladirlar. Qazaqlar galib çıxırlar. 
Naçalnik Nabini xabar alır. Onlar Nab inin Gorus tarafa getdiyini söyla
yirlar . Qazaqlar getdikdan sonra Nabi çıxır. Çalıb , oxuyub , oynadıqdan 
sonra Nabi boz atını minib özünü yoldaşlarına yetirir . Yığışıb Mollu kan
clina galirlar. Nobi , Hacer kandli larla görüşdükdan sonra yoldaşlan ila 
b irl ikde Conubi Azarbaycana keçir .  
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Nabi babarda öz yaylaqları Salvaraltı dağına gel ir. Onun igid liyi ,  ali
açıql ığı di llarda dastan olur . Ağasından balaca incimiş har çoban tez da
yanayi onun başına vunıb birbaş Nabinin yanına galir, onun dastasina 
qoşulurdu . 

Zangilanın Çaytumas kendinda yaşayan Allahverdi adlı birisi kand 
koxasını öldürüb qaçır. Allahverdi taklikda heç bir şey eda bilmaya
cayini, bu dağlarda ta laf olacağını hiss etdiyindan, N abinin dastasina qo
şulmağı qat edir. Allahverdi N abinin yanına boş getmir. O, geeanİn birin
da Nabinin düşmanİ olan Mammadalibayin qardaşının yatmış yerda ba
şını kasib xurcuna qoyur. Nabinin Salvaraltı dağında olduğunu bilib onun 
yanına galir. 

Nabi Allahverdinin na üçün galdiyini xabar alır.Allahverdi başına ge
lan müsibati ona nağıl etdikdan sonra Mammadbayin kasitmiş başını 
xurcundan çıxarıb N abinin ayaqlan altına atır. N abi, Allahverdini öz das
tasina qabul edir. 

Mammadalibay qardaşı Mammadbayin ölümünü Nabidan görür. Tez 
pristav 8liağabaya xabar verir. Nobinin Salvaraltı dağında olduğunu eşi
dib yüza kimi atlı ila ora gedirlar. Qaryagin, Şuşa baylarİ da bunlara qo
şulurlar. 

Nabini üzük qaşı kimi araya alan düşman sevinir. Nabi isa heç pozul
mayıb yoldaşlarına deyir: 

O qarlı dağları düşman bürüdü, 
Çar tarafda qoşun sürü-sürüdü. 
İgidlarim, bu gün dava günüdü, 
Mard olub nar kimi girak meydana, 
Gücmüzü göstarak bu gün divana. 

8liağa lotudur, daymayin ona, 
Mammadali girib na yaman dona, 
Qınn qazaqları düzün yan-yana! 
Nar oğlu nar kimi girak meydana, 
Gücümüzü göstarak bu gün divana. 

Nabi indi möhkam tutub işini, 
Ac qurdlara qıcıdıbdır dişini, 
Qınn bu boylari , tökün leşini ! 
Dara dolsa tökak leşi meydana, 
Gücümüzü göstarak bu gün divana. 

Nabi sözünü qurtaran kimi Şahüseyn bir tarafdan, Mehdi va başqaları 
da o biri tarafdan düşüb düşman qoşununu ela qınrlar ki, qazaqlardan qa
çanı qaçır, qaçmayanı sı ldının qaya lardan qoyun-quzu kimi dara aşağı tö
külüb, talaf olurlar. Mammadalibay qazaqlardan da qabaq qaçıb atın ba-

' 
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şını enişe qaytarır. Nebi onu vurmaq ıstamirsa da, amma, yena keçmişi 
yadına salıb aynalım saziayır. Pristav ôliağabayi qolundan yaralayır. ôli
ağabay galib Zangazı.,r naçalniki Salimbay Rüstambayova şikayet edir. 
Salimbay qoşun götüıiib Ncıbini na qador axtarırsa da tapa bilmir. 

Nabi qış vaxtı İrana keçir, dostu Ralunanullaxanın yanına gelir. Bir ay 
burada qalır. Ganca qubernatoru Nabinin İranda Ralunanullaxanın yanın
da olduğunu bilib ona kağız yazır ki, onu tutub nıs konsulluğuna teslim 
versin. Ralunanullaxan bu işdan Nabini xabardar edir. Nabi qaçdıqdan 
sonra qubuernatora Nabinin burda olmadığmı yazır. 

Qış qurtardıqdan sonra N abi öz dastasi ila yena Azarbaycana gelir. O, 
arvadı Hacer, ham da Mollu ahli ila görüşmak üçün doğına kendine ge
lir. Qubadlının Xucman kand sakini Lütvalibay N abinin Mollu kendinda 
olduğunu eşidib, alli nafara kimi atlı cam edib gelirler. Nabini seven 
yoxsul kandlilar Lütvalibayin galdiyini ona xabar verirler. 

N abi ayağa qalxır, öz paltarını dayişib çoban paltan geyir. Altdan silah 
bağlayır. Yoldaşlarını götürüb Mollu kandina gelen yolun bir tarafında 
gizladir. Özü isa aline ağac alıb yolun tam ortasında dayanır. Lütvalibay 
gelir, o, N�bini çoban bilib deyir: 

- Nabini bu taraflarda görmadinıni? 
Nabi özünü karlığa vurub ona yaxın gelmasini ali ila işara edir. 
Lütvalibay hirslanir, atını sürüb N abiya taraf çapır, ona bir qamçı vu-

rur. Ağzını Nabinin qulağına yaxınlaşdıraraq harkdan çığırmaq isterkan 
Nabi Lütvalibayin qulağından yapışılı yoldaşlarına işara edir. Onlar qa
zaqlara hücum edib atışırlar. Nabi isa Lütvalibayi daraya çakib onun sağ 
qulağını kasir, sağ ovcunun içina bağladıqdan sonra atın dalına sarıyır,atı 
qamçılayır, at Lütvelibayi götürüb qaçır. Yerde qalan atlılırı N abi, yoldaş
lan qınb ta laf edir lar. Sonra N abi öz destasi ile Qafan meşalarina çekilir. 

ıyabi Qafana gerlanden sonra Salimbay böyük qüwa ila onu axtarır, 
tapa bilmayib geri qayıdır. 

Bir gün Nabi, Zangozur malıalında kiçik bir kandin yanından keçar
kan qulağına hay-ki.iy sesi gelir. O, boz atını irali sürür. Söyüd ağacının 
altında Zangazur malıalının üçüncü malıla pristavı Mehdibayi fağır bir 
kendiini ağaca sanyıb döydüyünün üstüne çıxır, ona deyir: 

- e bu fağın niye öldi.irüsan? 
Mehdibay başını yuxan qaldınr, Nabini öz dastasİ ila görcak alindaki 

tatan yera düşür, yarpaq kimi asmaya başlayır. Nabi Mehdibayi çoxdan 
axtarırdı, fiirsati fovta vermayib, onun paltarını aynindan çıxarıb kandli
ye verir, özünü isa ağaca sarıyıb: 

- Eşitsam bir da siz fağır-fiiqaranı incidib, onlara al qaldınrsınız, tor
pağınızı torba ila daşıtdırıb birbaş Araza tökdüracayam! - deyib gedir. 

Zangazur naçalniki Salimbay Rüstambayova sahar tezdan çatır ki, 
Nabi üçüncü hisse pristavı Mehdibayi soyunduruh ağaca sarımışdır. Sa
l imbay Rüstambayov çox qazablanib harnan saat atlı dasta götüri.ib Na
bini axtarmağa çıxır. 
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Pristav Mehdibeyin ağaca sarınınası xab<;ıri bütün malıala yayılır. Ma
hal çinovniklari bu xobardan daha da qor:.uya düşürlar. Naxçıvan naçal
niki Slavaçinski bu xabari eşidan günün sahmi atı �ı.ı minib Sa l imbay Rüs·
tambayovun yanını gedir: 

- Salimbay , sonin bu Nabi haqqında fikrin ndir? Na vaxta kimi bu 
zalım oğlu malıalı çatıb-çapacaqdır? 

-- Man lap başımı itirmişam , bu daladuzla üç-dörd rota asgar da haca
ra bilmaz. 

- Man hala işin geris indan qorxuram. O, bu gün Mehdibayi soymuş, 
sabah geeayla galib senin arvad-uşağını lap yorğan-döşayi ila oğurlar. 

Salimbay Sl.<wa:;1nskiya baxıb deyir 
- Bas na etmali? 
Slavaçinski : 
- Nabi üç güne kimi bu malıallardan yox olmalıdır. Qubemator amr 

etmişdir ki, Nobi bir haftaya kimi tutulub habs edilmazsa , bütün mahal 
pristavlannın işi yuxan verilacak 

Salimbay qorxuya düşüb deyir: 
- Yol göster, halka bir tövr ila Nabini yox eda bilak . 
- Biz Nabini açıqda döş-döşa galmakla tuta bilmayacayik . Ela hiyla 

düzaltmak lazımdır ki, Nabi özü galib biza taslim olsun . 
- Na kimi hiyla i azımdır, san de, man can-başla hall etmaya hazıram. 
- indi ki, bela oldu, qoy bi.r fikirlaşim . 
Har ikisi razılaşdıqdan sonra Slavaçinski Salimbayin yanında qalır. 

Salimbay kandin etrafında bir çox atlılar qoyur ki, qaraul çaksinlar. 
Sahar tezdan kanda bela bir xabar yayılır: "Nabi Slavaçinski qazaqla

nnı qarın-qarına bağlayıb , getmişdir" .  
B u xabar Slavaçinskini daha da qorxuya salır. Adam göndarib atraf 

bayleri çağırtdınr. Baylar yığışıb bir qadar söhbatdan sonra N abi haqqın
da danışmağa başlayırlar. 

Slavaçinski: 
- Hacer tutulub habs olunmayınca, Nabi galib teslim olmayacaqdır. 

Bu açıq masaladir ki , Nabi arvadının habsda yatmağına razı olmayacaq . 
Baylar Slavaçinskinin fikrini yerbayerdan alqışlayırlar. 
Sabahı Slavaçinski va baylar çıxıb gedirlar. 
Salimbay geca ikan dörd nafar atlı ayın b Mollu kandiııa gönderir. At

lılar Mollu kandina galir, Hacari tutub Salimbeyin hüzuruna apanrlar. 
Salimbay Hacarİn ayağına qandal vurub Gorus qazamatına gönderir . 

Hacarin tutulması sahar tezdan etrafa yayı lır . Nabini, onun arvadı Ha
cari sevan kandlilar, Sol imhayİn yanına tavaqqaya gal irlar . Salimbay 
kandlilarin xahişini radd edir . 

Hocar ııeça dafa qazamatdan qaçmaq istayirsa bacarmır. 
Qazamat qulluqçularından biri Hacara vurulur. Geca qapını açıb içeri 

girir. Hacer onun fikrini duyub tez yerindan qalxır, yanındakı xörak qa
bını onun başına çırpır. Qazamat qulluqçusunun başı yanlır. 
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Bir gün Nabinin an yaxın adamlarından biri Hocari görmak üçün Go
rus gazamatma galir. Hacar galan kandlini görcak üraklanib deyir: 

- Get mana bir kağız, bir da qalam gatir. 
Kondli qo lam, kağız tapıb Hacara gatirir. Hacer N abiya bela bir mak

tub yazır: 

Qazamat istidir yata bilmiram, 
Qubemat güclüdür hata bilmiram. 
Ayaqda qandalaq qaça bilmiram, 
Manim bu günümda galasan, Nabi, 
Qazamat dalını dalasan, Nabi ! 

Qazamat istidir, ağrıyır başım, 
Axır geeo-gündüz qanlı göz yaşım 
Olubdu daş-divar manim sirdaşım, 
Manim bu günümda galasan, Nabi, 
Qazamat dalını dalason, Nabi ! 

Man gelanda şamamalar gülüdü, 
Dörd yanımı atlı ,  qazaq bürüdü, 
Y azıq canım qazamatda çürüdü, 
Manim bu günümda galasan, Nabi, 
Qazamat dalını dalasan, Nabi ! 

Hacar maktubu kandliye verir, kandli mektubu alıb birbaş MoÜu kan
dina galir. Oradan da sahar tezdan çıxıb Nabini axtarmağa başlayır. Na
bini tapıb Hacarin mektubunu ona verir. 

'Nabi Hacarİn mektubunu alıb mazmunundan xabardar olandan sonra, 
Hacari tak xilas etmak fikrina düşür. Yoldaşlarını Camal qalasına qoyub 
ahvalatı bilmak üçün Mollu kandina galir . Bir ncça kandlidan Hacar haq
qında dürüst malumat aldıqdan sonra, boz atını minib Gorusa taraf galir. 

Gorusun bir neça kilometrliyinda Nabi Qarabağa gedan taeiriara rast 
galir. Qarabağda satmaq üçün apardıqlan mallarını alır, özlerini da qol-qo
la bağlayır. Yaxındakı kandlar enib harnan mallan paylayır, yoluna davam 
edir. Gorus dağının dalında Nabini isti vurur, bir kölgalik tapıb uzanır. 

Kand strajniki aşağı çinli çar qulluqçusu qol-qola bağlanmış tacirlara 
rast gelirkan soruşur: 

- 8, sizi kim qarın-qanna bağlayıb? 
Taeiriardan biri : 
- Başına dönüm, qaçaq Nabi bizim var-yoxumuzu alimizdan aldı, 

özümüzü da bu köka saldı . 
Strajnik bunu eşidan kimi tacirk)rin qolunu açır, talasik Gorus naçal

nikinin yanına galib, Nobinin bu taraflarda olduğunu bi ldirir. Naçalnik 
yüz atlı götürüb, birbaş Gorusun dağına gal ir, Nabini mühasiraya alır. 

374 



Nabi boz atın kişnamasina ayı l ır .  Kazaklan yaxınl ıqda gördükdo ca id 
sıçrayıb ata minir, aradan çıxmaq istay ir. Kazaklar Nabini gül layo tutur
lar. Qurtara bilmayacayini hiss edan Nabi boz atın yalını tumurlaya-ti.ı
marlaya söylayir: 

Gorusun qaşında yıx.ılıb yatdım, 
İstinin dardindan qan-tara batdım, 
On iki taeiri qol-qola çatdım, 
Boz at qurtar mani, aman günüdür ! 

Gümüşdan döydürram senin nalını, 
Yüz gözala hördürram yalını , 
San gal pozma man Nabinin halını, 
Boz at qurtar mani aman günüdür ! 

Sonra cla bir na'ra çakdi ki, kazaklar paran-paran düşdülar. N abi cald 
özüne sanger tapıb daldalanır, aynalı tüfengi işa salır . 

* * *  

N abinin qardaşı Mehdi geeanİn bir aleminda ayılıb Nabinin manziline 
gelir. Nabini tapmadıqda yoldaşlanndan onun harada olduğunu soruşur. 
Xanhüseyn : 

- N  abi dünandan bari gözünm daymir. 
Mehdi tövlaya enib görür ki, boz at da yerinda yoxdur. Tez yoldaşla

nndan birini götürüb Gorusa taraf gedirlar. Gorusun dağına bir xeyli qal
mış aynaimm sesini, Nabinin naresini eşidirlar. Onlar arxadan yol tapıb 
sengara doğru çap ırlar. 

Birdan boz at ayağını yera döyüb kişnayir. Nabi dönüb görür ki , eniş
dan beş-on atlı gelir. Nabi bunları göran kimi özünü itirmir . Ela nara 
çakir ki, har iki taraf daş kimi donub qalır. Mehdi yoldaşı ila yaxınlaşıb 
sangadara yatırlar. Atışma getdikca qızışır. Nabi yoldaşlarını görüb 
üraklanir: 

Yena düşman galib nizama durdu, 
Naçalnik mat qalıb boynunu burdu, 
Qoçaq Mehdim galan kazağı vurdu, 
Qoy sana desinlar, ay Qaçaq Nabi, 
Qardaşı yanında, ay qoçaq Nabi ! 

Nabiyam, düşmanİ sallam talaya, 
Qoymayın sağ gedib çıxa Qalaya, 
Qubemat mat qalsın bela balaya , 
Qoy sana desinlar , ay Qaçaq Nabi, 
Yoldaşı yanında , ay qoçaq Nabi ! 
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Düşmanİ mağlub etdikdan sonra Nabi Xocaxana taraf gelir. Kanda 
girib Niftalibayi öldürdükdan sonra çıxıb gedirlar. 

Niftalibayin öldürülmesi xabari kanda yayıl ır. Safarbay� Hüseynbay, 
Teymurbay va diger baylar N abinin dalınca at çapıb, Qılıncan darasinda 
tutuşurlar. 

Nabinin üzarina dolu kimi gülla yağır. O, yoldaşlarına ürak vermak 
üçün oxuyur: 

Qılıncan derasi qana boyansın, 
Aynalı sesine dünya oyansın, 
Baylarİn yer-yurdu od tutub yansın, 
Buraxmayın bir takini baylarin ! 

Ovuc-ovuc içak düşman qanını, 
Alaq qubernatın, beyin canını, 
Dağıdaq onların xanımanını, 
Buraxmayın bir takini baylarin! 

Nabi deyir: sayıq olun, yatmayın, 
Düşmana havayı gülla atmayın, 
Arnandı kendiini baya qatmayın, 
Buraxmayın bir takini baylarin! 

Baylarin mecbur edib getirdiyi kandlilar Nabinin sözlarini eşitdikda, 
Nabiya gülla atmaqdan boyun qaçınb geriye üz qoyurlar. Nabi Teymur
bayi vurur, o biri bayleri isa Xocahana qadar qovub geri qayıdır. Nabi 
o�dan birbaşa Gorusa galib çıxır. Gorus qaşında ikinci toqquşmaya rast 
gelir. Bu bela olur: 

Gorus naçalniki tarafından Gorus etrafında, Nabini tutmaq üçün 
kendiari gezen iyirmiyadak atlıya Nabi özü rast gelir . Atışma başlanır. 
N abi atlılan qınb çatır vacda galarak deyir: 
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Geldik çıxdıq biz Gorusun qaşına, 
Sanger tapıb can vermedik qoşuna, 
Gör nalar getirdik düşman başına, 
8caldan amansız ay qaçaq Nabi !  
Düşmenin gözüne ay bıçaq Nabi !  

Mehdi, Allahverdi manim ürayim, 
Bir man, bir at, bir aynalı tüfangim, 
Düşmani gör neca yan-yana sardim, 
8caldan amansız ay qaçaq Nabi ! 
Düşmenin gözüne ay bıçaq Nabi !  



Nabi minar boz atının üstüne, 
Aynalı tüfengi alar dastina, 
Güllanİ yağdırar düşman üstüne, 
�kaldan amansız ay qaçaq Nabi ! 
Düşmenin gözüne ay bıçaq Nabi ! 

Nabi atlıların patron, silahlarını yığıb gece iken Gorusa qayıdır. 

* * *  

Nabinin yolunu sabirsizlikla gözleyan Hacer danxınış halda dağınıq 
saçlarını sinaya saz edib qazamat pancarasindan baxa-ba'!{a Nabi niga
rançılığını bela bayan edir: 

Bu dünyada çakdim olmazın cafa, 
Zalım falak qoymur sürek bir sefa, 
Neca oldu ondakı o gözal vefa? 
Telıranda tutdular, nadi galmadi, 
Na üz verdi gören, Nabi gelmedi? 

Eller matdır falak qıyan oyuna, 
Sanlmadım man doyunca boyuna, 
Hasrat qaldı Nabi qardaş toyuna, 
Telıranda tutdular, nadi gelmedi, 
Na üz verdi gören, Nabi gelmedi? 

Onsuz bu dünyaya etmeram nazar, 
Atlı kazak dörd bir yanımda gazar, 
Hacer qalıb qazamatda intizar, 
Telıranda tutdular, nadi gelmedi, 
Na üz verdi gören, Nabi gelmedi? 

Nabi öz dastasila şahara çatan kimi qazamata hücum edir, qapıçılan 
öldürüb qazamata girir. Şahar divanxanasmı tar-mar etdikdan sonra Ha
cari boz atın terkina alıb, şahardan çıxır. 

Nabinin qazamatı dağıtması xabari naçalnika çatır. Naçalnik kazakla
ra amr edir ki, Nabini tutsunlar. Kazaklar N abi adını eşitcak qorxa-qorxa 
çıxıb bir neça havayı gülla atdıqdan sonra geri qayıdırlar. 

N abi Hacari azad etdikdan sonra bir müddet İranda qalır, sonra Azar
baycana galarak Salvaraltı dağına çıxır. 

Naxçıvan naçalniki Salvaçinski Nabini Salvaraltı dağında olduğunu 
bilan kimi Salimboya xabar gönderir. O da bir qadar atlı ila Nabini tut
maq üçün Salvaraltı dağına gelir. 

Kandlilar Salimbeyin gelmasini Nabiya xabar verirler. Nabi yoldaş
larını cam edarak onlara na deyir: 
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Mehdi sağdan cumsun igid qoç kimi, 
ar meydanda dursun gerek daş kimi , 
Şahüseynla Qoca torlan quş kimi 
Gerek bu gün vuraq düşmanİ daşa ! 
Bu meydanda camdak qarışsın başa ! 

Nabinin gücünü düşmanlar bilsin, 
Yağılar ağlasın, dost-aşna gülsün, 
Yer üzündan naçalniklar silinsin, 
Garak bu gün vuraq düşmanİ daşa !  
Bu ıneydanda camdak qarışsın başa ! 

Söz qurtaran kimi Nabİnin dastasİ hücuma keçir. Hacar da alina tü
fang alıb qabağa galan kazakları bir bir donlayir. 

Atışma getdikca şiddatlanir. Düşman tab gatiro bilmayib qaçır. 
Nabi bir tarafdan düşmanİn qaçdığını, o biri tarafdan Hacarİn bu da-

vada nar kimi atışdığını görüb daha da üraklanir: 

Man bir qoç iyidam düşmüşarn qaçaq, 
Qardaşım Mehdidir özümdan qoçaq, 
Qubernat bu işdan olubdu naçaq, 
Mahalda desinlar qaçaqdı Nabi,  
Arvadı özündan qoçaqdı, Nabi ! 

Mehdinin alindan dad edar falak, 
Naçalniklar mana gelirlar kalak, 
Hacara yaraşır desinlar palang, 
Mahalda desinlar qaçaqdı Nabi, 
Arvadı özündan qoçaqdı, Nabi ! 

Qubernat, naçalnik galsa soymaram, 
Düşmenin qanından içsam doymaram, 
Zalımda qısası yaqin qoymaram, 
Mahalda desinlar qaçaqdı Nabi, 
Arvadı özündan qoçaqdı, Nabi ! 

Bunu deyib N abi ele nara çakir ki, dağ-daş titrayir. Düşmanİ qabağıha 
qatıb o qadar qovur ki, gatirib Yelleeaden aşağı tökür. Özü tapanİn üstü
na çıxıb son sözünü bela söylayir: 

378 

Nabi deyir :  Yelleeada durmuşam, 
ôlimda ti.ifangim bığım hurmuşam, 
Har güllaya bir kazakı vurmuşam, 
Mahalda desinlar qaçaqdı Nohi ,  
Arvadı özündan qoçaqdı , No bi ! 



Nabi bir oğlandı har yeri gazar, 
Üstü götürdi.ikca patronu düzar, 
Bay amrila soldat, üstüna süzar, 
Mahalda desinlar qaçaqdı Nabi, 
Arvadı özündan qoçaqdı, Nabi ! 

Nabi düşmanİ qovduqdan sonra Piri qalasına galir. Mağlub olmuş Sa
limbay yenidan bir neço baydan, Ganca qubernatorundan aldığı kazaklar
la Nabini axtarmağa başlayır. N abinin Piri qalasında olduğu xabarini ala
raq oraya galir. Nabi isa oradan Kalbocarin Pariçınqıl dağına qalxır. O, 
burada Kalhacardan İstisuya gedan düşmanİ Nasibbayin qardaşını öldü
rür. Bu xabar da Soliınbaya çatır. Salimbay silahlı qüvva ila Pariçınqıl 
dağına golib, dağı üzük qaşı kimi araya alır. 

Nabi düşman tarafindan üzük qaşı kimi araya al ındığını görcak xilas 
olmaq fikrina düşür. Qaranlıq geeada o, yoldaşlarını çağırıb tonqalın İşı
ğında Salimbaya bu mazmunda moktub yazır: 

Parçınqıl dağında salınışam maskan, 
Döşayim çınqıldır, yastığım tikan, 
Çiynimda yapıncı, köyneyim katan, 
Divanı çaşbaşa salan qoçağam, 
Baylarİn gözüna iti bıçağaın! 

Qırdıqca kasilınir kazağın dalı , 
Çınqılda vuruldu pristav Alı, 
Nabiyo halaidır baylarİn malı, 
Divanı çaşbaşa salan qoçağam, 
Baylarİn gözüne iti bıçağam ! 

Nabiyam, atıının ayağı ala, 
Qubernat başına getirram bala, 
Qoymanq tumunuz yer üsta qala, 
Divanı çaşbaşa salan qoçağam, 
Baylarİn gözüne iti bıçağam! 

Nabi mektubu torpağa sancdıqları ağacın üstüne sarıyır. Şeylarini yı
ğışdırıb sıldının qayalardan, keçilmaz dar cığırlarından zor-güc ila kcça
rak, gecenin qaranlığında öz dastasila görünmez olur. 

Bir az keçınir ki, ay doğur. Düşınanlar qara dağlar döşünda biten qa
ratikan kollarını Nabinin adamları bilib giilla atırlarsa da, heç bir cavab 
ala bilınodiklarindan sahara kimi közlaınaya macbur olurlar. 

Dan yeri ağarar-ağarmaz Salimbeyin dastasİ dağa dırmanır. Burada 
Nabini tapa bi lmadiklari üçün çox part olurlar. Nohayat moktubu tapıb 
Soliınbaya yetirirlar. 
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Salimbay mektubun mazmunundan xabardar olduqda hiddatlanir, ga
tirdiy i kazaktarla Nabini axtara-axtara Zangazura galib çıxır. 

Bir müddetdan sonra Nabi Hacarla barabar İrana gcdir. Balıarda Nabi 
Azarbaycana qayıdıb , Üçtapa dağını özüne maskan edir . 

Bir gün Nabi Hacari Telliqaranın yanında qoyub yo ldaşlan ila dağke
çisi ovuna çıxır. 

Dağbayi Kinikorbayin iki nafar adamı N abiya rast gelir. N abi onların 
kim olduğunu bilcak, birsini öldürür, o biris i isa qaçır. 

Nabinin Üçtapada olduğunu Kinikorbaya xabar verirler. 
Kinikorbay alliye kimi atlı götürüb Üçtepaya gelir. 
Hacer düşman qoşununun galdiyini görcak Telliqaranı saslayir . Har 

ikisi sengara girib atışırlar. Nabi gülla sesini eşiderek yoldaşları ila bir

likde geri qayıdır . 
Hacer Nabini görcak üraklanib : 
- 8, galan Kinikorbaydir, özünü tez yetir - deya bağırır. Nabi cald 

sengara yatır. 
Mehdi , başqaları da hero bir song0ra yatıb atışırlar. Kinikorbayin 

adamlarını qırıb qurtardıqdan sonra özünü da tuturlar. Hacer Nabinin bu 
qoçaqlığını görcak deyir: 

Üçtapa dağına xaba yayıldı , 

El-oba yuxudan onda ayıldı , 

Yasavullar dara-dara yayıldı, 
Nabi yena burda bir ad eyledi, 

Dağbayini tutub na dad eyledi ! 

Nabinin dastasİ yena quruldu, 
Üçtapa düzünde kazağı vurdu, 
Haray çatdı Kinikorbay buyurdu, 
Yena Nabi burda bir ad eyledi , 

Dağbayini tutub na dad eyledi ! 

Nabi bir lahzade çıxdı oraya, 
Kinikoru tutub çakdi araya, 
Yasavullar onda qaçdı haraya , 

Nabi yena burda bir ad eyledi, 
Dağbayini tutub na dad eyledi ! 

Hacer sözünü qurtarandan sonra N abi Kinikorbayi öldürüb daraya atır. 
Hacari öz doğma kend iarinda qoyub yoldaşları i la birlikde İrana ad

layır. Nabi İranda da dinc durmur. Baylarla , xanlarla vuruşur, tutulacağı
nı hiss edarak yena Azarbaycana qayıdır. 

Nabinin Azarbaycana qayıtdığını bilan yerli baylar böyük qüvva ila 
ona axtarmağa başlayırlar. O vaxtlar N abi gah Qafan mcşalarinda, gah da 

380 



Gorusdan yuxan Kapaz dcyilan dağda olur. Ganca qubernatoru Nabinin 
tutulmasını qoti toklif edir. Salimbay Rüstambayov Zangazurdan, Qara 
aliağa Qaladan üç yüze kimi atlı ila Nabini axtarmağa çıxırlar. 

Nabi öz dastasİ ila Çiçakli yayiasından Qubadlıya gelirkan tasadüfan 
yolu Qubadlın ın Seytar deyi lon kendinin yan ındakı meşadan düşür. Bu 
meşaya el arasında qaranl ıq meşa deyirlar. Nabi burada bir çobana rast 
gelir. Ondan pu l la qoyun alı b, kaba b bişirir. Y cmaya oturduqları vaxt Sa
lim beyin dostasi tarafindan üzük qaşı kimi araya al ınırlar. Nabi özünü 
itirmir. Rahatca çörayi yedikdan sonra qalxıb atlara minmak istedikleri 
vaxt düşman güllanİ dolu kimi yağdırır. Nabi dastasİ ila sengariara dolu
şurlar. Qızğın atışma başlanır. Nabinin kiçik dastasİ salamat qalır. Nabi 
oradan Qafana keçir . Bir aya kimi Qafanda qaldıqdan sonra Salvaraltı da
ğına galir, Haceri götürüb yena İrana keçir. 

Nabi İranda Rahmatullaxanla görüşür, onun yanında qalır. Bir gün 
Nabi qardaşı Mehdini Hacerin yanında qoyub Azarbaycana gelir. 

Ganca qubematoru Nabinin İranda olduğunu bilib oradakı rus konsu
luna yazır ki, na vasita ila olursa olsun, Nebini tutub teslim etmelidir. 

Rus konsulu Nabinin harada olduğunu, kimin evinda qaldığını bildik
dan sonra xanın oğlu Niyazını çağınb deyir: 

- 8gar san Nabini öldürüb, meyidini bize teslim ctsan, şaxsan man 
seni Rus iyaya göndarib yaxşı vazife veraram. 

Rahmatullaxanın oğlu razı olur. Konsulxanadan çıxıb evlerine gelir. 
Tasadüfan harnan gün Mehdi Hacari tak qoyub ova çıxıbmış .  Rahmatul
laxanın oğlu Nabinin harada olduğunu Hacardan xabar alır. Hacar ona 
yerli yerinda malumat verdikdan sonra Mehdi görünür. Rahmatullaxanın 
oğlu Mehdini gören kimi xancari çakib onu vurmaq istayir. Mehdi ona 
aman vem1ayib birinci güllos i i la onu vurur. Güllenin sesina adamlar top
laşır. Mehdini tutub habs edirlar. Hacer isa göz dustağı saxlanılır. Hacer 
qürbat elde bela vaziyyatini görcak Azarbaycana, Nabiya bela bir mak
tub yazıb gönderir: 

Dağların döşlari çiskin, dumandır, 
Vetandan çıxalı xeyli zamandır, 
Qürbet elde halım , manim yamandır, 
Mehdini tutdular, gelasan Nabi ! 
Düşmenin alindan alasan, Nebi ! 

İranın dağlan qardır, borandır, 
Arazın kenan yazdır, arandır, 
Mehdini tutdular, Hacer talandır, 
Mehdini tutdular, gelasan Nabi !  
Düşmenin a lindan alasan , Nabi ! 

Qohumdan, qardaşdan üzüldü alim, 
Gi.ili.ib danışmağa varmayır dilim, 
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Yanımda görünmür qoç oğlu Karim, 
Mehdini tutdular, galason Nabi ! 
Düşmenin alindan alasan, Nabi ! 

O vaxtlar Nabi Qafanın rayonunun Xocahan kendinin yaxınlığındakı 
meada imiş. Maktub avvalca Mollu kandincia Nabinin amisina, sonra 
özüna çatır. Harnan günü Nabi İrana adlayır. 

Nabi İrana keçan kimi kandlilarla görüşür. Mehdinin na üçün tutuldu
ğunu, harada saxlanıldığını yerli-yerinda öyranir. Gecaynan kiçik dastasİ 
i la Mehdinin saxlanıldığı yera galir. Dama çıxır, baca boyda bir deşik 
açıb Mehdi üçün ip sallayır. Belalikla, Mehdini çıxardır. Gecaynan özle
rini Araza yetirirlar. Azarbaycana keçdikdan sonra Hacari kandlarinda 
qoyub özü Qafan meşvlarina çakilir. Bu hadisadan sonra Nabi bir müd
dat İrana getmayir. 

* * *  

Ağası Hacı Qamb<>r Çoban İsmayılın haqqını kosdiyindan o ,  acıqlanıb 
kişiya nalayiq söz deyir. İsınayılın bu borakati Hacı Qaınbarin oğlunu qa
zablandirir. Onlar vuruşurlar. İsmayıl bıçaq ila onu yaralayı b qaçır. Harnan 
gündan İsmayıl gizl in yaşaınağa, atraf baylara aziyyat vermaya başlayır. 

Bir müddot İsmayıl Ganca etrafında qaçaqlıq edir. Tak olduğuna bax
mayaraq, yerli baylar onunla hacara bilmirlar. Şamxor koxasını döyanlar 
da qaçıb İsmayılın yanına gal irlar. İsmayıl bunlan da götürüb Qafan ıne
şalarina galir. Nabinin dastasina qoşulur. İsmayılın iyiciliyi haqqında 
xalq bela bir qoşma da qoşmuşdur: 
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Gorusun qaşına qoşun yürüdü, 
Nabinin dastasİ durdu, yeridi ,  
Dörd tarafi atlı kazak bürüdü, 
Nabinin dastasİ fağan cyladi. 
Kazakın işini yaınan eyladi .  

Tapmayıb bir sangar girdi lar kola, 
İsmayılla Mehdi verdi qol-qola, 
Kazakları qınb tökdülar yola, 
Nabinin dastasİ fağan eyladi . 
Kazağın işini yaman eyladi . 

Gancali İsınayıl dikaltdi başın, 
Mehdila tutdular Goıusun qaşın, 
Salimbay axıtdı gözünün yaşın . 
Nabinin dastasİ fağan eyladi .  
Kazakın i ş in i  yan1an eyladi . 



Bu dava bela olmuşdu :  Nobi arandan dağa qayıtdıqda yolu Gorus me
şasindan düşür. Bu zaman naçalnik Salimbay, pristav Biiağabay böyük 
dasta i la  Nabin i  axtarırlannış .  Gorusdan bir  qadar aşağı Nabi ila üz-üza 
galirlar. Qızğın vuruşma başlanır. Bu davada İsmayıl böyük qoçaqlıq 
gösterir. 

Nabi Salvaraltı dağına, oradan da Qarabağa galir. Davaboyu deyilan 
sart, çıxılmaz bir yerda özlerina maskan salırlar. Baylar, Nabinin bu ta
rafda olduğunu eşitcak böyük bir qüvva ila Davaboyuna galirlar. Lakin 
Nabi harnan günü aradan çıxıb yena Qafan meşalarina çekilir. Baylar 
alacsız qalıb Gorusa qayıdır, bela qarara gelirlar ki, Nabini yena kandli
lardan talab etsinler. Vaziyyat olduqca qorxulu şaki l alır. Kand koxaları 
kandlilari döyür, söyür, Nabini onlardan istayirlar. Xocahan baytarindan 
Niftalibay kandlilari bir dama yığıb axşamdan sahara kimi çubuq altına 
salaraq Nabini talab edir. Kandlilar kand koxasını döyüb damın qapısını 
qırdıqdan sonra hara öz evina çakilir. Kandlilarin bu çıxışından qorxan 
baylar kand etrafına kazak qoyurlar. 

Nabi öz adamları vasitasila i şdan xabardar olur. İsmayıl ı  gönderir ki, 
Niftal ibayi öldürsün. İsmayıl ata minib Xocahana galir. Düz yolda pusqu
da duran kazakların üstüna çıxır. İsmayıl tez alini tüfanga atır. Atışırlar. 
Kazaklar avval onun atını vurular. İsmayıl :  "Atım vuruldu, özüm barı sa
lamat qurtanm", - deyib özüna sangar tapır. Sahara kimi atışırlar. İsına
yılın güllasinii qurtardığını göran kazaklar ona hücum edirlar. Tutub qo
tunu bağlayıb birbaş Gorusa, oradan da Şuşa qalasına aparırlar ki, bu da 
Nabini çaşdırmaq üçün bir vasita olur. İsmayılı qalada çox incidirlar. Na
bi da İsmayıldan nigaran qaldığından onu axtarmağa başlayır, ancaq tapa 
bilmir. Nabi öz kandlarina dönür. 

İsmayıl bu mazmunda bir maktub yazıb Nabiya gönderir: 

Duman galib bizim dağı bürüdü, 
Baxtım mani gör haraya sürüdü, 
Y azıq canım bu qalada çürüdü, 
Yetiş harayıma durma, gal, Nabi ! 
Düşmanin alindan mani al, Nabi ! 

Polad canım bax tuş oldu bir yaya, 
O gündan ki , getirdilar buraya, 
indi bildim ömrüm gerlacak zaya. 
Yetiş harayıma durma, gel, Nab i !  
Düşmanİn alindan mani al, Nabi ! 

Qaladan görünür Davaboyunu, 
Kazaklar getirir başıma oyunu, 
Anam görmez İsmay ı l ın toyunu. 
Yetiş  harayıma durma, gal ,  Nabi ! 
Düşmenin al indan mani al ,  Nabi ! 
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Mektubu Mollu kendine galan bir nafar kandli i le gönderir. Maktub 
harnan günü Nabiya çatır . Nabi öz dastasi ila qalaya gelir. Geeaynen şa
hara girir. Qazamatı dağıd ıb İsmayılı qurtarırlar. Nabi şahardan çıxan ki
mi dalınca düşman atlıhan düşür. Düz iki gün, iki geca vuruşurlar. Düş
man Nabinin kiçik dastasinin qarşısında davam gatira b i lmayib qaçır. 
Nabi öz dastasİ ila Murov dağına gelerkan yolda baylarin üç arabasını 
soyur, mallan kandli lara paylaya-payiaya Murov dağına çıxırlar. 

Nabinin Murov dağında olduğunu bilen Ganca qubernatoru , beş yüze 
kimi atlı gönderir . Nabi vaziyyati bela görerak yoldaşlarına ürak verir, 
hamı sangadara yatışırlar. Atışma başlanır. Bu şer da dava maqamında 
Nabi üçün deyilmişdir: 

Murov dağlarında quruldu dava, 
Çakdi kazakları pristav ağa, 
Güllalar yağanda pozuldu hava, 
Nabi burada da tufan eyledi , 
Kazağın işini fağan eyledi . 

Daraden çıxanda bir bölük kazak, 
Aynalı işledi , qopdu tozanaq, 
Nabinin şastina bu sözü yazaq: 
Nabi burada da tufan eyledi , 
Kazakın işini fağan eyledi. 

Düşmenin qoşunu yüyürdy dağa, 
Qabaqda duımuşdu pristav ağa, 
Nabi qoymaz düşman keça qabağa, 
Nabi burada da tufan eyledi, 
Kazakın işini fağ� eyledi. 

N abi düşmanİ azdıra-azdıra Qubadlıya, oradan da Qırxlar dağına galib 
çıxır. Nabinin Qırxlar dağında olduğunu eşidan baylar, onu rahat burax
mayıb , yenidan böyük bir qüvva ila oraya gelirler. N abinin dastasini mü
hasiraya alırlar. Atışma esnasında Nabinin dastasİndan bir nafari vurur
lar. Bir az keçmir ki, N abinin boz atını da yüngül yaralayırlar . N abi işi be
la göranda : 
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Qırxlar dağında bir dava qurdular, 
Kazak, soldat, bad nizama durdular. 
Pristavlar boz atımı vurdular, 
indi aparadar habsa yar mani, 
Bu çı lpax zindanlar eder xar mani . 

Dağlar uca idi, aşa bilmadim, 
Atıın yaralandı qaça bilinadim. 



Bu vuruşdan heç baş aça bilmadim. 
indi aparadar habsa yar mani, 
Bu çılpax zindanlar eder xar mani. 

Nabi sözünü deyib qurtardıqdan sonra, dava meydanına nazar salıb 
gördü ki, Mehdi düşmana şir kimi döşanmişdir. N abi üraklanib ela bir na
ra çakir ki, qoşun yerinda quruyub qalır. Nabinin sesini eşidan yoldaşlan 
tökülüşüb düşmana tapinirlar. Düşman alindan sağ-salamat qurtardıqdan 
sonra N abi harnan saat Naxçıvan semtinde olan Keçili yayiağına keçir. 

N abi yoldaşlannı Keçili yayiağında qoyub , ailesini görmak meqsadila 
Mollu kendine yollanır. Mahal naçalniklari Nabini tuta bilmedikleri üçün 
daha da hiddatlanirlar. Yığışıb bela bir qarara gelirlar ki, Nabini yena da 
kendiilardan taleb etsinler. Bu qaran bütün baylara bildirirlar. Kand 
strajniklari yenidan işa başlayır, yoxsul kandlilardan taleb edirlar ki, Na
bini tutub hökumata versinlar, ya da kandda gecaladiyi vaxt öldürsünlar. 
Bu zaman Nabi Xocahan kendinin yaxınlığından keçirmiş . Bir nefer 
kandli ona rast gelir. Nabini gören kandli, onun ayağına düşüb müsibati 
söyleyir. 

- Kandda kazak varını? 
- Çoxdur . 
- Elada san get işine, man galib sizin yeriniza onlara cavab veraram. 
Kandli gedir. Nabi özünü meşaya verib, gün batana kimi gözlayir. 

Sonra Xocahan kendine galib boz atını birbaşa Lütvalibayin qapısına sü
rüb dayanır. 

Lütvalibay va bir neça baylar oturuh şirin söhbat eleyan vaxtda Nabi 
içeri girir. Lütvalibay onu göran kimi istayir dad-haşir sala, ancaq Nabi 
qapını kasdirib deyir: 

- Canınızı istayirsinizsa, yerinizdan tarpanmeyin ! 
Baylar qorxularından yerlerindan tarpanmirlar. Nabi deyir: 
- a san mani axtanrsan? Bu da man! 
- İşimiz yoxdur, kendiileri da incitmarik. 
- Qulaq as, iki band sözüm var, deyim gediram: 

Atam marddir, man azaiden qoçağam, 
Düşmenin gözüne iti bıçağam, 
Y oxsul üçün ipek kimi yumşağam, 
Sizlar üçün yaradıblar sart mani, 
Bacarırsan, indi özün tut mani. 

Yaxşı bax san qoç Nabinin boyuna. 
Anan durar matamina, loyuna, 
Sizin kimi sürü-sürü qoyuna, 
Yaradıblar iti dişli qurd mani, 
Bacarırsan, indi özün tut mani . 
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Nabi avvol Lütvalibayi , sonra o biri baylari öldürür. Car çakib yoxsul
lan yığır . Lütvalibayin varını kandlilera paylayılı geeaynen çıx ıb gcdir . 

N abinin Xocahan kand ino galib boylarİn baş ına oyun açması sahar at
rafa yayılır . Nabini tutmaq üçün Mollu kendim> qoşun gedir. 

Kazaklar kanda soxulub arvad-uşaqları incidir. Kazakların kendi 
çalıb-çapınasını gören Hacer, kand arvadlarını baş ına toplayıb, kazakları 
daşa basaraq kanddan qovurlar . Salimbey vaziyyeti bela görüb kazakları 
geri çağırır, Nabini başqa kandda axtarmağa başlayırlar. Tesadüfen ha
man gece Nabi yuxarı Mollu obasına gelir. Dostu Xudayann evinda qalır. 
Rahatl ıq üçün üst paltarını soyunuh yatır. Kand koxası hardansa Nabinin 
burda olduğunu bilib Salimbaya xabar verir. 

Salimbay müsellah qüvva ila galib kendi mühasiraya alır. Gecenin 
bir aleminda N abi evden eşiya çıxır . Kazaklar Na bini tuturlar. Qollarını 
bağlayıb Sal imbeyin hüzuruna aparırlar. 

Sal imbay Nabini qandallayıb Gorus qazamatına aparır. Bu ahvalatı 
eşidan kandlilar Nabini azad etmek üçün Gorus habsxanasına gelirler. 
Lakin heç bir iş bilınadiklari üçün dönüb Qafan meşalarina gedirlar. 

Qubernator Nabini Geneaya getirir. Bir ay Geneada qaldıqdan sonra 
Nabini Gorusa aparırlar. On beş gündan sonra müxtalif yerlardan gelmiş 
hökumat adamlarının iştirakı ila N abinin dara çakilacayi clan olunur. Xa
bar N abiya çatır 

Görak xabari eşidan Nabi na deyir: 

Y ena aynalım allarn alima, 
Bir qıy vurub minnam boz at beline, 
Man hayıfam, düşman getsin ölüme, 
Mard iyiddir, qaçıb qurtarar N abi, 
Düşman üste gülle yağdırar Nabi. 

Çiskin, duman çökdü yena dağlara, 
Külak vurub, yağış yağar bağlara, 
Görünmayib mard namarda yalvara, 
Mard iyiddir, qaçıb qurtarar N abi, 
Düşman üste gülla yağdırır N abi. 

Sözünü tamam edendan sonra N abi qaçmaq fikrine düşür. Amma neca 
qaçsın ! 8trafda soldadar gazişirlar. Nabi geeani birtaharla yuxulayıb sa
bari açır . As ılmağına da iki gün qalır . 

Nab i pancarenin yoğun demirlarini bir-bir qopardaraq yere tökür. On 
metr hündürlükdan yera enmak üçün Nabiya ip garakdir. Kamerada ip 
olmadığından Nabi kamerada olan adyalları yığıb bir-birinin ucuna cala
yır. Adyalların bir ucunu pancarenin dem irina bağlay ı b, o biri ucunu ba
yıra sallayaraq yavaş-yavaş aşığıya enir . Sağ-salamat habsxananı terk 
edir, ohalar ına golir.  Nobinin qazamatdan qaçması bütün malıal lara yayı-
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lır, çar qu l luqçuları yeniden qorxuya düşürler. Bu defa qubemator özü 
masalaya qatışır. Solimbaya, Mahmudbaya , başqa baylare böyük qüvva 
vererek Nabini axtarmağa gönderir. 

Nebi yoldaşlarını Qafan meşas inda qoyub Qarçıvandakı dostunun ya
n ına golorkan , yolda bir daste taeira rast gal ir. "eliboş kanda ne gedim" 
dey ib harnan taeirierin mallarını alindan alıb Qarçıvan kandina galir. Ga
tirdiyi malı yoxsullara paylayır. Çuğul kand koxası Nebinin bu kandda 
olduğunu bilir, pristava xabar verir. Harnan saat kazaklar kandi üzük qaşı 
kimi araya alırlar. Kandlilar Nobini gizladirlar. Nabi çoban paltan geyi
nir, kanddan çıxıb, tez özünü yoldaşlarına yetirir. Geeaynen N abinin das
tasi yenidan Qarçıvana gel ir. Nabi yoldaşlarına deyir: "e, gülla atmayın, 
kandlilari qırarsız" . Bir na far kandli ila pristava bela bir xabar gönderir : 
"Man burdayam. Sözün varsa manimla danış ! Arvad uşağı asir elama ! "  
Pristav bu xobari eşidan kimi kazaktarla Nabinin olduğu yera galir . Vu
ruşma başlanır . Kazaklan güllaya basıb paran-paran edirlar. Nabi Zangi
lana, oradan Qubadl ıya galib Hacari götürür, birbaş Naxçıvan yaylaqları
na çakilir. Naxç ıvan naçalniki Slavaçinski Nabinin bu taraflarda olduğu
nu eş itcak Sal irobaya xabar verir. Salimbay böyük bir qüvva ila Naxçı
vana galir. Nabi isa Salvaraltı dağına qayıdır . Salimbay Nabini izlayib 
Salvaraltı dağına taraf galir. Kandlilar N abiya xabar verirlar ki, Qubadlı 
pristavı Teymural ibay qubernatordan beş yüz patron alıb ona söz verib ki, 
N abinin ölüsünü ona taslim etsin . Nabi bu xabari eşitcek yoldaşlanna be
le deyir: "e, baxıram bizim patron azlıq edacak, gelin gedak Qubadlı 
pristavının hüzuruna" .  Y oldaşiarı razılaşaraq Hacari yaylaqda qoyub, Qu
badlıya gelirler. Geca ayın aydınlığında Teymurbayin evina doluşurlar. 

Bay, Nabini gören kimi canını qorxu alır. Nebi deyir: 
- e, qorxma men eşitmişarn ki, qubematordan beş yüz gülla alıbsan 

ki, ınanim ölümü ona taslim edasan. Man isa öz ayağıınla yanına gal
mışam. 

Bey: 
- e, Nebi,  zarafatı boşla, adamların sözüne inanına, gel otur, men de 

qarib oğlanam . 
N ebi : 
- e, qoçaq, dur o beş yüz patronu ver bari ! 
Bey: 
- Ay canım , zarafat elame, manda patron na gazir? 
Nebi yena dey ir : 
- Eş itmirsen ! Meni yubatma , patronları ver ! Yoxsa . . . 
Pristav işin pis netice veracoyini görüb beş yüz patronu N abiya verir. 
Nebi oradan ç ıx ıb b irbaş Salvaraltı dağına gelir. Bu zaman Selimbey 

dağı mühasiraya al ır.  Kandli ler Nebinin burada olmadığını söylayirlarsa 
da, Sa l imbay yeno ol çakınayir. 

Bu dafa kazak ları atrafda qoyub bir ncça kazakla obaya galan Salim
bey alaçıqları axtarır. Nobinin burada olmadığını yaqin etdikdan sonra bir 
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neça qoyun kasdirib kabab bişirtdirir, istirahat etmeye başlayır. Hacerin 
burada olduğunu xabar verirler .  Bay onu yanına çağırtdını:. 

Hacer Salimbeyin yan ma gelir. Hacara bir x.�yli baxıb harnan bu yer-
da ona gülla atdığım xatırladır. 

Salim bay: 
- Ay qız, bu Nabini barda gizladibsan? 
H acar: 
- Düyünçamda. 
Salim bay : 
- Ay qız, açıq de görüm Nabi haradadır? 
- San da namussuzluğuna salıb arvad xeylağını incitma ! 
Bu söz Salirobaya toxunur, amr edir Hacerin qollannı bağlatdınr. 
Yaylaqda qızlar, gelinlar Hacerin tutulmağından qüssalanirlar. Gece 

olduğu üçün Salimbay yaylaqda qalır. 
Nabi Qubadlıdın Salvaraltıya gelir. Yolda kandlilar Nabini işdan hali 

edirlar. Salimbeyin orada olduğunu bilen kimi, Nabi ilk növbada Hacari 
azad etmek, soı:ıra Salimhayle hesablaşınaq istadiyini yoldaşlanna bildirir. 

Yayiağın sarin havası, arnlik quzunun eti kazakları keflandirir, şirin 
yuxuya verir. Nabi obadan bir qadar uzaq dayanır. Obada olan itlar hür
masin deya, it sahiblarina geeaynen xabar gönderir ki, itlarini gizlatsin

lar. Har kas öz itini alaçığa çakib qabağına yal tökür. Nabi obaya girir. 
Hacerin dustaq olduğu alaçığa galib onu xilas edir. Sonra obadan çıxha
çıxda bir gülla atır. Qazaqlar, Salimbay gülla sesina ayılırlar. Ara qanşır, 
i tl ar da tökülüb kazaklara hücum edir. Bu tarafdan da N abi onları g�llaya 
tu tur. 

Salimbeyin dastasİ Nabinin qabağında tab gatire bilmayib dare aşağı 
qaçır. 

Nabi bu defa özünü 8rikli dağına verir. Yolda Naxçıvana gedan Xo
cahan baylarina rast galib onlan soyur. Bu xabar Slavaçinskiya çatır. O 
da Salimbaya xabar verir, yena böyük bir qüvva ila 8rikli dağına galib 
onu üzük qaşı kimi araya alırlar. 

Qızğın atışma başlanır. Mehdi, Şahüseyn, Telliqara va başqaları san
gere doluşurlar. Arabir N abi yoldaşlanna ürak vermak üçün nara çakir. 

Nabinin yaxın yoldaşı Qoca, qabaq sengarda düşmana göz verib işıq 
vermir. Bu anda baraban vurulur, bir dasta da körneye gelir. Qoca dasta
nin hansı tarafdan gelmasini bilmak üçün başını sangerdan çıxanb ba
xanda, düşman güllesi onu ağır yaralayır. Görak Qoca yaralandıqda Na
bini neca haraya çağınr: 
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Tüfengi dolduruh aldım alima, 
K�mari bağladım qoşa belima , 

8calim gelmemiş getdim ölüme, 
Özünü yetir, ay qaçaq Nabi !  
Yoldaşı özündan ay qoçaq Nabi ! 



Sengerde yatmışarn indi yaral ı ,  
Qoç Mehdidan düşdüm xeyli ara lı, 
Ölüm galir cavan öınriim saralı , 
Özünü yetir, ay qaçaq N abi ! 
Yoldaşı özündan ay qoçaq Naoi : 

Yoldaşlanm ham gelmez yanıma 
indi garak qan eylasin qanıma, 
Qoca deyir: xeıbar verin anama, 
Özünü yetir, ay qaçaq Nabi ! 
Yoldaşı özündan ay qoçaq N13b i !  

Nabi Qocanın ölümünü eşidib görak yoldaşlanna n a  cür üra k  verir: 

Qoymayın-qoymayın düşman yayma, 
Güllanİ yağdınn kazak başına, 
Canım Mehdi hücum ele qoşuna, 
N abi garak burda bir ad eylasin. 
Düşmenin işini bidad eylasin. 

Nabi indi düşmaniari qovalar, 
Naçalniki, pristavı yaxalar, 
Qocanın qisasın baylardan alar, 
Nabi garak bw d.a bir ad eylasin. 
Düşmenin işini bidad eylasin. 

N abi son naresini çakir. Atışma getdikca daha da şiddatlanir. Nabinin 
narasindan üraklanmiş yoldaşlan, yeriari ınöhkam olduğu üç ün düşmana 
göz verib, işıq vermirdiler. Vaziyyati bela gören kazaklar Nabinin vuru
şuna tab gatira bilmayib, qaçmağa üz qoyurlar. 

Salimbay na qadar çağınr ki, "8, qaçmayın! "  olmur. İşi bela göran 
Salimbay özü da qaçır. Nabi bunlan qovduqdan sonra Qocanın meyidini 
götürüb Naxçıvan qalasına yollanırlar. 

N abi ila hacara bilmeyan bayler, naçalniklar, hökumat adamlan yeni
dan Hacari tutub Gonıs qazamatına göndarirlar. Hacara bu dafa qaza
matda olmazın aziyyatlar verirler. Xüsusan Simon deyilen birisi Hacara 
sataşmağa başlayır. Hacar bela bir ağır vaxtda, har işi gözünün qabağın
dan keçirarak görak Nabini neca arzulayır: 

Yastığım karpicdir, döşayim saman, 
Y orğanım hasirdir üşüdüm aman. 
Har taraf hasardır, har taraf duman. 
Hardasan, hardasan, ay qoçaq Nabi ! 
Adını qoyublar ay qaçaq Nab i !  
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Gonısun düzüna hopubdur sazax, 
Düzülüb qaraul, soldatla kazax, 
enimda qalam yox bir kağız yazax, 
Hardasan, hardasan, ay qoçaq N abi ! 
Adını qoyublar ay qaçaq Nabi ! 

Nabi Hacarİn tutulması xabarini cşidarak , yoldaşlarını götürüb 
Salvaraltı yaylağını gelirler. Nabi burada Hacerin tutulması ahvalatını 
daha atraflı öyrandikdan sonra Hamtali abasına galir. 

Bu zaman Hayıq adlı birisi Nabinin Hamtali dağında olduğunu prista
va xabar verir. Pristav Nabini harnan obada mühasiraya alır . Nabi düş
manin qüvvasinin az olduğunu gördükda hücum ederek qovur, Yantapa
ya yola düşürlar. Pristav yenidan Salimbaydan qüwa alıb Yantapada 
Nabinin qabağına çıxır. Qızğın atışma başlanır . Nabi kazakları qırır, boz 
atma minib yoldaşları ila aradan çıxır. O, atının davada şücaatini görüb 
deyir : 

Boz atım davada palangdir, palang, 
Qızılquş baxışlı, gözlarİ fişang, 
Belimda qılıncım, çiynimda tüfang, 
Boz atım yeriha, aman günüdür, 
Hacerin dustaxda yaman günüdür! 

Naçalnik, qubemat hey kağız yazar, 
Onların yazdığın qoç Nabi pozar, 
Yeri boz at, Hacar qaldı intizar, 
Boz atım yeriha, aman günüdür. 
Hacerin dustaxda yaman günüdür! 

Nabi sözünü tamam edib quş kimi boz atını sürüb Gorus dağına çıx
maqda olsun, Hacar da qazamatda intizarda. 

Nabi öz dastasİ ila Gorusa girir. Özünü tez qazamat qapısına yetirib 
qapıçıya deyir: 

- Man qazamat naçalnikini görmak istayiram. 
Qapıçı deyir: 
- Neynirsan? 
Nabi deyir: 
- Qaçaq Nabidan onun üçün taza xabar gatirmişam. 
Qapıçı Nabi adını eşidan kimi özünü naçalnika yctirir. Onu işdon xa

bardar edir. Naçalnik deyir: 
- Burax galsin ! 
Qapıçı Nabini içari buraxır. Nabi naçalnikin otağına girir. Naçalnik 

xabar alır: 
- Ey dali musurman, na üçün galmisan? 
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Nobi deyir : 
-Bu daqiqa, sana deyim na üçün galmiş3m: 

Mard oğulam manla bacannaz falak, 
Dava günü düşmana gellam kalak, 
Aç qapını Hacarİn üzün görak, 
Buraxmasan allarn canını indi . 

Naçaln ik deyir : 
- a, san mana N abidan xabar gatinnisan, ya mana söz oxumağa gal

ınisan? 
Nabi deyir, qulaq as birini da deyim: 

Nabinin adını qoyubsuz qaçaq, 
Dastasİ başında özündan qoçaq. 
Olarsan san bu işindan naçaq, 
Buraxmasan allarn canını indi , 
Ovucla içeram qanını indi . 

Naçaln ik çığırıb deyir : 
- a, lavand oğlu, lavand ! San na hataran-pataran sözlar danışırsan? ! 
- Sabir ela, sözümün axındır: 
Nabi deyir: 

Man Nabiyam keçmişam öz canımdan, 
İçdikca doymaram düşman qanından, 
Gelmişarn Hacari alım zindandan, 
Buraxmasan allarn canını indi , 
Ovucla içeram qanını indi . 

Qazamat naçalniki N abi adını eşidan kimi yarpaq tak asmaya başlayır: 
- B , Nabi , amanın günüdür, çıx get buradan. 
Nabi deyir : 
- Hacari aparmamış getmaram !  
Naçalnik: 
- Ancaq tavaqqe ediram, mani öldürmayasan. Hacari buraxıram. 
N abi : 
- Tez ol, saninla işim yoxdur. 
Naçalnik gedib Haceri getirir . 
- indi mane bir kağız ver ki, bizi qapıçı buraxsın. 
Naçalnik tez bir kağız yazıb N abiya verir. Hacar, Mehdi va başqa yol

daşlan ila göıiişdükdan sonra Salvaraltı yaylağına gedirlar. 
Nobi bir aya kimi Salvaraltı yaylağınua qalır. Eller arana köçdükde 

Nabi Hacari öz doğma kandlari Aşağı Mollu kandina getirir, dostu Yusi
fa tapşırır, özü isa hara isa gedir. 
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Hacerin qaçınlması hökumat adamlann ı yenidan qorxuya salır. 
Nabinin Qafan meşasinda, Hacaxun qayasında olduğunu bilen Salim

bay, Qafarbay, Mammadbay , başqa baylar qoşun götürüb Qapana gelir
lar. Hacaxun qayasını mühasiraya alırlar . C iddi atışma başlanır. Nabinin 
Xanış adında bir yoldaşı vurulduqdan sonra, boz atını da vururlar. 

Boz atının ölümünü gören Nabi, bu sözleri deyir: 

Qismatimiz huymuş dağlarda gazak, 
Zülmkar şahlara namalar yazaq, 
İnsafdırmı bir iyida, yüz kazaq ! 
Kazakın, afsarin alindan haray, 
Quduz pristavın alindan haray. 

Na pis yerde düşman vurdu atımı, 
Tamam kasmak istayirlar zatımı, 
Öldüre bilmedİm qubematımı, 
Kor yapalaxlann alindan haray, 
Quduz pristavın alindan haray. 

Nabi sözünü qurtanb ele bir nara çakir ki, dağ-daş titreyir. 
Xanışı basdırdıqdan sonra Nabi bu tarafleri terk ederek, Sisyan malıa

lına gelir. Yoldaşlannı Satandaşda qoyaraq özü Dulus kendine gelir. Du
lus kendinin koxası vergi vermak istemayan kasıb bir kendiini döydüyü

nü, onun arvad-uşağını evden bayıra atdığını görünce özünü saxlaya bil-

mayib harnan koxanı vurub öldürür. 
· 

Xabar Sisyan malıalının naçalnikina çatır. Bu tarafdan da Nabini ta
qib eden kazaklar tasadüfan galib buraya çıxırlar. Nabinin Çatendaşda 
ol4uğunu bilib böyük bir qüvve ila oraya gelirler. Nabinin yoldaşlan, 
Mehdi, Telliqara here öz sangerina yatır. Qazaqlarla atışma başlanır. Na
binin an yaxm dostu Lüt Abış veziyyatdan Nabini xaberdar edir. Nabi 
atma minib, başqa kesme yollarla özünü yoldanşlanna yetirir. 

Vuruşma qızışır. Nabinin yaxın dostu Te lliqara öz sengarindan qabaq 
sengara keçmak isteyanda düşman güllesi onu yaralayır. Telliqara sen
gara yıxılır. 

Nabi Telliqaranın vurolmasını bilcak çox qamgin olur. Düşman çox 
olduğu üçün tez da özünü sangere atır. 

Telliqaranın intiqamını almaq üçün yoldaşlanna ürak veren Nabi ele 
bir nara çakir ki, düşman qaçmağa üz qoyur. 

Xucuqlu Mahmudbay çoxdandı ki, Nabin in sorağında idi. Ancaq onu 
harada tapıb, onunla neca hesablaşacağını bilmirdi . Xucuqlu Mahmudha
ya el arasında ala Mahmud deyirdilar . O, eş idir ki, Nabini tuta bilmirlar. 
Altmışa kimi atlı götürüb qubematorun yanına gelir, deyir : "Mana kazak 
ver, gediram Nebini tutmağa" . Qubemator buna kazak verir. Mahmudbay 
yüzdan yuxan kazak götürüb Nabini gazmakde olsun , indi görak N abi na 
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edir: harnan gün Nabi Şuşa qalasından galan taeirierin şeylarini alıb yox
sul kandlilara paylamışdı. O, Maltopaya dırmananda Mahmudbay öz 
dastasİ ila görünür. Nabi tez yoldaşlarını sangma dağıdır, tez da atışma 
başlayır. Mahmudbay tabii vurduruh şeypur çaldınr. Nabiya bu heç da 
tasir etmir. Özünü sengara yıxıb qabağına çıxan düşmaniari bir-bir qınr. 
Mahmudbay qoşunun qabağında can yandırdığı üçün Nabi daha da hid
datlanir. Mahmudbayi nişan alır, ilk güllada onu vurub dara aşağı salır. 
Başçılarını itirmiş qoşun qaçır. Nabi vacda galir: 

Maltapada düşman biza tuş oldu, 
Naçalnik, pristav qabaqda durdu. 
Gülla atılcağın tabii vuruldu. 
Nabi burda yena na kar eyledi, 
Mahmudbeyin halın naçar eyledi. 

Nabi sözün deyar mardi-mardana, 
Göz verihan işıq vermez divana, 
Mahmudbayi boyayılıdır al qana. 
Nabi yena burda na kar eyledi, 
Mahmudbeyin halın naçar ey !adi . 

Nabigil aliyan meşasinda bir qadar qaldıqdan sonra Camal qalasına 
galirlar. Ganca qubematoru Nabinin Camal qalasında olduğunu eşitcak, 
Salirobaya xabar verir. Salimbay atraf boylari da çağırılı birbaş Camal 
qalasına galirlar. Qalanı üzük qaşı kimi araya alıb güllanİ dolu kimi yağ
clırınağa başlayırlar. N abi bu davada Tarverdi adlı bir yoldaşını da qurban 
vem. 

N abinin gözü Hacara, Mehdi ya sataşır. Onların nar kimi vuruşduğunu, 
düşmenin getdikca qüvvadan düşmasini görüb sevinir, bu sözleri deyir: 

Camal qalasında y1X.;iJıb yatdlm, · · 
Ayhali tlifangi :dold�b atdim; · ; . 
Qoşun yeridi.kca qan-tara batdım-:: 
Qoy sana desinlar ay naqan .Nabi, 
Divanı dalınca oyiıadan N abi! 

Mehdi minib küran atın beline, 
Hacar alıb tüfangini alina, 
Nabi gedar Ordubadın clina . 
Qoy sana desinlar ay nadan Nabi, 
Divanı dalınca aynadan Nabi ! 

Baylar ağlar, deyar allah amandı, 
Zalım Nabi Koroğludan yamandı, 
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Galin bir göruşak axır zamandı. 
Qoy sana desinlar ay nadan Nabi, 
Divanı dal ınca oynadan Nabi ! 

. . .  Nabini tuta bilmadiklarini göran bay lar, naçalniklar, hara öz yerina 
çakilib kor-peşman otururlar. 

Qubernator işi bela göranda Naxçıvan naçaln iki Slavaçinski, Salim
bay, onun qardaşı Mahmudbayi çağırıb amr edir ki, Nabinin adamlarını 
tak-tak öldürtmakla, o dastani dağıtsınlar. Sonradan Ncıbini tutmaq asan
dır. Razılaşıb bütün kandlarda gizlin adamlar qoyurlar . 

. . .  Mehdinin Qarçıvanda olduğunu bilan Hayıq adlı bir varlı balası 
Mehdini öldürmek, hökumatdan mükafat almaq fikrina düşür. Geca tü
fangini götürüb Mehdi olan evin qapısına galir, pancaredan Mehdini atır. 

Kand koxasının evinda olan pristav güllenin sasina bayıra çıxır. Atış
manın nadan baş verdiyini bilib atlıları oraya gönderir. Mehdi atl ıların 
gelişindan qarıxınayıb, düşmana aman vermayir. Atlı lardan bir neçasini 
vurur. Hayıq fürsatdan istifada edarak Mehdinin arxa tarafina keçir, onu 
yaralayır. Qana batmış Mehdi qardaşı Nabini haraya çağırır: 

Dostdan, aşinadan üzüldü alim, 
Söz demaya indi varmayır dilim, 
Ayrıldım qardaşdan, qınldı belim, 
Tez yetir özünü haraya, Nabi ! 
Düşman mani aldı araya, Nabi ! 

Gör neçasi darışıbdır canıma, 
Xabar verin, manim yazıq anama, 
Varsın ellar, qan elasin qanıma 
Tez yetir özünü haraya, Nabi ! 
Düşman mani aldı araya, Nabi ! 

Gülla dayib, Mehdi batılıdır qana, 
Şahüseyn bilmayib gala yanına, 
Nabi garak qan elasin qanına, 
Tez yetir özünü haraya, Nabi ! 
Düşman mani aldı araya, Nabi !  

Yaralı Mehdi son güllasi qalıncaya qadar atışır. 
Pristav, Mehdinin meyidini arabaya qoyub öz idarasino göndrir . 
Nabi Qarçıvan meşasini çıxar-çıxmaz ürayi sıxılır. O, yoldaşlarına: 

"Siz gedin, ınan Mehdiya dayib qayıdıram" , - deyir . Yoldaşları Nabinin 
tak geri qayıtmasına razı olmurlar. Hocarla birlikde hamı geri qayıdır. 

Nabi Qarçıvandan yeni çıxmış arabaya rast ga l ir . Arabam saxlayaraq 
haraya getdiyini ,  na apardığını aralıaçıdan xabar alır. Aralıaçı - "Nabinin 
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qardaş ı Mehdinin meyididir, naçalnikin idaresina aparıram" ,  - cavab 
verır. 

Nabi Mehdi adını cşitcok özündan gedir, yera yıxı l ır . Bir az sonra ayı
lır. Hacer Mehdinin canazasi üstüne göz yaşlarını bahar buludu kimi axı
dır. Nabi dey ir: 

Göylara qalxıbdır manim amanım, 
Havaya sovruldu dinim, imanım, 
Firqatindan yandı , kül oldu canım. 
Bu zalım faleyin alindan haray, 
Pristav, afsarin alindan haray . 

Bir yanım qaya, bir yanım barıdı, 
Ah çakmakdan qara bağnın sarıdı, 
Mehdi kimi qoç qardaşım varıdı ,  
Bu zalım faleyin alindan haray, 
Pristav, afsarin alindan haray. 

Nabi sözünü tamam etdikdan sonra aslan kimi nara çakib Qarçıvan 
kandina hücum etmak istayir. Yoldaşları onun talaf olmağından qorxub 
getmayina razı olmurlar . Nabi üzünü yoldaşlarına tutub deyir: 

Hasrat oldum man görmadim elimi , 
Mehdinin ölmayi aydi belimi, 
Qanmadım düşmanİn fitna-felini, 
Garak düşmanlardan qan alıb gedak. 
Pristav yurduna od salıb gedak. 

Nabi deyir: dardin lap yüzü keçdi, 
indi bildim düşman qanımdan içdi, 
Taxı l tak düşmanlar naslimi biçdi, 
Galin iyidlarim, qan alıb gedak, 
Qubemat canına od salıb gedak . 

Nabi sözün qurtardıqdan sonra Qarçıvana hücum edirlar. Kanda girib 
allatina keçan varlıları öldürdükdan sonra, harnan geca Hacada birlikde 
başı balalı Arazın o tayına keçirlar . . .  
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MaHaBB9T DAST ANLARI 

Qurbani 

Ustadnama 
Qadir allah, budur sandan dilayim, 
San mardi namarda möhtac eylama! 
Qeybi-xazinadan yetir ruzisin, 
San mardi namarda möhtac eylernal 

Qadir allah, sanin karamin çoxdu, 
Tanali söz xancar, nizadi, oxdu. 
Qardaşın qardaşa vafası yoxdu, . 
Qardaşı qardaşa möhtac cylama! 

Namard körpüsünden ölsam, keçmanam, 
Kaıvan olsam, manziline düşmanam, 
alindan camını alıb içmanam, 
Sağ ali sol ala möhtac eylama! 

Şair olan deyar sözün varısı, 
V arısı olmasa, olsun yarısı, 
Qoy lap olsun gözlarimin birisi, 
Bu gözü o göza möhtac eylama ! 

Dallak Mutad deyar sözün zatını 
al-afdan ötkündü, işin Çatini, 
Qurda-quşa qismat ela atini, 
Atanı oğula ınöhtac eylama! 

Ustadlar ustadnatnani bir yox, iki deyar, biz da deyak iki olsun. 
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San nüdratan bir maciisa varanda, 
Y axşı aylan, yaxşı otu, yaxşı dur! 
Dindiranda marifatdan xabar ver, 
Göran dasin qardaşımdan yaxşıdı. 

İgid marifati garak dilinda, 
Qocanın asası garak alinda, 



Beyqeyrat oğullar ata yerinde, 
Heç qalmasa, qaldığından yaxşıdı . 

Dallak Murad, bir vaxt galar qonağın, 
Ona masraf olar dügila yağın, 
Birca güler üzün, açıq qabağın. 
Şirin dilin hamısından yaxş ıdı . 

U stadlar ustaduamani iki yox, üç deyar, biz da deyak üç olsun düşma
nin ömrü puç olsun . 

Yüz il da olasan bir bağa bağban, 
Axır saranearnı bağ sana qalmaz. 
Na can qalar casadivin. içinde, 
Na da ki casedin sağ sana qalmaz. 

Mard olasan, bu meydanda durasan, 
Çox pehlivanlan yolda yarasan, 
Yüz elli minara san qurdurasan, 
Heç birindan bir otaq sana qalmaz. 

Samad deyilana baxmaz, yerirsan, 
Dağcan olsan, qılçan qalmaz, arirsan, 
Daş altında, torpaq üste çürürsan, 
Axır sümüklarin sağ sana qalmaz. 

Ustadlar bela naql edirlar ki, qadimlarda baş Xudafarin körpüsü ila 
Araz-Kür qovşağı arasında Araz boyu yeddi yüz yetmiş iki ev yaşayırdı . 
Bunların hamısı Dirili Hüseynalı xana baxırdı. Hüseynalı xan çox arxalı, 
çox varlı, dövlatli bir xan idi. 

Hüseynalı xanın atadan anadan doğma Mirzalı xan adında bir qardaşı 
var idi . Mirzalı xan çox yumşaq xasiyyatli bir adam idi .  Özünün da zür
yatdan heç neyi yox idi. Qardaşlar na qadar ki, ataları sağ idi, bir yerde 
yaşayırdılar. Ele ki, ata öldü, Hüseynalı xan öz oğlanlarına arxalanıb, qar
daşı Mirzalı xanı evdan çıxartdı. Atanın var-dövlatindan Mirzalı xana bir 
çürük cövüz da vermedi. Mirzalı xan hara al atdısa, heç bir yera ali band 
almadı . Axırda çaresiz qalıb oturdu öz yoxsul daxmasında. Halal 
zahmatiyla dolanmağa başladı . 

- Günlerin bir gününda Mirzalı xan arvadını çağırıb dedi : 
- Arvad, bütün bu işler ona göra başımıza geldi ki, bizim züryatimiz, 

arxa-kömayimiz yoxdu. Deyirlar ki, el duası müstacab olar. Bir qurban 
götür, gedak ocağa, kasak yetim-yesira paylayaq, halka bir övladımız ola. 

Sabahı Mirzalı xan bir karlı qurbanlıq götürüb getdi ocağa. Kasib na
ziri payladı .  
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Allah-taala bunların qurbanını qabul eyledi .  Bela ki, bir müddet sonra 
Mirzalı xanın on dörd gecelik ay kimi bir oğlu oldu .  

Miri:alı xana müjda gctdi . Mirzalı xan olub-qalanını xarc eylayib ac 
qarınları doydurdu, çılpaq ayinleri keydirdi . Sonra uşağa ad qoymaq iste
diler. Bir ağıllı qoca kişi galib dedi : 

- Oğlanın adını man qoydum Qurbani . Çünki bunu qurbanla tapıbsınız. 
Oğlanın adını qoydular Qurbani ,  tapşırdılar dayalara. Tainki uşaq ycd

di yaşa çatdı, bir kamil molla tapıb uşağı tapşırdılar ona. Molla başladı 
uşağa dars vermaya. Bir neça i l in müddetİnda uşaq bütün elmlardan xa
bardar oldu .  Bela ki, molla ders demekdan aciz qalıb, sifariş eladi : 

- Ey Mirzalı xan, Qurbaniya daha elm kifayatdir. O, bütün elmlari si
nadaftar elayib, açarını qoyub cibina . 

Bali, Mirzalı xan mollanın xalatini göndarib, Qurbanini da eva getir
di .  Qurbani evda yaşamağa başladı . Mirzalı xan da ki onun üstünda nana 
yarpağı kimi asirdi . 

Bir gün Qurbani qapıda durmuşdu, adamlara baxıb köksünü ötürürdü. 
Mirzalı xan onu bu halda görüb dedi: 

- Ay oğul, camal sanda, karnal sanda, faraset sanda, niya köksünü 
ötürürsen? 

Qurbani dedi :  
- Dada, qulaq as, sana bir arzim var. 
Mirzal ı  xan dedi : 
- 8rzin nadi, xeyir olsun? 
Qurbani dedi : . 
- Allah mal-dövlat veranda biza öküz da vermayib ki, gedib yerdan

zaddan akak, bir az azuqa qazanaq. Man bu işa sirr qalmışam ki, niya be
la plur? Niya biri varlı ,  o biri kasıb yaşayır, biri mallı ,  biri malsız olur. 

'Mirzalı xan dedi :  
- Oğul, manim Hüseynalı xan adlı b i r  qardaşım var ki, bünövradan 

qolu zorludu. Atamızdan qalan var-dövlati çakib alimdan alıb . Gücüm 
çatmır ki, ondan ata payı alam. 

Onun üçün da man bela kasıb olmuşam. 
- Dada, mani arnimin yanına apar tavaqqa elayim. Balke biza cüt 

öküz vere, biz da gatirib parakardan-zaddan akak. 
Mirzalı xan dedi :  
- Oğul, o çox nainsaf qardaşdı .  Man reva b ilmararn ki ,  san ondan -şey 

istayasan. İstasan da sözünü yera salacaq. 
Qurbani dedi : 
- Yox, dada, san mani apar, man istayim, qoy vermesin. Zararİ yoxdur. 
Mirzalı xan naalac qalıb dedi: 
- Yaxşı gedak, evinin yerini göstarim .  Ancaq sana bir zay da ver

mayacak 
Qurbani dedi : 
- San mani apar, eybi yoxdu, qoy vennasin .  

398 



Mirzal ı xan Qurbanini qabağ ına qatdı, aparıb qardaş ı Hüseynalı xanın 
evina saldı, özü da kanarda dayand ı . Hüseynalı xan Qurbanini göranda 
baxdı ki, vallah , bir gözal oğlan golib onun yan ında dayanıb ki, misli-ma
nandi dünyada yoxdu . Öz-özüna dedi : " insanda da bu qadar gözallik olar
mı? Bu haradan galib çıxdı? " 

Qurbani baxıb gördü ki, arnisinin evinda çox varh-karlı qonaqlar var. 
Hüscynalı xan üzünü çevirib Qurbanidan soruşdu: 
- Bala, san kimsan? Buraya na matlaba galmisan? 
Qurbani dedi : 
- 8mi, man qardaşın oğluyam. Dadamle senin yanına galmişam. 
Hüseynal ı xan dedi : 
- Senin dadan kimdi? Sen kimin oğlusan? 
Qurbani dedi : 
- Manim dadami tanımırsanmı? Senin qardaşın Mirzalı xan. 
Hüscynalı xan bu sözleri eşidan kimi Qurbaninin gözlerinden öpüb öz 

yanında ayleşdirdi va qardaşı Mirzalı xanı da yanına çağırıb dedi : 
- Qardaş, senin ki, bela oğlun var imiş, has bu vaxta kimi mana niya 

demirdin? Uşağı da bela saxlayarlarmı? Tamam çalın-çılpaqdı ki . . .  
Mirzalı xan dedi : 
- Qardaş, xatirina daymasin, sanda na s ifat görmüşarn ki, oğlumu da 

sana tanış veraydim? Man senin yanına galmirdim . Qurbani zorla getirdi. 
Hüseynalı xan dedi : 

· 

- Bes oğlun na matlaba gelib? 
Mirzah xan dedi: 
- Özünden xabar al, gör na matlaba galib. Man heç zad bilmirem. 

· Hüseynalı xan dedi : 
- Oğlum, na dileyin var, dile ! Qorxma, har ne istesan veracayam. 
Qurbani dedi : 
- Dadam sandan mana ayrı cür sözlar danışı b .  Onun üçün söz demaya 

cüret elamiram . 
Hüscynalı xan dedi : 
- Dadana fikir verme! Söyla görüm, na deyirsan? 
Bu dan ışıq arasında ortalığa ycmak geldi. Yediler, içdilar, qutarandan 

sonra Hüseynalı xan Qurbaniya dedi : 
- indi sözünü deya bilarsan. 
Qurbani dedi : 
- 8mi, birca cüt öküz üçun galmişam . Camaat hamısı ekin akir. Biz 

alacsız , boynuburuq qalmışıq. Yemaya cörak tapmırıq. Bir boyun öküzü
müz o lsa, yerdan-zaddan akerik .  

Hüseynalı xan dedi : 
- Manim gözüm üste ! Sana bir cüt öküz verdim. 
Hüscynalı xan amr eladi, Qurbaniya bir cüt öküz verdiler. Qurbani 

öküzlarİ götürüb sevino-sevina evlarina geldi . Geeani yatdılar, sabahı 
Qurbani dedi : · 

399 



- Dada, man yer akınaya gediram . San da mana çörak gatirarsan. 
Qurbani öküzleri götürü b kövşana geldi, qoşub yer akmak istedi . Am

ma ögüzlar xam idiler, getmadilar ki, getınadilar . Harasibir tarafa çakdi . 
Qurbani na qadar çalışdı , na illah eladi , amal olmadı ki, olmadı . Axırda 
dedi: 

- Ai lah ki, adamdan üz döndardi, bandanin vermeyindan bir şey çıx-
maz. Görünür, biz ela hamişe kasıb dolanacayıq. . Öküzleri açıb buraxdı. Özü da yıxılıb bir zağada yatdı . Qurbaninin göz 
evi örtülü , könül eviaçıq' idL Onun yuxusuria Ganca şaharinda Ziyad xa
nın qızı Pati xanım girdi. Pari X.anırnın &lini Qı.itbaninin aline verib, onları 
bir-birina buta eladilar. Bu iki aşiq�rtıeaşuq yuxuda görüşdülar, alışdılar, 
verişdilar. · · · . 

Qurbani yatmaq(ja olsun, eşit Mirzalı xandan, Mirzalı xan çaydan-çö
rakdan götürüb Qurbaninin dalınca getdi . 

Ora Qurbaiıi, bura Qurbani, tapa bilmadi . Baxdı ki, çölde bir keçal da
na otanr. Mirzalı xan onun yanına galib Qurbanini, öküzleri ondan soruş
du. Keçal dedi: 

- 8mi, oğlun o zağanın içerisina girdi. Öküzlarin birini canavar yedi, 
biri da badağa batıb öldü. Oğluntın da ürayi geçib , qalıb zağada. 

Mirzalı xan özünü yetirdi zağaya . Gördü Qurbani hark yuxunun için
dedi. Onun o taraf bu tarafina keçdi ,  çağırdı , amma çifayda, Qurbani ayıi
madı ki, ayı lmadı .  Mirzalı xan keçali da çağırdı . Qurbanini körnakli gö
türüb eva apardılar .  Evde da na qadar eladilar, Qurbanini ayılda bilma
di lar. Mirzalı xan çoxbilmiş, dünyagörmüş adamları çağırılı dedi: 

- Siz bilarsiniz, manim oğlumun derdi nadi? Bu niye yuxudan ayılmır? 
Dediler: 
- Senin oğlunun dardini qanlar bilar. Onları çağır. Mirzalı xan gedib 

ipai qarını da, köpek qarını da, napak qarını da çağırdı. 8vval:-avval na
pak qarı geldi , Qurbaninin vazmini aline alıb dedi : 

- Ay aman, bununku onnandı . . .  
Dediler: 
- Qarı nana, onoandı nadi? Na danışırsan? 
Qarı dedi : 
- Bela qadanızı alım, onoandı ey! Çaydan keçanda qurbağadan qor

xub, ürak-göbayi düşüb, deli olub. Tez qaçım, qalxıb mani dalayacaq, 
man da sizi dalayacağam, siz da başqalannı dalayacaqsınız, bir tufan qo
pacaq ki, ulax qovalayıb , keçi başı tutan qalmayacaq. 

Qannı qovdular, çöle çıxartdılar. Köpek qan irali galib Qurbaninin 
gözlarinin içerisina baxdı, geri durdu, dedi : 

- Ay aman, bunu tısbağa dalayıb , qudurub, Qalxıb bu saat mani dala
yacağ . Man da siz i dalayacağam . Adamlar hamı sı quduracaq . Tez başına 
kül elayin , ölsün . 

Onu da qovdular. İpek qarı irali geldi . Qurbaninin bilayini aline aldı, 
dedi : 
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- Ha, vazm i yerindadi . Sevda vazmidi. Mirzalı xan, bunun sağ ali ma
nim azizimin başına olsun. İki gün daha yatar layimast, üçüncü gün qal
xar, ya badasindan söyler, ya sevgisinden . Üçüncü gün olanda bumin ba
ş ına qırx qız-galin yığ . Qalxanda dardini söylayacak . 

Bali, vaxt geldi keçdi. Qurbani üçüncü gün ayılıb gördü ki, başına çox-
lu qız-galin yığılıb, dedi: 

- Ay dada , xalxınkı buradadı . Bas manimki haradadı? 
Mirzalı xan dedi : 
- Oğul, ölmüsan o dünyadan danış, sağsan, bu dünyadan. Saninki, ma

nimki nadi? 
Qurbani dedi : 
- Dada, bir başı limça, bir başa çömça olsa, dardimi sana söylaya bi

laram. 
Mirzalı xan dedi : 
Oğul, bir başı limça, bir başı çömça na demakdir? San manimla lap 

qarğadili danışırsan . 

Qurbani dedi : 
- Dada, ona ham dam, ham da qam çömçasi deyarlat. O, gahdan da

ma çalar, gahdan qama . 

Beli , getirdilar Qurbaniya bir dana saz verdiler. Qurbani sazı aldı ali
na, öpüb gözünün üstüne qoydu . Zilini zil, bamini bam eyledi, sinasina 
basıb aldı görak na dedi : 

Yatmışdım , üstüma geldi aranlar, 
Sefil, na yatmısan, oyan, dediler. 

Oyandım qaflatdan, açdım gözümü , 
Al, abi-kövsardan iç, qan dediler. 

Oyandım qaflatdan, açdım gözümü, 
aranlar payina sürtdüm üzümü; 
Din.dirdilar, haq söyledim sözümü, 
Doxsan min kalınama bayan dediler. 

Qurbani, batıhsan qam daryasına, 
Ovçunun maskani dağ arxasına, 
Bir siyqal versana könül pasına, 
Aşiqi maşuqa qurban dediler. 

Mirzalı xan dedi : 
- Ay oğul, bir arnaHi biza başa sal, görak na deyirsan? Biz senin sö-

zünden h'eç zad başa düşmürük . 

Qurbani atasının cavabında dedi : 
- Dada, qulaq as, bir ağız da deyim, halka başa düşasan. 
Aldı Qurbani: 
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Bir kimsana geldi manim üstüma, 
Yazılı şanina ye minal-ata! 
İmam ola, damad-ôhmadi-Mürsal ,  
Dolduruh camini eyledi ata. 

Tarahhüm eyledi abi-kövsardan, 
Onunçun keçmişam can ila sardan, 
istedim matlabim payi-Qıombardan 
Karamat eyledi mana bir buta. 

Eşq alindan namus-anın qalmadı, 
Na bir sabrim, na qaranm qalmadı, 
Qurbaniyam, ixtiyarım qalmadı, 
Dönmüşarn kamana, qaddimdi düta. 

Mirzalı xan dedi: 
- Ha, oğul, indi başa düşdüm. Sana buta veriblar. Ancaq de görüm, 

butanı sana. harada veriblar va san haraya gedacaksan? 
Qurbani dedi : 

- Dada, man Ganca şaherine gedacayam. Geneali Ziyad xanın qızı 
Pari xanımı mana buta veriblar. 

Mirzalı xan dedi :  
- Oğul, sanİ heç bir yana buraxmaram gedasan. Gcdak, amin Hüseyn

alı xanın öküzlarinin carimasini ver, sonra danışanq. 
Qurbani razı oldu. Har ikisi Hüseynalı xanın evine getdilar. Hüseynalı 

xan baxdı ki, Qurbani o Qurbani deyil. Bunun ham kamalı, ham da gözal
liyi qat-qat artıb. Özü da çiyninda bir saz var. 

Mirzalı xan ağlayıb dedi :  
- Senin qolların sınsın, qardaş ! Sani heç sexavet sahibi olmayasan ı 

San öküzleri verdin, bu apardı, ondan bari balaya düşüb, derd-azannı bil
miram. 

Hüseynalı xan Qurbanidan dardini soruşdu. 
- 8mi, qulaq as ! Man dardimi dille desa m, dilim yanar, s azla deyim. 
Aldı Qurbani : 
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Haqqım amr eyledi, geldim dünyaya, 
Gözüro açdım, mayil oldum o burca. 
Arif oldum, haqq kalamın oxudum, 
8lif qaddim dal yazılmış o burca. 

ismin xabar aldım, dedi Validi ,  
Göyda gazan Cabrayıldı , Paridi. 
Qapıçısı şahi-Mardan 8lidi ,  
Mahammad meraca gedar o burca. 



Qurbani der, arayıhan tapmışam, 
Qırxlar meclisinden bir pay qapmışam. 
Kabadese men de birin yapmışam, 
Min könülden bir yol gedar o burca. 

Mirzalı xan dedi : 
- Qardaş, öküzlarini öldürüb. Onu heç hara buraxma getsin. Deyir, bil

miram, yuxuda mena bada içirdiblar, buta veriblar, gedacayam butamın 
dalınca. 

Hüseynalı xan üzünü Qurbaniya tutub dedi : 
- Oğul, de görak o na butadı? Na badadi? 
Qurbani dedi: 
- ami, bu saat deyim. 
Qurbani sazı köklayib, basdı sinesine, aldı görak na dedi : 

Könül qalxdı Barda sarı yeridi, 
Orda bir şah ar var, adı Ganca, hey . . .  
Gözallari, mahbublan, xublan, 
Xub batıhtar mala, mülka, ganca , hey . . .  

Qurbani bu bendi qurtaran kimi atası bir odun parçası götürüb basdı 
döşüna, dedi: 

- indi ki, bela oldu, qoy bir neçasini da man deyim. 
Aldı Mirzalı xan: 

Başına döndüyürn gül üzlü oğul, 
Dard çekmaya heç kim olmaz manca, hey ! 
Gözal sevib, abdal olub çaşıbsan, 
Tayın yoxdu soltanca, hey, xanca, hey ! 

Aldı Qurbani : 

Qanncalar yuvasını qayırdı, 
Gözal kaklik balarını doyurdu, 
Falak vurdu gözü yaşlı ayırdı, 
Aram düşüb nazlı yardan genca, hey ! 

Aldı Mirzalı xan : 

Yatmaq üçun gözlarinin xabı var, 
Dard çekmaya man yazığın tabı var, 
Hor adarnın tayı, tuşu, babı var, 
Tutrnaq olmaz h?r yetanla pance, hey ! 
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Aldı Qurbani :  

Qurbani der, vüsalına crmadim, 
81 uzadıb qönça gülün darmadim, 
İran gazdim, Turan gazdİm görmedim, 
Gözallikda, mahbubluqda onca, hey ! 

Aldı Mirzalı xan: 

Mirzalıyam, elden getdi vanmız, 
Kimlar çakar namus-anmız, 
Çünki olduq xeyra, şara yan biz, 
Galsan böla borcu sannan tanca, hey ! 

Camaat hamısı Mirzalı xana minnat-sünnat eylayib dediler: 
- 8şi, Qurbani haqq aşağı olub. Qoy maşuqunun dalınca varsın getsin. 

Ümid var Pari xanımı götürüb qayıdar. 
Hüseynalı xan dedi : 
- Qardaş, Qurbani ila işin olmasın. Qoy getsin, inşallah, gene salamat 

qayıdar . Başından bir tük askik olsa, man zamın. 
Mirzalı xan oğlunun üzündan-gözündan öpüb ağlaya-ağlaya dedi: 
- Oğlum, gel bu daşı atayİndan tök, mani başı kasik qoyub getma. 
Qurbani başını bulayıb, sazı sinasina basdı, aldı görak atasına na ca-

vab verdi : 

Ey ata, can gedib, qalıbdı nefes, 
Bu nişanda bela yarı görmüşam, 
Bunca ki, gözali tapmadı könül, 
Ah çakiban, intizan görmüşam. 

Gözallikda kirnsa yoxdu tahrinda, 
Onunçün çekiram yarın qahrin da, 
Na İran, na Turan, Ganca şaharinda 
Canlar alan o nigarı görmüşam. 

Ay ata, san mani etme günahkar, 
Basdi bunca na elersan ahü-zar? 
Qurbani der, aldan gedir ixtiyar, 
Xublar şahı o sardan görmüşam. 

- Mirzalı xan çar-naçar razı oldu.  Qurbani camaatla, atası i la,  qohum 
qardaşı ila, arnisi ila altaman edib aynldı, Ganca şaherine taraf getmayin 
binasını qoydu.  Az getdi, üz getdi, dara tapa düz getdi, yolda Saleh söv
dayer adında bir adama rast geldi .  Saleh sövdayar ondan soruşdu: - Oğul, 
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haradan galib , haraya gedirsan? Qurbani  dedi :  - ami, kandan galib , ma
kana gediram . Saleh sövdeyar soruşdu: - San bir tika uşaqsan . Na bilir
san, kan dedi , mekan nadi ! ! !  Qurban i  ona dedi : . �)mi, kan bu dünyadı , 

mekan o dünya ! Saleh sövdayar dedi: - San bu SE> İBrindan mani hali ela, 
göıiim, hara gedirsan? Qurbani aldı , görak ona na cavab verdi : 

avval başdan yerim birnakan oldu, 
Görünür gözüına haralar manim. 
ayyub kimi sinarn şanbaşall oldu, 
Görünür gözüına yaralar manim. 

İslam olan mazhabimiz şorifdi , 

Dardli olan bu odları göıiibdü, 
Ala gözlü bir dilbarim gedibdi, . 

Şahi-Mardan gelse çaralar menim. 

avval başdan qara galihdi yazı, 
Kiındi olsun bu dünyadan irazı? !  
Mahammaddan bize qal ıbdı yazı, 
Qurbaniyanı, işim aralar manim. 

Saleh sövdayerin buna çox yazığı galib dedi: 
- Oğul, man istayiram seni bu yoldan qaytaram. Senin kimi ağıllı, ka

mallı oğlanın bu qorxulu yola ketmayi yaxşı deyil . Magar bir adam olma
dı ki, seni buraxmaya? San gel bu daşı atayindan tök, bu yoldan qayıt. 
Get, öz yerina birinin qızını al. Na çox gözal . Ganca hara, bura hara? Yol
daca itib ölacaksan. Manim sözüme baxsan ziyan çakmazsan, gözallar
dan birini seçib alarsan. 

Qurbani ona cavab verdi : 
- ami, üz vurma !  Man qayıda bilmayacam. 
Saleh sövdayar kördü ki, oğlan qayıtmayacaq, ona bir kağız yazıb ver

di, dedi : 
- Arazın qırağındakı ev manim amim oğlunun evidi . Adamları Araz

dan o taya keçirir. Al bu kağızı, ona ver, sana kömak elar. 
Qurbani ondan kağızı aldı, xudahafizlaşib özünü yetirdi Arazın qı

rağına, Mustafa adlı bir adamın yanına. Saleh sövdayarin verdiyi kağızı 
ona verdi. Mustafa baxdı ki, bu ela bir oğlandı ki, qüdratin qalami cuşa 
gelanda avval qalamini buna çalıb .  Magar bunun yiyasi yoxmuş, na 
imiş ki, bela gözal uşağı çöllara buraxıb .  Dünyanın altında manim gö
zümün ağı-qarası birca qızım var, kaş onu alaydı ,  başqa yera get
mayaydi . 

Qurbani dedi : 
- ami, man talasiram . Mani tez Arazdan o tarafa keçir, uzaq . safa

rim var. 
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Görak Mustafa ondan na cür ahvalpürsan olur, Qurbani na cür cavab 
verir. 

Aldı Mustafa: 

Aldı Qurbani : 

Aldı Mustafa : 

Aldı Qurbani : 

Aldı Mustafa : 

Aldı Qurbani: 

406 

Cavan oğlan, na makandan galirsan? 
Sabah nadi, de, düşmüsan çöla san? 
Gözal sevib, abdal olub çaşmısan, 
Man baxıram, nabaladsan yola san. 

Başına döndüyüm, ay pirü qoca! 
Bir pari salıbdı, çöllara mani, 
Na günüm gündüzdü, na geearn geca. 
Bir pari salıbdı çöllara mani. 

Mal İstasan dövlatim var, varım var, 
Namusum var, qeyratim var, arım var. 
Oğul olsan, gözüm üsta yerin var. 
Bir qızım var, ona hamdan olasan. 

Xabar alsan, budu sözümün düzü, 
Sızıldayır yaram, sapma gal duzu. 
Cavad xan bacısı, Ziyad xan qızı, 
O pari salıbdı çöllara mani. 

Mustafa bil, ilqannda bütündü, 
Yeri oğul, manziline yet indi, 
Axtarıb Parini tapmaq çatindi, 
Duam budu: sevdiciyin alasan. 

Qurbaninin dardi olub ziyada, 
Allahı çağırram, yetişar dada, 
Bir gözal seçmişarn fani dünyada. 
O pari sahbdı çöllara mani . 



Mustafa baxdı ki, Qurbaninin butası var . O, haqq aşığıdı .  Onu yoldan 
qaytarmaq olmaz. Ona xeyir-dua verdi, kömak edib Arazdan keçirdi , yola 
saldı . 

Qurbani güna bir manzil gedib tainki galib Barda şaharina yetişdi. Şa
harin ucqarı ila gerlanda o, birdan toy sasi eşitdi. Düz toy olan yera getdi . 

Burada toy meclisi keçiran Aşıq Saleh adlı bir adam idi. Adamlar Qurba
ninin alinda saz görüb yuxarı başa davet eladilar. Bu, aşıq Saleha ağır 
geldi . İstadi Qurbanini qovsun, camaat yerbayerdan dedi: 

- Xeyr, aşığı qovmaq olmaz. Qoy o da oxusun. 
Aşıq Saleh dedi : 
- Derya olan yerde qatra na qalat eler? O menim qabağımda na de

yacak? indi oğuldu, dediyim söza cavab versin. 
Aldı Aşıq Saleh: 

Get dolangilan, xamisan hala, 
Püxta olmağa çox hünar garak, 
Mürği-qafila hamzahan olub, 
Dövra qalxmağa balü-par gerek. 

Qurbani başını bulayıb güldü, dedi: 
- Aşıq, qabağındakını uşaq hesab elama ! indi qulaq as gör, man na de

yiram. Sani saz dillandirir. San sazı dillandirmirsan. 
Aldı Qurbani : 

Dost bizi buyurdu xidmat şarifa, 
Dedik ki, baş üste, kafü lamü kafl 
Fitna qaşlı , cadu gözlü sevdiyim, 
Çoxların elayib hayyü lamü kaf. 

Aşıq Saleh Qurbaninin bu oxumağının qabağında qaldı gözlarini 
döya-döye. Camaat yerbayerden qışqırdı :  

- Aşıq deyan yaxşıdı . Aşıq, dalın de gelsin! 
Aldı Qurbani :  

Sidqi dürüst olan yetişar haca, 
Kirnsa de kimseye etmez iltica, 
Peyğambar ki, qadam basdı , meraca, 
Pişvazina geldi mimü lamü kaf. 

Mehdi görar qoşununun sanını, 
İnsan üçün qurar haqq mizanını, 
Bir gün alar Qurbaninin canını, 
Bir gözleri callad kafti lamü kaf. 
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Aşıq Saleh ömründa bela sözlar eşitmamişdi . Çöle çıxmaq bahanasila 
adamiann dal tarafından yayınıb, başmağının bir tayını da qoyub, bayaq 
meclisi buraxıb qaçdı . 

Hay-küy düşdü. Dediler . 
- Aşıq, xahiş edirik, bir neça söz da deyasan . 
Qurbani hazaratın sözünü sındırmadı . Sazı döşüna basıb aldı görak na 

dedi : 

İbtida eylayib girdim meydana, 
Aşıqlar ustadı, görün, handadı? 
Pünhani dardlarim çoxdu canımda, 
Dürr-gövharlarim hala kandadı. 

Nazlı yar alindan sinasi dağam, 
Sürayya tak yatmamışam, oyağam, 
Şahindan ayığam, qazdan sayığam, 
Dü çeşmim gözlayir, sübhü dandadı .  

Mana bada verib hazreti 8li, 
O na ki, huyuruh demişam: - Beli, 
Qurbaninin fikri, zikri, xayalı , 
Axır ki, matlabi Pari xandadı. 

Qurbanini o gece saxlayıb, çox hörmat eladilar. Sahar açıldı . Qurbani 
camaatla xudafızlaşib buradan yola düşdü, ta ki, galib bir bostana çıxdı .  
Bostançıdan bir yemiş aldı. Oturuh yemişi yedi . İstadi durub getsin, bos
taQçı dedi : 

1- Oğul, gel mana oğul ol, burada bostan, bağ becarib dolanaq. Aşıq
lıqdan ne qazanacaqsan ki, sazı çiynina salıb kandbakand gazirsan? 

Qurbani başını bulayıb dedi : 
- 8mi, man kandbakand gezen aşıqlardan deyilam . Manimki başqadı. 

Qulaq as, bir neça söz deyim, onda bilarsan . 
Qurbani sazı sinasina basıb aldı görak na dedi: 
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Başına döndüyüm, ay Parizada, 
Can içinde cana vermararn seni, 
Neynararn bostanı, neynararn bağı, 
Yüz bağü bostana vermararn sani. 

Dağlarda maralsan, çöllarda ceyran, 
Ordubad, Naxçıvan boyuna heyran, 
Tamaşaya galar cami Gülüstan, 
Küllü Dağıstana vermararn seni . 



Qurbani der, can iç inda can gala, 
Yaş yerina gözlarimden qan gala, 
Camalın görmaya Suleyman gala, 
Taxti-Suleymana vermararn sani . 

Bostançı bunu bela görüb dedi: 
- San eşqdan, qızdan, gözaldan damşırsan . Sandan mana oğul olmaz. 

Get allah-taala işina farac versin ! 
Qurbani bostançı ila xudafizlaşib oradan keçdi . Manzil aldı , daban 

barkitdi ,  ta ki,  galib Ganca yaxıhğında Şeyxin qabrini ziyarat eladi . Üzü-
nü Şeyxin qabir daşına sürtdü. Sonra Şeyxin günbazinda oturuh bir az 
dincalmak istadi. Bir da gördü ki, budu, üç darviş peyda oldu. Darvişlor 
galib Qurbaniya salarn verdiler, aleyk alıb aylaşdilar. Qurbanidan xabar 
aldılar : 

- Oğul, haralısan? Haradan galib , hara. gedirsan? 
Qurbani dedi: 
- Ganca şahatina kedacayam. Burada ŞeyX.in qabriıii ziyarat ela

yiram. 
Dervişlar bir-birila himlaşdilar ki, biz axşama kimi boğazımızı yırtı

nq, beş şahı qazana bilmirik. Biza hörmat qoyan yoxdur. Camaat aşıqlara 
hörmat qoyur, çox pul verir. Galin, bunu da özümüze yoldaş elayak. Ela 
ki, gazdik, dolandıq, qazandıq, sonra başım batıranq, pulları götürarik . 
Bunlar bu fikri elamakda qalsınlar, siza xabar kimdan verim, Pari xanı
mın arnisi oğlu Mahmud baydan. 

Mahmud bay o günü şikara çıxmışdı. Ov gaza-gaza galib Şeyxin qab
rinin yanına çıxdı . Baxdı ki, Şeyxin qabrinin üstünda bir dasta derviş, 
içerilarinde da bir aşıq var. 

Mahmud bay çox sevindi ki, bunu bir az oxutdurub keyfımizi açanq. 
Çünki şaharda Qara Vazir çalıb-çağırmağı qadağan elamişdi. Ela Mah
mud bay bu fikirda idi ki, bu tarafdan dervişlardan birisi Qurbaniya dedi : 

- Oğul, gal san da bizim oğlumuz ol . Bir yerde kendiara gedak, mec
lis keçirak, pul qazanaq. 

Qurbani darvişlarin kalayini başa düşüb dedi : 
- Baba darvişlar, sazla bir neça söz deyim, sonra eybi yoxdur, yoldaş 

olanq. Man da çölçü, siz da çölçü. 
Aldı Qurbani: 

Fand elama, fell i  darviş , 
Bela kar eylamak olmaz, 
Y ıxıban könül evini, 
Mürğü zar eylamak olmaz. 

Mahmud bay aralıdan qulaq asırdı . Gözladi ki, görsün aşıq gerisini na 
cür deyacak . 
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Aldı Qurbani : 

Söyle dardin bilanlara, 
Dard başına gelanlara 
Har üzüna gülanlara 
Etibar eylemek olmaz. 

Qurbaniya getir maza, 
Dard üstünda dardim taze, 
Dard bilani dard bilmaza 
Giriftar eylamak olmaz. 

Söz tamama yeten kimi Mahmud bay atını darvişlarin üstüne sürüb 
dedi : 

- Deyin görüm, bu aşığa ne deyibsiniz ki, o bela oxuyur? Siz aşığa bir 
söz demasaniz, üçünüzü da qırmanclayacağam. 

Dervişlar dediler : 
- V allah , biz heç na demarnişik 
Mahmud bay Qurbanidan soruşdu: 
- Bu darvişlarinki qalsın, indi aşıq, san da de görüm, haral ısan, adın 

nadi? 
Qurbani dedi : 
- Qaradağlıyam, adım da Qurbanidi . 

Mahmud bay dedi : 
- Düzünü de görüm, o dervişlar sana na dedilar ki, san o · sözleri 

oxudun? 
Qurbani dedi : 
...._ Xan sağ olsun, onlar fıkirlaşdilar ki , mani işlatsinlar, sonra da öldü

rüb qazandığımı özlerina götürsünler. 
Mahmud bay dedi: 
- indi man onların başına oyun gatirim, san da tamaşa ele. Bu saat on

ları atın quyruğuna bağlayıb, bu düzü biyabanda parça-parça edacayam . 

Qurbaninin insafı qabul elamadi . Onları Mahmud beyin alindan alıb 
dedi : 

- Qoy çıxıb vanb getsinlar. Neca deyarlar, yaxşılığa yaxşılıq har kişi
nin iş idi , yamanlığa yaxşılıq ar kişinin işidi . 

Beli, Qurbani dervişleri Mahmud beyin qazabindan qurtardı . Mah
mud bay dedi : 

- indi, ay aşıq, bir ağız oxu, agar xoşuma galsa, seni öz evimda sax
layıb, na modab in var, yerina yetiracayam . 

Qurbani sazı döşüna basıb, Mahmud beyin qulluğunda görak na dedi : 
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Yerle göy yoxkan bir nazar qıldı , 

8ritdi gövhari , dürr eyledi şah . . . 



Y ox yerden alemi barqerar etdi, 
Cismini qandilde nur eyladi şah. 

Gatirdi kalarnı cümle cahana, 
Qırxları göstardi ahli-ürfana. 
Peyğambar xitab ın yetdi dahana , 
Habibin söhbatin şur eyladi şah. 

Dirili Qurbani, götür, din indi ! 
Boynundadı malıabbatİn kamandi . 
Darya üstda oynadırdı samandi, 
Özün Cabrayıla par eyladi şah. 

Mahmud bay dedi : 
- Aşıq, san çox yaxşı oxuyursan. Özün da çox kamil adama oxşayır

san. Ölünca man sana xidmat elayaceyam. Ancaq manim Pari xanım ad
lı bir amim qızı var. Gonca xanı Ziyad xanın qızıdı. Özü da dünya göza
lidir. Geneada bir azazil vazir var ki , adı Qara Vazirdi. Bu vazir Pari xa
nımı öz oğluna almaq istayir. Oğlu da bir axmağın biridi .  Aınma hamı 
Qara V azirdan qorxur. Onun qorxusundan bir aşıq oxuyanda Pari adı ça
ka bilmez. indi man sanİ eva aparacağam. Ancaq sanla bir şart kasiram. 
Manim evimda oxuyanda garak ela şey oxuyasan ki, içorisinda Pari sözü 
olmaya. 

8gar Pari adı çaksan , Qara Vazir sanİ da öldürar, manim da naslimi 
kasar. 

Qurbani dedi : 
- Y axşı, şartlarina ama I elaram . 
Mahmud bay dedi : 
- Man deyan kimi oxusan, altımdakı kahar atı da, bir yaxşı saz da sana 

verib, sanİ dünya malından qani edacayam. 
Mahmud boy Qurbanini eva gatirdi . indi siza kimdan xabar verim, 

Pari xanımdan. 
Pari xanım harnin axşam yatıb alami-vayğada gördü ki, butası Qurba

ni Geneaya galib . Yuxudan sarsam ayıldı . Çağırdı başında olan qızları, 
dedi : 

- Qızlar, şahara düşün ! Bu boyda , bu buxunda bir oğlan şahara galib. 
Kim onun yerini öyranib mana xabar gatirsa,  boyunbağımı ona vera
cayam. 

Qızlardan Malaksuma adlı b iri yaman diribaş idi .  Şaharda na olsaydı ,  
o saat bi lardi . O dedi : 

- Man bu saat onun yerini öyranib sana deyaram. 
Malaksuma bütün şahari gazdi,  Pari dediyi boyda-buxunda oglan gö

ra bilmadi. Qız öz-özüna fikirlaşdi :  "Yaxşı ,  man Malaksuma olam, şaha
ra bu sifatda adam galsin, man onu tapmayam? Bu olası iş deyil " . 

4 1 1 



Bu fikir ila eva galirdi .  Mahmud bayin qapısından baxanda gördü ki, 
Pari xanım söyladiyi nişanda oğlan budu burdadı . Dedi : "Manim qıçım 
sınsın. Man har yeri gazmişam, niya buraya girmamişam?" 

Sevina-sevina Pari xanımın yanına galdi . Pari xanım onu gören kimi 
dedi : 

- Ay qız, Malaks uma, gözlarimin kökü saraldı , ürayim partladı , de gö
rüm, na xabar gatirmisan? 

Malaksuma dedi : 
- Xanım, avval-avval müjdami ver, sonra deyim. Vermasan, de-

maram. 
Pari xanım boyunbağını çıxarıb ona verdi . 
Malaksuma gülüb dedi : 
- Bunla uşaq aldadırsan? . .  Üzüyüm yoxdu, qızıl üzük da ver sonra de

yim. Başmağım yoxdu, başmaq ver, sonra deyim. Dadama da bir dast 
paltar, anama da bir çapkan al, sonra deyim. 

Pari xanım onun dediklarinin hamısını verdi. 
Malaksuma güla-güla dedi: 
- Xanım, san dediyin oğlan Mahmud bayin evindadi .  İlahi, o kimin 

yarı olacaqsa, baxtavar onun başına. 
Pari xanım çox sevindi . Axşamı salıb, bir dasta qızla gedib Mahmud 

bayin evina girdi, ela bu zaman Mahmud bay üzünü Qurbaniya tutub 
dedi : 

- Aşıq, başına dönüm, Şeyx günbazinda sana tapşırdığımı yadından 
çıxarma, bir neçasini oxu, ürayimiz açılsın. . 

Qurbani sazı götürüb köklamaya başladı . Pari xanımın bir dasta qızla 
galmayi ona ayan olmuşdu . Sazı sinasina basıb aldı görak na dedi: 

Ay ariflar, bu dünyanın üzünda 
Tazaca açılan güllar sevinsin ! 
Başı ağ lalakli, gülgaz yanaqlı, 
Teliari dağıdan yellar sevinsin! 

Bu vaxt Parinin üzüna yel dayib, onun tellarini dağıdırdı . Onun üçün 
da Qurbani bu sözü deyirdi. Qurbani aldı gerisini : 
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Galsin bahar fasli, açı lsın yazlar, 
Göllara tökülsün ağ quba qazlar, 
Beynişan oğlanlar, şahzada qızlar, 
Onlarla damşan dillar sevinsin ! . .  

Qurbani der: man yernararn narıncı, 
Yar yara baxarmı bela zanncı? 
Almanı, heyvanı, nan, turuncu, 
Onları aynadan allar sevinsin ! 



Mahmud bay dedi :  
- Aşıq, sözlarİn ruhumu oxşadı, canıma yatdı .  Birini da oxu ! 

· Qurbani "baş üsta ! " deyib , aldı sazı : 

Bir parzad göımüşam sizin ellarda, 
Çün cismü canimin namidarıdı, 
Güneş nişanali , qamar misallı ,  
O cahan xubinin cülvedarıdı . 

Dost bilse yarımn galdiyin, neylar? 
Yar yolunda qara bağrını teylar, 
Nasihat qamzana ver ki, qan eyler, 
Gözeller şuxinin sitamkarıdı. 

Mahmud bey dedi: 
- Aşıq, biz şart kasdik ki, Pari adı tutmayasan. 
Pari xanım kanardan qulaq asırdı. Mahmud beyin bu sözünü eşidib 

güldü. Qurbani Pari xanımın güldüyünü görüb, sazı döşüne basdı, dedi : 

Cabinin tacalla, camalın güneş, 
Kulli şeyün balik - allah deyibdi . 

İki qabi-qovsun, qürretüleyinin , 

Bilmiram qanıma ne susayıbdı. 

Tebessüm eylayir hardan nazanin, 
Marifat anlayıb, manasın bilin, 
Ya müşk-anbardi siyah kakilin, 
Ya şabi-yeldadı, ya raqayibdi . 

Elmin madanisan, karemin kanı, 
Sansan bu dünyanın dari�imanı; 
Qurbani ,  basdi, san haddini tanı, 
Melayik üzüna duıma, ayıbdı ! 

Qurbani oxumağın qurtaran kimi, Pari xanım gedib lap pancarenin 
qabağında dayandı . Qurbani dövran sürürdü, saz döşünda oynayırdı. Gö
zünü çevirib gördü ki, Pari xanım pancarinin lap qabağına galib. 
Qurbani onu görcak, ürayi cuşa geldi, sazı sinasina basıb aldı görak ne 
dedi : 

Gece-gündüz vaxtı-bivaxt ağlaram, 
Çeşmim yaşı ceyhun olur, sellanir, 
Yaz mövsimi bülbül dil-dil  ötanda, 
Bağ-bağçalar nargizlanir, gül lanir. 
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Qayıtınaq istaınaz gözüın gözaldan, 
Qayıtsa artırar dardim tazaldan, 
Eliarda qaydadı ruzi-azaldan, 
Gözallerin şamarnası allanir. 

Mard odu ki, işin tuta mardilan, 
8r istasan , keç namarddan, ar di len , 
Ramz anlayan, söz düşünen, dard bilen, 
Alemlarda şöhratlanir, ballanir. 

Könlüm taleb edib, axtarar yarın, 
Xalq içra zay eylar namusun, arın, 
Yar yarına günda olsa maqarun, 
Gönülü şad olur, ruhu tellanir. 

Qurbaniyam, dard çekmişarn nahanlar, 
Xeyalırn sevrnakdi paritak cananlar, 
Yanaşsa üzüna müştaq dahanlar. 
Nafas dayar, cığaları yellenir. 

Dövran qurtardı . Pari xanırn da qayıdıb evlerine getdi , qızlara dedi: 
- Qızlar, rnuradımı aldım. Allah sizi da rnuradınıza yetirsin . Qurbani

nin üzünü gördüm . 
O biri tarafdan Mahmud bay da Qurbaniya dedi :  
- Qurbani ,  axı man sana demişdİm ki, Pari adı tutmayasan. San gene 

da şartİ pozub, Pari adı tutdun. 
Qurbani dedi : 
t- Ay Mahmud bay, vallah, sözün qafiyasi galınadi . Onun üçün qafiya 

yerina dilim dolaşdı, bir pari sözü işlatdim. Mani bağışla, ta dernaram . 
Amma burası var ki, man dediyim pari göydaki parilardandi. 

Beli, yatdılar, sabah açıldı . Mahmud bay dedi: 
- Aşıq , na tamannan varsa, ista. 
Qurbani dedi : 
- Sandan hcç bir şey istamiram. Dünya malı mana lazım deyil . Ancaq 

mana bir adam qoş, gedim sazbanddan bir saz alım. 
Mahmud bay ona bir adam qoşub dedi : 
- Apar bunu sazband Usta Badelin yanına. De ki, buna bir yaxşı saz 

versin. 
Mahmud bay qoşan adam Qurbanini sazband Usta Badelin dükanına 

gotirdi .  Salamrnaleyk, aleykasalamdan sonra Qurbani ona dedi : 
- Usta, mana ele bir saz ver ki,  öz-özüne süxanvarlik elasin. 
Ustanın buna acığı tutub dedi : 
- Yox, sana bir saz verim ki , gedib özü pul qazansın, gatirib sani da 

saxlasın. Bu bir tika uşağın danışdığı söze bax . 
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Qurbani dedi :  
- Usta, niya acığın tutur? Bax, o ası lan sazı istayiram. 
Usta qazablanib dedi :  
- Dada Yediyar kimi usta aşıq o sazı çala bilmir, indi san çalacaqsan? 

Get, hala ağzının qatığını si l ! 
Qurbani dedi: 
- San o sazı mana ver, gerisi ila işin yoxdu . 
Usta Badal sazı alıb acığlı-acığlı Qurbaniya verib dedi : 
- Al, agar sazı dindira bilsan, pulsuz sana bağışlaram, dindira bilme

san, vay sanin gününa l 
Qurbani sazı alıb döşüna , zilini zil, bomini bam eyledi, saz süxanvar

lik e lamaya başladı . Usta Badal bunu göranda lap heyran qalıb dedi:  
- Oğul, o sazı sana bağışladım. 8hsan senin farasatino. Amma götür, 

kirimişca buradan get. Yoxsa Dada Yediyar eşidar, aşına zahar qatar. 
Qurbani dedi :  
- Yox usta, anam mani ela öyratmayib . Sazı kirimişca apara bilmaya

cayam. Bir neça band sanin üçün oxuyacağam, sonra aparacağam. 
Usta Badal, na qadar eladisa , Qurbani razı olmadı . Götürdü sazı, us

taya görak na dedi : 

Usta, bir qız sevdim sizin diyarda, 
Cami gözallarİn o sardarıdı, 
Maşallah, aydı, ham gündü şölasi, 
Mömin kimsalerin sababkarıdı. 

Usta Badal dedi : 
- Oxumağına yaxşı oxuyursan, amma birdan huri-pari adı çakib manim 

evimi yıxarsan ha! . .  San allah , o adı çakacaksana oxuma, kirimişca get! 
Qurbani dedi : 
- Qorxma, man pari adı çakmayacayam. 
Aldı Qurbani gerisini: 

Canan hilsa galdiyimi , can eylar, 
Canın dost yolunda armağan eylar, 
Qaşı callad, qamzalari qan eylar, 
Malaklar şahinin sitamkarıdı . 

Manim darsim alifdadi , beydadi , 
Bir gözal sevmişam, cana faydadı, 
Desalar : Qurbani, bu na sevdadı? 
Söyla : bir Parinin yadigarıdı. 

Usta Pari adını eşidan kimi daxilin dalından çıxıb, Qurbanini italaya
italaya bayıra çıxartdı ki : 
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- Ay qardaş, mani qana calamaq istayirsan? Manla qardaş ki, olmaya
caqsan? Yeri get. Bir bölük colma-cocuğum var, başımı kasdirib düzlarda 
qoyarsan . 

Qurbani birtahar qapının yanında dayanıb dedi : 
- Usta, qorxma, heç zad olmaz, qoy axınnı da deyim, sonra gedim. 
Usta ne qedar eledisa, Qurbanini sakit elaye bilmadi . Sazı döşüna 

basıb dedi : 

Bir Pari sevmişam, sizin ellidi. 
Gözalliyi hamılara ballidi, 
Şux göz, mina gardan, ince bellidi 
Geca, gündüz işim ahü zandı . 

acayib gözaldi, na xoş dilbardi, 
Camalına cümla alam afzaldi, 

Ağzında dişiari lalü gövhardi , 
Sinasi dağiann taza qandı . 

Qurbani der: zülfün ucu xayatdi, 
Qurandakı qulhuvallah ahatdi, 
Desalar sarinda bu na halatdi? 
De ki, bir Parinin yadigarıdı .  

Usta Badal qışqırdı ki : 
- Ay aman, bunun ağzından qan iyi gelir. Bu saat manim balalanının 

başını kasdiracak. Man gediram, dükanı da veriram sana. San ol, dükan 
olsun, istayirsan axşama kimi oxu. 

�s ta Badal talam-talasik çıxıb getdi . Mahmud bay qoşduğu adam da na 
qadar yalvardı ki: _  "Qurbani, gal gedak eva" - Qurbani razı olniayıb dedi : 

- Yox man eva - getmayaceyam. Man şaherin arasına çıxacağam. 
Ganca şaharinda bir daş mehmanxana vardı . Kanardan galan qariblar, 

yersiz adamlar hamısı daş mehmanxananın çayçısında olardı . Qurbani şa
harin arsına çıxıb bir adamdan soruşdu: 

- Qariblar bu şahara gelanda harada qalırlar? 
O adam daş mehmanxananı ona nişan verib dedi: 
- Bax, o mehmanxanada qalırlar, get ora. Bu adam da birbaş qaçıb Da

da Yediyara xabar verdi ki : 
- Aşıq, na durubsan? Bas şahara bir cavan aşıq galibdi , daş mehman

xananın çayçısında gelib-gedana meydan oxuyur. 
Dada Yediyar dedi : 
- O neca aşıqdı ki, bizim şahara galib . Onunla meydana giracayam . 

Özünü da bağlayıb sazını elindan alacağam. 
Dade Yediyar bayaq özünü saldı daş mehmanxanaya . Camaat hamı yı-· 

ğ ışmışdı Qurbaninin başına. Pori xanım da qızları çakib bir kanarda da-
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yanmışdı . Dada Yediyarı göran kimi bir kağız ona yolladı ki : "Ncca ki, 
sağsan , dotanacağını man veracayam. San Qurban ini sındırma . Onunla 
işin olmas ın" . 

Dada Yediyar başını bulayı b dedi: 
- Bela şeylar manim baş ıma girmaz.  Man Dada Yediyaram. Har ye

tan çiynina saz alıb, manim yerimda aşıqlıq elaya bilmaz. O ki bura ga
lib, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Ya bu şaharda o aşıqlıq elama
lidi, ya man. 

Dada Yediyar meydana girib, Qurbanini öz çangina davat eladi . Qur
bani onun qanşarina galib dedi: 

- Ağsaqqal aşıqsan, man i ca van görüb deyişma. Hörmatini saxla, bağ
lanarsan part düşarsan. 

Dada Yediyar acıqla dedi : 
- 8da, san nasan ki, mani da bağlayasan. Bu saat birca kalma ila bo

ğazını qurudub sazını alindan alacağam. Buna bax, yad ölkadan basa-ba
sa galib, burada meydan sulayır. 

Qurbani dedi : 
- Yaxşı,  de gelsin, cücani payızda sayarlar. 
Ustadlar deyirlar ki, bu maclisda Dada Yediyar Qurbaniya üç qatar 

lap o çetin püxta sözlardan dedi . Bu sözlar ela sözlar idi ki, hala heç kas 
aça bilmaınişdi . Biri peyğambardan, biri immamatdan, biri da namrud
dan, şaddan idi . 

Dada Yediyar bazan heç özü da bu qıfılbandalari aça bilmirdi. O bun
ları öz ustadından öyranib, sinedeftar elamişdi. Har yerde ki, çatinliya 
düşdü, bu üç qatarı dalbadal deyib bağlardı, sazını alindan alıb yola salar
dı . Odu ki, indi da bu sözlarİ Qurbaniya dedi. Qurbani sözlarİn üçünün da 
manasını, maxracini açdı . Dada Yediyar da, qulaq asanlar da mat-mahat
tel qaldılar. Yerbayerdan ona "afarin ! "  dediler. Qurbani sazın zilini zil, 
bamini bam elayib basdı döşüna, tazanani sirnlara çakib e la bir qıfılband 
dedi ki, Dada Yediyar qaldı gözlarini döya-döya. İş bu yera çatanda Qur
bani irali yeriyib Dada Yediyara dedi : 

- Usta, manim saninla işim yoxdu. San özün eladin. Man heç vaxt sa
nin kimi ağsaqqalın qabağında saz götürüb meydana çıxmazdım. Mani 
bağışla. Usta ela gena da sansan. İzin versan, man da özümü sana şagird 
bill am. 

Dada Yediyar onun alnından öpüb, döna-döna -alqışlamaqda olsun, in
di siza xabar verim Qara Vazirdan. 

Qurbaninin galib Dada Yediyarı bağlamağı Qara Vazira xabar verildi. 
Qara Vazir çox qazablanib dedi ; 

· 

- Boğazından asdıracağam. Onun na haddi var ki , galib manim şa
harimda tüğyan elayir. Dada Yediyar kimi usta aşığı el içinda xar 
elayir .  

Qara Vazir amr eladi, Qurbanirii .tutub zindana saldılar. Qurbani zin
dana qalmaqda olsun, eşit Pari xanımdan. 
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Pari xan ım Qurbaninin zindana salınması xabarin i eşitdi .  Gözlarinin 
yaşı ab- leysan kimi qınnızı yanaqlan aşağı axmağa başladı . Baş kaniz 
Şahi Xubanı çağırıb dedi : 

- Get, giravala , birtohar zindanbana pul ver. Qurbanini zindandan çı
xart. Hatarn bağças ına gatir. Mirvari boyunbağımı, almaz üzüyüınü sana 
verecayem . 

Şahi Xuban o saat zindanharun yanına geldi . Zindanbana bir-iki qızıl 
verdi .  Qızılı gören kimi zindanbanın gözleri işıqlandı . Qurbanini zindan
dan çıxanb Şahi Xubana verdi. Şahi Xuban onu bir gizli yerde pünhan 
eleyib dedi :  

- Man Pari xanımın xas kaniziyem. San halalik burada otur, axşam 
düşen kimi Hatarn bağçasına galarsan . Pari xanım sani Hatarn bağçasın
da gözleyacak 

Qurbani bunu eşidib sazı götürdü, aldı görak Şahi Xubannan Pari xa
nıma neca sifariş gönderdi :  

Şah i Xuban, manim arzi-halunı, 
8lbat-albat nazlı yara deyarsan ! 
Xasta düşdüm, qaldım onun kuyinda. 
Üzü dönmüş sitemkara deyarsan ! 

Seni o göreeyin elbet dindirdi , 

Aşıq moşuqunu oda yandırdı, 

Dardim anbar-anbar, derınamın birdi, 
Man qalmışam na avara deyarsan ! 

Qazanmadıq bu dünyanın mal ını , 

Geyinmadik yaşılını , alını, 
Dirili Qurbaninin arzi-halını, 
Yalvara-yalvara yara deyarsan !  

Sözünü Qurbani dille da dedi:  
- Şahi Xuban, san get ! Axşamdan bir saat geçandan sonra Hatarn bağ

çasına Pari xanımın hüzuruna özüm galacayam . 

Şahi Xuban galib Qurbanini qurtannağını Pari xanıma söyledi va 
onun sifarişini dedi . Pari xanım çox şad olub axşamı gözladi . 

· 

Bal i ,  Qurbani axşamı saldı , durub yavaşca üz qoydu Hatarn bağçasına. 
Ta ki yaxınlaşıb gördü ki, bağın darvazası bağl ıdı . Başladı bağın dörd ta
rafini gazmaya. Heç bir yandan yol tapmadı .  Bir qadar da harlanib, bir 
su kulufu tapdı . Naalac qalıb baş ladı su kulufu ila içeri girmaya . Qazadan 
bağa bir tülkü dadanmışdı. Ona göra da bağhan gatirib harnan kulufun ağ
zında tala qunnuşdu. Qurbani istedi su kulufundan başını çıxartsın, bir

dan başı keçdi tülkü to los ina.  Çalışı b birtahar başını toladan çıxartdı, gir
di bağa. Özünü yetirdi havuzun baş ına. 81-üzünü yudu. O taraf bu tarafa 
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baxdı .  Pari xanımı görmedi . Hovuzun yuxarı başında bir sarv ağacı var 
idi, onun dibinde oturdu. Çox qamlandi . Sazı sinasina basıb, gözlarini 
sim, göz yaşını tezana elayib, aldı görak na dedi : 

Qam elindan sina yırtdım, baş açdım. 
Hicr alindan dadü bidad eyladim, 
Özüm öz alimla yıxdım evimi, 
Müddailar evin abad eyladim. 

Toxmü hesrat sinarn üsta akdirdim, 
Gözümün yaşıyla balıra yetirdim, 
Cafa çakdim dard xirmanı götürdüm, 
Onun adın töhmatabad eyladim.  

Gözlarimden zarra-zarra yaş kasdim, 
Yar yolunda üz döşadim, baş kasdim, 
Şirin sevdim, Farhad kimi daş kasdim, 
Onu Bisütunda abad eyladim. 

Malaklar yığılmış sabü-solumda, 
Falak mani qoymuş min dard alinde, 
Qurbani der, bivafa yar yolunda, 
Heyif, cavan ömrüm, barbad eyladim! 

Qurbani sözünü tamama yetirib yuxuya getdi. O, biri tarafdan Pari xa
nım bağa galdi . Har tarefi gazdi, Qurbanini tapmadı. Y orulub o da bir 
ağacın dibinde oturdu. Qarabaş galdi hovuzun kenarına. Ela su doldur
maq isteyanda baxdı ki, suda bir adam şekli var. Qayıdıb yuxarı baxanda, 
gördü sarv ağacının dibinde bir oğlan yatıb, ele bil on dörd gecelik aydı,  
bulud altından çıxıb. Özünü itirib, qabı boş götürdü. Pari xanımın yanına 
qayıtdı. Pari xanım qabı alanda gördü boşdu. Acığı tutub dedi : 

- Çapa!, man sani suya göndarrnişdim, bes suyun hanı? Qabı boş ga
tirmisan? 

Qarabaş cavab verdi : 
- Xanım, acığın tutmasın. 8gar man göreni san görsaydin, özün da 

bura galib çıxmazdın. 
Pari xanım soruşdu: 
- Na gördün? 
Qız cavab verdi : 
- Hovuzun başında, sarv ağacının dibinde bir oğlan yatıb, ela bil Yu

sifdi, Kanandan ga l ib . 
Pari bu sözü eşitcak qarabaşı da götürüb geldi hovuzun başına. Gördü 

öz sevgi l is i  Qurbanidi burada yatıb . Pari xanım on iki hörük saçlarından 
bir tel ayırıb, aldı görak na dedi : 
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Şirin yuxusuna qurban olduğum, 
Sarasim et , meluibanım, ay oğlan ! 
Bu hesrat gözlerim baxsın gözüne, 
Tezalensin din, imanım, ay oğlan! 

Genardan baxmaqla doya bilmiram, 
Üzüm üzün üsta qoya bilmiram, 
Xuban yanımdadı, deya bilmiram. 
Aç gözünü, çıxdı canım, ay oğlan ! 

Artırma gönlümün dardi-sarini, 
Yaxşı var, yaman var, burda görünü, 
Başına dolandır mazlum Parini, 
Aç gözünü, yox tavanım, ay oğlan ! 

Qurbani Pari xanımın sözlarina yuxudan ayıldı . Gözlarini açıb Pari 
xanımı başının üstünda gördü. Yerdan qalxıb sazı sinasine basıb, aldı gö
re k na dedi: 

Bu gün na xoş gündü, na xoş saatdı, 
Qadam basdın Pari xanım, xoş geldin! 
Lablarin aşiqa abi-hayatdı, 
Tezaladin ruh-ravanım, xoş galdin ! 

Gözlerin nargizdi, hüsnün mahtaban, 
Açılıb gül, süsan, sünbül, arğavan, 
Zanbağı, yasaman, bargi-ireyhan, 
Fasli-bahar gülüstanım, xoş geldin ! 

Şad eledin Qurbaninin didarın, 
Hasratin çakirdim san kimi yarın, 

Saldın bağa küllü cami dostların, 
Gözeller şahvan canım, xoş geldin ! 

Qurbani baxıb gördü ki, Pari xanım saçlarını darayı b, bahar buludu ki
mi üzüna töküb. Onu göranda eşqi cuşa geldi, aldı görek onun tellarini na 
cür tarifladi: 
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Gündüzün mehridi, gecenin mahi, 
Qüdrat üçün sirri-ilahi ziilfun, 
Ucun tutan gedar haşri-behişta, 
Mömünlarin püştü ponahı zülfiin. 

Şamsi mat eladi camalın şoqi , 

Darida qalmadı qamarin zövqi, 



Katibin arşi ki, cannatin fövqi , 
Nurdan sana çekmiş külahi züJ fiin.  

Qurbani der: gözüın, yuxudan oyan, 
O min bir adı etginan bayan , 
Sarasar yazılıb ayeyi-Quran, 
Katiblar şerh eder, anahi-zülfiin. 

Pari xanım davam gatira bilmayib , aldı görak öz dardini yarına na dil
la izhar eladi : 

Altı yol galınişdim, bımı.mla yeddi , 
Öldüm bu bağçanı gaza-gaza man, 
Dedim: yar sevmişdi.m, unutdu, getdi, 
Öldüm bu bağçanı gazo-gaza man . 

Gözüm doymaz senin kimi canandan, 
Cananın itiran tez olar candan, 
İnanınırsan somş Şahi Xubandan, 
Öldüm bu bağçanı gaza-gl:>za man. 

Pari sana qurban, Dirili Qurban, 
Yolunda fadadı bu baş i la can. 
Bir alimda fanus, yanımda Xuban 
Öldüm bu bağçanı gaza-gaza monö 

Aldı Qurbani görak onun cavabına na dedi: 

Şah-nişin elayir yola düşmüşam, 
Yar, manim galdiyim bilınadinmi sen? 
Dardini çakmakdan deli olınuşam, 
Yar, manim galdiyim bilınadinrni san? 

Man qurbanam senin kimi canana, 
Olmuşarn derdindan dali-divana, 
Dağılsın otağım, ev ila xana, 
Yar, manim galdiyim bilmadinmi sen? 

Qurbani deyar: san sonasan, sona, 
Bir zaman görmasam, yanaram, yana, 
Qarabaş gönderdim ahdi-peymana, 
Yar, manim galdiyim bilmadinrni san? 

Pari xanım Şahi Xubanı qaravulçu qoydu. Sonra Qurbanini da götürüb 
manzi line geldi ,  başladı söhbata . Tainki sabaha yaxın onlan yuxu tutdu. 
Qol-boyun olub yatdı lar. 
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Bir zaman Pari xanım oyanıb gördü ki, gün çıxıb har yeri işıqlandırıb. 
Tez Qurbanini durğuzub dedi : 

- Ay aman, tez ol get, Qara Vazir hilsa, sanİ da öldürecek, mani da. 
Qurbani bunu eşitcak gülümsünüb Pariye bela cavab verdi : 

Ey Salatın, aşıqların sarinda, 
Senin zülfün kimi bişitab olmaz, 
Camalına, Pari, müştaq olalı, 
Bidar olan gözlerimda xab olmaz. 

Misir şehri derlar ona varmışam, 
Yusif-Kanan sevdasına girmişam, 
Man falak ayını göyda görmüşam, 
Y erda senin kimi mahitab olmaz. 

Qurbani der :  budu sanda nazarim, 
Man sani sevmişarn gül üzlü yarım 
Ta san sağ ol, şirin dilli nigarım, 

Man ölsem, bu alam heç xarab olmaz. 

Qurbani sözünü qurtaran kimi, Pari Qurbaninin alinden yapışıb dedi : 
- Qurbani, allahı sevirsan get! Qara Vazir galib görar, seni da öldürar, 

mani da. 
Qurbani dedi : 
- Pari , san allah qulaq as, bircasini da deyim, sonra gedim . Qorxma, 

heç zad olmaz . 

Pari çar-naçar razı oldu. Aldı Qurban i , görak na dedi :  
� 
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Sahar bülbüllari na faqan eyler, 
Düşarsa güzarı çamandan ayrı, 
Salıar-sahar qönçasindan ayrılan, 

Şaqayiqlar gülmaz samandan ayrı. 

Yanında dayanan yoldaşların var, 
Sirrini saxlayan sirdaşların var, 
Senin elin, günün, qardaşların var, 
Manim kimsenam yox, yar, sandan ayrı. 

Dedim, Pari, na elersan mahpara, 
Manim hasrat gözüro heç uymaz xara, 
Bir qatra yaş tökdün, bir da dübara, 
8qiqdan, yaqutdan , yamandan ayrı . 

Qurbani der: magar axır zamandı?  
Sevgi sevgisindan ayrı yamandı, 



Bağnın da l ik-dalik , sinarn peykandı, 
Manim üzüm gülmaz vatandan ayrı. 

Qurbani sözünü qurtarıb , Pari ila görüşdü, bina qoydu getmaya .  O biri 
tarafdan Qara Vazir durub getdi zindana ki ,  görsün bu Qurbani deyilan 
neca aşıqdı. Bütün zindam axtardılar, dustağı tapa bilmadilar. Vazir ora
dan birbaş yügürdü xanın yanına ki, bas bu geca Qurbani yox olub. 

Ziyad xan bu sözü eşitcak qazablanib dedi : 
- And olsun allaha, bu kün onu tapdın, canın qurtardı, tapmadın, senin 

naslini yer üzündan kasacayam . 
Qara Vazirin canına qorxu düşüb dedi : 
- Xan sağ olsun, aman ver, harada olsa axtarıb taparam. Qara Vazir 

yola düşüb Qurbanini axtarmaqda olsun, sana xabar verim Qurbanidan . 
Qurbani düz birbaş Ziyad xanın yanına getdi. Ziyad xan ondan kim ol
duğunu soruşdu. Qurbani dedi : 

Xan sağ olsun, man Qurbaniyam . Zindandan çıxıb, sanin yanına ga l
mişam. Boyun manim, qılınc sanin !  

Ziyad xan qazablanib dedi : 
- Na hadla manim zindamından qaçmı san? ! Bu saat sani tika-tika 

doğradacağam! Hala sanin bu şahara galdiyin has deyil, zindandan da 
qaçırsan? Callad ! 

Callad hazır olub dedi: 
- Xan, manim üçün na buyruq? 
Ziyad xan dedi : 
- Bu aşığın boynunu vur! 
Qurbani gördü ölüm ayağıdı , callad onu öldüracak, üzünü Ziyad xana 

tutub dedi : 
- Xan sağ olsun, aman ver bir neça söz deyim, sonra callad boynumu 

vursun. 
Ziyad xan işara eladi , callad al saxladı . Aldı Qurbani görak na dedi: 

Başına döndüyüm, ay xanlar xanı, 
Gönlümün matlabin bil, ondan öldür! 
San ol tanrı , mana qazabnak olma, 
Lütf ela, üzüma gül, ondan öldür! 

Qam ahl iyam, dindirınİrsan dinmaram, 
Eşq oduna alışmışam, sönmaram, 
Ta ölünca dediyimdan dönmaram, 
Apar yar qoynuna sal, ondan öldür! 

Qurbaniyom, eşq al indan büryanam, 
Ta ölünca man o qıza qurbanam, 
Qulluğunda gözü bağl ı tarlanam, 
Çalış ,  şikar bendin al ,  ondan öldür ! 
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Saraydakılar yerbayerdan xana yalvarıb dediler: 
- Gdalatli  xan, aşığın alı-vabalı sani tutar, şaharimiz viran olar. Onu 

öldürtma . Azad ela, getsin. 
Ziyad xan baxdı ki, doğrudan da, Qurbani öldürülmali oğlan deyil .  

Özü da çox ağıllı-kamalh aşıqdı . Ona rahmi galib calladı azad eladi, dedi : 
- Sani öldürmayib, cavanlığına bağışladım . Get, bir da qatırçının qa

tırını ürkütma. Tez, bu saat Gancadan çıx ! 8gar Geneada qalsan , sani öl
dürtdüracayam. 

Qurbani ondan razılıq elayib, saraydan çıxdı, düz Mahmud beyin evi
na geldi . Mahmud bay ona çox hörmat-izzat elayib dedi : 

- Qurbani, doğrusunu de görüm, san bu Ganca şaharina na matlaba 
galmisan? 

Qurbani dedi : 
- Bey, man aşiqam , maşuqumun dalınca galmişam. 
Mahmud bay dedi: 
- Kime aşiqsan? Düzünü de, gizlatma. 
Qurbani dedi: 
- Bay, man haqq aşiqiyam . Haqq aşiqi yalan danışmaz. İzin ver, na 

matlaba galmişam, onu sazla deyim. 
Mahmud bay dedi : 
- İzindi .  
Qurbani sazı döşüna basıb, zilini zil eladi, bamini bam, aldı görak na 

matlaba galdiyini Mahmud baya na cür dedi : 
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Başına döndüyüm Gancanin beyi, 
Matlebimdi, Pari üçün galmişem. 
Buyur calladlara töksün qanımı, 
Matlabimdi, Pari üçün galmişam. 

Kiçiklardan xata, böyükdan ata, 
Mard iyid odu ki, dediyin tuta, 
Şahlar şahı mena veribdi buta, 
Matlabimdi, Pari üçün galmişam. 

Heç çıxmadım nazlı yann köşküna , 
Bulanmadım anbarina, müşküna, 
Tarahhüm eyla man qarib miskina, 
Matlabimdi, Pari üçün galmişam. 

Qurbani der: diri l iyam , man diri.  
Yolunda qoymuşam, can ila sari . 
Axtardığım yardı ,  şikarım Pari, 
Matlabi mdi, Pari üçün galmişam . 



Mahmud bay dedi : 
- Demeli,  san manim amim qızı Pariya aşiq olmusan? Bu çox çatin 

masaladi . 8mim Parini sana vermayacakdir. Pari xanım ı Qara Vazir öz 
oğluna almaq istayir. Ancaq sana bir yol göstaracayam, o yoldan 
getsan, balka Ziyad xan ın sana rahmi gala, qızını vera . Gedib Ziyad 
xanın qap ısında olan elçi daşının üstünda oturarsan. Qara Vazir ila 
Ziyad xan bazara gedanda seni göracaklor . 8mim Qara Vaziri yanına 
gönderecak ki, get gör aşıq na istayir. Qara Vazir galib sana na desa, 
yaxın durma. Dünya malına aldanı b,  daşın üstündan qalxma. Ela yerinda 
otur ki, otur. Sonra sani amim çağırıcaq. Onda dardini arnima açıb de. 
8mim rabınkar adamdı. Ümidim var ki, haqq aşıqlığına nazaran , Parini 
sana versin. 

Qurbani, Mahmud bay dediyi kimi, geldi Ziyad xanın elçi daşının üs
tünde oturdu. Sabah ertasi Ziyad xan gördü ki, elçi daşının üstünda bir 
aşıq oturub. Üzünü Qara Vazira tutub dedi : 

- Qara Vazir, get gör o, aşıq na istayir. Pul-para istayirsa ver, yola sal 
getsin . 

Qara Vazir ikiqat olub, Qurbaninin yanına geldi. Qara Vazir Qurbani
ni görmamişdi, odu ki , onu tanımadı . Qurbanidan soruşdu: 

- Aşıq, na istayirsan? Na matlaba elçi daşının üstünda oturmusan? 
Pul istayirsan, pul verim. Mal istayirsan, mal verim, ancaq dur burdan 
get ! 

Qurbani dedi : 
- İstayim-zadım yoxdu. Ele bela oturmuşam. Buradan da heç yera get

mayacayam. 
Qara Vazir har na dedi, Qurbani razı olmayıb, ela "xeyr" dedi . Axırda 

acığı tutub dedi : 
- Senin xeyİ! günün olmasın, bas san burda niye oturmusan ki, heç şey 

da istamirsan? Indi ki, beladi , lap istayirsan, ölünca otur. 

Qara Vazir bunu deyib getdi. Ziyad xan soıuşdu: 
- Na oldu? 
Qara Vazir dedi : 
- Xan sağ olsun, heç na istamir, özü da oturduğu yerdan durmur. 
Ziyad xan çar-naçar özü Qurbaninin yanına galib gördü ki, dünan hü-

zuruna galan aşıqdı, dedi :  
- Aşıq, axı man dünan sana amr eladim ki, Geneaden çıxıb gedasan. 

Niya gctmamisan? Mandan na istay irsan? 
Ziyad xanın ağzından bu söz çıxan kimi, Qurbani sazı göynayindan çı

xarıb, aldı görak na dedi : 

Bir Pari sevmişarn sizin ellerde, 
Mani camalına heyran eyledi,  
Bunca bir gözali bulmadı gönül .  
Gazdi bu cahanı, seyran eyledi .  
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asli şahzadadi, ismidi Pari, 
Yolunda qoymuşam can ila sari, 
Bir taklif eyladi , getdim içari , 
Dindirdikca gönlüm xandan eyladi 

Gümüş piyalal im , altun ayaqlım , 
Sürahı gardanlim, qaymaq dodaqlım, 
O ceyran yerişl im, ayna qabaqlım , 
Qurbani der : mani candan eyladi . 

Qara Vazir çoxbilıniş adam idi. Qurbaninin sözlarini anladı. Onun 
matlahini başa düşdü. Ürayinda dedi :  "harif deyasan Pariye yiyalanmak 
istayir" . Odur ki, üzünü Ziyad xana tutub dedi: 

- Xan sağ olsun, aşıqdı da. Ağzına galan sözü deyir. Fikir verma, dur 
gedak. 

- Xan, izin ver, birin da deyim, gör sandan na istayiram . 
Ziyad xanın cavabına gözlamamiş, aldı Qurbani sözünün gerisini : 

Ziyad xan dedi : 

Ellar köçdü yaylağına, dayandı , 
S izin dağdan qar alınağa galmişaın. 
Gönül quşu dövr elayir bu bağda, 
Zanbur manam, bar alınağa galmişam . 

Sevgilimin qaşı Kaba küncüdü , 
Man ölanda kimlar onu yöncüdü? 
Ağız süddü , diş dürr, dahan incidi, 
Sarraf manam, nar alınağa galınişam. 

Başına döndüyüm, şahların şahı, 
Sani gördü gözüm, çekmararn ahı, 
Qurbani der: budu sözün kütahı. 
Müxtasari, yar alınağa galmişam. 

- Qara Vazir, heç kas cürat edib manim gözlarimin içina bu sözü deya 
bilınazdi . Bu aşıq cürat elayib söyledi . Görürsanmi, o manim qızımdan 
ötrü galib. De görüm, na tadbir tökürsan? 

Qara Vazir dedi :  
- Xan, fikrini-zadını dağıtma. Burada tadbir-zad yoxdu. Bela demak-

da san qazını vermak istayirsan, nadi? 
Ziyad xan dedi : 
- Manim fıkrim budu ki, bu aşığı buradan boş qaytarmayım. 
Qara Vazir dedi : 
- Xan, Pari kimi qızı bir aşığa vennak olmaz. 
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Ziyad xan dedi : 
- Qara Vazir, aşığın alı-nalasindan qorxuram . Man onu buradan boş 

qaytara bi lmayacayam. Bir da ki, deyiblar: yaxş ı saxla aşığı, badnamçıdı, 
el gazar. 

Qara Vazir dedi : 
- İndi ki, sanin könlünün quşu uçdu, onu ver bizim ixtiyanmıza, qoy 

onu bir imtahana çakak. 8gar imtahandan çıxsa, görsam ki, haqq aşağıdı, 
qızı verarsan, sözüm yoxdu. 

Ziyad xan razı oldu. Qara Vazir Qurbanini saraya gatirib bir otağa sal
dı . Gözlarini bark-bark bağladı Qırx calladı düzdü, dedi : 

- 8linizi qoyun qılmcm dastasina. Münaccim deyil, ramdar deyil, na 
bi lacak? 

Calladlar Qara Vazirin dediyi kimi eladilar. Qara Vazir dedi . 
- Qurbani, bu saat burada na var, tap görak? 
Qurbani tazanani sirnlara çakib dedi : 

Dedim: könül, sevma xublar xubunu, 
Onun har muyunda yüz min qal olu, 
Sani min balaya giriftar elar. 
Bilmak olmaz qabzasinda al olu. 

Qurbani bunu tapdı . Vazir o saat işaratla calladlara qandırdı ki, qılın
cm dal ını ona taraf qaldırsmlar. 

Vazir na eladiklarini ondan soruşdu. 
Aldı Qurbani, görak na cür cavab verdi : 

Qırxlar maciisinda söylenir adım, 
arşa büland olub dadü faryadım, 
Su yerina qan içici calladım, 
Bilmak olmaz, üryan qılınc dal olu. 

Qara vazir baxdı ki, Qurbani bunu da tapdı . O saat qızı Nigann qula-
ğına dedi :  

- Qızım, indi san tadbir tök ! 
Nigar dedi: 
- Dada, bu aşığı dolaşdırsam mana na verarsan? 
Vazir dedi : 
- Qızım, har na İstasan veraram. 
Qız dedi : 
- Dada, Pari xanımın çanasinin iki tarefinda qoşa xal var. Ürayimizda 

ga l onu tutaq. Qurbani hardan tapacaq ki, bizim ürayimizdan Pari xanı
mın çanasinda olan dörd xal keçir? 

Qara Vazir Qurbaniya dedi : 
- Qurbani, tap görak ürayimizdan bu saat na kcçir? 
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Aldı Qurban i , görak na cavab verdi :  

Camalı Yusifin, ibni-Yaqubun , 
Alama şams olan hüsnü habibin, 
Ala gözlü, şirin sözlü mahbubun, 
Zanaxdanı dörd şöladi xal olu. 

Bu sözdan Nigar lap xırp kiridi .  Mahattel qahb dedi : 
- Daha manim bu aş ığa sözüm yoxdu. Dada , san özünü pis kişi elama ! 

Bu haqq aşığıdı , har şeyi bilir. Qoy Pari xanıını versinlar ona . 
Qara Vazir dedi : 
- Ay qız, dali olma ! Bas qardaşın? Balka man ölam, o, Pari xanıma 

sahib ola. 
Qurbani Qara Vazirin sözüna gülüb, aldı gerisini : 

Güneş na yandırıb , qamer na yaxar, 
Qetralar oyanıb, ümmana axar, 
Qurbani der, kim şahına gee baxar, 
Onun karnaima tez zaval olu. 

Bu imtahanda Pari xanım da kanarda durub tamaşa elayirdi . O, bu iş
lerin hamısını görürdü. Ela ki, Qurbani Qara Vazirin bu imtahanından 
çıxdı, o şad olub şükr eladi. O biri tarafdan Qara Vezir çox meyus olub, 
qam daryas ına qarq oldu. Nigar xanım dadasini kefsiz görüb ded�: 

- Dade , qem yeme ! Qurbanini tora salmaq mena borc olsun. 
Nigann da bunu demakde maqsadi o idi ki, birtahar elayib , Qurbaniya 

özi! getsin, Nigar bir cövüz lapasini bir macmayiya qoyub üstünü bark
bar'k örtdü, gatirib aşığın qabağına qoydu , dedi : 

- Aşıq, çörak ye, sonra gena da başlarsan. 
Qurbani dedi : 
- Xanım qız, payın çox olsun ! Aşıq maclis yaraşığıdı. Aşığı da bela 

qarşılayarlarmı? Sanin çörayini man sazla yeyacayam, - deyib, aldı 
Qurbani : 
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Ayın lam içinda, sin arasında, 
Yar mana gönderdi bir çövüz indi, 
Aylar, il lar hosratini çokdiyim , 
Lütf ey la, lahima birca yüz indi. 

Gözeller yığılıb qıya baxanda, 
Zülfü dal gardanda qıya baxanda, 
Nigar pancaredan qıya baxanda , 
Öınrüınün rişasin birca yüz indi . 



Nigar xalvatce qızlara dedi: 
- Qızlar, daldada gözlerinize sürma çakin. 
Qız lar da:ldaya keçib, gözlarina sürme çekmaya başladılar . Bunu gö

ren Qurbani aldı görak na dedi : 

Gözeller oturmuş göz bulağında, 
Sürma tak qovruldum göz bulağında, 
Qüdrat çeşmasinda, göz bulağında, 
Qurbani, çalxanıb b irca üz indi .  

Qurbani ikinci imtahandan da qurtardı . Nigar Mahi qarabaşı Parinin 
paltan i la bazadi, Parinin şokline saldı, aline bada verdi, Qurbani olan 
atağa gatirib dedi:  

- Aşıq, al yannı. indi san onunsan, o da senin. 
Pari xanım kanarda oturuh ali göyda dua elayiı·di ki, Qurbani imta

hanlardan çıxsın. Mahi qarabaş Qurbaniya taraf gelanda aldı Qurbani, 
görak na dedi: 

Alçaq yerdan duman qalxar, 
Dağı dolana-dolana, 
Göy üzünü alar bulud, 
Mahı dolana-dolana. 

Kimi ağa, kimi nökar, 
Nökar olan cafa çeker, 
Bülbül ağlar, qaş-yaş tökar, 
Bağı dolana-dolana. 

Pari xanım davam gatirmayib, istedi yerindan qalxıb badani Qurbani
ya özü versin. Nigar onu yera basıb qoymadı . Qurbani bunu hiss etdi. 
Aldı körak na dedi : 

Qurbani murada yetdi, 
Canan geldi , burdan ötdü, 
Nobat geldi , mana yetdi, 
Saqi dolana-dolana. 

Qurbani üçüncü imtahandan da qurtarıb, dördüncü imtahana addadı. 
Nigar bir qoyun kasdirdi . Pari xanıma da bir alma verib dedi : 

- Al, bu almanı kas, camaata payla. 
Pari xanım almanı doğrayıb camaata paylamaq istayirdi, birdan fikri da

ğıldı ,  barınağını bıçaq kasdi . Arrnna özü bilmodi, ali ila tellarini geri ele
mak isteyanda birdan bannağının qanı sıçrayıb buxağına düşdü. Bunu on
lann heç biri bi lmadi , ancaq Nigar gördü. Nigar o saat harkdan aşığa dedi: 
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- Aşıq, aradan na keçd i? Onu tapsan bi leram ki , doğrudan da, haqq 
aşığısan ki, haqq aşığı. 

Qurbani dedi: 
- Xanım danxma, bu saat deyaram. Aldı Qurbani: 

Başına döndüyüm, alagöz Pari , 
İşin qurub otağında saqinin, 
Çahar zülfü bir-birina vuruldu, 
Qanlar oynar buxağında saqinin. 

Nigar baxıb gördü ki, Qurbani bunu bildi. Qoyunun qara bağrından bir 
qadar götürüb ocağa tutdu. Qurbanidan aradan na keçdiyini soruşdu. 

Aldı Qurbani:  

Qara bağnın bıçağında saqinin. 
Doğram-doğram olub köza tutulu, 
Sevdiciyim yağnan bala qatılı, 
Ay ila gün bir-birina çatılı .  
Humay kimi dövr eylerarn havada, 
Babam öldü, yetim qaldım yuvada, 
B ir ali allarda, ağzı duada, 
Bir ali da ayağında saqinin. 

Qurbani der: bu dard manda qahnca, 
Canım çıxıb yar xatrini alınca. 
Payız geealarİ sabah olunca, 
Çeşınim yağı çırağında saqinin. 

Nigar xanım o saat Pari xanımın çarqatına birca qırnıq sürma çakdi. 
Bunu ancaq Nigar bildi. Ondan başqa heç kes bilmadi . Öz-özüna fikirtaş
di ki, bunu Qurbanidan soruşacağam, görak bilacak, ya yox? 

Qurbani bunu hiss etdi, aldı görak na dedi : 
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Nazakat vaxtında, xublar çağında 
Baxdım, yar yanağı sayalanıbdı . 
O alma yanağı, büllur buxağı, 
O zahri zülflari halqalanıbdı . 

O zahri zülfleri, köksünde çapras, 
Zar zarbab üstünden, atiası çarkas .  
Vaxası mürassa, çatqısı Gülgaz , 
. Çarqatının ucu sürmalanibdi . 



Qara Vaz ir dedi : 

Qurbaniyam, dardim etdim hekayat, 
Kimlardan eylayim kima şikayat? 
Pariın bir görüno, edam ziyarat, 
Canım yar yolunda cafalanıbdı . 

- Qurbani, bir şartim da var. Yerina yetirsan, Pari xanım saninkidir, 
yetirmesen boynunu vurduracağam. 

Qurbani dedi : 
- Qara Vazir, na qadar şartin varsa de, man Pari xanımın yolunda ha

mısına razıyam. 
Qurbaninin gözlarini bark-bark bağladılar. Qara Vazir bir dasta qız 

topladı. Başladı qızları bir-bir Qurbaninin qabağından keçirmaya ki, Qur
bani onları tanısın. 

Qurbani sazı döşüna basıb başladı qızları birbabir nişan vermaya: 

Na acab sevdaya düşdüm, 
Deyin, bundan Parim galsin ! 
8cal şerbatini içdim, 
Deyin, bundan Parim gelsin ! 

Dağların başı dumandı ,  
Didamin yaşı ümmandı, 
Bu galan Şahi Hubandı, 
Deyin, bundan Parim galsin ! 

Yolunda qoymuşam canı, 
Kipriklari tökar qanı, 
Bu galandi Şahrabanı, 
Deyin, bundan Parim galsin ! 

8ynina geyib qırmızı, 
Yalav-yalav yanır üzü, 
Bu galan vazirin qızı, 
Deyin, bundan Parim galsin ! 

Man ağlararn zarı-zan, 
Bu zülmü götürmez tan, 
Bu galan Qurbani yarı, 
8cob gelsin, Parim galsin!  

Qurbani bu imtahandan da çıxdı .  Nigar dedi : 
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- Dada, man bunun öhdasindan gala bilmadim. Har na fand-fel ela-
dim, tapdı . indi çara ona qalıb ki, makra salam.  

Qara Vazir dedi : 
- Na elayirsan ela, axır ki, qoy Ziyad xanın nazarindan düşsün. 
Nigar geeayarını verdi araya, Parinin yanına galib dedi : 
- Xanım, siza zülm elayirlar. Sizi bir-birinizdan ayırırlar. Man bir 

yaxşılıq elemak istayiram. Sizi burada tak qoyub gedacayam. Heç ol
mazsa doyunca görüşün, danışın. 

Nigar onları aldadıb, aynadan o biri tarafa keçdi , orada gizlendi. Qur
bani ila pari içarida qaldılar. Qurbani sazı götürüb dedi: 

Qam yeme, qam yema, divana gönlüm, 
Hamişe ruzigar bela dar olmaz! 
On bir il çekmişarn zimistan qahrin, 
O na güldü, çevresinda xar olmaz? ! 

Siyah zülfü daraq ile dara gör, 
Öz könlünü öz dardina dara gör, 
Gözallerin neçasini dara gör, 
Özge bağda bela heyva, nar olmaz. 

8gar şahdan bize qazeb olmasa, 
Qazab ataşindan azab olmasa, 
Ortalıqda çuğul, kazzab olmasa, 
Dünya bahar olar, boran, qar olmaz ! 

Har bir adam öz yerinda oturmaz, 
Ağlın zaya vermaz, fahmin itirmaz, 
İgidlar könlüna şübhe getirmez, 
Neca dağdı, quzeyinda qar olmaz? ! 

Sansan Qurbaninin gül üzlü yan, 
Qalsa qürbat elde, artar azarı, 
Sağ olsun dünyada vafalı yarı, 
Bir man ölmagilen dünya tar olmaz! 

Nigar baxdı ki, onun gizlandiyini Qurbani bilibdi. O saat qapıdan iÇari 
girib dedi : 

- Qadanızı alım, man ela zarafat elayirdim. indi çıxıb gediram, söhbat 
elayin. 

Nigar gedib bağda gizlendi ki, görsün bunlar na cür görüşürlar. Bunu 
da Qurbani hiss eladi, aldı görek na dedi : 
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Ay ağalar, ay qazılar. 
Yar yaman allatdı mani,  



81 atdım yarın dastina, 
Yar kanara atdı mani .  

Tor qurdum çeşmim gölüna, 
Qurbanam sonarn telina, 
Düşdüm dilbilmaz alina, 
Aldı, ucuz satdı mani. 

Qurbanidi manim adım, 
Adam atadı bünyadım, 
Şeş atdım, çahar oynadım, 
Axır falak uddu mani. 

Nigar baxdı ki, Qurbani onun gizlandiyini gena da bilib, geri qayıdıb 
dedi : 

- Vallah, getmak istayiram, amma sizin söhbatinizdan ayrılıb geda 
bilmiram. Mani bağışlayın, daha gediram, lap arxayın söhbat elayin . 

Nigar bu dafa doğrudan da çıxıb getdi . Amma Pari ondan şübhali idi. 
Bilirdi ki, Nigar xabisin, ayyarın biridi, gena da gizlana bilar. Odu ki, 
Qurbaninin heç üzüna da baxmayıb bir tarafda dayandı . Qurbani ela bildi 
ki, Pari ondan küsüb. Odu ki , sazı döşüna basıb dedi : 

Durub dolanım başına, 
Aşığından küsen dilbar ı 
Gözlarini dik gözüına, 
Na man dinim, na san dilbarı 

Mina qaddin zabarcaddi, 
Na desan cana minnatdi. 
El köçüb, otaq xalvatdi, 
Galsan alam busan, dilbarı 

İtirmişam maralımı, 
Bir sinasi yaratımı, 
Günüz sabr-qaralımı . 
Geca yu.;"<um kasan dilbarı 

Qurbani özüne haydi, 
Yar hasrati qaddin aydi. 
Na dedim xatrina daydi, 
Bu man dilbar, bu san dilbarı 

Pari arxayın oldu ki, Nigar çıxıb kedib, Qurbaniya taraf döndü. Qur
baninin ürayi atlandı, başı havalandı , gözlari od tutub yandi, dedi :  
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Yar, seni adalet bildim, 
Man qapına dada geldim , 

Çox cafa çakdim yolunda, 
Ömür verdim, bada geldim. 

Labin içib çeşmim qanı, 
Olmuşarn callad qurbanı 
Qoynundu attar dükanı, 
Na acab bu dada geldim . 

Qurbanidi manim adım, 
Mövlamdan aldım muradım, 
Sinandi çarşım, bazarım, 

Şakara, nabata geldim. 

Pari xanım on iki hörük saçlarından bir tel ayırıb döşüne basdı, aldı 
görak Qurbaniya na dedi : 

Aldı Qurbani: 

Aldı Pari : 

Aldı Qurbani : 
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Dardin alım, asınar oğlan. 
Dur gel qoynuma, qoynuma! 
Y azıq canım sana qurban, 
Dur gel qoynuma, qoynuma! 

Ala gözlü, nazlı Pari, 
Y ox, Pari, gala bilmaram. 
Sana qurban canü serim, 
Yox, Parim, gele bilmerem! 

Otağına qadem basdıq, 

Qasdim budu qatam dostluq, 
Salım döşak, qoyum yastıq, 
Dur gal qoynuma, qoynuma! 

Nigar pancaredan baxar, 
Üzüyün barınağa taxar, 
Mekr elar, evmizi yıxar, 
Yox, Parim , gala bilmaram ! 



Aldı Pari : 

Aldı Qurbani: 

Man Pariyam, boyum hasta, 
Zülfüm dal gardanda dasta 
Yerin sallam sinarn üsta, 
Dur gal qoynuma, qoynuma! 

Özüm gördüm aranlari, 
Mana bada veranlari, 
Qurbaninin nadan yan, 
Yox, Parim, gela bilmaram! 

Qurbani gedib ayrı otaqda yıxıldı yatdı. Pari da bu otaqda qaldı . Sahar 
açıldı, sabahınız xeyir olsun, Qara Vazir qızı Nigarın yanına galib dedi : 

- Qızım, neyladin? Qurbanini dolaşdıra bildinmi? 
Nigar dedi: 
- Y ox, dado, man heç zad elaya bilmadim. Özün bir tadbir gör! 
Bunlar bu danışıqda idiler, qasid galib Qara Vazira dedi : 
- Seni Ziyad xan çağırır. 
Qara Vazir durub Ziyad xanın yanına galdi . Ziyad xan üzünü ona tutub 

dedi: 
- Qara Vazir, san güclü adamsan. Garek adaleti da nazarda tutasan. 

Qurbaniya bu qadar zülın eladiyimiz basdi. Gel qızı verak, vanb getsin. 
Biz onun gönlünü sındıra bilmarik. O, haqq aşığıdı. 8vval-axır qız onun
du, san oğluna ala bilmayacaksan. 

Qara Vazir dedi :  
- Xan sağ olsun, manim bir imtahanım da var. Gedak onu da elayak. 

Tapsa, sözüm yoxdu, ver getsin. 
Xan razı oldu. Qara Vazir amr eladi Qurbanini getirdilar bağa. Gözla

rini bark-bark sarıyıb, bir alma ağacının dibine apardılar. Payızın axın idi. 
Bark soyuq idi. Ağaciarın yarpaqları tökülmüşdü. Alına ağacının başında 
bir neça alma qalmışdı. O biri tarafdan Pari xanıma xabar verdilar ki, 
Qurbanini bağa apardılar. Bu defa Qara Vazir onu öldürtdüracak, başına 
çara qıl ! Pari xanım qızlardan da bir neçasini götürüb ayaqyalın, başaçıq 
özünü yetirdi bağa. Qurbani Pari xanımın galmayini başa düşdü, sazı gö
türdü, aldı görak na dedi :  

Axşamdan yağan qar çıxıbdı diza, 
Kasilib bulaqdan yolu qızların, 
Saneyin dolduruh qoyanda düza, 
Üşüyüb barınağı, ali qızların. 
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GözeBor yığı l ıb  hamısı kanda . 

Son0yin doidurub burdan ötanda.  
Ş arnaxı şoddeli  gardanband tanda 
8yrinıcadan keçar beli qızların . 

Qurbani der : bu dardlari hilesiz, 
Qohum-qardaş yığılasız, galasiz, 
Adna axşamında balga qoyasız.  
Kasila qovaası, qalı qızl adn. 

Bu zaman ağacdan yem bir alma düşdü. Qara Vazir o saat almanı götü
rüb gizlatdi ki : "Oğuldusa bilsin. Na bilecak ki, bu vaxt ağacda alma olar?" .  

Aldı Qurbani görak na dedi : 

Üç ay yay dolanıb payız olanda, 

Most olub sığışmır hudağa alma, 
Laladan, qonçadan artıq deyilsan, 
Versana nofsina qadağa, alma! 

Qara Vazir bir dana da nar götürüb o biri cibina qoydu ki, görak na 
deyacak . 

Aldı Qurbani :  

Sanİ yaradıbdı Calili Cabbar, 
Hüsnün kitabının adı gardiyar, 
Özü xırdacana, marnesi gülnar, 
Narnan düzülaydin otağa, alma! 

San ha Qurbaninin can ın üzarsan, 
Qaş oynadıb, gözlarini süzarsan, 
Xasyatindi, aldan-ala gazarsan, 
Yoxdu sana qorux-qadağa, alma! 

Qurbani sözünü qurtarana macal Pari avvalca Qurbani ila görüşen su
yun başına galib, giralanmaya başladı ki, görsün Qurbaninin başına na 
oyun açırlar. Qurbani bunu da hiss etdi. O saat saz� sinasina basıb, gör�k 
na dedi: 
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Heç galmirsan bulaq üste, 
Günde üç yol geliram man , 

Üzüma soyuq baxırsan, 
Üreyini bilirarn man. 

Kaş ki, gözal olmayaydın, 
Saralıban, solmayaydın, 



Mannan aşna olmayaydın, 
Aynianda ölüram rr:m . 

Gül dibini xara qoydun, 
Bülbülü ah-zara qoydun, 
Qurbanin biçara qoydun, 
Gedirsan get, geliram man. 

Qara Vazirin alacı lap kesildi . Bilmerli ki , neylasin. Daha heç bir be
hana tapa bilmayib, qaldı gözlarini döya-döya. 

O biri tarafdan da Pari qızlarla solmnş banafşadan, çiçekdan yığırdı 
ki, ne maqseda buraya galdiyini heç kaf. oı imasin. Qurbani bunu başa dü·
şüh aldı na dedi : 

Başına döndüyüm, ay qaşank Pari, 
Adatdi, darerler yaz banafşani, 
Ağ nazik allaman dar, dasta bağla. 
Tar sinan üstüne düz banafşani. 

Başına döndüyüm, bağa gel, bağa, 
Üzün hörınatindan bağa nur yağa, 
Dasta-dasta darib, ta.x1r buxağa, 
Banafşa qız iylar, qız banafşani. 

Sahar olcaq na biilbüllar oxuşdu . . . 

Hökm olundu, süleymanlar yerişdi, 
Qurbani der : gülün vaxtı sovuşdu, 
Daha iylamarik biz banafşani. 

Bela, arz olsun, Qara Vazir Qurbanini götürüb bağdan çıxartdı. Onun 
fikri başqa idi . Apanb Qurbanini kanarda öldürtmek istayirdi. Pari xanım 
onların kolayini başa düşüb, yavaş-yavaş dallarınca getmaya başladı. 
Qara Vazir bunu görüb fikrindan çekindi Qurbani bunu bildi, aldı görak 
na dedi : 

İstayirsan galib mana yetasan, 
Ayaq götür, ta ki yara yetinca, 
Ömrüm bağçasının gülün dararlar, 
Dost bağından az kanara yetinca. 

Har iyidin sığındığı baı;ma, 
81 aparmaq olmaz haqqın işine, 
Suyu galib çatıb novun başına, 
Hasrat çakir ta ki , para yetinca.  
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Qurbani, sözün yara asta söyle, 
Sızı ldaşır yaram, yar, asta söyle, 
Bir ac qarın doydur, yar, az tas eyla, 
Nigah-nigah könüllara yetinca. 

Vazirle Ziyad xan Qurbanini gatirib Osman adlı bir zatıqırıq beyin 
evinda qoydular. Özlari da başqa otağa girdiler. 

Vazir Ziyad xana dedi : 
- Gal nartaxta oynayaq ! San mani uddun, Pari xanımın ixtiyan san

dedi, ver Qurbaniya. Y ox, man uddum, onda Qurbaninin da, Pari xanımın 
da ixtiyarını ver mana, na elaram, elaram. 

Xan razı oldu. Nartaxta oynadılar. Bir neça defadan sonra vazir Ziyad 
xanı uddu. O saat calladlara amr eladi ki: 

- Qurbanini bu saat bura getirin ! 
Calladlar Qurbaninin yerini öyranib qapıdan içeri daxil oldular. Bu za

man Qurbani çox şirin yuxuya getmişdi. Calladlar ona bir neça çakdilar, 
yuxudan oyadıb dediler: 

- Dur, vaxtın tamamdı ! Ta sana yatmaq yaramaz. 
Pari xanıın özünü tez Qurbani olan otağa salıb dedi :  
- Zalım calladlar, niya döyüb öldürürsünüz? ! Onun magar pasbanı 

yoxdu? Siz allahı magar sevmirsiniz? 
Calladlar onu kanara italayib, Qurbanini döya-döya aparmaq istedi

lar. Pari xanım ağlaya-ağlaya calladlann ayağına yıxıldı, göz yaşı axıtdı, 
banövşa kimi tellarini üzüna tökdü, payız xazali kimi yanaqlarını saralt
dı . Qurbani bunu gören kimi eşqi cuşa geldi . Sazı götürüb, görak rta dedi : 

Xasta düşüb, qürbat elda yataram, 
Bir kimsanarn yoxdu oyada meni. 
O siyah tellarin, şirin dillerin 
Salıbdt sönmayan ay oda mani. 

Evinin dalında çeşmada su var, 
Gözüm gördü, könlüm eyledi qubar. 
Mandan qeyri halka bir sevgisi var, 
Ol sabahdan salınır o yada mani. 

Sansan Qurbaninin gül üzlü yarı, 
Qalsa qürbat elda artar azarı . 
Hardan oğrun baxır o mana sarı, 
Baxışı yandırar ay oda mani .  

Cellad söze fikir vermayib, Qurbanin i döya-döya Qara Vazirin yanına 
apardı. Qurbani içeri giranda gördü ki , Ziyad xan da burdadı . Bir az 
toxdadı . 
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Va zir ona dedi : 
- indi toyunu man tutum, san da tamaşa elo ! 
Qurbani Ziyad xanın üzüna baxdı . Ziyad xan dedi : 
- Aşıq, nartaxtada manim gücüm falaya çatmadı. Taleya uduzdum. 

indi isa Qara Vazirin ixtiyarındasan . 
Aldı Qurbani, görak na cavab verdi :  

Ziyad xan dedi : 

Lamakan şehrindan geldim cana man, 
Canlar ahli bir canana yetişdim, 
8ldan-ala, qabdan-qaba süzüldüm, 
Qatra idim, bir ümmana yetişdim. 

Bir gözelin alayİndan alandim, 
Beli dedim, balasına balandim, 
Yeri, göyü yaradandan dilandim, 
Göhari axtardım, kana yetişdim. 

Qurbani der: göz gözladim, göz aldım, 
Samağ oldum ağılmanddan söz aldım, 
Düz tarpandim, marufumu tez aldım, 
8dab götürdüm, yol-arkana yetişdim. 

- Qurbani , halka senin atandarı , anandan galan oldu. Söyle görüm, sa
ni soroşanlara na cavab verim? 

Aldı Qurbani :  

Yaralandım ürayimin başından , 
Yara deynan, yaralarım bağlasın, 
Oxlanmışam kirpiyindan, qaşından, 
Man ölüram, onu allah saxlasın ! 

Naşı tabib darda dannan etmedi, 
Canan galib, göz evimdan ötmadi, 
Hasrat öldüm, alim yara yetmedi ,  
Vazir da manim tak karnın almasın! 

Qurbaninin derdi haddan ziyade, 
Çağırsam ağamı , yetişar dada, 
Desalar necoldu o binava, de, 
Man al geydim, o qaralar bağlasın ! 

Qurbani sözünü qurtaran kimi , Qara Vazir onu calladlara verib dedi :  
- Apan n onu Gonca çayının üstünda doğrayın, qanlı paltan nı da mana 

getirin. 
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O biri tarafdan Pari xanıın da göz yaşına dam vermişdi , özünü yeyib
tökürdü. Leyli kimi saçlarını dağıdıb üzüna tökmüşdü, dad-fağan elayib 
ağlayırdı . Calladlar onun ağlamağına, sıtqamağına baxmayıb, Qurbanini 
öldürmaya apardılar. 

Axşam idi, toran çalmışdı. İtnan qurd bir-birindan gücla seçilirdi . Gö
yün üzünü qara duman basmışdı. Adamlar ordan-burdan toplanıb, kanar
dan Qurbanin in aparılınağına tamaşa edirdilar. Qurbani Qara Vazirin 
imareti yanından keçanda ayağını saxladı, yalvarıb callada dedi : 

- Hcç olmasa, manim qolumu bir az boşaldın, üç kalma sözüm var, 
deyim, gene bağlayıb aparın. 

Calladlar dediler: 
...:. 8şi , dali-zad olmarnısan ki? Biz seni ölüme aparırıq, ya deyişmaya? 

Ela da şey olar? 
Qurbani dedi : 
- Onda, burda öldürün. Man getmiram . Ta bir neça söz demasam, get

mayacayam. 
Calladlar dediler: 
- Qolunu boşalda bilmarik. indi ki, hökman demek istayirsan , ela qo

lu bağlı de. 
Qurbani qolu bağlı dedi:  

Vazir, sana qarğayıram, 
Haqq dileyin yetirmasin ! 
Göydan min bir bala ense, 
Birin sandan ötürmasin ! 

Evindan düşasan naçaq, 
Sağ gözüne batsın bıçaq ! 
Oğul-uşaq düşsün qaçaq. 
İstadiyİn getirmasin i 

Otunıban ağ otaqda, 
Qan qusasan laxta-laxta, 
Senin görüm ölen vaxtda, 
Dilin kalma gatirmasin! 

Qurbani qaldı burada, 
Çağır, allah yetsin dada. 
Meyidin qalsın arada, 

El yığıl ıb götürmasin i 

Bu zaman göy guru ldad ı , bir ildırım şığayıb Qara Vazitin evin in üstü
na düşdü. Ev gurhagurla uçub yere töküldü. Narilti, gurultu har yeri bü
rüdü. Calladl ar Qurbanini qoyub qaçdı lar. Qara Vazir evinin, uşağının ha-
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yına qaldı . Qurbani yadından çıxdı . Vanafsa, şivan Ganca şaharini tutdu. 
Bir nafar gal ib Qurbaninin qolunu açdı. Qurbani buradan öz dostunun 
evino getdi . Sabah oldu. Ara bir qadar sakitlaşdi . Qurbani tezdan burdan 
çıxıb, Parinin otağına taraf baxdı . Gördü ki, Pari külafirangida başını yas
tığa söykayib ağlayır. Qurbaninin dardi qubar eladi, götürdü sazı, görak 
na dedi : 

Gözal Parim, gal allalu sevarsan, 
Daldalanma, bir da görkaz yara üz! 
Astana gör, yarın astanasında, 
Qulluq eyla, xidmat eyla, yara yüz! 

Sağdan vurdu, soldan çıxdı sağ alam, 
Sağ qoşundu, sol laşkardi, sağ alam, 
Bedahatdı man bu darddan sağalam, 
Tabib birdi, darman minbir, yara yüz ! 

Qurbani der: bura galdim yar için, 
Kas ciyarim, doğra bağrım, yar iç in , 
Yar oldu ki, yardan sonra yar için, 
Yaxa yırta, zülf dağıda, yara yüz! 

Pari xanım axşamı araya verib, Qurbanini çağırdı yanına. Sonra bir 
molla da çağırdı .  Gözünün yaşı ila Şıx oğlu Şaha bir maktub yazdırdı. 
Molla Pari xanıının sözlarini tarsina, öz istadiyi kimi yazmışdı . Mollanın 
kağızda yazdığı sözlar Qurbaniya ayan oldu. Molla kağızı müşammala
yib Qurbaniya vermak İstayanda o dedi : 

- Molla, dayan, qoy bir neça söz deyim, sonra verarsan . 
Qurbani aldı sazı : 

Geca-gündüz bulud keçar havalar, 
Bela getmaz, albat galir bir da yaz . . .  
Oxuyar bülbüllar muğam, havalar, 
Sızı ldaşır yaram, aman, bir da yaz ! 

Bulud olan qalxar havada gazar, 
Aşiq olan yarçün bağrını azar, 
Qavvas olan girar örinda gazar, 
Bir darin var, bir dayaz var, bir da yaz ! 

Qurbani güldasta bağlar oxuna, 
S inarn buta, yarım müjgan oxuna, 
Bir nama yaz, har divanda oxuna, 
Göran deyo, var allarin, bir da yaz ! 
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Molla Qurbaninin sözündan sonra evvelki mektubu cınb Şıx oğlu Şa
ha yaxşı bir nama yazdı . Pari mollanı razı elayib yola saldı . Namani Qur
baniya verib dedi :  

- Qara Vazir bizi bir-birimizdan ayıracaq. Onun hala na qadar başı 
qarışıqdı, man bir maslahat görürarn ki, san bu namani götürüb, özünü 
Şıx oğlu Şaha çatdırasan. O, çox rabınkar şahdı . Balka allah-taala kön
lüna rahm saldı, bize kömak eladi . Yoxsa, heç bir yerdan bize imdad 
yoxdu. 

Qurbani onun sözlarina razı oldu, tadbirina aferin dedi, birca dana al
mazı vardı, onu çıxardıb Pari xanıma verib dedi:  

- Al, bunu yadigar saxla ! Şar demasan, xeyir galmaz, qazadı, halka 
yolda öldüm, itdim. 

Pari xanım dedi : 
- inşallah, heç zad olmaz. San İsfahan kimi yera gedirsan. Sana çox 

xarclik lazımdı . Bütün dünyanın malı hamısı mandadi. Ala, man sana qı
zıl verim, yolda xarclayarsan. 

Bu söz Qurbaniya hark toxundu. Götürdü görak na dedi :  

Bir almaz gönderdim yara yadigar, 
Almadı almazı , bağrı daş Pari, 
Könül talab eler mandan nayim var 
Od tutub cismimi alataş, Pari ! 

Bülbül ayrılığı sitamdi güla, 
Gülabatın naxış süsan-sünbüla, 
Badila mintana, üstdan silsila, 
Sarandazdan töküb başa-baş, Pari ! 

Bir gözalİn alayindan alandim, 
Beli, dedim, balasına balandim, 
Yan çevirdim, har bir yana dilandim, 
Qurbaniyam görüş, halallaş, Pari ! 

Qurbani Pari ila görüşüb yola ravan oldu. Barkitdi çarıqların dabanın, 
qırdı yerin damarın, güna bir manzil, Hacı Bulağa taraf getmayin binasın 
qoydu. Bu getmakda olsun, al xabar Pari xanımdan. 

Pari xanımın Mikayıl adlı bir nökari var idi. Mikayıl Pari xanım ila 
Qurbaninin sirrini bilirdi . Onlar Mikayıldan sirr gizlatmirdilar. Qurbani 
gerlandan sonra Pari xanım Mikayıl ı  çağınb dedi :  

- Mikayı l ,  man özüm da Qurbanini b ir  sınaqdan keçirmak istayiram. 
Ola bilarmi, bir neça qızla oğlan paltan geyinam, san da bizimle geda
san. Onunla işim var. 

Mikayıl dedi : 
- Xanım, niya olmur, çox yaxşı olar. 
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Pari xanım b ir neça qızla barabar kişi paltan geyindi . Mikayılı da gö
türüb Qurbaninin dalınca yola düşdü. B ir müddetdan sonra baxdılar ki, 
Hacı Bulaqda Qurbani bir nar ağacının dibinda oturuh çörak yeyi.r. Onlar 
adarını düz Qurban iya taraf sürdülar . Qurbani baxıb gördü ki , bir dasta 
atlı galir . O, hcç fikir vermadi . Pari xanım dasta i la bir kanarda atdan 
düşdü. Qızların birini çağırıb dedi :  

- Gedib o adama deyarsan ki,  bizim padşah xastadi , rammallar onun 
xastaliyina haqq aşığının başını darman buyurublar. indi gelmişarn sanin 
başını kasmaya. 

Qız Qurbaninin yanına gedib, Pari xanımın dcdiyi sözlarİ ona dedi : 
Qurbani sazı köyneyindan çıxardıb basdı döşüna, görak qıza na cavab 

verdi : 
Sallana-sallana galan salatın, 
Gal bela sallanma, göz dayar sana. 
Al yaşıl geyinib durma qarş ımda , 
Yayın badnazardan göz dayar sana. 

Gal görüm, gal görüm, kimin yansan? 
Hansı baxtavarin vafadarısan? 
Kölgada haslanmiş quzey qansan, 
Saharin yel larİ tez dayar sana. 

Qurbani der: heç kas yarın öymasin, 
Düymala yaxanın çarpaz düymasin, 
Dastala zülflarin yera dayamsin, 
Yollar qubarlanar, toz dayar sana. 

Qız üzünü çevirib Pari xanıma dedi : 
- Gör biza na dcy ir? Bu bizi deyasan qıza oxşadır? 
Qız Qurbaninin çiynindan dartıb dedi : 
- Tez dur gedak ! 
Qurbani dedi : 
- Öldüracaksan, öldüracaksan, qoy bir qatar da deyim, sonra öldür. 
Aldı Qurbani , görak na dedi : 

Uçdu, köç eyladi könül karvanı, 
Mayalar düzülüb yollara doğru. 
Naşı ovçu kasib ov baras ini , 

MaraBar ürküşüb çöllara doğru. 

Alçalsın dağların, görünsün köçü, 
Cannati-mavadı qoynunun iç i ,  
Müattar zülflari ,  müsalsal saçı ,  
Hardam şitab ey lar bel iara doğru. 
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Sevdiyimin iyid imiş atası, 
8skik olmaz heç iyidin xatası, 
Qaşı kaman, sinarn onun butası, 
Qatı yay çakilib qollara doğru. 

Baxçalarda qurudulur barama, 
Naşı tabib malham eylar yarama, 
Dedim: Perim, zülflarini darama, 
Könül kaşta çıxar xallara doğru. 

Qurbaniyam, nalarn yandınr daşı, 
Üstüma galmasin tabibi-naşı, 
Ümmana dönübdü gözümün yaşı, 
Qalxıban axışır sellara doğru. 

Qız qışqırıb dedi: 
- Dur qabağıma düş ! Bilmiram san bizi na hesab elayirsan? Biz 

arvad-zad deyilik ki, biza cşq oxuyursan ! Bu saat başını badanindan ayı
racağam. 

Qurbani dedi : 
- Qoy, bir qatar sözüm var, onu da deyim, sonra hara deyirsan gedaram. 
Qız dedi: 
- Tez de, qurtar ! 
Aldı Qurbani:  

Qapına galmişam, sayılam, sayıl, 
Haqq veren payiara man oldum qayıl, 
Qızıl qıtmağından tökdür homayıl, 
Dünya olsun sana Özü xoşsifatdi, adı xoşnişan, 
Yeriyir qabaqca Mikayıl, Parim! 
Farişte zülflarin tarümar olmuş, 

Asılıb gerdandan hamayıl. Parim. 
nağail, Parim! 
Qurbani qurbandır şahın dardina, 
Darviş bilar xirqa nadi , dari na? 
Ağam qiya baxdı, atdı darina, 
Yetmiş il band etdi Cabrayıl, Parim! 

Qız harkdan qışqırıb dedi : 
- Dur qabağıma düş, sana deyiram. 
Qurbani dedi : 
- Qazablanma, bir qatar da sözüm var, onu da deyim, sonra apar ! 
Aldı Qurbani : 
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Parinin bağında seyran eyladim, 
Almalı , alçalı yaza rast geldim, 
Almasın, heyvasın dardim, döşürdüm, 
Könül istadiyi naza rast geldim. 

Gözeller gözali, gözeller xası, 
Silindi, qalmadı könlümün pası .  
Sinani banzatdim şonqar yuvası, 
Oğlan paltannda qıza rast geldi. 

Qurbaniyam, görcak nazar eyladim, 
Gözallari gördüm, hazar eyladim, 
Yeddis iyla bağda hazar eyladim, 
Hesabda yanıldım, yüze rast geldim . 

Söz tamam oldu.  Qızlar baxdılar ki, Qurbani onlan tanımışdır. Pari xa
nım bir xalvata çekildi, mardana paltarını çıxardıb zanana paltan geydi , 
sonra Qurbaninin yanına geldi . Bir qadar söhbatdan sonra Pari xanım 
Qurbaniya xeyir-dua verib yola saldı, atı minib özü da Geneaya qayıtdı . 

Qurbanı manzilbamanzil gedib Xudaforina çıxdı. Bir kanda çatdı . 
Kanddan keçınak isteyanda gördü bir qoca kişi karpic kasir. 

Qurbani baxdı ki, qoca onun sözlerindan oxuyur. Ancaq düzgün oxu
mur. Bir kalma ordan, bir kalma burdan deyir. Kalmalerin da baş-ayağını 
yeyib, kala-kötür elayir . Bu Qurbaniya çox asar eladi, öz-özüne dedi: 
"Ada, bu kişi maniın sözlarimi niye bela oxuyur. Man mayar bela söz de
mişam? Man zahmet çakib düz ağac akmişam, bu balta ila orasını-bura
sını kala-kötür elayir. B ilsaydim maniın sözlarimi bela oxuyacaqlar, heç 
demazdim" . Qurbani onun yanına galib karpicinin bir neçasini ayaqladı, 
bazisini azdi, bazisini da ayri-üyrü eladi . Qoca qayıdıb Qurbaninin üzüna 
dik baxıb dedi: 

- Oğul, aşıqlar marifatli olar, man axı zahmet çakib o karpiclari 
düzaltmişaın, san niye ela azirsan? Dali-zad deyilsan ki? 

Qurbani dedi : 
- Ay ami, deyasan acığına getdi? 
Kişi dedi : 
- 8lbatta , getdi . Axı man onların üstünda zahmet çakmişam. San 

manim zahmetimi heç elayirsan. 
Qurbani dedi : 
- Pas a kişi, onda san manim sözlarimi niye pis oxuyursan? Baş

ayağını yeyib , kala-kötür elayirsan? Axı o da manim zahmatimdi, onu da 
man zahmet çakib düzaltmişam . 

Kişi diqqatla Qurban iya baxıb dedi : 
- Oğul, san kimsan? 
Qurbani dedi : 
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- Man Qurbaniyam. 
Kişi dedi :  
- Oğul, yaqin sanin sözlarini pis oxumuşaın. Bağışlaginan . Lap yaxşı 

öyranib düz oxuyaram. San bizim elin di l azbarisan . Na dardin var mana 
söyla ! Manim karpic kasmayima baxma. Har na desan, amal elaram. 

Qurbani dedi : 
- emi, manim dardim-zadım yoxdu. Ancaq mana bir neça çörak ver, 

yol çörayim qurtanb. 
Kişi dedi :  
- Oğul, manim yaxşı evim, yaxşı oğlanlanın var. Gedak, bu geca biza 

qonaq ol. Yol çörayi da düzaldim. Gatirib yolda çörak vermak layiq deyil. 
Qurbani dedi : 
- Yox, çörak getirirsan gatir, gatirmirsan, man gediram. 
Kişi naalac qalıb dedi : 
- Onda san bulağın ağzında dur, qoyma su galib laklari dağıda. Man 

bu saat gedib sana çörak gatirim. 
Bali, Qurbani boranin ağzında durdu. Kişi beli ona verib eva getdi. 

Qurbani bark yuxusuz olduğundan uzandı .  Ela bu uzanmaqla Qurbanini 
yuxu apardı . Kişi galib gördü ki, Qurbani yatıb. Su da laklari, arxları da
ğıdıb. Kişi qıymadı onu yuxudan oyatsın. Bu yatmaqla Qurbani düz ax
şamacan yatdı. B ir vada gözün açanda baxdı ki, axşamdı .  etrafına göz 
gazdirib gördü kişi sessiz-samirsiz işlayir, dedi : 

- emi, bas mani niya oyatmamısan? Axşam düşüb ki . . .  
Kişi gülüb dedi : 
- Na elayak axşam düşüb? Xarabalıq-zad deyil ki? gedarik eva, sahar 

tezdan sefer elayarsan. 

jQurbani dedi: 
- emi, qulaq as, bu dağlara bir neça sözüm var, deyim, sonra gedak . 
Qurbani sazını çıxardıb, görak na dedi: 
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Duran dağlar, sizla hamdard olmaram, 
Dağlar, esirgediz qarı da mandan, 
Sayrağibin tana-tana sözleri, 
Vurdu cida, saldı yarı da mandan. 

Bu köyneyin bu yaxası , bu bağı, 
Bu sinamin bu düyünü, bu dağı, 
Bağhan idim, man becerdİm bu bağı . 
Bağhan asirgadi nan da mandan. 

Bu dünya dediyin bir boş alakdi, 
Haqqın min bir adı dilde garakdi, 
Qurbani der: çorxi dönmüş falakdi,  
Cebri la ayrıldı Pari da mandan. 



Söz qurtaran kimi kişi dedi : 
- Doğrudan da, man sanin sözlarinin baş-ayağını ycyinnişam. Kişi 

Qurbaniya yalvar-yaxar eylayib , evina apardı . O gcca qonaq saxladı, çox 
hörmat eladi. Sabah açılan kimi Qurbani kişi ila halal-hümrnat elayib yo
la düşdü. İsfahana getmayin binas ını qoydu . De, güna bir manzil, bir neça 
gündan sonra İsfahana çatdı .  Bir  kişidan xabar aldı : 

- Ay qardaş, Şıx oğlu Şahın yanına gedacayam. Nama gatirmişam. 
Onu göra bilarammi? 

Kişi dedi: 
- Onu göm1ak çatindi . Ancaq man tahrini öyradaram, o yol ila tez ge

darsan. San buradan düz get mehtarxanaya. Mehtarxanada bir mehterbaşı 
var. Bir yaxşı adamdı. Olsun ki, sani Şıx oğlu i la tez görüşdürar . 

Qurbani kişiye dua elayib, düz mehterbaşının yanına getdi. Salam-ka
lamdan sonra mehterbaşı baxıb gördü ki, bir qaşang, kamallı, qarib bir 
oğlandı, soruşdu: 

- Oğul, na tamannaya manim yanıma galmisan? 
Qurbani dedi : 
- 8mi, Şıx oğlu Şaha namarn var. Gelmişarn mani onun yanına apa

rasan. Namani garak öz alimla verem. 
Mehterbaşı dedi : 
- Oğul, Şıx oğlu Şah üç aydan bir atlara baş çekmaya gelir. O gelanda 

man sana xabar veraram, san burada durarsan, galib buradan keçanda 
namani ona verarsan. Bundan başqa ayn alac yoxdu. 

Qurbani mehtarxanada qalmalı oldu. Nağılçı dili yügürak olar. Üç ay 
galdi keçdi. Ş ıx oğlu Şah atlara baxmağa galmadi. On bir ay keçdi, gena 
galmadi . On bir aydan sonra bir sahar Qurbani mehtarxananın qapısına 
çıxınışdı, o taraf-bu tarafa baxırdı , bir da gördü ki, budu Ş ıx oğlu Şah ga
lir. Qurbani onun yolunun üstünda dayandı .  Şah galib keçanda Qurbani 
adab salarnı verdi, namani ona uzatdı . Padşah namani alıb cibina qoydu. 
Atlara baş çekandan sonra gedib qızıl taxta çıxdı . Namani açıb oxuyanda 
gördü ki, Ganca şaharindan Ziyad xanın qızı Pari yazıb ki, "Qara Vazir 
bize zülm eyledi . Mani öz sevgilim Qurbanidan ayırdı. Göz yaşımla sana 
nama yazıb, kömak istayiram. Ey adalatli şah, biza bir alac eyla ! "  

Şıx oğlu Şah mektubu oxuyan kimi karemi cuşa galdi, o saat mehter-
başını çağırıb dedi : 

- O mana nama veren adamı yanıma gatir. 
Mehterbaşı Qurbaninin yanına gedib dedi : 
- Şıx oğlu Şah sani çağırır, ancaq qorxma, toxdaq ol. Na dardin varsa, 

bitdan-biraya hamısını söyle. 
Bali, Qurbani yol aldı , gedib padşahın barigahına girdi. Baş ayib xid

mat maqamında al-al üste dayandı . Şıx oğlu Şah baxıb gördü ki, bu bir 
cavan aşıqdı ,  dedi : 

- Oğlan, na matlaba galmisan? Dardin nadi? Utanıb, çakinib elama. 
Hamısını mana de. 
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Qurbani dedi : 
- Şah sağ olsun, derdimi dil imla desam, dilim yanar. İzin ver, sazla 

deyim. 
Şah dedi: 
- İzindi, de . 
Aldı Qurbani, görek Şıx oğlu Şaha na dedi : 

Mürşüdü kamilim, Şıx oğlu Şahım, 
Bir erzim var qulluğuna, şah manim. 

On bir aydı ser tovlanda bekledim, 
Olsana derdime bir agah manim. 

Şıx oğlu Şah mehterbaşının üzüna baxdı . Mehterbaşı matlabi başa dü
şüb dedi : 

- Şah sağ olsun, bu da bunun baxtındandı. Hamişe üç aydan bir meh
tarxanaya, atlara baş çekmaya galirdin. Bu defa on bir ay çekdi . On bir 
ay bu yazıq manim yanımda qalıb, yolunu gözleyib . 

Şıx oğlu Şah dedi : 
- O  yekelikde Geneade bir adam olmadımı senin arzina qulaq asıb, 

dardina çata? De görüm, kim sana na elayib? Man Qara Vazira divan tu
tacağam. 

Aldı Qurbani , görek na dedi : 

Darin-derin daryalan boyladı, 
Xancar alıb qara bağnın teyladi , 

Oğlu ölmüş Vazir qaza eyledi, 
Getmaz damağırndan dudi-ah manim. 

Yığılıban bir araya geldiler, 

Şirin canım eşq oduna saldılar, 
Döydüler, söydüler, yarım aldılar, 
Axıtdılar göz yaşım billah, manim. 

Talib olan darsin alar pirinden, 

Qevvas ola.ı dürr götürer derinden, 
Gözü yaşlı keçdim Xudaferindan, 
Yüküm oldu qamü-hicran, ah manim. 

Qurbani fikir eladi ki, manim buna heç töhfam yoxdu. Man bundan 
neca tamanna edim. Odu ki, aldı dübara sazı, Görek Ş ıx oğlu Şahdan ne 
cür üzr istedi :  
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Oxuyur bülbüllar, budu, geldi yaz, 
Qurbaninin canı yolunda niyaz, 



Sarim sadağadı, üzüm payandaz, 
Candan qeyri yoxdu matahım manim . 

Şıx oğlu Şah baxdı ki, bu çox ağıllı, kamallı, çox da kamil bir adamdı, 
dedi: 

- Oğlum, de görüm matlabin nadi? Na istayirsan? 
Qurbani sazı dallandirdi : 

Ganca dağlarından, uzaq yollardan , 
Blbatta ki, bir murada galmişam. 
Eşqin sitamindan, çarxin alindan, 
Bir şahım var, ona dada galmişam . 

Faraqat evimda otduğum yerde, 
Oxuyub elmima çatdığım yerda, 
Bir şirin yuxuda yatdığım yerda , 
İçirdiblar mana bada, galmişam. 

Bülbül idim, ayn düşdüm gülüından , 
Falak vurdu,cida saldı elimden, 
Qurbaniyam, Qara Vazir alindan, 
Şıx oğluna şikayata galmişam. 

Söz tamama yetdi . Qurbani sazla dediyin sözla da şaha danışdı. Şah 
hark qazablandi. O saat Becanı çağınb dedi : 

- Becan , gedarsan, bu aşığ ın sevgilisini alıb özüne verarsan . Bgar 
Qara Vazir o yan-bu yan elasa onun bütün naslini qılıncdan keçirib , qa
pısına tikan kolu basarsan. 

Becan "baçeşm! " deyib , o saat Geneaya ravan oldu . 
Bunlar Geneaya galmakda olsunlar, eşit Qara Vazirdan. Qara Vazir 

xabar tutdu ki, Qurbani gedib Şıx oğlu Şaha şikayet elayib , o da Becanı 
göndarib ki, Parini alıb ona versin. Tez öz qohum-aqrabasını başına yığıb 
dedi: 

- Dali Becan galib naslimizi kasacak. Na qayınq ki, baladan qurtaraq? 
Qara Vazir gördü ki, heç kimdan ses çıxmadı. Özü hiylaya al atdı .  Bir 

erkacİ öldürtdürüb, humayın ağına bükdürdü, sas saldı ki, has Pari xanım 
ölüb. Bali, camaat yığıldı. Gancanin yaxınlığında bir mürsal ocağı var, 
bunun yanı qabrsanlıqdı . Erkacİ götürüb qabrsanlıqa apardılar. Bir qabr 
qazıb basdırdılar, sonra da xeyrat vermaya başladı lar. Mollalar dua, Qu
ran oxuyurdular, qız-galinlar ağlaşırdı . Halva payiayırdılar ki, Becan ka
cava ila galib, harnan qabrsanlığın yanında dayandı . Bir adam qasdan qa
bı halva ila doldurub, Becanın qabağına apardı ki : 

- Buyurun, halva yeyin ! Hörmatl i adamımız ölüb. Ona xeyrat veririk. 
Becan xabar aldı :  
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- Ölen kirndi? 
Dediler: 
- Ziyad xanın qızı Pari xanırndı .  
Becan üzünü Qurbaniya çevirib dedi: 
- Oğul, baxtından küs !  Sevgilin ölüb. Başın sağ olsun ! indi da görüm, 

fikrin nadi? Na elayak? 
Qurbani dedi: 
- Becan, izin ver bir neça söz deyim, sonra özün bilarsan, na elayar

san, elayarsan . 

Qurbani sazı çıxarıb döşüna basdı, aldı görak na dedi: 

Falak, sanila ateşmaya bir bela meydan ola, 
Tut alimi, fiirsat seni, lütf ila ehsan ola. 
Getmiş idim mürşüdüma dardima dannan qıla, 
Man na bilim, man gelinca xak ila yeksan ola. 

Kölgasinda zülflarinin bir zaman yatmaq garak, 
Tabutu sarv ağacından, kafani yarpaq garak. 
Tez yuyun, tez götürün ki, manzile çatınaq garak, 
Bari-ilahım, neca qıydın bir bela canan öla. 

Bir gül ki, daramrnirsan, darib xandan eylama ! 
Bir könül ki, höraınmirsan, yıxıb viran eylama ! 
Haqq-taladan sada geldi : Qurbani, qam eylama, 
Qorxum budu: bu gün burada çoxları peşman ola. 

)Qurbani bu sözlarİ deyanda mollalar, camaat hamısı dönüb Qara Va
zira baxdılar. Becan da Qara Vazirin üzüna ters-ters baxdı. Qara Vazir işi 
bela göranda Becana baş ayib dedi: 

- Becan sağ olsun, gördüyün kimi, biz burada Pari xanıma yas qunnu
şuq, ağlayınq. Qurbani sevgilisinin qabri üstünda diz çöküb göz yaşı axıt
maqdansa, galib saz çalır, oxuyur. Man hilmiram bu na cür adamdı? 

Qurbani dedi: 
- Vazir Becan, üçca kalma sözüm var, icaza ver onu deyim, işin na 

yerde olduğunu özün başa düşarsan. 
Becan dedi: 
- De! 
Aldı Qurbani, görak na dedi: 
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Zina ahli bihayalar şamı-hayanı atdılar, 
Adam oğlu yoldan çıxıb, bir-birin aldatdılar, 
Qazılar rüşvat alıb, şariati satdılar, 
Bu divan ki, divan deyil, adalat divan gözal . 



Axşam olcağın maşriqda batdı şams, doğdu qemar, 
Yer üzüna qülqüla düşdü ki, oldu ta seher, 
Bir hüsnü camal gördüm men, ağlım itdi sarasar, 
Parim girib o niqaba, yanında canan gözal. 

Gal biçara Qurbani, garak bu cebre dözasen, 
81 uzadıb o yasaman bağdan bir gül üzasan, 
Yaşı yetirdin alliya, altınışa san, yüza san, 
aslimiz turabdandır, maskanimiz kan gözal . 

Qurbani dedi : 
- Becan sağ olsun, aınr ela qoy qabri açsınlar, gör orada defi:ı olunan na

di? 8gar Pari xanım olsa, manim sazımı alıb, özüınü da onun yanına basdı
rarsan. Yox, agar Pari olmasa, onda görarsan ki, man düz deyiram, ya yox. 

Becan qabri açdınb gördü ki, erkaciD camdayini üryan edib, humayun 
ağına büküb basdınblar qabra. Becan üzün tutdu Qara Vezire, bir da Pari 
xanımın atası Ziyad xana, dedi: 

- Bilıniram, Pari xanım yerdadi, göydadi, haradadırsa, bu saat getirer
siniz bura . Y oxsa, har ikiniz öldürtdüracayam. 

Ziyad xan bütün günahı Qara Vezirin boynuna atdı . Qara Vazir canı
nın qorxusundan o saat Pari xanımı Becanın hüzuruna getirdi, Becan Pari 
xanıma dedi: 

- Mandan çekinib utanma. Düzünü de görüm, bu aşığa gedarsanmi? 
Pari xanım dedi: 
- Becan sağ olsun, man öz fikrimi nama ile Şıx oğlu Şaha yazmış

dım. Amanın bir günüdü . Ne elayirsan ela, mani bu Qara Vazirin alin
dan qurtar. 

Becan dönüb Qara Vazira dedi: 
- Qara Vazir, budu, sana deyiram. Bunların xarcini çak:ib Qaradağa 

apararsan, orada öz xarcin ila bunlara toy elersan, 8gar dediyimi eladin, 
canın qurtardı, elamadin, bütün naslini kasacayam. Şıx oğlu Şahın arnrini 
garak yerina yetiram. 

Qara Vazir na qadar eladi olmadı. Becan ondan toyun xarcini alıb, 
Qurbaniya toy elemaya başladı. Qurbani öz toyunun ilk meclisinda aldı 
görak na dedi: 

Özün şah, aşikar adın haqaylq, 
Özünca cilovdar Cabrayıl, Parim! 
Dua afsunudu firişta zülfün, 
Cami balalardan tafail, Parim! 

Özün naseh, kalarnmda imamat, 
Sacda elar ona günde tamamat, 
8cab norastadi xub qaddü-qamat, 
ôcab şahla, acab şamayı I Parim! 
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O malıram sirrina ayyarlığım yox, 
İqranma, bil ki, inkarlığım yox, 
Manim sandan qeyri heç bir yanın yox, 
Canü baş yoluna ha qayil , Parim ! 

Qurbani, girişmişsan, meydanın darin, 
Oxuyanlar bilir daryanın dürün, 
Bir qıya baxanda yandırdı parin, 
Yetmiş min il qaldı Cabrayıl, Parim! 

Qurbani sözünü tamam eladi . Toy başlandı , yeddi gün, yeddi geca ye
diler, içdilar, çaldılar, oynadılar, hamısı da Qara Vazirin hesabına. Sakki
zinci gün kacavalar bazandi. Qurbani ila Pari Qaradağa yola düşdülar. 
Karvan yola düşanda bir aşıq sazını döşüna basıb, Qurbaninin buradakı 
toyunu bu duvaqqapma ila bağladı : 
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Qaşı qamar, gümüş kamar, 
Qurşayıb bela yaraşır. 
Üzünda xal, dodağı bal, 
Xam şekar dile yaraşır. 
Bir bari bax, beyaz buxaq, 
Darçına, hile yaraşır. 
Darin kamal, güllü dasmal, 
Al gözal ala yaraşır. 
Ay qabağa, gül yanağa, 
Yanağı güla yaraşır. 

Gözlar ala, başa bala, 
Çakilib qara qaşlan . 

Oğrun baxdı, evim yıxdı, 
Etmedi çara qaşlan . 
Zülmü çox , insafı yox, 
Apanr dara qaşları . 

Huş getdi , Macnun etdi, 
Saldı diyara qaşlan. 
Ağıl zaydı , qıldı sayıl, 
Düşmaya çöle yaraşır. 

Qaş oynatdı , işva satdı, 
Mayıl oldum gül camala. 
Bimürvat, verib ziynat, 
Tar andama, xatti-xala. 
İlğar verdi, qasda girdi, 
Sonra düşdü kac xayala. 



Sevdim yaman, çakdim aman, 
8cab düşdüm qeylü qa la, 
Harza sözü, cadu gözü , 
Fitnaya, fela yaraşır. 

Kaman qurub, oğrun durub . 
Mana işva-naz eyleyir. 
Corab toxur, cah-ceh oxur, 
Qumru tak avaz eylayir. 
Yanağı gül, saçı siinbül, 
Zimistam yaz eyiayir. 
Dardim bilir, şirin gülür, 
Pozğun kefim saz eyleyir. 
Sevdim azel, acab gözel, 
Mahala, ele yaraşır. 
Qurban ona örtüb cuna, 
Görasan haralıdı bu? 
Fal açıb, ovçudan qaçıb, 
Dağların maralıdı bu, 
Yan-yan baxır, kirpik qalxır, 
Qaşları qaralıdı bu. 
Dostun atıb, yasa batıb. 
Hüseyn tak yaralıdı bu. 
Örnrün üzür: acab süzür, 
Sonadı, göla yaraşır. 
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Aşıq Qarib 

Size kimdan va na yerdan danışım, Tabriz vilayatinden . Tebriz viia
yatinda Mammad söydagar adında bir kişi vardı. Bunun dünya üzerinda 
bir qızı va iki oğlu vardı. Böyük oğlunun adı Resul, kiçiyinin adı Heydar 
idi, qızının adı isa Nargiz xanım idi. Mammed söydagar bir müddet tica
retle meşğul oldu, o, övladlannı öz tarhiyasi altında böyüdüb haresini 
müayyan yaşa yetirdikdan sonra bunları maktaba qoydu. Bir gün Marn
med söydagar bazarda ahvalını pis görüb harnan saat dükanını bağlaıb 
eva geldi, Arvadı Banıxanım ari üçün yer salıb türkaçara elemaya başla
dı . Amma getdikca Mamınad söydagann ahvalı pislaşdi . Memmad söy
degar bir gün arvadı Banıxanımı çağınb dedi: 

- Arvad, ölüm ki var, yuxu kimi bir şeydir, kim bilir halka bu gün, sa
bah düşüb öldüm. Sana deyacak iki vasiyyatim vardır. Birincisi budur ki, 
oğlum Resul üçün varlı yerdan qız alma, ikinci vasiyyetim de budur ki, 
qızım Nargizxanımı varlıya ara verma. Çünki o tebaqa çox nanacib olur. 

Mammad söydagar vasiyyatin tamam etdikdan sonra ömrünü övlad
lanna bağışladı . Rasul atasını layiqica dafi etdikden sonra başladı ehsan 
vermeye. 

Size kimdan va na yerdan danışım, İsfahan şaharindan. İsfahan şaha
rinde qırx lotu vardı. Neça vaxt idi ki, bu lotuların aline bir ov keçmirdi. 
Bir gün lotubaşı dedi ki, gelin gedak padşahın xazinasini kasak. Lotular 
bu niyyetla evden çıxıb padşahın imaratina taraf galmakda oldular. Gü
no{ta idi . Lotubaşı ertaden yolu baladlayib xazinanin yarılmasını axşama 
qoydu. Vaxt tayin elayib geri qayıdırdılar ki, bir keçal alinda iri qovun 
yolla gedirdi. Lotubaşı keçali tutub qovunu alindan aldı. Keçal ha ağladı 
ki, qovunu ver, lotubaşı vermedi, axırda keçal dedi : 

- Lotubaşı, san qovunu ver, man sana bir xeyirli yer deyim. 
Lotubaşı dedi: 
- O neca yerdir? 
Keçal dedi : 
- Tabriz şaharinda Mammad söydagar deyilan biri vardı. O, bu gün

larda vefat edibdir. Oğlu Resul atasının var-yoxunu ehsan verib, faqir-fii
qaraya paylayır. 

Lotubaşı keçalin qovununu verdi va yoldaşlarına dedi : 
- Uşaqlar, yolçu yolda gerek. 
Qırx lotu bir-birina qoşulub Tabriz deyib yola düşdülar. 
Mammad söydagann oğlu Rasul atasının qırxını verirdi . Axşam azam 

idi. Gördü ki, qapı döyülür, durub çıxdı bayıra . Qapını açıb gördü ki,  bir 
dasta adam-biri molla, biri tacir, biri maşadi , biri axund qiyafasinda qa
pıda hazır durublar. Rasul xabar aldı : 
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- Qonaqlar,siz kimsiniz ve kimi isteyisiniz? 
Lotubaşı dedi: 
- Biz merhum atan Memmed söydagaıın ;;ın yaxın dostlanndadıq. 

Atanın ölümünü eşidib galmişik başsağlığı vcrak 
Lotular ele qapıda başladılar ağlamağa . Rasul ba.-xıb gördü ki , bunlar 

gözlerindan yaşı bahar buludu kimi axıdırlar. Rasul başladı bunlara tesel
li vermeye. O, qırx lotunu qonaq otağına devet etdi. Lotular oturuh bir 
qedar marburnu yalanbaşdan yad edib, göz yaşı axıtdılar. Bunlann içeri
sinda bir axund vardı , başladı yasin oxumağa. Resul bunlan heqiqi dost 
bilib süfra saldı .  Har cür yemekdan araya getirdi . Lotular o ki var yediler. 
Qurşaqlarının altın ı  harkidenden sorıra "fatiha" deyib ellerini süfraden 
çakdilar. Süfre yığıldı , araya çay geldi . Çay vaxtında lotubaşı elini cibiııa 
salıb bir dasta qumar kağızı çıxanb araya atdı. Resul diqqetla baxırdı . 
Yan alıb lotubaşıdan xabar aldı : 

-· 8mi, bu kağızlar na olan şeydir? 
Lotubaşı dedi : 
- Bu kağızların adına qamdağıdan kağızı deyirlar. Biz marhum atanın 

ehsan meclisinda çox ağlayıb göz yaşı tökmüşük. Üreyimiz çox kadar
lanmişdir. Bir qadar bu kağızla oynayaq ki, halka ürayimiz açılsın . 

Resul xebar aldı : 
- Bu kağızı na cür oynayırlar? 
- Bunu bala , pulla oyn:ıyırlar . İstayirsan san da bizimle oyna. 
Resul razı oldu, dedi : 
- Man razıyam, ancaq oynamağı hacara bilmiram. 
Lottıbaşı dedi: 
- Na eybi var, öyrederik bacararsan. 
Başladılar Resula qumar oynamağı öyratmaya . Resul qumar kağızla

nnı tanıyıb oyunu öyrendikdan sonra anasından bir qadar pul göti.irüb 
başladı oynamağa. 

Lotular bir neçe defa bila-bila öz pullanndan Resula uduzdular. Oyun 
Rasulun çox xoşuna geldi, başladı şirin-şirin oynamağa. O vaxta qeder 
oynadı ki, bir vade yan-yöresine baxıb gördü ki, atasının ne pullan vardı, 
hamısını uduzub. Bela ki, saher çörek almağa bir qara quruşu da qal
mayıb . 

Resul ayağa durub qonaqlar üçün yer saldı, özü de öz otağına keçib 
yatdı . 

Sabah açılan kimi lotubaşı ayıldı, yoldaşlarını sasleyib dedi: 
- Uşaqlar, bu beyfarasatda daha pul qalmadı, galin gün çıxmamışkan 

yayınaq. 
Lotular qalxıb here öz yorğan-döşeyini va evda olan ağırdan-yüngül

den na vardısa, yığışdırdıqdan sonra İsfahan deyib birbaş getmakde ol
sunlar. 

Gün bir boy qalxmışdı .  Rasul durub ayağa al-üzünü yuyub dedi :  
- Gedim bir qonaqlara baş çekim. 
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Durub qonaq otağına ga ldikda na gördü, qapı açıqdır, qonaqlar da 
yoxdur. Bir o yana, bir bu yana baxıb gördü ki, yatdıqlan yorğan-döşak 
va balışiarı da aparmışlar. 

Kor-peşman anasının yanına galib onu işdan hali etdi. Rasulun anası 
dedi: 

- Oğul, onlar İsfahan lotutarı imiş, eybi yoxdur, san da gct bir sanata 
qurşan, na edak, falak yazımızı bela yazıbmış . 

Rasul anasının bu sözündan sonra evden bayıra çıxıb b irbaş Rastaba
zara galdi, istedi damirçilik sanatina qurşansın, xoşuna gelmedi . Bir qo
dar irali gedib gördü ki, bir kişi qabağına bir qadar taxta yığıb dülkarİkle 
maşğuldur. Bu sanat da onun xoşuna galmayib, İstadi pinaçilik ila maş
ğul olsun . Bir saata kimi pinaçİ dükanının qabağında durub pinaçitara 
baxdı . Bu sanat da xoşuna gelmedi .  

Rasul birbaş hazar yuxarı getmaya başladı . Gördü ki ,  bir qoca kişi ba
laca bir dükanda oturuh papaq tikmakla maşğuldur . Resul dayanıb düka
nın qabağında diqqatla papaqçıya baxırdı . Qoca papaqçı başını yuxarı 
qaldmb gördü ki, dükanın qabağında bir nafer oğlan dayanıb. 

Papaqçı xabar aldı: 
- Oğul, na istayirsan? 
Rasul dedi : 
- emican, iş axtarıram. 
Papaqçı dedi : 
- Bala, mana şayird durarsanmı? 
Resul dedi :  
- Na üçün durmaram . Aylığım neca olacaq? 
Papaqçı dedi: 
- elinin qabiliyyatina baxaram. 

} Rasul razı oldu. Bir gün cüma axşamı idi , Rasul ustasından izin alı b 
atasının qabrini ziyarat etmek üçün qabiristanlığa yollandı. Atasırum qab
ri üsta oturuh ağladıqdan sonra: - İlahi, mani bu zillatdan qurtar-deyib, 
yenidan ağlamağa başladı. O qadar ağladı ki, bihuş olub yere serildi. 

Rasul yatmışdı, yuxuda gördü ki, Tiflis şaharinda behişt misalı bir 
bağdadır, bunun başının üstünda ceyraıı kimi gözal qız, qaş kaman, gözlar 
piyala, burun hind fındığı, sina Samarqanad kağızı, memelar şamama ki
mi yumurlamb ipak köynakdan baş vermişdir, baxanın aqlini aparır. Bu 
qızın yanında bir derviş, derviş qızın elini Resula uzadıb : 

- Rasul, bu qız tiflisli Xaca Sananın qızı Şahsanamdir, bunu sana buta 
vcriram, çox çakmaz biri-birinize çatarsız, - deyib çekildi . 

Resul Şahsanamin gözall iyini görcak aqli başından çıxıb, del icasina 
ayılıb, gördü ki, qabiristanlıqdadır, amma yanında heç kirnsa yoxdur . Va
hima içeris inde qal ıb , bedenina qorxu düşdü. Ağzı köpüklana-köpüklana 
birbaş ev larina taraf qaçmağa baş ladı . Anası Banıxanım oğlunu bu halda 
gören kimi xabar aldı : 

- Oğul , bu na gündür düşübsan, senin üst-başını kim cınnışdır? 
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Rasul anasının sualına cavab vermayib hönkür-hönkür ağlamağa başladı . 
Rasulun sesina atrafdak ı qonşular yığılıb xabar aldılar ki, na var, na 

olmuşdur? 
Resul dedi : 
- Man dardimi dil ila desam, dilim ahşıb-yanar. Mana bir saz verin, 

dardiıni sazla deyacayam. 
Harnan saat Resul üçün bir saz getirdiler. Resul ürayi alışa-alışa sazı 

sinasina basıb , görak na dedi : 

Qadir haqdan man bir dilek diladim, 
Şükür muradımı verdi, ah manim. 
Cüma axşamında, cüma gününde, 
aranlar yerişdi nazargah manim. 

Ganc yaşımda gördüm dünya qamini, 
Bu zalım faleyin sarancamını, 
Nuş etdim röyada eşqin camını, 
Göründü gözüma doğru rab manim. 

Vaqeada Resula buta verdiler. 
Dolduruh camını buta verdiler. 
Tiflisda Sanemi buta verdiler. 
İşim oldu zikri illailah manim. 

- Resul sözünü tamam edib ağlamağa başladı. Anası Banıxanım oğlu
nun boynunu qucaqlayıb dedi: 

- Oğul, heç bir şey başa düşa bilmadim, açıq de görüm, na demek is
tayirsan? 

Resul sazını sinasina basıb anasını başa salmaq üçün görak na dedi : 

Başına döndüyüm gül üzlü ana! 
Ana, man Tiflisa getmali oldum! 
Bir dilbarin eşqi düşdü sarima, 
Ana, man Tiflisa getmali oldum ! 

8lima almışarn sadafli sazı , 
Falak yazdı mana bela bir yazı. 
Yuxumda görmüşarn bir ala gözü, 
Ana, man Tiflisa getmali oldum! 

Rasulam, alııma dağlar dayanmaz, 
Dardim çoxdur manim kimsalar bilmez, 
Can ana, bu yerlar mana al vermez, 
Bacı, man Tiflisa getmali oldum ! 
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Resul sözünü tamam etdikdan sonra anası dedi : 
- Oğlum, san hara, Tiflis hara? Gel san bizi gözüyaşlı qoyub getına. 
Resul dedi : 
- Anacan, dayanınağa halım yoxdur, gerek man gedim. 
Anası dedi: 
- Oğul, indi ki, gedirsan, bizi da özünla apar. 
Resul razı olub anasını, hacısını va bir da kiçik qardaşı Heyderi yanına 

alıb dost-aşnası ila halal-hümmat etdikdan sonra Tabriz şaharindan çıxıb 
Tiflisa getmaya başladılar. Bir müddet geldikdan sonra yolda bunları 
hark boran tutdu. Haraya getdiidarini bilmayib, çaşıb qaldılar. 

Resul gördü ki, kiçik qardaşı ağlayır, Nargiz hacısı bihuş bir halda ye
ra yıxılıb. Bela bir vaziyyati görerak sazını sinasina alıb öz halına müna
sib görak na dedi: 

Vetenimdan etdin mani didargin . 

Çarxin dönsün falak, Heyderim ağlar. 
Bu duman, bu çiskin, hilmiram nadir, 
Har tarafin neçin, qaralı dağlar! 

Göydan enir yere lapa-lapa qar, 
Bacı, qardaş, ana üzuma baxar, 
Biz ölsek burada sansan günahkar, 
Yarı saldın mandan aralı, dağlar! 

Kimimiz var, burda bizi dindira, 
Kimsana yox, halım yara bildira, 
Qorxum budur tufan bizi öldüra, 
Resul köysü qala yaralı , dağlar! 

Söz tamama yeten kimi boran dayandı. Başladılar yol getınaya. 
Ustad dili yügürak olur. Resul, anası, hacısı va kiçik qardaşı Heydar 

sağ va salamat galib çatdılar Tiflis şaharinda Kotan dağına . Bunlar qarib
dilar. Heç bir yeri tanımayırdılar. Bir qadar yol geldikdan sonra Rasulun 
yolu bir qarının daxmasının qabağından düşdü. Qarı bayıra çıxdı. Resul 
qarını gören kimi sazın sinasina basıb görak ondan na xabar aldı : 

Başına döndüyüm, qurban olduğum, 
Şahr Tiflis dediidari budumu? 
Sanarn yarım malham eyler yaraya, 
Şahr Tiflis dediidari budumu? 

Qarı baxıb gördü ki, bunlar qaribdirlar. Bu tarafdan da Sanamin adını 
çakdi. 

Aldı qarı : 
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Aldı Rasul : 

Aldı qarı: 

Aldı Rasul : 

Aldı qarı: 

Gaza-gaze san de geldin buraya, 
Eşitdiyin şahr Tiflis buradır. 
Sanarn burda malham eylar yaraya, 
Eşitdiyin şahr Tiflis buradır. 

Baxça burda, bağhan burda, bar burda, 
Heyva burda, alma burda, nar burda, 
Xaca adlı bir qohumum var burda. 
Dedikleri, şehr Tiflis budumu? 

Baxça desan, bağhan desen var burda, 
Cana min cür darman desen var burda, 
indi bildim, oğlan, getma, qal burda. 
Eşitdiyin şahr Tiflis buradır. 

Resulam, silinmez gönlümün pası, 
Sarimda dolanır eşqin sevdası, 
Tiflis ahli, Şahsenamin babası . . .  
Dedikleri, şahr Tiflis budumu? 

Meryamam, mardlerin qurban sarine, 
Har axşam Şahsanarn çıxar sarina, 
Qorxma oğlan, verram elin-aline, 
Eşitdiyin şaher Tiflis buradır. 

Söz tamama yetişdi . Dünyada ustadlar dilinda iki cür qarı var. Biri kö-
payi qan, biri ipayi qarı . Bu qarı ipayi qarıdandı . Xoş sifatla Resula dedi: 

- Oğlum, san qal burda, man gedim Şahsanarn xanıma muştuluq verim. 
Resul dedi: 
- Qarı nana, telasma ! 
Qarı dedi :  
- Ay oğul , neca yani talasmayim. Düz bir il ruzigardır ki, Şahsanamin 

na geeasi gecadir, na gündüzü gündüz. Hala manim özümü de burada ay
lıxçt qoyub ki, Tiflis  şaherine yeni gelen qariblarin xabarini ona yetirim. 
indi şükür olsun allaha ki, san özün öz alin-ayağıola galib çıxmısan. Men 
de kasıb bir arvadam. Mana da bir xalet çatar. 
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Resul dedi : 
- Qan nana, bu yaxınlıqda qahvaçi dükanı var, ya yox? 
Qarı dedi : 
- Na üçün yoxdur, istayirsan ela buradaca sizin üçün çay qoyum. Siz 

çayınızı için, man gedim Şahsanama xabar verim. 
Resul dedi : 
- Qan nana, xabari sonra verarsan. Düş qabağımıza, bizi apargilan 

qahvaxarıaya. 
Qarı Rasulgili qatıb qabağına birbaş Deli Mahmudun qahvaxarıasına 

apardı. 
Resul qarının ovcuna bir qızıl beşlik basıb yola saldı. 
Deli Mahmud Rasulun anasını, hacısını arvadlara maxsus oları otağa 

apardı . Qayıdıb Rasuldarı xabar aldı : 
- Ey qarib , hardarı galib, haralara gedarsan? 
Resul dedi : 
- Tabrizdan galiram. 
Qahvaxanada oturanlar Tabriz adını eşidan kimi yerbayerdan dediler: 
- Qarib, Tabrizdan bizim üçün bir neça söz oxu! 
Resul sazın s inasina alıb, görak Tabrizi neca tarif eledi : 

Ay ağalar, gelin siza söylayim, 
Açılar babarda gülü Tabrizin . 
Toyda, bayramlarda atlaz geyirlar, 
Kasilmaz yaşılı, alı Tabrizin. 

Tabrizin etrafı dağdır, meşadir, 
İçinda oturan baydir, paşadır, 
Sakkiz min mahalle, beş min küçadir, 
Çarşısı, bazan, yolu Tabrizin. 

Pahlivarılar qisvat geyir, yağlarıır, 
Cümle bazirkanlar burda aylanir, 
Üç yüz altmış yükü birdan bağlanır, 
8ldan-ala gazar malı Tabrizin. 

Söz tamam oları kimi yerbayerdan "aferin ! "  dediler. 
Bu şaharda Güloğlan deyilan birisi vardı . Bu mağarnda o ali sazlı ga-

lib qahvaxanaya çıxdı, bir-iki hataran-pataran dedikdan sonra dedi: 
- Görasan bu Tiflis şaharinda manim qabağıma bir aşıq çıxa bi larmi? 
Ellik yerbayerdan qalxıb dediler : 
- Güloğlan, sazını vur qoltuğuna var get, san Qaribin qabağında heç 

bir iş göre bilmazsan. 
Güloğlan dedi : 
- Ham o Qarib? 
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Bela dcyanda Qarib ç ıxıb qabağa, alıb sazı sinasina dedi : 
- Giiloğlan, dörd yarpaq söz deyacam, cavab vera bilsan, man bura

dan birbaş Tabrize qayıdacağam va aş ıql ıq sözünü üstümden götüra
cayam. 

8hli-meclis razı oldu, alıb görek na dedi : 

Xabar söyle mana, ay ustabaşı, 
alindaki sazı neca çalırsan? 
8zal mana ulduzlann sayın de, 
Ver cavabıın, qalsın başıo ağnsız ! 

Güloğlan cavab vera bilmadi. Qarib ahb ikinci yarpağını, görak neca 
dedi : 

O neca şeydir ki, dolar, boşalar, 
Ruzigar asdikca yerinda durar, 
Geyiban yaşılı, galar boşalar, 
Ver cavabım, qalsın başın ağnsız ! 

Qarib gördü ki ,  Güloğlan qaçmaq istayir, dedi: 
- Qaçma, axır yarpağını deyim . 
Qarib: 

Qaribam, sualım eşit, döz indi, 
Qavvas isan daryalarda üz indi, 
O nadir ki, baş yox, ali yüz indi, 
Ver cavabım, qalsın başın ağnsız ! 

Söz tamam oldu. Güloğlan baxıb gördü ki, bunun qabağmda dayanan 
halı yoxdur, sazın wrub qoltuğuna çıxıb getdi. 

- Meclis dağılandan sonra Deli Mahmud Qaribdan na üçün galdiyini 
xebar aldı. Qerib başına gelani Deli Malımuda danışıb Şahsanamin ona 
buta verildiyini söyledi . 

Mahmud dedi : 
- Qarib, qam yeme, na qadar bu badanimda can var, Sanemi sana ye

tinnaya çalışacağam. 
Qarib burada qalmaqda olsun, sana xabar verim Şahsanamdan, neca 

ki, Qaribin yuxusuna girib ona Şahsanemi buta verdiler, Şahsanamin da 
yuxusuna girib Qaribi ona buta verdiler. Şahsanarn gün o gündan Qarib 
deyib dali-divana olmuşdu. Bu tarafdan qarı özünü saxlaya bilmayib, ye
tirib ahvalatı Şahsanama söyledi .  Şahsanamin atası eşitdi ki, Deli Mah
mudun dükanına bir qarib aşıq galib,  çalıb-oxumaqda ona tay tapılmır, 
gönnamiş Qaribin ustalığına heyran oldu. Deli Mahmud üçün xabar gön
derdi ki, qonağın göhdarsin bizo. 
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Deli Mahmud Qaribi işdan hali etdi ,  har ikisi o gün Xacanin evine 
getdilar. 

Şahsanamin atası Qaribi xoş sifatla qabul etdi , bir qadar söhbatden 
sona Qarib aldı sazı köklamaya. 

Bu anda Şahsanamin qulluqçusu Ağcaqız gelib keçanda qeribi gördü, 
gözü Qariba düşdü, dayanıb qapının arxasından baxdı. Qarib onu görüb 
har iki tarafdan derdi cuşa geldi, alıb görak ne dedi : 

Bir söz ila elden ele atıldım, 
Bu qerib ellerde yaxdı nar meni, 

Hesretini çakib yandım , kül oldum, 
Ahu gözlüm, ne haldayam, gör meni. 

Sabra taqatim yox, galmaz qararım, 
arşe buland olub ah ile zarım, 
Belli deyilmidir sene ehvalun? 
Saraldıbdı qoynundakı nar mani. 

Qarib bela oxuyanda Ağcaqız özünü saxlaya bilmadi, tez yüyürüb 
Şahsenemin yanına getmakta olsun, aldı Qerib: 

Qarib deyir: getma könül oğrusu, 
Başımdan keçmaz heç sevda ağrısı, 
Sana man söyleyim sözün doğrusu, 
Gal maralım, al maralım, sar mani. 

Söz tamama yetdi, Şahsenamin atası Qaribin bela oxumasından xoşla-
nıö, dedi: 

- Qerib, bu axşam mana qonaqsan. 
Qarib razı oldu. Xaca durub o biri otağa keçdi ki, tadarük görsün. 
Sene deyim Ağcaqızdan. Ağcaqız özünü yetirib Şahsanamin yanına 

axsaya-axsaya dedi: 
- Atanın bir Qarib adında qonağı gelib, sahardan beri ela oxuyur, gel 

tamaşa ele. 
Şahsanarn bir qaravaş da götürdü. Har üçü galib pancaraden bu biri 

otağa baxmaqda olsunlar, Qerib bunları gören kimi alıb sazı görak na 
dedi: 

Ağcaqız dedi : 
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Pancaraden mayıl-mayıl baxan yar, 
Üç gözelin birisina man qurban. 
Şirin canı eşq oduna yaxan yar, 
Uç gözelin birisina man qurban. 



- Xanım, bu maniın üçün oxuyur. Bayaq da mani gören kimi oxudu . 
Şahsanarn Qaribi gören kimi bildi ki, bu onun butasıdır. Ağcaqıza ca

vab vermedi . Ağcaqız bir az da özünü qabağa verdi. 
Aldı Qarib: 

Birisinin ayağmda masti var, 
Birisinin can alınağa qasdi var, 
Birisinin burda yax.ın dostu var, 
Üç gözelin birisina man qurban. 

Ağcaqızın ayağında mast vardı, mast adı eşidan kimi dedi : 
- Gördünüz, manim üçün oxuyur. 
Bunlar başladılar çekişmeye , kiçik qulluqçu da qarışdı bunlara. Qarib 

bunu göranda axır yarpağı görak neca tamamladı:  

Üç gözelin biri bize qohumdur, 
O birisi al daymamiş qovundur, 
Aşıq Qarib, birisi senin ovundur, 
Üç gözelin birisina.. man qurban. 

Söz tamama yetdi, Ağcaqız yena dedi: 
- Xanım gördünmü, menim üçün oxuyur. 
Bela deyanda Şahsenemin alinde aynası vardı, aynanı alinda tutub 

gözlerindan bahar buludu kimi yaş axıtdı. 
Qarib butasım bela göranda yenidan sazı alıb, görak na dedi: 

Sarxoş-sarxoş baxır eyvan otaqdan, 
Şahsanarn alinda aynası gözal, 
Cümle alem gelir tamaşasına, 
Büllur piyalasi, sağnsı gözal. 
Yar meni dindiTir şirin dil ila, 
Göze sürma çakir gümüş mil ila, 
Otağı bazanib qızıl gül ila, 
Süsani, sünbülü, xalısı gözal. 

Alışan otaqlı, xoş imaratli 
Gözeller içinda qeddi-qamatli, 
Ahu baxışlıdır, laçm cüratli, 
Uçmağa, qonmağa, cıqqası gözal. 

Aşıq Qarib sözünü deyar avazla, , 
Dindiranda canım 8.lır, o nazla, 
Yarım eyvanında cüt qoşa qızla, 
Şahsanarn aladır, hamısı gözal. 
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Söz tamama yetib , Şahsanarn bir qadar toxdaq tapıb qızlarla öz otağı
na çekildi . 

Xaca gal ib çıxdı , bir qadar şirin söhbatdan sonra maclis quruldu. Tif
lisin yaxın-uzaq yeriarindan Qaribin meclisina axışıb ga ldilar. Xaca dedi :  

- Qarib , mana 8rzurumu tarif ele, sasin mana çox xoş galib . 

Xaca bela deyanda görak Qarib na dedi : 

Ağalar, arzima bir qulaq verin ! 
Adı dilda dastandır 8rzurumun, 
Bir bela safalı yer göıünrnayib, 
Şam dilda dastandır 8rzurumun. 

Safalıdır o yerlerin havası,  
Har tarafdan galir bülbül sadası, 
Ahular yığnağı, laçın yuvası, 
Adı dilda dastandır 8rzurumun. 

Qarib sözünü tamam etdi , qonaqlar yeyib-içdikdan sonra hara öz man
ziline getdi . Qarib üçün Xaca yer salıb otaqlann birinda onu rahat etdi. 

Şahsanarn geeani araya salıb Ağcaqızı Qaribin dalınca göndarib özü 
bunlan bağda gözlamakde olsun. 

Ağcaqız qalxıb Qaribin yatdığı otağın qabağına geldi . Qarib yatma
mışdı. Ağcaqız pancaraden onu sasladi . Qarib pancaredan boylanıb gör
dü ki, gelen Ağcaqızdı . Xabar aldı : 

- Na üçün geldin? 
Ağcaqız dedi : 

. - Qarib, Şahsanarn sani bağda gözlayir. 
t Qarib Şahsanamin adını eşidan kim i özünü pancaredan atıb, Ağcaqız

la bağa getdilar. 
Şahsanarn üç gecelik ay kimi ağaciarın arasından çıxdı. Yaşı lbaş sona 

kimi bulaq başında durub, Qaribin yolunu gözlayirdi . Qarib özüpü yetirib 
gördu ki, bulaq başında butası dayanı b siyah saçiann höıür, şövqü da suya 
düşüb, gözleri intizardadır, dedi: 

Ey dili-qafıl, dil ila buna yanaşsam, dilim alışar. Alıb sina sazım, gö
rak na dedi : 
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Bulağın başında saçın höranda, 
Göründü gözüma maya qaşlann , 
Gör neca düşübdür sulara şövqün, 
Banzayir üç günlük aya qaşlann . 

Camalın veribdir cahana şövqü, 
Har balıarda artar bülbülün zövqü , 

Y andırdı qalbimi camal ın şövqü 
Oxşayır göz üsta yaya qaş lann. 



Qaşlann bezirgan, gözlerin xaca, 
Baxışın sehirgar, yanağın qönça, 
Sevindir Qaribi barı bir geca, 
Ağlıını veribdir zaya qaşların.  

Söz tamama yetdi. Şahsanarn dönüb Qaribi dalı qatda göran kimi atı
lıb boynuna sarıldı, iki aşiq sarmaşıq kimi sarılıb bir-birine, yumşaq atla
rın üstünda uzandılar. Ağcaqız da bir tarafdan bunların keşiyini çakmak
da olsun. 

Salıarİn tarniz yeli Şahsanamin ruxsarına dayib ayıltdı Qarib dedi : 
- Ey manim gözümün İşığı, qalbimin soltanı, gedirsan, nadir? 
Şahsanarn dedi : 
- Bali, gediram, mani atarndan ista, atam mani sana verar, vermese, 

man heç kima getmayacam. 
İki hasratli abd-peyman edib aynldılar. 
Qarib Şahsenarndan aynlaraq anasının yanına galib dedi : 
- Ana, Şahsanemi manim üçün ista. 
Qaribin anası Dali Mahmudu da özü ila götürüb Xacanin yanına gel-

diler. 
Qeribin anası Şahsanemi qayda üzra oğlu üçün istedi. 
Xaca dedi : 
- Na eybi var, razıyam, ancaq oğlun qırx kisa qızıl başlıq vermelidir. 
Qaribin anasının boğazının yolu qurudu, birbaş oğlunun yanına galib 

dedi .  
- Oğul, Xaca qırx kisa qızıl istayir. 
Qarib dedi: 
- Ana, allahın körneyi ila qırx kisa qızıldı qazanaram. 
Qarib sazını alıb evdan bayıra çıxdı. Galib Dali Mahmudun yanına, 

Xacanin dediyini ona yetirdi. Dali Mahmud dedi: 
- Oğul, allah karimdir, sebr et, görak işin axm haraya çıxır. 
Qarib burada qalmaqda olsun. 
Şahvalad Şahsanamin arnisi oğlu idi . O, eşitdi ki, arnisi qızını Qarib 

adında bir nafar tabrizli istayir, qız da onu istayir, elçi gönderdi arnisinin 
yanına. Xaca Şahsanemi Şahvalada nişanladı. Elçilar mübarekbad edib 
bu şad xabari Şahsanama yetirdilar. 

Şahsanarn eşitdi ki, atası Qaribin elçilarini radd edib, Şahvetada söz 
verib, günü oldu qara, geca-gündüz Qarib deyib ağlamağa başladı. 

Bu tarafdan Şahvalad gözal bir xonça tutub bir imansız qarı tapıb xon
çanı gönderdi Şahsanarn üçün. 

Qarı Şahsanamin yanına galib xonçanı qoydu qabağına. Şahsanarn 
xaber aldı : 

- Qarı nana, bu xonçanı kim göndarib? 
Qarı dedi :  
- Bıy, qadan al ım, neca ki ,  kim göndarib, senin nişanlın Şahvalad ! 
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Şahsanarn Şahvalad adını eşidan kimi xonçanı alıb tul ladı . Ağcaqıza 
da tapşırdı ki, köpak qannı atın pillakandan, itib getsin cahannama . 

Ağcazız qarını italayib saldı pillekanden aşağı . Qarı diyirlana
diyirlane enib, - vay öldüm ! - deyib, onbas ını tuta-tuta özünü yetirdi Şah
valade. 

Şahvalad qarının galmayini görcak, çıxıb xebar aldı : 
- Qarı nana, neca geldin? 
Qarı dedi : . 
- Ağnn ürayima, neca gelacayam? Nişanlın Sanarn xonçanı mandan 

qabaq hayata tullayıb özümü da o qadar döydü ki, rabmatlik nanamin adı 
yadımdan çıxdı . 

Şahvalad dedi : 
- Qarı nana, san dünyagörmüş bir adamsan, biz nece edak ki, Qaribi 

bu Tiflisdan redd edak? 
Qarı dedi : 
- Na bilim, man sizin işinize qatışan deyilam . 
Şahvelad cibindan bir çanga pul çıxardıb qarının ovcuna basıb dedi : 
- Qarı. nana, na olar, fikirleş görak. 
Qarı pulu gören kimi gözleri işıqlanıb dedi: 
- Manim gözüm üste. 
Qarı aynlıb Qaribi axtarmaqda olsun . 
Şahsanamin Qariba aşiq olması va Şahvaladin adamını qovması xa

bari qızın atasına yetişdi . O, öz arvadını Şahsanamin yanına gönderdi ki. 
"get qızına öyüd ver, bizi biabır elamasin. Qarib kasıb bir oğlandır, o bize 
tay deyil ' ' .  

Şahsanamin anası durub qızının yanına geldi, arinin dediyini qızına 
söyledi , Şahsanarn başını aşağı salıb bahar buludu kimi gözündan yaş 
aiıda-axıda görak anasına na cür cavab verdi : 

Başına döndüyüm gül üzlü ana, 
Ana, man yazığı na dindirirsan? 
Südünü ammişam, man qana-qana, 
Ana, man yazığı na dindirirsan? 

Sarılıxda heyvalardan sarıyam, 
İsmim pakdır, sulardan da duruyam, 
Vermasaz da men Qaribin yarıyam, 
Ana, men yazığı na dindirirsen? 

Şahsanarn bela deyanda anası onun ağzına bir silla vurub dedi : 
- Man deyiram bizi biabır eleme, san deyirsan, man Qaribin yanyam. 
Sanarn dedi , onda qulaq as : 
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Qaynasın, qaynasın peymana dolsun, 
Qoy saralsın güli irangim solsun, 



Bu işe al vursan, dörd oğlun ölsün, 
Ana, man yazığı na dindirirsan? 

Şahsanarn qurbandı oğlun Habiba, 
Mani salmagilan qeyri tabiba, 
Ana, razı olun gedim Qariba, 
Ana, man yazığı na dindirirsan? 

Söz tamam oldu, anası çıxıb getdi , Şahsanarn oturob ağlamaqda va 
Qaribin yolunu gözlamakde olsun. Sana deyim Şahvaladin qarısından. 

- Qarib oturmuşrlu daş üste, vatana doğru baxırdı. Qarı özünü Qariba 
yctirib onu tanırnamazlığa vurub dedi : 

- Oğul, bu aralarda tabrizliQaribin evi haradadır? 
Qarib xabar aldı: 
- Qarib neyina garakdir? 
- Mani Şahsanarn göndarib. 
Qarib Şahsanamin adını eşidan kimi qalxıb dedi : 
- N  ana, Qarib manam. Tez de görüm, Şahsanarn na xabar göndarib? 
İmansız qarı özünü yere vurub gözünün yaşını axıda-axıda dedi : 
- Oğul, maniın sana yazığım galir, san Şahsanarn deyib Tabrizdan 

buraya durub köç-külfatnan galibsan. Amma Şahsanarn sana çox vafa
sızlıq etdi .  

Qarib xabar aldı: 
- Ncca? . . 
Qarı dedi: 
- Necasi yoxdur. Odur, Şahsanarn arnisi oğlu Şahvalada nişanlandı, 

bu gün-sabah da toyu olacaq, özü da mani gönderdi ki, sana deyam ta bir 
da san Şahsanarn adını çakmayasan. 

Qarib qarıdan bela eşidanda ürayi damirçi kürasi kimi od tutub yandı. 
Sazını aline alıb Şahsanamin bağına geldi . Bağa girib gördü ki, Şahsana
min hamişe gazib-dolandığı bağ bu gün ele sakitlikdir ki, gal görasan, ba
ğın har tarafindan qam insanın üreyine qara yağış kimi yağır. O, bir qa
dar da Şahsanamin yolunu gözlayib gördü ki, galib çıxmadı . Qaribin dar
di tazalandi, Şahsanamin ona gönderdi yi sözü xatırlayıb sazını alıb, bu 
münasibatla gö�ak na dedi : 

Xaraba qalasan Tiflis şahari, 
Heç sanda oynayıb gülen yoxumuş, 
Bülbül susub, bağ pozulub, gül solub. 
Y ad bağların etibarı yoxumuş 

Man gedirdim dostum çıxdı qabaqdan, 
Acı_ sözün salmaz mani damaqdan, 
B izim güldan yad güllara qonmaqdan, 
Yad sonanın etibarı yoxumuş 
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Aşiq Qarib galmaginan yad oldu, 
Sınıx könlüm malul oldu, şad oldu, 
İstek l i  dilborim bizdan yad oldu, 
Yad olanın etibarı yoxumuş. 

Qarib günü axşam etdi .  Şahsanarn çıxmadı . Qaş qaraldı, Tiflisin bütün 
lampaları yandı, kasıb-kusub evine çekildi . Şahsanarn yena da gelmedi .  
Qarib qarımn sözünü tasdiqlayib dönüb getmakda olsun. Şahsanamin 
birdan yadına düşdü ki , Qarib hardanbir bağa gelir. Ağcaqızı çağınb 
dedi : 

- Get gör, Qarib bu taraflardadirmi? Çağır gelsin sarv ağacının altına. 
Ağcaqız çıxıb özünü bağa saldı, Qarib bir da gördü ki, ağaciarın ara

sından bir şey ağarır, irali yeriyib gördü ki, Ağcaqızdır. Ağcaqıza söz de
maya macal vermayib, alıb görak na dedi :  

Seni gördüm ağlım oldu perişan, 
8ridi ürayimin yağı, Ağcaqız! 
Qıya baxıb, könül evin yıxansan, 
Tanıınırsan solu-sağı , Ağcaqız 

Camalın seçilınaz üç günlük aydan, 
Qaşlann seçilmaz kamandan, yaydan. 
Bir xabar ver mana saçı leyladan 
Sahardan gaziram bağı, Ağcaqız! 

Man Qaribin derdi yaz qalam ila, 
Günmü keçirdiram qam-alam ila . 
Mandan Şahsanama san salarn ele 
Gelmasa dağdaram bağı, Ağcaqız!  

Söz tamama yetdi, Ağcaqız dedi : 
- Evi yıxılmış oğlu, bir sebr et gör, na deyiram! 
Qarib dedi :  
- De görüm! 
Ağcaqız dedi : 
- Qarib, mani Sanarn göndarib, dedi ki, sarv ağacının altında ıneni 

gözlasin, galiram. Taqsir manda olub, sahardan bari man bir qadar ağır 
tarpanmişam. Get, sarv ağacının altında gözle ! 

Qarib galib sarv ağacının altında oturdu. Quşların cah-cahi, bülbülla
rin gözal nağmaleri, güllarİn xoş atri Qaribin huşunu apardı, ela ki, özü
nü bilmedan yıxılıb qaldı . 

Ağcaqız özünü Şahsanama yetirib dedi : 
- Şahsanam, gel çıxaq bağa, bülbüllar ela ötüşür ki, gal görasan, Qa

ribi da gazak tapaq ! 
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Şahsanarn razı oldu , har ikisi bağa çıxdı , ta ki Ağcaqız harnan yera ça
tı b Şahsanama dedi : 

- Şahsanam, san burada gözla, man sarv ağacının altına dayim, halka 
Qaribi tapa bildim. 

Ağcaqız icaza alıb sarv ağaemın altına galdi , gördü ki , Qarib ela ya
tıbdır, heç özünda deyil. Ağcaqız siyah saçlarından üç tel ayınb sinaya 
saz görak Qaribi neca oyadır: 

Eyvandan enib yürüdü, 
Oyan ovçu, ovun galdi ! 
Şövqü alemi bürüdü, 
Oyan ovçu, ovun geldi ! 

Ağcaqız gördü ki, Qarib oyanmır, alıb ikinci yarpağını, görak neca 
dedi: 

Qarib yena ayılmadı. 

Siyah zülfiin tökmüş üza, 
Sürma çekmiş qaşa, göze. 
Eyvanından endi düza, 
Oyan, ovçu, ovun galdi ! 

Şahsanarn bağın başından sas galdiyini eşidib Ağcaqızı çağırdı. Ağca-
qız galdi, Şahsanarn ondan xabar aldı: 

- Ay qız, bağda kim var? 
- Xanım, Qarib sarv ağacının altındadır, çağınram oyanmır. 
Şahsanarn yüyüryb özünü Qariba yetirdi, na qadar çağırdısa, ayılma

dı. Şahsanarn leyli hörüklarindan üç tel ayınb saz avazina sıxdı nar ma
malarinin arasına, gör Ağcaqıza na dedi : 

İki gözüm Ağca gelin, 
Qarib oyanmaz, oyanmaz. 
Eşqila oldum divana, 
Qarib oyanmaz, oyanınaz. 

içmişarn qırxlar cammdan, 
Keçaram indi canımdan. 
Sarv ağacı kölgasindan, 
Qarib oyanmaz, oyanmaz. 

Sanarn deyir aç �özünü, 
İstar öpsün ağ üzünü, 
Tara qarq edib özünü, 
Qarib oyanmaz, oyanmaz 
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Qarib ayı lmadı , Sanarn ağlaya-ağlaya galib oturdu çarhavuzun qıra-
ğında. Ağcaqızı yena gönderdi . 

Ağcaqız galib bu dafa Qaribi ele silkaladi ki, Qarib dik atıldı . 

Qarib xabar aldı ki, ne olub? 
Ağcaqız dedi : 
- Şahsanarn düz bir saatdır ki , kesdirib yanını, ayılmayırsan . 

Qarib Ağcaqızdan bela eşidenda sazı alıb , görak öz halına uyğun na 
dedi : 

8cab yerde mani bark huş apardı, 
Yarın galdiyini heç bilmamişam. 
Falak vurub baxtım yena çevirdi, 
Yarın galdiyini heç bilmamişam . 

Zalım falak yazdı bela yazımı, 
Gör neca çevirdi qışa yazımı . 
Ürayimda qoydu manim arzımı, 
Yarın galdiyini heç bilmemişarn 

Qarib deyir: uzun iller gülmadim . 
Ağlayıban göz yaşımı silmadim, 
Yarı manzilinda takca görmedim, 
Yarın galdiyini heç bilmamişam . 

Bela deyib ağlamağa başladı . Bu tarafdan Ağcaqız qaçıb Şahsanemi 
onun yanına gönderdi. 

Şahsanarn galib gördü ki, Qarib yanıqlı-yanıqlı oxuyub ağlayır. Dal
daq qulac qollarını Qaribin boynuna salıb "can Qaribim" , - deyib onu qu

caqladı . 
İki hasratli sarmaşıq gül ağacına sarılan kimi bir-birina sarılıb doyun

ca görüşdükdan sonra Qarib dedi : 
- Ey qalbimin soltanı , man sandan ayrılmalı oldum . 

Şahsanarn bu sözü Qaribdan eşidan kimi, ela bil onu ildırım vurdu, 
xabar aldı: 

- Na üçün? Bu na sözdür danışırsan? 
Qarib dedi : 
- Atan Xaca sani mana vermak istayirsa, niya mandan qırx kisa qızıl 

istayir? 
Şahsanarn dedi : 
- Ela bundan ötrü mani atırsan, san qırx kisa qızıl deyirsan, man elli 

kiso gatirim galim, teki mani terk etme. 
Qarib dedi: 
- Can Şahsanam , bu insafdan çox kenar olur, gal san mano izin ver, 

gedim öz olimin ronci ila qırx kisa qızı l qazanım, verim atana. Sonra şad

l ıqla toy edak. 
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Şahsenarn dedi: 
- Bas na vaxt galarsan? 
Qarib dedi : 
- Bu abd-peyınana and olsun, yeddi i lden uzaq sürmaz 
Bela deyanda Şahsanarn başladı ağlamağa, Qarib Sanamin bahar bu

ludu kimi axan göz yaşını görcak, ürayi alışdı, saza al atdı : 
Aldı Qarib : 

Başına döndüyüm gül üzlü, Sanam, 
Getdim yar, aglandim, halka gelmedim, 
Bu ayrılıq biza haqdan verildi , 
Getdim yar, aglandim, halka gelmedim 

Aldı Şahsanam : 

Aldı Qarib: 

Başına döndüyüm gül üzlü cavan, 
Get Qaribim, sağlıq ila galasan, 
Vardır, man bilirarn sanda mahabbat, 
Get Qaribim, sağlıq ila gelesan ı  

Dön bari, dön bari, bir üzün görüm, 
Al yanaqlarının qurbanı olu, 
Bir omanatim var, qoy sana verim, 
Getdim yar, aglandim, halka gelmedim. 

Aldı Şahsanam: 

Aldı Qarib : 

Aldı Şahsanam: 

Qurbanı olduğum qaragöz Qarib, 
Layıqmıdır mani buraxıb getmak? 
Sansan manim yaqin dardima tabib, 
Get Qaribim, sağlıq ila gelesanı 

Yazılmış alnıma eşqin aza li, 
Payız galar, bağlar tökar xazali, 
Neylayİram sandan qeyri gözali, 
Getdim yar, aglandim, halka gelmedim. 

Qarib , bu sözlerin haqqa yaramaz, 
Sözünda durmayan banda mard olmaz, 
Elde gözal çoxdur sana yaramaz, 
Get Qaribim, sağlıq i la galasan ! 
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Aldı Qarib : 

Aldı Şahsanam : 

Aldı Qarib : 

Sandan kimsanaya galmaz gümanım, 
Ala gözlü parim, qaşı kamanım, 
Yeddi ila kasdim ahdi-peymamm, 
Getdim yar, aglandim, halka galmadim. 

Sanarn deyir getma, yollar çamurdur, 
Sanin bağnn daşdı , yoxsa damirdir. 
Yeddi il dediyin xeyli ömürdür, 
Get Qaribim, sağlıq ila galasan ! 

Qarib deyar: viran qalsın bu vatan, 
Qorxum budur güla sarmaşa tikan, 
Qayıtmasam qınar mani har yetan, 
Getdim yar, aglandim, halka galmadim. 

Söz tamam oldu. Har iki hasratli yenidan görüşüb, öpüşüb halal-lıüm-
mat etdikdan sonra Şahsanarn dedi : 

· 

- Qarib , indi haraya getmak istayirsan? 
Qarib dedi; 
- Ruma getmak fikrindayam. 
Qarib bela deyanda, Şahsanamin xatirina geldi ki, Qarib Ruma getsa, 

ondan da gözelini tapar. 
} Aldı Şahsanam: 

Aldı Qarib: 

Aldı Şahsanam: 
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Başına döndüyüın, qurban olduğum, 
Amandır Qaribim, getma Ruma san! 
Gazdiyin yerlarda yad eyla mani, 
Amandır Qaribim, getma Ruma san! 

8gar mövlam mana kömak olarsa, 
Ağlama sevdiyim, yena galaram! 
8cal şerbatini canım dadmasa, 
Ağlama sevdiyim, yena galaram! 

Lanat olsun o günlara, o dama, 
Yazıq canım neca dözsün sitama, 



Aldı Qarib: 

Aldı Şahsanam : 

Aldı Qarib : 

San getsan bürünnam qaraya, qama , 
Amandır Qarib im, getma Ruma san ! 

Canım Sanam, qorxma gedib galaram, 
Sandan qeyrisina könül vermaram, 
San istasan, man Halabda qalaram, 
Ağlama sevdiyim, yena galaram ! 

Şahsanarn deyir ki: halım yamandır, 

Uca dağlar başı qardır, dumandır. 
Bu ayrılıq biza xeyli zamandır. 
Amandır Qaribim, getma Ruma san !  

Rasulduni, Qarib dedilar adıma, 
Mövlaın yetişacak manim dadıma 
Qürbat elda Sanarn düşsa yadıma, 
Canımı odlara atıb, galaram . 

Söz tamama yetdi , Qarib yenidan Şahsanamla görüşüb ayrıldılar. 
Qarib birbaş anasmm yanına galdi . Qaribin anası gördü ki, oğlu safar 

libasındadır, xabar aldı :  
- Oğul, haraya gedirsan? 
Qarib dedi: 
- Ana qulaq as deyim. 
Aldı Qarib : 

Aldı anası :  

Qurbanın olaram, gül üzlü ana, 
Gediram qürbata gazim bir zaman, 
Bir safar sevdası vardır başımda, 
Gediram qürbata gazim bir zaman . 

Na sevdadır yena düşüb baş ına , 

Oğul, gedib ağlar qoyma san bizi ! 
Bağrum döndardin tey qızı l qana 
Oğul, gcdib ağlar qoyma san bizi ! 
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Aldı Qarib : 

Aldı anası : 

Canım ana, gal ağlatma san mani, 
Man eyladim haqqa omanet sani , 
Tapşınram sana butam Sanami, 
Gediram qürbata gazim bir zaman. 

Man kömak isteram sana xudadan, 
İşina farac versin böyük yaradan, 
Ölsam, kim götürar mani aradan 
Oğul, gedib ağlar qoyma san bizi ! 

Söz tamam oldu, Qarib anasından ayrılıb birbaş Mahmudun yanına 
galdi . Anasını ona tapşırıb yola düşdü. 

Şahvalad eşitdi ki, Qarib gedir, onu öldürmak niyyatila Tiflisdan çıx
dı . O vaxt galib çatdı ki, gördü Qarib Kürü addayıb , kor-peşman geri qa
yıtdı Tiflisa, Şahvalad Şahsanama xabar gönderdi ki, bu gün-sabah toyu
nu başlayıram. Şahsanarn baxıb gördü ki, zornan da olsa, onu aparacaqlar. 
Şahvolada xabar gönderdi ki, onu yeddi il gözlasin. 

Şahvalad Sanemi yeddi il gözlamakde olsun, siza deyim Qaribdan. 
Ustad dili yügürak olar. Qarib bir müddet yol gedib axır galib çatdı 

Halab şaharina. Qarib Halab şaherini gören kimi tabina zor galib Halab 
şaherini görak na cür tarif etdi : 

Şükür olsun yaradana, 
Sana geldim, Halab şehri, 
Ayrı düşdüm vatanimdan , 
Sana geldim, Halab şahri . 

Ayrıldım qönça gülümdan, 
Köksü sarı bülbülümdan.  
Bir kakilli sünbülümdan, 
Sana geldim, Halab şahri . 

Ayrıldım nazlı yarımdan , 
Üzüm gülmaz ah-zarımdan, 
Ayrılthan hamtayımdan, 
Sana geldim, Halab şahari . 

Söz tamam olub, galib çıxdı bir qahvaçi dükanına . Bir neça müddet 
burada qalıb çalıb oxuduqdan sonra Qaribin sasi yayıldı Halaba ki , bir 
be la aşıq galib, heç bir ustad qabağında dayana bi lmayir. 
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Bu xabari eşidan yaxın-uzaq yerlardan qahvaçi dükanına gal ib Qari
bin oxumasına qulaq asırdı lar. 

Qarib burada günün keçirmakda olsun, sana deyim Tiflisdan. 
Qarib neça vaxt idi getmişdi . Şahvalad Şahsanemi ala keçirmak üçün 

günde bir tadbir görürdü, amma Şahsanarn Qarib deyib gcco gündüz ağ
layır, tasaHi almaq üçün har gün onun anasının yanına galirJi .  

Bir gün Şahvalad eşitdi ki, Şasanam hala da Qaribdan al çakınayib, 
gece-gündüz Qaribin anasının evindadir, onlara al tutur. Güloğlanı tapıb 
dedi: 

- Al bu pulu, get Qaribi harada görsan vur öldür, qanlı köyneyini ge
tir, ver anasına. 

Güloğlan Şavaladdan pul alı b üz qoydu getmaya. Bir qadar dara-tapa 
gazib, Qaribi tapa bilmadi, gördü ki , yolun ortasında bir ulaq otlayır, dedi :  

- Kim bilir, Qarib indi harada itib-batıbdır, yaxşısı budur, bu ulağın 
qulağını kasib öz köyneyimi çıxardıb ulağın qanına bulayaram, aparıb ve
raram Qaribin anasına, Şahvaladin yanında da başım uca olar. 

Güloğlan ulağın qulağını kasib öz köyneyini qana bulaşdınb geldi Qa
ribin anasının yanına: 

- Ana, başın sağ olsun, oğlun manimla galirdi , yolda onu haremilar 
soyub öldürdüler, bu da onun qanlı köyneyi deyib, sonra da geldi Şahva
ladin yanına. 

Qaribin ana va hacısı qanlı köyneyi basıb bağırlarına : "Qarib ! " - deyib 
ağlamağa başladı lar. 

Şahsanarn eşidi ki, Qaribin qanlı köyneyini Güloğlan gatirib galibdir, 
qara paltar geyib geldi Qaribin anasının yanına. Neça gün, neça gece ma
tam saxladılar. Qaribin anası va hacısı o qadar ağladılar ki, iki gözdan ol
dular, dünya işığına hasrat qaldı lar . 

Qaribin getmasindan düz altı il yarım keçmişdi . Qaribin anası da ta
qatdan düşmüşdü. Amma Qaribin ölmesine inanmırdı . 

Şahvalad Şahsanarn üçün adam gönderdi ki, hazırlaşsın, bu yaxınlarda 
toy edacayam . Şahsanarn durub galdi Qaribin anasının yanına, dedi : 

- Ana, Şahvalad manim toyumu lap yaxınlaşdınb , man da abd etmi
şarn Qaribdan başqa heç kima getmayacayam. Tavaqqe ediram, dur ge
dak yol konannda oturaq . Halaba gedon bezirganların birisi ila Qarib 
üçün bir xabar göndarak, tezlikla özünü mana yetirsin . 

Qaribin anası razı oldu, galib otı.ırdular yol üsta . Xaca 8hrnad dcyilan 
birisi Halab şaharİna gedirdi . Gördü ki, yol kanarında üç faqir oturub. 
Bezirgan 8hmad galib bunlara al tutmaq üçün pul verdi .  Qaribin hacısı 
pulu alınayıb , görak bezirgan 8hmada na dedi : 

Sana qurban olum, bazirganbaşı , 
Gözlararn yolları, galmadi qardaş, 
Na geearn gecadir, gündüzüro gündüz, 
Gözlararn yolları galmadi qardaş . 
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Y cddi ildir yollranı gözlaram, 
Xoncar alıb bağnın başın teylaram , 

O gelmasa bu qürbatda neylaram, 
Gözlararn yol ları galmadi qardaş , 

Yaman olur qarlı dağlar burcası, 
Bir dardİm var, qardaş onu açası, 
Sanarn butasıdır, manda bacısı, 
Gözlararn yolları, galmadi qardaş . 

8hınad bezirgan dedi : 
- Anam, hacım, siz kimsiniz va na yerin adamlarısınız? 
Qaribin anası dedi : 
- Bozirganbaşı, biz sail deyilik . Man Tabrizli Marnmadin külfatiyam, 

bu da oğlumun nişanhsıdır. indi oğlum yeddi ildir ki, Halab şaharina pul 
qazanmaq üçün gedib, bu vaxta qadar heç bir xabar yoxdur. 8hmad be
zirgan Marnmadin adını eşidan kimi: - Vay, o manim an yaxın dostum
dur, - deyib görak na· söyledi : 

8hınad bezirgandır bil manim adım, 
Sizi gör-düm arşa çıxdı faryadım, 
8vval sail bildim, kömak eladim, 
Xabar ver, oğlunu tapım gatirim. 

Aldı Qaribin anası: 

G�)lişin haradan bazirganbaşı, 
San ahb-satırsın alı , qumaşı, 
Geca gündüz axıdıram göz yaşı ,  
Gözdan oldum oğul-oğul demakdan. 

Aldı 8hmad bezirgan: 

Gelişimdir nana, Tabriz elinden, 
Man alıb satırarn dünya malından, 
Söyle nana, gelsin kalamın dilden, 
Xabar ver oğlunu tapım gatirim. 

Aldı Qaribin anası :  
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Alam bilir çoxdur sinamda dardim , 

Doqquz ay qoynumda oğul basladim, 
Qara gözlü novcavanı itirdim, 
Gözdan oldum oğul-oğul demakdan. 



Aldı 8hmad bezirgan : 

İtirmaram man Marnmadin nanını , 
Haqq özü versin muradım , 
Söyle görüm san oğlunun adını, 
Xabar ver oğlunu tapım gatirim . 

Aldı Qaribin anas ı : 

Falak tökdü qara küllar başıma, 
Rahm eylo san, gözdan axan yaşıma, 
Qaribin hasrati düşdü huşuma . 
Gözdan oldum, oğul-oğul demakdan. 

Söz tamama yetdi . 8hmad bezirgan dedi : 
- Ana, indi bildim oğlunun adını , sabr et. Halab şahatina çatan kimi 

oğlunu tapıb göndararam. 
Şahsanam, bezirgandan bela bir söz eşidanda sevinir, bezirgan alıma

din elini öpüb görak Qaribi üçün ona neca yalvardı 

Qulun olum senin, gül üzlü xaca, 
Degilan Qariba durmasın, gelsin ! 
Y eddi ildir hasratini çakir�ni, 
Deginan Qariba durmasın, gelsin. 

8hmad bezirgan Şahsenarndan da bela eşidanda dedi : 
- Qoy bunu sınaqdan keçirim . 
Aldı ahmed bezirgan : 

Aldı Şahsanam: 

Qurban olum sana alagöz xanım, 
Razı olsan seni oğluma allam, 
Bivafadan na kar çıxacaq sana, 
Razı olsan seni oğluma allam. 

Sözünü bilmedin bezirgan xaca, 
Yolunda çokmişarn xeyli iş gonca, 
İnsafmı dayişmak qızılı tunca, 
Deginan Qariba durmasın, gels in . 

Şahsanarn bela deyanda , ahb 8hmad bezirgan görak onun müqabilin
da neca dedi: 

Aldı 8hmad bezirgan: 
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Heç kas bi lmoz yaqin manim halımı , 
Xarc edarain alda olan vanmı, 
Qoyaram yolunda ş irin canımı, 
Soraqlaşıb Qaribini taparam . 

Aldı Şahsanam : 

Yeddi ildir manim yarım gedibdir, 
Sirrimmi söylemak sana ayıbdır, 
Şahsanarn butası aşıq Qaribdir, 

Deginan Qariba durmasın , gals in ! 

Aldı 8hmad bezirgan : 

8hmad bazirganam, indi gedaram, 
Rumi, Şami , bütün indi gazaram, 
Qul olsa pul verib, alıb gatirram, 
Soraqlaşıb Qaribini taparam. 

Söz tamama yetib , tekrar Şahsanarn 8hmad bezirgandan tavaqqe etdi 
ki, Qarib harada olsa onu tap ıb gatisin. 

8hmad bezirgan söz verib, üstelik: 
- Qızım, manim na oğlum var, na da qızım, sani sınayırdım, xatircam 

ol, Qaribini tapıb sana yetiraram, - deyib yola ravan oldu . 
Sana deyim Qaribdan. Qarib bir müddet Hala b şaharinda qahvaxana

da çalıb oxuyurdu, bela ki, Qaribin ustal ığı etrafa yayılmışdır. 
• - Halab paşası eşitdi ki, Qarib adında birisi Halaba galib bütün aşıq

ları bağlayıb . 8mr verib harnan saat onu hüzuruna istedi . Adamlar galib 
Qaribi axtarmaqda olsunlar, bu tarafdan da 8hmad bezirgan galib çıxdı 
Halaba. Girib qahvaçi dükanına camı şarbatla doldurub, Sanarn verdiyi 
üzüyü camın içine salıb dedi : 

- Kimdir burada Qarib , qalxsın ayağa, bu camı alıb içsin. 
Heç kim yerindan qalxmadı bu anda Qarib alinda saz içeri girdi, 8h

mad bezirgan bir da tekrar etdikda, Qarib alıb camı çakdi başına, gördü 
Şahsanamin üzüyü camın içindedir, üzüyü alıb öpüb gözünün üstüne qo
yandan sonra ürayi damirçi kürasi kimi od tutub yandı . Sazını sinasina 
basıb görak 8hmad bezirgan na dedi . 

Aldı Qarib: 
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Başma döndüyüm bezirgan xaca , 
Canım xaca , neca gördün Sanami? 
Na gündüzüro gündüz na geearn geca; 
Canım xaca, neca gördün Sonami? 



Aldı 8hmad bezirgan : 

Aldı Qarib : 

Haq sana gönders in Xızır İlyas ı , 

Ağlar, sızlar gördüm nazlı Sanami , 

Vardır sana Şahsanamin duası, 
Ağlar, sızlar gördüm nazlı Sanami ,  

Man gelanda darilmadi güllari , 
Mana qismat oldu Halab çöllari, 
Söylanirrni Şahsanamin sözleri, 
Canım xaca neca gördün Sanami? 

Aldı 8hmad bezirgan: 

Aldı Qarib : 

Y axın dostlar durub ararlar, 
Uçan quşdan seni Qarib, sorarlar, 
Anan, bacın geyinibdir qaralar, 
Qaralar içinda gördüm Sanami. 

Bizim eller bahar idi, yaz idi? 
Göllerinda ördak idi, qaz idi? 
Şahsanamim gelin idi, qız idi. 
Ağlar, sızlar gördüm nazlı Sanami. 

Aldı 8hmad bezirgan: 

Man gelanda sizin eller yaz idi, 
Göllardaki ördak idi, qaz idi . 
Şahsanamin galin deyil, qız idi, 
Ağlar, sızlar gördüm nazlı Sanami. 

Söz tamam oldu. Qarib dedi : 
- 8hmad bezirgan, hazırlaş gedak . 

Bu anda arab paşasının adamları içeri girib Qaribi tutub apardılar pa
şanın yanına. 8hmad bezirgan da düşdü bunların dalına, geli b çıxdılar pa
şanın hüzuruna. 

Halab paşası xabar aldı 
- Ey qarib, san kimsan va naçisan? 
Qarib dedi 
- İzin ver, deyim . 

Paşa izin verdi . 
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Aldı Qarib: 

Ayrıldım elimdan geldim qürbata, 
Ağlaram, sızlaram kimsam yox manim, 
Qarib olub düşdüm dildan-dila , 
Ağlaram, sızlaram kimsam yox manim. 

Ganc yaşımda tark eladim vatanim, 
Qürbat ellar olub manim maskanim, 
Gözüyaşlı gözüyolda Sanamim, 
Ağlaram, s ızlaram kimsam yox manim. 

Aşıq Qarib yanıq-yanıq söyles in , 
Enib eşqin daryasını boylasın, 

Haq sani dünyada namdar eylasin, 
Ağlaram, sızlaram kimsam yox manim. 

Söz tamam oldu, Halab paşası dedi: 
- Man bil iram, son qaribsan, ölkada heç kimin yoxdur. Ancaq deyir

lar ki, san çox zor aşıqsan.  8gar bizim aşıqla döş-döşa galib onu bağlaya 
bilsan, sani azad edaram, yox bağiaya bilmesan boynunu vuracam. 

Qarib razıliq verdikdon sonra paşa meclis qurdu. Harnin maclisa Ho
Iab şaharinin möhtaram adamlarından bir neçasi çağrıldı. Paşanın aşığı 
da galib harnin medisa çıxdı . Aşıq dedi : 

- Qarib , san başlayırsan, yoxsa man? 
Qarib dedi : 
- Bizlarda qaydadır, hamişe yolu düşmana verarik. San de, man da 

)sanin ardınca galim . Qarib bela deyanda , paşanın aşığı sazını alıb görak 
Qariba na dedi . 

Aşıq aldı: 

Aldı Qarib : 

Aşıq aldı : 
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Utanmadın galib girdin meydana, 
Bu meydanda erkan olur, yol olur, 
indi o dünyanı göstararam sana, 

Bu meydanda qovğa olur, zor olur, 

Gal manimla san da girma meydana, 

Manarn deyan, manim kimi sart olur, 
Ustad isan, gal incitma kendini, 

Bu meydandan qurtaranlar mard olur. 



Aldı Qarib :  

Aldı aşıq: 

Aldı Qarib : 

Zikr edib man da gelmişarn cuşa, 
Mat qalarsan san bu günkü savaşa, 
Bir od vurram ayaqlann tutaşa, 
Onda senin yaqin dilin lal olur. 

Kamil usta, oturgilan yerine, 
Lovğalanıb düşme manim girime, 
Bir aşıq ki, xor baxarsa birine, 
O da qorxmaz, ondan daha mard olur. 

aranlar alindan bada içdinmi? 
Bulanıq çaylan üzüb keçdinmi? 
Bu meydana girib sardan keçdinmi? 
Aşıqlıqda başqa-başqa hal olur. 

Man Qaribam çıxmamışam yolumdaıı, 
Bad kalarn çıxmayıb asla dilimdan, 
Palang olsan qurtarrnazsan alimdan, 
Bu rüsvaylıq sana yaman dard olar. 

Qaribin bu sözü aşığı ela tutdu ki, dodaq-dodaqdan qaldırmayıb, fıkirli 
yerinda durdu. Yerbayerdan meclisdakilar dediler: 

- Qarib, san haqiqatda da aşiqsan. 
Paşa Qaribdaki farasati va onun bülbül kimi cah-cah vuran sesina 

heyran olub dedi :  
- Qarib, man sani buradan daha buraxmayacağam, gal qal manim ya

nımda. Ye, iç, gaz, kefıni çak ! . .  

Paşa bela deyanda, Qarib sazını alıb yanıqlı-yanıqlı paşaya görak na 
cür cavab verdi: 

Aldı Qarib : 

�evgilimdan name geldi, 
Izin ver, paşa, man gedim, 
��lar qahbdır sevgilim, 
Izın ver, paşa, man gedim, 

Qürbat elin qahri mani, 
Artırdı könlüm qamini , 
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Anam, hacım gözlar mani ,  
İz in ver, paşa, man gedim. 

Qerib keçib öz canından, 
İyid oian qorxmaz qandan, 
Uzaq düşdüm man yanından, 
İzin ver, paşa, man gedim . 

Söz tamam oldu. Paşa xabar aldı: 
- Qarib, man bir şey başa düşmadim. Açıq de görak, na demek ista

yirsan? Mayar ki, manim yanımda qalsan senin günün xoş keçmazmi? 
Qarib başına galan ahvalatı avvaldan axıra kimi paşaya naql edib baş

ladı ağlamağa. Paşa işi bela gören kimi amr verdi ki , Qariba qırx kisa qı
zıl versinlar. 

Qarib qırx kisa qızılı alıb heybesina qoyduqdan sonra getmak istedi. 
Gördü çölde ele bir tufandır ki, göz-gözü görmür. Yer, göy qardan ağ pal
tar geymişdir. Qarib sazmı alıb gözündan bahar buludu kimi göz yaşları 
axıda-axıda görak na dedi : 

Şikayatim vardır, falek, elinden, 
Falak, mana düşman oldun ağlaram, 
Qorxum budur hasrat qalam yanma, 
Falek, mana düşmen oldun, ağlaram, 

Bizim eller dağdır, daşdır, virandır, 
Qadir mövlam har metlabi verendir, 
Bayırda qar, çovğun, dolu, borandır, 

Vatanimden ayrı düşdüm, ağlaram. 

İyid odur öz sirrini gizleya, 
Ciyarini kabab edib duzlaya, 
Revamıdır Qarib burda gözlaya? 
Felak ila düşman oldum, ağlaram . 

Söz tamam oldu, paşa gördü ki, haqiqatda de bayırda ela çovğundur 
ki, Qariba getmak mümkün olmayacaq, dedi : 

- Qarib, gel getma, bu yollarda te laf olarsan. 
Qarib başladı ağlamağa, paşa Qaribin ağlamağını görüb ürayi yandı, 

amr verdi ki, Qariba at versinlar. Harnan saat paşanın adamlan Qariba bir 
yaxşı yügürak at verib, Qaribi yola saldılar. 

· 

Qarib bezirgan va paşa ila xudahafizlaşib Tiflisa sarı galmakda oldu. 
U stad di l i  yügrak olar. Qarib bir müddet yol geldikden sonra altındakı 

at tab gatirmayib halak oldu . Qarib heyhas ini çiynina alı b bir qadar piya

da yol getdikdan sonra yorulub göy bir çarnanlik içinda oturdu. Bir toraf-
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dan vatanindan, o biri tarafdan sevgilisi olan Şahsenarndan ayrılmasını 
va özünün çölü-bari-biyaban içerisinde qalmasını görarak, sazını sinasi
na basıb öz hal ına münasib görak na dedi : 

Qadir mövla budur sandan dilayim, 
Falak mani daşa çaldı, ağlaraın. 
indi bildim muradıma çatmadım, 
Falak mani daşa çaldı, ağlaraın. 

acal galdi başım üsta dayandı, 
Şirin canım eşqin oduna yandı, 
Indi bilrlim falak mana düşmandı, 
Falak mani daşa çaldı, ağlaraın. 

Düşdü bu yeriara yolum haradan, 
alim da üzüldü Sanarn tak yardan, 
Qaribin meyitin aparın burdan, 
Falak mani daşa çaldı, ağlaraın. 

Söz tamam oldu. Qarib qalxıb piyada yol getmaya başladı. Bir qadar 
yol getdikdan sonra bir na far ağ atlı onun qabağına çıxıb salarn verdikdan 
sonra dedi : 

- Gal min tarkirna l 
Qarib bu ağ atlının terkina minib bir qadar yol getdikdan sonra ağ atlı 

dedi: 
- Ey cavan, yum gözlerini ! 
Qarib gözünü yumdu, bir daqiqa keçmamişdi ki, atlı saslandi : 
- Aç gözünü! 
Qarib gözünü açıb gördü ki, budur Tiflisa çatıbdır. Atdan düşüb Tifli

sa taraf bir qadar baxdıqdan sonra geri ya döndü ki, atlı ila xudahafizlaş
sin, atlının qeyb olduğunu görünce bildi ki, bu aralardandir. Çox heyifsi
landi. 

Qarib sazını alıb bir qadar getdikdan sonra Tiflisin kanarına çatıb öz 
sevgilisi olan Şahsanamin qasrini göran kimi ürayi damirçi kürasi kimi 
alışıb yanınağa başladı. 

Aldı Qarib: 

Min qovğalar çakdi başım, 
Axır çatdım sana Tifli s, 
Baxım sona qoy doyunca, 
Axıı' çatdım sana, Tiflis .  

· Siyah saçları darandı , 
Canım hasratinde yandı , 
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Sanamin qasri göriindü, 
Axır çatdım sana, Tiflis. 

Aşiq Qarib geldi cia, 
Gezar bağı güla-güla, 
Galdiyim i yara söyle, 
Şükür galdim sana, Tiflis. 

Söz tamama yetdi. Qarib Tiflis şaherine daxil olub, avvalca qahvaçi 
Del i Mahmudnan görüşdü. Sonra har ikisi geldi öz qapılarına, Qarib 
sasladi: 

- Ey ev sahibi ! 
Qaribin anası Banı seslendi : 
- Kimsan, naçi san? 
Bu sasa hacısı  Nargiz da sese bayıra çıxdı. Qarib tez hacısının alindan 

tutub içeri girdi . 
Nargiz dedi : 
- San kimsan? 
Qarib dedi: 
- O divardakı sazı verin, saznan deyim. 
Bam dedi: 
- Oğul, biz yaslıyıq, bize saz çalmaq lazım deyil. 
Qarib bunların sözüne qulaq asmayıb, alıb sazı görak özünü neca ta

nıtdırdı : 
Aldı Qarib: 

Aldı anası: 

Aldı Qarib: 
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Canım ana, gözüm ana, 
Ana, man Qaribam, Qarib, 
Bu gün size mehman olum, 
Ana, man Qaribam, Qarib ! 

Xoş geldin, sefa getirdin, 
Oğlum, Qarib , haçan geldin? 
Mani odlara yandırdın , 
Oğlum Qarib , haçan geldin? 

Na balalar çakdi başım, 
Gözümden tökaram yaşım, 
Bes ham Heydar qardaşım, 
Ana, man Qaribam, Qarib !  



Aldı anası: 

Aldı Qarib: 

Aldı anası: 

Atlılar atın çapardı, 
Sınıx könüllar yapardı, 
Heyderi Tona apardı , 
Oğlum Qarib, haçan geldin'? 

Hacılar elardi hacı, 
Y oxdur derdimin ilacı, 
Sen Nargiz de mana hacı, 
Ana, man Qaribam, Qarib! 

Banmın ürayin deşdin, 
Boynuna xalatin biçdin, 
Harda idin geldin çıxdm, 
Oğlum Qarib, haçan geldin? 

Söz tamama yetdi, anası, hacısı Qaribla qucaqlaşıb, öpüşandan sonra 
gözlarina işıq geldi. Qarib xabar aldı : 

- Ana, mana Şahsenarndan bir i:abar. 
Anası dedi: 
- Oğul, bu gün Şahsanamin toyudur. 
Bela eşidanda Qarib dayana bilrnayib anasmı, hacısını burada qoyub 

Mahmudnan Şahvaladin toy meclisina geldi. Şahvalada xabar getdi ki, 
gözün aydın olsun, senin toy meclisina bir aşıq galib çıxdı. Şahvalad va 
Güloğlan meclise geldiler. Güloğlan Qaribi gören kimi tamyıb qaçmaq 
isteyanda Deli Mahmud onu buraxmadı . 

Şahvalad dedi : 
- Aşıq, bir qadar söhbat ela . 
Qarib: "gözüm üste" deyib, sazını sinasina basıb, özünü Sanama tanış 

vennak üçün görak na dedi : 

Har gece, har gündüz Halab şahrinde 
Qüdrat şarabını içdim da geldim. 
Yar mana gönderdi bir gözal nama . 
Oxudurn qarasın, seçdim da geldim. 

Axşam idi, man da geldim xanama, 
Sirrimi demişdim hacı , nanama, 
Eşqin xancarini vurdum sinama, 
Derin yaralanın deşdim da geldim. 
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Qaribin sesini Şahsanarn o biri otaqdan eşitcak, qızlarla gal ib panca
ranin qabağında durdu: 

Aldı Qarib : 
Haftada xabari verdilar biza , 
Günorta vaxtında çıxdım man düzo. 
Madat deyib galib çıxdım Tiflisa, 
Mövlam qanad verdi, uçdum da galdim . 

Bir al vurum, xublar girsin oyuna, 
Man qurbanam qamatina, boyuna. 
Aşiq Qarib Şahsanamin toyuna 
Başımdan, canımdan keçdim da geldim. 

Söz tamam oldu. Şahvalad Qaribi tanıyıb Güloğlana dedi: 
- a, san bu Qaribi öldürmamişdin? 
Güoğlan qorxusundan girdi siçan deşiyina, Şahvalad xoncari çakib 

Qaribi vurmaq istayanda, Deli Mahmud Şahvaladin qollarını tutub xan
carini dayadı ürayina. İşi bela göranda Şahvalad dedi : 

- Qarib, Şahsanemi sana verdim. 
Camaat yerbayerdan bu sözü alqışlayıb Qaribin hacısının kabinini 

Şahvalada, Şahsanamin kabinini Qariba kasib tazedan toya başladılar . 
Şahsanarn gelin otağına keçdi, Qarib baylik paltannı geyib Sanamin ya

nına geldi . Şahsanarn istedi dunıb sarmaşa Qaribin boynuna, Qarib dedi : 
- Mana yaxın galma, sana Şahvaladin ali dayib. 
Qarib bela deyanda Şahsanarn gözünün yaşını axıda-axıda siyah saç

lanndan tel ayırıb saz avazina alıb görak na dedi:  

Canım sana qurban, qaragöz Qarib, 
Rahat olmamışam, yar, san gedali, 
8ynima geymişem qam l ibasını, 
Geyib sallanmadım, yar, san gedali . 

Evimizin dalında xırda tapalar, 
Orda yağış yoxsa, burda sapalar, 
Mücrümdadir san gördüyün tenalor, 
Taxıb gazmadim heç, yar, san gedali. 

Qış dolandı , yena bahar açı ldı , 
Körpe quzu anasından seçildi . 
Y eddi i lde on dörd bayram keçildi , 
Hana yaxmamışam , yar, san gcdali . 

Söz tamam oldu, Şahsanarn başladı ağlamağa . Qarib Şahsanemin bela 
ağlar göranda alıb sazı görak onun ürayini neca ala aldı : 
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Dön bari, çiön bari ,  bir  üzün görüm. 
Çoxdandır ayrı ldım sandan ax, Sanam, 
Bir-bir libas ların tarif eylayim. 
San da geyin, qurşan göriiın qalx, Sanam. 

Man görmedim senin kimi göza l i , 

Payız olcaq, bağlar töker xazali, 
Dilin şakar, dodağındır mazali, 

Gözüm nuru dur aynaya bax, Sanam. 

Dillarda dastandır Tiflis alması , 

Min tümana dayar saçın hörmasi. 
Yar, sana getirdim Halab hanası, 
Ağ allara yaraşır, bir bax, Sanam. 

Yüz mina dayer ki, üzünün yaşmağı, 
İnce bela bağla qızıl qurşağı, 
Ayağına geyibsan zer başmağı, 
Qarib deyir: dur aynaya bax, Sanam! 

Söz tamam oldu, isteklilar barışıb öpüşdüler. 
Qarib yenidan toy etdi. Har iki hasredi bir-birila muradına çatıb şad 

günlar va uzun ömür keçirdikdan sonra yere keçdilar . Siz da atdayıb döv
ra keçin. 
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Ayının yuxusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 56 
Tülkü ila canavar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
Bülbülün nağılı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60 
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Dağ, daş va qayalar 

Gelin daşı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 62 
Laçın qayası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 62 
Qanlı qaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 63 
Qum-qum daş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 63 
Çoban va daşa dön an sürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı 64 
Qaraçanli va delidağ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 64 
Dağların ayrılığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 65 
Beşikli dağ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 65 
Kürsangi dağı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 66 

Bulaq, çay va göllar 
Qara at bulağı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 67 
Qanlı göl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı 67 
Qanlı gölün maraHan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı 68 
Göyça gölü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 68 
Göy Göl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı 69 
Qırxqız gölü va Şahbulaq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 70 
Mineivan bulağı va Tartar çayı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1  
Pari bulağı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı 7 1  

Çiçak.lar, güllar 
Qızılgül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 73 
Banövşa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 74 
Çoban yastığı çiçayi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 75 
Lala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 75 
Qızboyu çiçayi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 76 

Quşlar, heyvanlar 
Samandar quşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 77 
Şanapİpik quşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 77 
Göyarçin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 77 
Kakıik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 78 
Turac quşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı 79 
Xarı bülbül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 79 
Bülbül ve qaratikan kolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 80 
Keçi südü va i lan zahari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  ı 
Ağ ilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 ı  
Simurq quşu va ilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı 8 ı 
İlan va qaranquş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı 82 
Maralın göz yaşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 83 
Ovçu Pirim va üç ceyran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 84 

Aldada va Dadagünaş arsanalari 
Aldada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 85 
Malıpeykar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 86 
Qurdoğlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 87 
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Naltökan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 89 
İldırım qılınc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 90 
Nakşi-Nigar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 90 
Atanın od nafasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  

Odlu mezar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 92 

Ravayatlar 

492 

Ceoqrafi yer adları ila bağlı revayetlar 
Ağndağ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 94 

Qırxqız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 94 

Axsadin baba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 95  

B ibiheybat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 95 
8shabi-kaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 95 

Löküın qalası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 97 

Qız qalası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 98 
Bayandur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  99 

D;ıdmalik dağı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 99 

8jdaha qayası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 99 
Zar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Nuhdalıanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Qan korpusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ı 

Tarixi şaxsiyyatlarla bağlı ravayatlar 
Astiaq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202 
Tomris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .2 1 2  
İskanderin ağlaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ı 6 
Makedoniyalı İsgandar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ı 6  

• Dirilik suyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 6 
Bu gün asi palılavan yıxmısan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7 

Uşağın böyük ağlı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ı 8 

Nizami va Ganca amiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 9  
Xaca Nasraddin Tusi ila bostançı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ı 9 
Teymurlang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 
Bas kişilar ham? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 1 
Xatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222 
San xanım olası gözeisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
Abbashayli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Nadir şahın peşimançılığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .224 
Sevinirlar ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 
Nabinin arza qayası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 
San Hacersan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Can, can, a Karam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227 
Köhne Naxçıvannı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 



Tamsillar 
Bu tülkü imiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
Yavaş-yavaş döşa da çatasıyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
Böyüklarla gaziram . . . . . . . . . . . . · · · · . . . . . . . . . . . . . 23 1 
Dovşanların qaran . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 
Dava va tülkü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 
Şir va qarğa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 

Sarça indi an böyük padşahdır . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232 
Şir va tülkü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 
Tülkü va çaqqal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
Kasib sanayıdar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Man carçıyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Pişikdan da balaca olardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
Torağayın intiqamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237 
Leylak, tülkü va vağ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
Andın iki başı olur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Siçanla qurbağanın dostluğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 1 
Tülkü ila palang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 1 
Qurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242 
Dava ila tilcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Tülkü va kaklik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Tülkü ila canavar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
Tülkü ila qurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 
Tülkü va ilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Aslanla dovşan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 

Ş . 
d tül' kü' ır, qur , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247 

Ac qurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 

Latifalar 
Bahlul Dananda latifalari 

B işmiş yumurtadan da cüca çıxarmış . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 
To ağ .. .. 

252 rp ın sozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Daha mana ehtiyac yoxdur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 
Mollanın tamahı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253 
Damir al, kömür al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
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Bir tük ondan, bir tük bundan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 8  
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