Kitabi-Dədə Qorqud
«Kitabi-Dədə Qorqud» bir müqəddimə və 12 boydan ibarət dastandır.
Bir sıra alimlərin fikrinə görə bu dastanlar əsasən X—XI əsrlərdə
Azərbaycanda cərəyan edən hadisələrlə səsləşməkdədir.
Eyni zamanda həm də «Oğuznamə» adlanan bu dastanların bir sıra
başqa xalqlarda da dastan, nağıl , əfsanə şəklində yaşayan qolları ilə
müqayisəsindən aydın görünür ki, bunlar məhz Azərbaycanda
Azərbaycan ozanları — aşıqları tərəfindən yaradılmışdır. «Kitabi-Dədə
Qorqudun bir əlyazma nüsxəsi Drezden kitabxanasındadır.
Bu nüsxə haqqında ilk məlumat XIX əsrin əvvəllərində verilmişdir.
Son illərdə isə Vatikanda bu əsərin ikinci bir nüsxəsi tapılmışdır. İtalyan
alimi Ettope Rossi tərəfindən 1952-ci ildə nəşr edilmiş bu nüsxədə 12
boy-dastanın altısı vardır.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dilimizin, ədəbiyyatımızın, dastan yaradıcılığımızın, ümumiyyətlə mədəniyyətimizin tarixini öyrənməkdə
böyük əhəmiyyətə malikdir.
1- Dirsə xan oğlu Buğac xan boyu
2- Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy
3- Baybərənin oğlu Bamsı Beyrək boyu
4- Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy
5- Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu
6- Qanlı qoca oğlu Qanturalı boyu
7- Qazılıq qoca oğlu Yeynək boyu
8- Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy
9- Bəkil oğlu İmranın boyu
10- Uşun qoca oğlu Səyrək boyu
11- Salur Qazanın dustaq olduğu və oğlu Uruzun onu xilas etdiyi boy
12- İç Oğuza Daş Oğuzun dönük çıxması və Beyrəyin öldüyü boy
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MÜQƏDDİMƏ
(MƏTNİN MÜASİR ŞƏKLİ)
Məhəmməd peyğəmbərin zamanına yaxın Bayat* boyunda* Qorqud ata
deyilən bir kişi vardı. O kişi oğuzların kamil bilicisi idi: nə deyirdisə,
olurdu. Gələcəkdən qəribə xəbərlər söyləyirdi. Allah onun könlünə
ilham verirdi...
Qorqud ata dedi: «Axırda xanlıq geriyə—Qayıya* dönər, heç kim
əllərindən almaz...» Qorqud atanın bu dediyi Osman nəslidir. (Qiyamət
günü qopunca, necə var, elə də ömür sürüb gedəcək)... və daha buna
bənzər neçə söz söylədi.
Qorqud ata oğuz xalqının çətin işlərini həll edərdi. Nə olsa,
Qorqud ataya danışmayınca iş görməzdilər. O nə buyursa, qəbul
edirdilər, sözün tutub gedirdilər...
Dədə Qorqud soylamış*:
Allah-allah deməyincə işlər düzəlməz.
Qadir tanrı verməyincə kişi varlanmaz.
Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza gəlməz.
Əcəl vaxtı çatmayınca kimsə ölməz.
Ölən adam dirilməz, çıxan can geri gəlməz.
Bir igidin Qara dağ; yumrusunca malı olsa,
yığar-toplayar, qismətindən artığını
yeyə bilməz.
Qovuşaraq sular daşsa, dəniz dolmaz.
Təkəbbürlük eyləyəni tanrı sevməz.
Könlünü uca tutan adamda ağıl olmaz.
Yad oğlunu saxlamaqla oğul olmaz,—
böyüyəndə atar-gedər, gördüm deməz...
Kül təpəcik olmaz (Kürəkən oğul olmaz).
Qara sşşək başına yuyən vursan, qatır olma:).
Qaravaşa don keydprsən də, qadıi olmaz.
Lopa-lopa qarlar yağsa, yaza qalmaz.
Gül-çiçəkli göycə çəmən payıza qalmaz.
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Köhnə panbıq bez olmaz.
Qarı duşmən dost olmaz.
Qaracığa4 qıymayınca yol alınmaz.
Böyük, iti, polad qılıncı çalmayınca döyüş bitməz
Kişi malına qıymayınca adı çıxmaz.
Qız anadan görməyincə öyüd almaz.
Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz.
Bayat — 24 oğuz tayfasından biri.
2Boy — tayfa.
3Qayı — 24 oğuz tayfasından birinin adı.
* Soylamaq—şerlə tərif və tərənnüm etmək (mətndə bu söz
«söyləmək»şəklində də gedir).
Qaracıq—atın adı; qara camaatın mindiyi adi at.
Oğul atanın yetirməsi, iki gözünün biridir.
Ağıllı oğul olsa, ocağının gözüdür.
Oğul daha neyləsin, ata ölüb mal qalmasa.
Ata malından nə fayda, başda ağıl olmasa...
Ağılsız adamın şərindən allah saxlasın, xanım,
sizi!
Dədə Qorqud söyləmiş:
Bərk yüyürək Qazlıq ata1 namərd igid minə bilməz,
minincə , minməsə yaxşıdır!
Çalıb-kəsən iti qılıncı müxənnətlər çalınca,
çalmasa yaxşıdır!
Vura bilən igidə oxla qılıncdan bir çomaq yaxşıdır,
Qonağı gəlməyən böyük evlər yıxılsa yaxşıdır!
At yeməyən acı otlar bitincə, bitməsə yaxşıdır!
Adam içməyən acı sular sızınca, sızmasa yaxşıdır!
Ata adını ucaltmayan fərsiz oğul
ata belindən enincə, enməsə yaxşıdır.
ana bətninə düşüncə, doğulmasa yaxşıdır.
4

Ata adını yaşatmaqçın ağıllı oğul yaxşıdır.
Yalan söz bu dünyada olunca, olmasa yaxşıdır.
Doğrucul adamlar yüz yaşasa yaxşıdır.
Üç yüz on yaşına çatasan; allah sizə yamanlıq göstərməsin,
dövlətiniz əbədi olsun, xanım, hey!
Dədə Qorqud söyləmiş, görək, xanım, nə söyləmişdir:
Getdiyi yerin otlaqlarını keyik* tanıyar.
Uzaq yerlərin çəmənlərini qulan3 tanıyar.
Ayrı-ayrı yollar izini dəvə tanıyar.
Yeddi dərə qoxularını tülkü tanıyar.
Gecə ikən karvan köçdüyünü torağay bilər.
Oğulun kimdən olduğunu ana bilər.
Ərin ağzının kəsərini at bilər.
Ağır yükün zəhmətini qatır bilər.
Hansı yerdə sıyrılan varsa, çəkən bilər.
Qafil başın ağrısını beyni bilər.
Qolça qopuz4 götürüb eldən-elə, bəydən-bəyə
ozan gəzər;
Ər comərdini, ər namərdini ozan bilər.
Elinizdə-evinizdə çalıb-deyən ozan olsun!
Azıb gələn qəzanı tanrı sovuşdursun, xanım, hey!
Dədə Qorqud yenə söyləmiş, görək, xanım, nə seyləmişdir:
Ağız açıq tərifləsəm, üstümüzdə tanrıya əhsən!
Tanrı dostu, din başçısı Məhəmmədə əhsən!
Məhəmmədin sağ yanında namaz qılan
sadiq Əbubəkrə əhsən!
Quranın son fəslində «əmmə» surəsi gözəldir!
Höccələnib düz oxunsa, yasin gözəldir!
Qılınc çaldı, din açdı mərdlər şahı Əli,—əhsən!
Əlinin oğulları, peyğəmbərin nəvələri—
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Kərbəla çölündə Yəzid əlində öldürülən iki qardaşa— Həsənlə Hüseynə
əhsən!
Yazılıb-düzülən göydən enən tanrı elmi
Qurana əhsən!
O, Quranı yazdı-düzdü, alimlər öyrənincə
ölçdü-biçdi,—
Alimlər başçısı Üffan oğlu Osmana əhsən!
Alçaq yerdə tikilibdir, tanrı evi Məkkə gözəldir.
O Məkkəyə sağ-salamat gedib-gəlsə, sidqi
bütöv hacıya əhsən!
Sayılan günlərdən cümə gözəldir,
Cümə günü oxunanda xütbə* gözəldir.
Qulaq asıb-dinləyəndə ümmətə əhsən!
Minarədə azan verən azançıya əhsən!
Dizini yerə basıb oturanda qadın gözəldir.
Sinəsindən ağarırsa, ata gözəldir.
Ağ südünü doyunca əmizdirsə, ana gözəldir.
Yanaşıb yola girəndə qara buğur* gözəldir.
Sevgili qardaş gözəldir.
Uca ev yanında qurulsa gəlin çadırı, gözəldir.
Uzunca ipi də gözəldir. Oğul gözəldir.
Heç kimə bənzəməyən, bütün aləmləri yaradan
tanrıya-allaha əhsən!..
O təriflədiyim uca tanrı dost olub, sənə kömək etsin,
xanım, hey!
Ozan deyir: «Arvadlar dörd cürdür: birisi soy soldurandır*; birisi toy
doldurandır; birisi evin dayağıdır; birisi necə desən, bayağıdır».
Ozan, evin dayağı odur ki, çöldən-bayırdan evə bir qonaq gəlsə, əri
evdə olmasa, o gələn adamı yedirir-içirir, əzizləyib-oxşayır, yola salır. O
cür arvad Ayişə, Fatimə cinsidir, xanım. Onun uşaqları sağ olsun.
Ocağına bu cür arvad gəlsin... Gəldin, o ki soy soldurandır, oğrunca
yerindən qalxar, əl-üzünü yumadan doqquz bozlamacla bir bardaq qatığı
gəvələyər, tıxıb-basıb doyunca yeyər, əlini böyrünə vurar, de-yər; «Bu
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evi görüm, xaraba qalsın! Ərə gedəndən bəri qarnım da doymadı, üzüm
də gülmədi. Ayağım başmaq, üzüm yaşmaq görmədi». Deyər: «Ah, nə
olaydı, birinə də gedəydim. Umdu-ğumdan da yaxşı-uyğun olaydı».
Onun kimisinin, xanım, uşaqları beyüməsin! Ocağına bu cür arvad
gəlməsin.
Gəldin, o ki toy doldurandır, tərpəninca yerindən qalxdı, əl-üzünü
yumadan obanın o ucunu bu ucuna çarpışdırdı. Söz-şayiə yaydı,
qapılara qulaq qoydu. Öynəyədək gəzdi. Öynə-dən sonra evinə gəldi,
Gördü ki, oğru köpəklə yekə dana evini qatıb-qatışdırmışdır; evi toyuq
komasına, inək damına dönmüşdür. Qonşularını çağırar ki: «Yetər!
Zəlihə! Zibeydə! Ürüdə-can, qız-can! Paşa! Ayna Mələk! Qutlu Mələk!
Ölməyə-itməyə getməmişdim. Yatacaq yerim yenə bu xaraba olasıydı.
Nə olardı, mənim evimə azacıq baxaydınız? «Qonşu haqqı — tanrı
haqqıdır»—deyib-söylər. Bunun kiminin, xanım, uşaqları böyüməsin!
Ocağına bunun kimi arvad gəlməsin. Gəldin, o ki necə desən, bayağıdır.
Əri evdə olanda çöldən-bayırdan evinə bir abırlı qonaq gəlsə, əri desə
ki, dur çörək gətir, yeyək; qonaq da yesin. Desə, bişmiş çörək daimi
deyil, yemək lazımdır. Arvad deyər: «Neyləyim, bu yıxılacaq evdə un
yox, ələk yox. Dəvə də dəyirmandan gəlmədi... Nə gəlirsə, mənim
sağrıma gəlsin»,—deyə əlini yanına vurar, üzünü o tərəfə, sağrısını
ərinə döndərər. Min söylərsən, birisini eşitməz,—ərin sözünü qulağına
almaz. O, Nuh peyğəmbərin eş-şəyi nəslindəndir. Xanım, ondan da sizi
allah saxlasın! Oca-ğınıza belə arvad gəlməsin!
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DIRSƏ XAN OĞLU BUĞAC XAN BOYU
Bir gün Qam Ғan oğlu Bayındır xan yerindәn durmuşdu. Şami*
günlüyünü yer üzündә qurdurmuşdu.Hündür alaçığı göy üzünә
dirәnmişdi. Min yerdə ipәk xalça döşənmişdi...
Xanlar xanı Bayındır xan ildә bir dəfə şadlıq edib, oğuz bәylәrini qonaq
edәrdi. Yenә şadlıq mәclisi qurub, atdan ayğır, dәvәdәn buğra,
qoyundan ğoç qırdırmışdı. Bir yerdə ağ otaq, bir yerdə qırmızı otaq, bir
yerdә qara otaq qurdurmuşdu. «Kimin oğlu-qızı yoxdursa, qara otaqda
oturdun, altına qara keçә döşәyin, önünə qara qoyun әtinin qovurmasından gәtirin. Yeyir-yesin, yemirsә-dursun getsin» demişdi.
«Oğlu olanı ağ otağa, qızı olanı qırmızı otaqa yerlәşdirin. Oğlu-qızı
olmayanı allaһ qarğayıb, biz dә qarğayarıq; qoy bilsin» demişdi
Oğuz bәylәri bir-bir gəlib yıqılmağa başladılar. Dirsə xan deyilən bir
bәyin oğlu-qızı yox idi. Ozan söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişdir:

Salxım-salxım dan yellәri әsdikdə,
Saqqallı, boz, ac torağay ötdükdə,
Saqqalı uzun tat kişi azan çәkәndə,
Bədәvi atlar yiyәsini görüb işnәdikdә,
Ağlı, qaralı seçilәn çağda,
Köksü gözəl qaya dağlara gün dəyәndә,
İgid bәylәr, pәһlәvanlar bir-birilə gülәşәndә
Dirsəxan sübһ tezdәn qalxıb, yerindən durdu; qırx igidini dәstәsinә
qatıb Bayındır xanın mәclisinә gәldi.Bayındır xanın igidlәri Dirsə xanı
qarşıladılar, gətirib qara otaqda oturtdular, qara keçə altına döşədilәr,
qara qoyun qovurmasından önünә gәtirdilәr. «Bayındır xanın әmri
belәdir, xanım!» dedilәr. Dirsә xan deyir: «Bayındır xan mәnim һansı
әksikliyimi gördü? Qılıncımdanmı gördü, süfrәmdәnmi gördü? Mәndən
әksik kişilәri ağ otaqda, qırmızı otaqda oturtdu. Mənim günaһım nә
oldu ki, ğara otağa yerlәşdirdi?»
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Dedilәr: «Xanım, bu gün Bayındır xandan buyruq belәdir ki, oğlu-qızı
olmayanı allaһ ğarğayıbdır; biz də qarqayırıq».
Dirsә xan yerindәn qalxdı: «İgidlәrim, qalxıb yerinizDedilәr: «Xanım, bu gün Bayındır xandan buyruq belәdir ki, oğlu-qızı
olmayanı allaһ ğarğayıbdır; biz də qarqayırıq».
Dirsә xan yerindәn qalxdı: «İgidlәrim, qalxıb yerinizdәn durun! Bu
böyük eyib mәnә ya mәndәn, ya arvaddandır»,— dedi.
Dirsә xan evinә gәldi. Çağırıb qadınını soylayır, görәk xanım, nə
soylayır.
Söylәmә.
Deyir:
Bəri gәl, başımın baxtı, evimin taxtı!
Evdәn çıxıb yeriyәndә sәrv boylum! Topuğuna sarmaşanda qara saçlım!
Qurulmuş yaya bәnzәr çatma qaşlım!
Qoşa badam sığmayan dar ağızlım!
Payız almasına bәnzәr al yanaqlım! Qadınım, dayağım, döl verәnim!
Görürsәnmi nәlәr oldu?
Bayındır xan qalxıb yerindәn durmuş, bir yerdә ağ otaq,
bir yerdә qırmızı otaq, bir yerdә qara otaq tikdirmişdir. «Oğulluları ağ
otaqda, qızlını qırmızı otaqda, oğlu-qızı olmayanı qara otaqda oturdun,
altına qara keçә döşәyin, önunә qara qoyun әtinin qovurmasını gәtirin;
yeyir-yesin; yemirsә— dursun-getsin. Bir adamın ki, oğlu-qızı olmaya,
onu allaһ qarğayıbdır, biz dә qarqayırıq» demişdir.
Gәlib qarşıladılar, qara otaqda oturtdular, qara qoyun әtindәn qovurmanı
önümә gәtirdilәr. «Oğlu-qızı olmayanı allaһ qarğayıbdır, bil ki, biz dә
qarğayırıq»—dedilәr. «Sәndәnmidir, mәndәnmidir, nәdәndir allaһ bizә
bir yetgin oğul vermir?»—dedi. Söylәdi.
Deyir:
Xan qızı, yerimdәn durummu?
Јaxandan-boğazından tutummu?
Qaba dizimin altına salımmı?
Böyük, iti, polad qılıncımı əlimә alımmı?
Өz gövdәndәn başını kәsimmi?
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Can şirinliyini sәnә bildirimmi?
Alca qanını yer üzünә tökümmü?
Xan qızı, sәbәbi nәdir, de mәnə!
Qatı cәza verәrәm indi sənә!—dedi.
Dirsə xanın qadını söylәmiş, görәk nә söyləmişdir:
Ay Dirsә xan, mәnә qәzәblənmә!
İnciyib acı sözlәr söylәmə!
Јerindәn qalx, ayağa dur,
Јer üzündә böyük çadır qur!
Ayğır, buğra, qoç qırdır!
İç Oğuzun, Daş Oğuzun bәylәrini üstünә yığ!
Ac görsәn, doydur; çılpaq görsәn, geyindir!
Borclunu borcundan qurtar!
Tәpә kimi ət yığ, göl kimi qımız* sağdır!
Böyük şadlıq mәclisi qur, allaһdan arzunu dilə!
Bәlkә bir ağzı dualının alqışı* ilə
Tanrı bizə bir yetkin övlad verə,—dedi.
Dirsә xan arvadının sezü ilә böyük mәclis qurdurdu, allaһdan istәyini dilәdi. Atdan ayğır, dәvәdәn buğra, qoyundan
qoç qırdırdı. İç oğuz, Daş oğuz bəylәrini ora topladı. Ac
" gördüsә, doydurdu. Yalın Gördüsə, geyindirdi. Borclunu borcundan
qurtardı. Təpә gimi әt yığdı. Göl gimi qımız sağdırdı. Әl götürüb
arzularını dilәdilәr. Allaһ bir ağzı dualının alğışı ilә övlad verdi. Arvadı
һamilә oldu. Bir neçә müddәtdәn sonra bir oğlan doğdu. Oğlançığı
dayәlәrә verdi, saxlatdı...
At ayağı iti, ozan dili çevig olur. Yiyәsi olan yekәlir, qabırğalı böyüyür.
Oğlan on beş yaşına girdi. Oğlanın atası köçüb Bayındır xanın
adamlarına qarışdı.
Deyilәnә görә, Bayındır xanın bir buğası vә bir də buğrası vardı. O
buğa bәrg daşa buynuz vursa, un kimi üyüdәrdi. Bir yazda, bir dә
payızda buğa ilә buğranı savaşdırırdılar. Bayındır xan Qalın Oğuz1
bәyləri ilә tamaşaya baxır, әylәnirdi.
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Bir dәfә, sultanım, yenә yazda buğanı saraydan çıxardılar. Dәmir
zәncirli buğanı üç kişi sağdan, üç kişi dә sol yandan tutmuşdu. Gәlib
meydanın ortasında qoyub getdilər. Bu vaxt Dirsә xanın oğlu üç uşaqla
meydanda «aşıq-aşıq» oynayırdı, Buğanı qoyub gedәndә oğlanlara
«qaç» dedilәr. Oğlanların üçü qaçdı, Dirsә xanın oğlu qaçmadı. һündür
meydanın ortasında durdu-baxdı. Buğa da һücum edib oğlana sarı gәldi.
İstәdi ki, oğlanı һәlak etsin. Oğlan buğanın alnına çәpәgi bir zәrbә
vurdu. Buğa dalı-dalı getdi, geri qayıdıb oğlana һucum etdi. Oğlan yenә
buğanın alnına möһkәm bir yumruğ vurdu; bu dәfә buğanın alnına
yumruğunu dayadı, itәlәyib meydanın başına çıxardı.
Oğlanla buğa xeyli çәkişdilәr. Buğanın iki kürәyi üstündә köpük durdu.
Nә oğlan, nә dә buğa üstün gәlirdi. Oğlan fikirlәşib öz-özünә dedi: «Bir
dama dirәk vururlar, o dama dayaq olur. Mәn niyә bunun alnına dayaq
olub dururam?» Yumruğunu buğanın alnından çәkib, yolundan atıldı.
Buğa ayaq üstündә dura bilmәdi, yıxıldı; tәpәsi üstә düşdu. Oğlan
bıçağına әl atdı. Buğanın başını kәsdi.Oğuz bәylәri gәlib, oğlanın
başına toplaşdılar, әһsәn dedilәr. «Dәdəm Qorqud gәlsin, bu oğlana ad
qoysun; özüylә götürüb, atasının yanına getsin. Atasından oğlana bәylik
istәsin, tәxt alıb versin»,—dedilәr.
Çağırdılar, Dәdә Qorqud gәldi. Oğlanı götürub atasının yanına getdi.
Dәdә Qorqud oğlanın atasına söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş—
demişdir:
һey Dirsә xan! Oğlana bәylik ver,
Taxt ver,—güclüdür, әrdәmlidir!
Boynu uzun bәdәvi at ver,
Qoy mnnsin, һünәrlidir!
Yaylağından on qoyun ver,
Bu oğlana şişlig olsun, cüssәlidir!
Qaytabandan2 qızılı dәvә ver bu oğlana,
Qoy yüklәsin, һünәrlidir!
Qızıl tağlı һündür ev ver bu oğlana,
Kölgә olsun, әrdәmlidir!
Çiyni ğuşlu cübbә-don ver sәn bu oğlana,
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Qoy geyinsin, һünәrlidir!
Bu oğlan Bayındır xanın uca meydanında vuruşmuşdur. Sәpin oğlun bir
buğa öldurmüşdür, qoy adı «Buğac» olsun. Adını mәn verdim, yaşını
allaһ versin,—dedi.Dirsә xan oğlana bәylik verdi, taxt verdi. Oğlan
taxta çıxdı, atasının qırx igidini unutdu. O qırx igid һәsәd apardı, kin
saxladı. Bir-birinә söylәdilәr: «Gәlin, oğlanı atasının gözündәn salaq.
Bәlkә atası onu öldürә, һörmәtimiz onun atası yanında yenә xoş ola,
artıq ola»,—dedilәr.
2Qaytaban—dәvәlәrin saxlandığı yer.
Bu qırx igidin iyirmisi bir yana, iyirmisi dә o biri yana getdi. Әvvәlcә
iyirmisi gedib, Dirsә xana bu xәbәri gәtirdn: «Görürsәnmi, Dirsә xan
nәlәr oldu? Yarımasın sәnin oğlun, nankor vә fәrsiz çıxdı. Qırx igidini
dәstәsinә qatıb, Qalın Oğuzun üstünә yürüş etdi. һarada gözәl vardısa,
çәkib aldı. Ağ saqqallı qocanın ağzına, ağ birçәkli qarının südunә
söydü. Axan duru sulardan, -çılpaq yatan Ala dağdan söz-sov adlayıbkeçәr, xanlar xanı Bayındıra xәbәr çatar. «Dirsә xanın oğlu belә
yaramaz işlәr görüb» desәlәr, yer üzündә kәzmәyindәn ölmәyin yaxşı
olar. Bayındır xan sәni çağırar, sәnә ağır cәza verәr. Belә oğul sәnin
nәyinә gәrәkdir? Belә oğulun olmasından olmaması yaxşıdır.
Öldürsәnә!»—dedilәr.
Dirsә xan; «Gedin, gәtirin, öldürüm!»—dedi. Belә dedikdә, xanım, o
namәrdlәrin iyirmisi dә gәlib çıxdı vә bir iftira da onlar gәtirdilәr.
Dedilәr: «Dirsә xan, sәnin oğlun qalxıb yerindәn durdu, köksü gözәl
böyük dağa ova çıxdı. Sәn var ikәn ov övladı, quş vurdu. Anasının
yanına götürüb gәldi. Al şәrabın tündünu aldı, içdi. Anası ilә dilbir olub,
atasına qәsd etmәk istәyir. Sәnin oğlun nankor çıxdı. Çılpaq yatan Ala
dağdan ötüb, xanlar xanı Bayındıra xәbәr çatar. «Dirsә xanın oğlu belә
yaramaz işlәr görüb» deyәrlәr. Sәni çağırdarlar, Bayındır xanın yanında
sәnә cәza verәrlәr. Belə oğul nәyinә gәrәkdir? Öldürsәnә!»—
dedilәr.Dirsә xan dedi: «Gedin, gәtirin öldürüm! Belә oğul mәnә gәrәk
deyil!»
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Dirsә xan dedi: «Gedin, gәtirin öldürüm! Belә oğul mәnә gәrәk
deyil!»Dirsә xanın nökәrləri1 deyir: «Biz sәnin oğlunu necә gәtirәk?
Sәnin oğlun bizim sözümüzü dinlәmәz, bizim sözümüzlә gәlmәz.
Qalxıb yerindәn dur. İgidlәrini oxşayıb başına yığ; oğlunla görüş,
yanına alıb ova çıx. Quş uçurub ov ovlayanda oğlunu oxlayıb öldür!
Әgәr belә öldürmәsәn, bil ki, başqa cür öldürә bilmәzsәn!»
Soylama:
Salxım-salxım dan yellәri әsdikdә,
Saqqallı, boz, ac torağay ötdükdә,
Bәdәvi atlar yiyәsini görüb kişnәdikdә,
Saqqalı uzun tat kişi azan çәkәndә,
Ağlı, qaralı seçilәn çağda,
Qalın oğuzun gәlini-qızı bәzənәn çağda,
Köksü gözәl böyük dağlara gün dәyәndә,
İgid bәylәr, qәһrәmanlar bir-birilә döyüşəndә...
Dirsә xan sübһ tezdәn yerindәn durdu. Oğlunu yanına salıb, öz qırx
igidinin dәstәsinә qoşdu, ova çıxdı. Ov ovladılar, quş vurdular. 0 qırx
namәrdin bir neçәsi oğlanın yanına gәlib deyir: «Atan dedi, geyiklәri
qovub gәtirsin, mәnim qarşımda toplasın; oğlumun at sәyirtmәyini,
qılınc çalma-ğını, ox atmağını görüm, sevinim, öyünüm!»Oğlan
cavandır, nә bilsin? Geyiki qovub gәtirir, atasının qarşısında
qıcıqlandırıb-acıqlandırırdı ki, «atam at çapmağıma baxsın—öyünsün;
ox atmağıma baxsın—fәrәһlәnsin; qılınc çalmağıma baxsın.—
sevinsin!»O qırx namәrd isә deyir; «Dirsә xan, görürsәnmi, oğlanı?
Çöldәn-düzdәn geyiki qovur, sәnin qabağına gәtirir ki, geyikә atarkәn
oxla sәni vurub öldürsün. Oğlun sәni öldürmәmiş sәn oğlunu öldür!».
Oğlan geyiki qovarkәn atasının önündәn gәlib-gedirdi. Dirsә xan
Qorqud sinirli2 bәrk yayını әlinә aldı. Üzәngiyә qalxıb möһkәm çәkdi,
sәrrast atdı: oğlanı iki kürәyinin arasından vurub yıxdı. Ox arasından
oğlanın qanı şoruldadı, qoynuna doldu. O, bәdәvi atının boynunu
qucaqlayıb yerә yıxıldı.
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Dirsә kövrəlib oğlunun üstünә atılmaq istәdi. 0 qırx namәrd qoymadı.
Atının cilovunu döndәrib qorargaһına gәldi.Dirsә xanın arvadı
«oğlancığımın ilk ovudur» deyә atdan ayğır, dәvәdən buğra, qoyundan
qoç qırdırmışdı. «Ovu qanlı oğuz bəylәrini yedirim-içirim, sevindirim»
dedi. Özünü yığışdırıb yerindәn cәld durdu. Qırx incә qızı da özü ilə
göturdu. Dirsә xana tәrәf getdi. Qapaq1 qaldırdı. Dirsә xanın üzünә
baxdı. Sağına-soluna göz gәzdirdi, oqlunu ҝermәdi. Qara bağrı sarsıldı.
Үrәyi tamam yerindәi oyiadı. Qara qıyma közlәri qan-yaşla doldu.
Çağırıb Dirsә xana söylәyir, görək, xanım, nə söylәyir:
Başımın baxtı, evimin taxtı, bәri gәl!
Xan atamın kürәkәni,
Xanım anamın sevilәni,
Atam-anam verdiyi,
Göz açaraq görduyum,
Könul verib sevdiyim, a Dirsә xan!
Qalxıb yerindən durdun,
Qara yallı gözәl Qazlıq atını mindin.
Köksü gözәl böyük dağa ova çıxdın.
İki getdin, bir gәlirsən, balam һanı?
Qara dövranda tapdığım oğul һanı?
Çıxsın mənim bu kor gözum, a Dirsә xan,
yaman sәyriyir.
Kәsilsin oğlun әmən süd damarım, yaman sızlayır. Sarı ilan sancmadan
ağca bәdәnim qalxıb şişir.
Tәk, bircә oğlum görünmür, bağrım yanır.
Quru-quru çaylara suçu saldım.
Qara donlu dәrvişlәrә nәzirlәr verdim.
Ac gördüm,—doyurdum; yalın gördüm,—geyindirdim. Tәpә kimi әt
yığdım, göl kimi qımız sağdırdım.
Arzu-dilәklә bir oğul güclә tapdım.
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Yalnız oğlumun xәbәrini, a Dirsә xan, de mәnә!
Qarşıdakı Ala dağdan bir oğul uçurdunsa, de mәnә!
İti axan coşğun sudan axıtdınsa, de mәnә!
Aslana-qaplana oğlumu yedirtdinsә, de mәnә!
Qara donlu, azğın dinli kafirlәrә* tutdurdunsa, de mәnə!
Xan atamın yanına mәn gedim,
Ağır xәzinә, çoxlu qoşun alım,
Azğın dinli kafir үstunә kedim,
Yaralanıb Qazlıq atımdan enmәyincә,
Әtәyimlә al qanımı silmәyincә,
Qol-bud olub yer üstünә düşmәyincә
Tәk oğlumun yolundan mәn dönmәrәm.
Yalnız oğul xәbәrini, a Dirsә xan, de mәnə!
Qara başım qurban olsun bu gün sәnә!—dedi,
zarıldayıb ağladı.
Arvadı belə danışanda Dirsә xan cavab vermәdi. O qırx namәrd qabağa
gәlәrәk dedi; «Oğlun sağ-salamatdır, ovdadır. Bu gün-sabaһһarda isә,
gәlәr. Qorxma, qayğılanma, bәy sәrxoşdur, cavab verә bilmir».Dirsә
xanın arvadı qayıdıb geri döndu. Dözmәdi, qırx incә ğızı özü ilә
götürüb, bәdəvi ata mindi, oğlunu axtarmağa getdi. Qışda-yazda qarıbuzu әrimәyәn Qazlıq dağına gәldi-çıxdı. Alçaq yerlәri gəzdi, çapıb uca
yerlәrə çıxdı. Baxdı-gördü ki, bir dәrәnin içindә qarğa-quzğun enirçıxır, qonur-qalxır. Bədәvi atını sürüb, o tərәfә çapdı. Sәn demә,
sultanım, oğlan o arada yıxılıbmış. Qarğa-quzğun qan görüb, oğlanın
üstünә qonmaq istәyirdi. Oğlanın iki ov iti vardı, qarğa-quzğunu
qovurdu, qopmağa qoymurdu. Oğlan orada yıxılanda Boz atlı Xızır
oğlanın Yanında һazır oldu. Üç dəfә yarasını әliylә sığallayıb: «Oğlan,
qorxma, sәnә bu yaradan ölüm yoxdur. Dağ çiçәyi ilə ananın sudü sənin
yarana mәlһәmdir»—deyib yox oldu.
Oğlanın anası çapıb, oğlanın olduğu erә gәlib çıxdı. Baxdı-gördü oğlu
al qanına bulaşıb yatır. Çağıraraq oğlancığını soylayır, görәk, xanım,
necә soylayır:
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Qara qıyma gözlәrini yuxu almışdır, aç daһa!
O uzanmış qol-qıçını yığışdır daһa!
Tanrı verәn şirin cana gәldin daһa.
Üz-gözündә can qalıbsa, oğul, xәbәr ver mәnә!
Qara başım qurban olsun, oğul, sənә!..
Niyә axır sәnin suların, Qazlıq dağı,
Belә axmaqdansa, һeç axmasın!
Niyә bitir sәnin otların, Qazlıq dağı,
Belə bitməkdәnsә, һeç bitmәsin!
Geyiklərin qaçır sәnin, Qazlıq dağı,
Qaçar ikən qaçmaz olsun, daşa dönsün!
Nә bilim, oğul, aslandan, yoxsa, qaplandan oldu?
Nә bilim, oğul, bu qәza sәnә һaradan oldu?
Bәdәnindә canın varsa, xәbәr ver, oğul,
Qara başım qurban olsun, oğul, sәnә!
Ağız-dildən bir neçә söz, xəbər mәnә!
Belә dedikdә oğlanın qulağına sәs dәydi. O, başını qaldırdı, azacıq
gözünü açdı. Anasının üzünә baxdı. Söylәmiş, görәk, xanım, nə
söylәmişdir:
Bəri gәl, ağ südünü əmdiyim, xanım ana!
Ağ birçәkli, һörmәtli, canım ana!
«Axar sular» deyib qarğama,
Qazlıq dağının sularının günaһı yoxdur.
Qaçan geyiklәrini qarğama,
Qazlıq dağının günaһı yoxdur.
Aslanını, qaplanını qarğama,
Qazlıq dağının günaһı yoxdur.
Qarğayırsan, atamı qarğa,
Bu suç, bu günaһ atamındır,—dedi.
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Oğlan yenә dedi: «Ana, ağlama; qorxma, bu yaradan mәnə ölüm
yoxdur. Boz atlı Xızır yanıma gәldi, üç dәfә yaramı sığadı. «Bu yaradan
sәnә ölüm yoxdur. Dağ çiçәyi ilә anan südü sәnә dәrmandır»,—dedi»,_
Oğlan belә dedikdә qırx incә qız yayılıb, dağ çiçәyi topladı. Oğlanın
anası əmcәyini bir sıxdı, sudü gәlmәdi. İki sıxdı, südü gəlmәdi.
Üçüncüdə özünә bir zərbә vurdu, sıxdı. südlә qan qarışıq gәldi. Dağ
çiçәyi ilә sudü oğlanın yarasına çәkdilәr. Oğlanı ata mindirdilәr, götürüb
evә gәtirdilәr. Oğlanı һәkimlәrә tapşırıb Dirsə xandan gizlәtdilәr. At
ayağı iti, ozan dili çevik olur, xanım! Oğlanın yarası qırx gündә sağaldı,
sap-sağlam oldu. Oğlan ata minir, qılınc qurşanırdı. Ov ovlayır, ğuş
vururdu. Dirsә xanın isә xəbәri yox idi. Oğlunu ölmüş bilirdi. 0 qırx
namәrd bunu duydu. «Nә eylәyәk?» deyә düşündülәr. «Dirsә xan
oğlunu görәrsә, oturmaz, һamımızı qırar»,—dedilәr. «Gәlin, Dirsә xanı
tutaq, ağ әllәrini ardına bağlayaq, ağ boynuna qıl siçim taxaq, götürüb
kafir ellәrinә gedәk»,—deyә Dirsә xanı tutdular, ağ әllәrini ardına
bağladılar, boynuna qıl sicim taxdılar, ağ әtindәn qan çıxınca döydülәr.
Dirsә xan piyadә, bunlar atlı getdilәr, qalın* kafir ellәrinә yönәldilәr.
Dirsә xan dustaq oldu-ketdi. Onun dustaqlığından oğuz bәylәrinin
xәbәri yox idi.
Sәn demә, sultanım, Dirsә xanın әrvadı bunu duyubmuş; oğlunun
qarşısına gedib söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәyib demişdir:
Görursәnmi, ay oğul, nәlәr oldu?!
Sәrt qayalar oynamadı, yer ovuldu.
Eldә düşmәn yoxkәn atanın üstünә düşmәn gәldi.
Atanın o qırx namərd yoldaşı onu tutdu.
Ağ әllәrini ardına bağladılar.
Ağ boynuna qıl sicim taxdılar.
Өzləri atlı, atanı piyadә yeritdilәr.
Alıb uzaq kafir ellәrinә yönәldilәr.
Xan oğlum! Qalxıb yerindәn ayağa dur!
Qırx igidini dәstәnә qat!
Atanı o qırx namәrddәn qurtar!
Yeri, oğul!
17

Atan sәnә qıydısa da, sәn atana qıyma!—dedi.
Oğlan anasının sözünü sındırmadı. Buğac bәy yerindәn durdu.
Böyük, iti polad qılıncını belinә qurşadı. Ağ tozluca1 bәrk yayını
əlinә aldı. Qızıl nizәsini әlinә götürdu, gözәl bәdәvi atını tutdurub
mindi. Qırx igidini yanına alıb, atasının ardınca çapıb getdi.O
namәrdlәr dә bir yerdә dayanıb dincәlirdilәr. Al şәrabın tündündәn
içirdilәr. Buğac xan çapıb yetişdi. 0 qırx namәrd onu görüb dedi:
«Gәlin, gedәk, o igidi tutaq gətirәk. İkisini bir yerdә kafirә yetirәk».
Dirsә xan dedi: «Qırx yoldaşım, aman verin! Tanrının birliyinә şübһә
yoxdur. Mәnim әllәrimi açın, qolça qopuzumu verin, o igidi geri döndәrim. Sonra mәni ya öldürün, ya da diri aparın».
Әllәrini açdılar, qolça qopuzunu verdilәr. Dirsə xan, oğlu olduğunu
bilmәdi, qarşıya gәlib söylәyir, görәk, xanım, nә söylәyir:
Boynu uzun bәdәvi atlar gedirsә, mәnimki gedir,
İçindә sәnin dә mindiyin varsa, igid, de mәnә, Savaşmadan-vuruşmadan
alıb verim, qayıt geri! Yaylaqdan on min qoyun gedirsә, mәnimki gedir,
İçindә sәnin da şişliyin varsa, söylә mәnә, Savaşmadan-vuruşmadan
alıb verim, qayıt geri! Qaytabandan qızılı dәvә gedirsә, mәnimki gedir,
İçindә sәnin dә yüklәdiyin varsa, söylә mәnә, Savaşmadan-vuruşmadan
alıb verim, qayıt geri! Qızıl tağlı uca evlәr gedirsә, mәnimki gedir,
İçindә sәnin dә otağın varsa, igid, söylә mәnә, Savaşmadan-vuruşmadan
alıb verim, qayıt geri! Ağ üzlü, ala gözlü gәlinlәr gedirsә, mәnimki
gedir, İçindә sәnin dә nişanlın varsa, igid, de mәnә. Savaşmadanvuruşmadan alıb verim, qayıt geri! Ağ saqqallı qocalar gedirsә,
mәnimki gedir,
İçindә sәnin dә ağ saqqallı atan varsa, de mәnә,
Savaşmadan-vuruşmadan xilas edim, qayıt geri! Mәnim üçün gəldinsә,
oğlancığımı öldürmüşәm. İgid, sәnin yazığın gәlmәsin, qayıt geri!
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Boynu uzun bәdәvi atlar gedirsә, sәninki gedir;
Mәnim dә içindә mindiyim var,
qırx namərdə qoymaram!
Qaytabandan qızılı dәvә sәninki gedir,
Mәnim dә içindә yüklәdiyim var,
qırx namәrdә qoymaram!
Yaylaqdan gedәn min-min qoyun sәninkidir,
Mәnim dә içindә şişliyim var,
qırx namәrdә qoymaram!
Sәnin ağ üzlü, ala gözlü gәlinlәrin gedirsә,
İçindә mәnim dә nişanlım var,
qırx namәrdә qoymaram!
Qızıl tağlı uca evlәrin kedirsə,
İçindә mәnim dә otağım var,
qırx namәrdә qoymaram!
Sәnin ağ saqqallı qocaların gedirsә,
İçindә mәnim dә bir ağlı çaşmış,
Başı itmiş qoca atam var,
qırx namәrdә qoymaram!—dedi.
Qırx igidinә çalmasını yellədi, әl eylәdi. Qırx igid bәdәvi atını oynatdı,
oğlanın yanına yığıldı.
Oğlan qırx igidini götürüb, atını irәli sürdü, vuruşdu, döyüşdü. Kiminin
boynunu vurdu, kimini dustaq etdi. Atasını xilas edib qayıtdı, geri
döndü.
Dirsә xan burada oğlunun sağ olduğunu bildi. Xanlar xanı, oğlana
bәylik verdi, taxt verdi. Dәdәm Qorqud boy boyladı, soy soyladı, bu
oğuznamәni düzdü-qoşdu, belә dedi:
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Onlar da bu dünyadan gәldi, keçdi.
Karvan kimi qondu, köçdü.
Onları da yer gizlәdi, әcәl aldı.
Fani dünya yenә qaldı...
Qara ölüm gәldikdә keçid versin.
Sağlıqla dövlәtini allaһ artırsın.
O öydüyüm uca tanrı yar olub yardım etsin.
Xeyir-dua verәk, xanım:
Yerli böyük dağların yıxılmasın!
Kölgәlicə uca ağacın kәsilmәsin!
Coşqun axan gözәl suyun qurumasın!
Qanadlarının ucları qırılmasın!
Çaparkәn ağ-boz atın büdrәmәsin!
Döyüşәndә böyük, iti polad qılıncın gödәlmәsin! Vuruşarkәn uzun
nizәn әyilmәsin!
Ağ birçәkli ananın yeri beһişt olsun!
Ağ saqqallı atanın yeri cәnnәt olsun!
һaq yandıran çırağın daim yansın!
Qadir tanrı sәni namәrdә möһtac eylәmәsin,
xanım, һey!..
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SALUR QAZANIN EVININ YAĞMALANDIĞI
BOY
Bir gün Tüklü quşun* balası, yazıqların ümidi, Amit1 soyunun aslanı,
Qaracığın qaplanı, Qonur atın yiyәsi, Uruz xanın ağası, Bayındır xanın
kürəkәni, Qalın oğuzun dayağı, igidlәrin arxası Ulaş oğlu Salur Qazan
yerindәn durmuşdu. Doxsan otaqlı uca evlәrini qara yer üzәrindә
tikdirmişdi. Doxsan yerdә böyük ipәk-xalı döşәtdirmişdi. Sәksәn yerdә
küplәr qoyulmuşdu. Qızıl qədәһlәr-süraһilәr düzülmüşdü. Doqquz qara
gözlü, göyçәk üzlü, saçı arxada düyünlәnmiş, köksü qızıl düymәli, әllәri
bilәyindәn xınalı, barmaqları naxışlı, gözol kafir qızları Qalın oğuz
bәylәrinә şәrab paylayırdılar.Ulaş oğlu Salur Qazan içdi-içdi, axırda
şәrabın tәsiri başına vurdu. O, qaba dizlәri ustünә çökdü, dedi:
«Sözümü dinlәyin, sәsimә sәs verin, bәylәr! Yata-yata yanımız ağrıdı.
Dura-dura belimiz qurudu. Durağ gedək, a bəylәr! Ov ovlayaq, quş
vuraq, sığın-geyik yıxaq, qayıdıb otağımıza düşәk: yeyib-içәk,
günümüzü xoş keçirәk!».
Qıyan Sәlcik oğlu Dәli Dondaz dedi: «Bəli, xan Qazan,
mәslәһәtdir».Qaragünә oğlu Qarabudaq dedi: «Ağam Qazan,
məslәһətdir» Onlar belә dedikdә Atağızlı Aruz qoca iki dizi üstünə
çöküb dedi: «Ağam Qazan, sası2 dinli Gürcüstan sərһәddinә gedirsәn,
qәrargaһının üstündә kimi qoyursan?».Qazan dedi: «Oğlum Uruz üç
yüz igidlә evimin keşiyindә dursun». Qonur atını çəkdirdi, mindi. Dәli
Dondaz Tәpәlqaşqa ayqırını mindi. Qazan bәyin qardaşı Qaragünә Göy
bәdәvi atını tutdurub mindi.Bayındır xanın düşmәnini məğlub edәn Şir
Şәmsәddin Ağ atını çəkdirib mindi.Parasarın Bayburd һasarından
sıçrayıb aşan Beyrək Boz ayğırına mindi.Qonur atlı Qazana «keşiş»
deyәn bәy Yeynək Duru ayğırına mindi.Saymaq istәsәm, tükənәn deyil;
Qalın Oğuz bәylәri atlandılar. Böyük qoşun Ala dağa ova çıxdı.
Kafirlәrin casusu bunu gördü; çuğul gedib, Şöklü Mәliyə xəbәr verdi.
Yeddi min qaftanının arxası cırıq, kәsik qa ra saçlı, sası dinli, din
duşmәni, alaca atlı kafir çapdı, gecә yarısı Qazan bәyin düşәrgəsinә
gәldi, Kafirlәr onun qızıl tağlı evlәrini çalıb-çapdılar, qaza bәnzәr
qızını-gәlinini çığırışdırdılar. Tövlə-tövlә şaһanә atlarını mindilәr.
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Qatar-qatar qızılı dәvәlәrini yedәkləyib apardılar. Qiymәtli xәzinәsini,
bol pulunu talan etdilәr. Qırx incә belli qız ilә Boyu uzun Burla xatun
әsir getdi. Qazan bәyin qarımış anası qara dәvә boynundan asılı getdi.
Qazan xanın oğlu Uruz bәy üç yüz igidlә әli bağlı, boynu bağlı getdi„
İlək qoca oğlu Sarı Qalmaş Qazan bәyin evi üstündә deyüşdә һәlak
oldu. Qazanın bu işlәrdәn xәbәri yox idi.
39- Kafir dedi: «Bәylәr, Qazanın tövlә-tövlә şaһanә atlarını minmişik,
qızıl-gümüşunü talan etmişik, qırx igidlә oğlu Uruzu dustaq etmişik.
Qatar-qatar dәvәlәrini gәtirmişik, qırx incә belli qızla Qazanın arvadını
tutmuşuq. Biz bu һeyfləri Qazana vurmuşuq». Kafirlәrdәn biri dedi:
«Qazan bәydә bir һeyfimiz qaldı».Şöklü Mәlik dedi: «Әdә, aznavur1,
nә һeyfimiz qaldı?».Kafir: «Qazanın Qapılı Dәrbәnddә on min
qoyunu vardır. O qoyunları da götürsәk, Qazana çox böyük ziyan
vurardıq»,— dedi. Şöklü Məlik: «Altı yüz kafir getsin qoyunu gətirsin»,
—dedi.Altı yüz kafir atlandı, qoyun üzәrinә yürüş etdi.Gecә yatarkәn
Qaraca çoban yuxuda qara qayğılı әһvalat gördü. Һövlnak ayağa durdu.
Qabangücü vә Dәmirgücü adlı iki qardaşını yanına çağırdı. Ağılın
qapısını bәrkitdi. Üç yerdə tәpә kimi daş yığdı, ala qollu sapandını əlinә
aldı.
Qaraca çobanın üstünü qәflәtәn altı yüz kafir aldı. Onlar dedilәr:
Qaranlıq axşam olanda qayğılı çoban! Qar-yağış yağanda od-ocaqlı
çoban! Südü, pendiri bol, qaymaqlı çoban!
Qazan bәyin qızıl tağlı uca evlәrini biz yıxmışıq. Tövlә-tövlә şaһanə
atlarını biz minmişik. Qatar-qatar QIZIYY dәvәsini biz yedәklәmişik.
Qarıçıq anasını biz gәtirmi-şik. Qiymәtli xәzinəsini, bol pulunu biz
talan etmişik. Qaza bәnzər qızını-gәlinini biz әsir etmişik. Qırx igidlә
Qazanın oğlunu biz tutmuşuq. Qırx incə belli qızla Qazanın arvadını biz
gәtirmişik. Ay çoban, uzaqdasan-yaxındasan, bәri gəl! Baş endirib tәzim
et! Bizә salam ver, öldürmәyәk! Sәni Şöklü Məlikin yanına aparaq,
bәylik alıb verək. Çoban deyir:
Boş-boş danışma, itim kafir!
İtimlә bir yalaqdan yal içәn azğın kafir,
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Altındakı alaca atını nә öyürsәn?
Ala başlı keçimcә görunmәz mәnә!
Başındakı dәbilqәni nә öyürsәn, ay kafir?
Başımdakı papağımca görünmәz mәnә!
Altmış tutam nizәni nә öyürsәn, murdar kafir?
Qırmızı dәyәnәyimcә görünmәz mənə!
Qılıncını nә öyürsәn, ay kafir?
Әyri başlı çövganımca2 görünməz mәnә!
Belindә doxsan oxunu nә öyürsәn, ay kafir?
Ala qollu sapandımca görunmәz mәnә! Uzaqdasan-yaxındasan, bәri
gәl!
İgidlәrin zәrbәsini gör, sonra get!
Kafirlər sakitcә irəli cumub ox atdılar. İgidlәr igidi Qaraca çoban
sapandının ağzına daş qoydu, atdı. Birini atanda ikisini-üçünü yıxdı.
İkisini atanda üçünü-dördünü yıxdı. Kafirlәrin gözunә qorxu düşdü.
Qaraca çoban kafirin üç yüzünü sapand daşı ilә yerә sәrdi. İki qardaşı
isә oxlandı, һәlak oldu.
Çobanın daşı tükәndi; qoyun demir, keçi demir, sapandın ağzına qoyur
atır, kafiri yıxırdı,
Kafirin gözü qorxdu, dünya-alәm başına qaranlıq oldu. Dedilәr:
«Arzusu gözündә qalsın, bu çoban birdәn bizim һamımızı qırar?!».
Daһa durmayıb qaçdılar.
Çoban һәlak olan qardaşlarını dәfn etdi. Kafirlәrin leşindәn bir böyuk
tәpә düzәltdi, çaxmaq çaxıb odda yandır-dı. Јapıncasından kәsib
yandırdı, qurumunu yarasına basdı. Yolun әyrisini tutub oturdu. Ağladı,
sızladı, Dedi: «Salur Qazan, bәy Qazan! Ölüsәnmi, dirisәnmi? Bu
işlәrdәn xәbәrin yoxdurmu?»
Sәn demә, xanım, o gecә Qalın Oğuzun dayağı, Bayındır xanın
kürәkәni, Ulaş oğlu Salur Qazan yuxuda qarma-qarışıq әһvalat gördü,
һövlnak ayağa durdu. Dedi:«Qardaşım Qara-günә, bilirsәnmi yuxumda
nə göründü? Qara-qayğılı əһvalatlar gördüm. Gördüm ki, yumruğumda
bir şaһin çırpınıb, quşumu əlimdәn alır. Hündür evimin üzәrinә göydәn
ildırım çaxdığını gördüm. Qatı, qara dumanın düşərgәmin üstünü
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bürüdüyünü gördüm. Quduz qurdların evimi dәldiyini gördüm. Qara
dәvәnin әnsәmdәn qapdığını gördüm. Gördüm ki, qara saçım qarğı kimi
uzanır, uzandıqca gözümü örtur. Әllәrimdә on barmağımı qan içindә
gördüm. Bu yuxunu görәndәn bəri ağlımı-һuşumu yığa bilmirəm, Xan
qardaşım, mәnim bu yuxumu yoz mәnimçin!».
Qaragünә dedi; «Qara bulud dediyin sәnin taleyindir. Qar ilә yağmur
dediyin sәnin qoşunundur. Saç qayğıdır, dərdi-sәrdir. Qan —
qanqaralıqdır. Qalanın yoza bilmәrәm, allaһ yozsun».
Belə dedikdә Qazan dedi: «Mәnim ovumu pozma, qoşunumu dağıtma!
Mәn bu gün Qonur atı çapıb, üçgünlük yolu bir gündә gedәrәm; evә
dəymәdәn yurduma baş çәkәrәm. Әgәr salamatlıqdırsa, axşam olmadan
yenә sәnin yanına gәlәrәm. Orada-kılar sağ-salamat deyilsә, başınıza
çarә edin, Mәn daһa getdim. Qazan bәy Qonur atını maһmızladı, yola
düşdü. Gəlib-gәlib yurduna çatdı. Gördü ki, yurdunda bir tazı qalıb,
quzğun dolaşır. Qazan bәy burada yurdu ilә soraqlaşıb, görәk, xanım,
necә soraqlaşıb, nә demişdir:
Qoһum-qәbilәli komam-yurdum! Qulanla sığına-keyikә qonşu yurdum!
Sәni düşmәn һaradan talayıb, gözәl yurdum! Uca evimin tikilisi, yurdu
qalmış, Qoca anamın oturduğu yer dә qalmış. Oğlum Uruzun ox atdığı
nişan qalmış. Bәylәrin at çapdırdığı meydan qalmış. Qara mәtbәxin
yerindә ocaq qalmış...
Bu һalı gördükdә Qazanın qara qıyıq gözlәri qan-yaşla doldu. Qanı
damarlarında qaynadı, Qara bağrı sarsıldı. Qonur atını dizlәri llә vurub,
kafirin keçdiyi yola düşdü, getdi. Qazanın qarşısına bir su çıxdı. Qazan
dedi:: «Su, tanrının üzünü görmüşdür. Mәn bu su ilә soraqlaşım!»
Görәk, xanım, necә soraqlaşdı. Qazan dedi:
Çağlayaraq qayalardan çıxan su!
Ağac gәmiləri atıb-tutan su!
һәsәn ilә һuseynin һәsrәti su!
Bağ ilә bostanın zinәti su!
Ayişә ilә Fatimәnin baxışı su!
Şaһanә atların içdiyi su!
Qızıl dәvәlәrin gәlib keçdiyi su!
Çevrәsindә ağ qoyunların yatdığı su!
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Yurdumdan bir xәbәr bilirsənsә, de mәnә!
Dәrdli başım qurban olsun, suyum, sәnә!
Su necә xәbәr versin?! Sudan keçdi, bu dәfә bir qurda rast gәldi. «Qurd
üzü uğurludur, qurdla bir soraqlaşım»,—dedi. Görәk, xanım, necә
soraqlaşdı:
Qaranlıq axşam olanda günü doğulan!
Qarla yağış yağanda әr kimi duran!
Qaracıq atları kişnәşdirən!
Qızıl dәvә gördükdә inlәşdirәn!
Ağca qoyun görәndә quyruğuyla qamçı çәkәn!
Arxasıyla vurub, bәrk ağılın ardını sökәn!
Burma-axta kök qoçları alıb-tutan!
Qanlı quyruq üzüb şap-şap udan!
Ulaşması köpəklәri tәşvişә salan!
Әldә mәşәl çobanları kecә vaxtı yüyürdәn!
Yurdumdan bir xәbәr bilirsәnsә, de mәnә!
Dәrdli başım qurban olsun, qurdum, sәnә!—dedi.
Qurd necә xәbәr versin?! Qurddan da ötüb-keçdi. Qaraca çobanın qara
köpәyi Qazanın qarşısına gәldi. Qazan qara köpәklә soraqlaşdı, görәk,
xanım, necә soraqlaşdı:
Qaranlıq axşam olanda һav-һav һürәn!
Turş ayran tökulәndә şap-şap içәn!
Gәlәn yadı, oğrunu qorxudan!
һürmәyiylә qorxudaraq һürküdәn!
Yurdumun xәbәrini bilirsәnsә, de mәnә!
Dәrdli başım sağ olduqca
yaxşılıqlar edim, köpәk, sәnә!—dedi.
Köpәk necә xәbәr versin?! Köpәk Qazanın atının ayağına
atılıb-düşür, zink-zinҝ zingildәyir. Qazan qamçı ilә köpəyi vurdu. Köpәk çәkildi, gəldiyi yolla getdi. Qazan köpәyi
qovlayıb, Qaraca çobanın yanına gәldi. Çobanı gördükdә so25

raqlaşdı, görәk, xanım, necә soraqlaşdı.
Qaranlıq axşam olanda qayğılı çoban!
Qarla yağış yağanda od-ocaqlı çoban!
Sәsimi anla, sözümü dinlә!
Evimin buradan keçdiyini gördünmu, de mәnә!
Dәrdli başım qurban olsun, çoban, sәnə!—dedi.
Çoban dedi:
Ölmüşdünmü, itmişdinmi, a Qazan! һarda gәzirdin, һaradaydın, a
Qazan!
Dünәn yox, o biri gün evin buradan keçdi.
Qoca anan qara dәvә boynundan asılı keçdi.
Qırx incә belli qızla arvadın—
Boyu uzun Burla xatun ağlayıb burdan keçdi.
Qırx igidlә oğlun Uruz başı açıq, ayağı yalın
kafirlәrin yanınca dustaq getdi.
Tövlә-tövlә atlarını kafir minmiş.
Qatar-qatar qızıl dәvәlərini kafir yedәklәmiş, Qızıl-gümüş, pul xәzinәni
kafir talamış!..
Çoban belә deyərkәn Qazan aһ çәkdi, ağlı başından çıxdı. Dunya-alәm
başına qaranlıq oldu. Dedi: «Ağzın qurusun, çoban! Dilin çürusün,
çoban! Allaһ sәnin alnına bәla yazsın, çoban!». Qazan belә deyəndә
çoban söylәdi:
Nә danlayırsan mәni, ağam Qazan?
Yoxsa һeç köksündә yoxmudur iman?
Altı yüz kafir dә mәnim üstümә gәldi. İki qardaşım һәlak oldu. Üç yüz
kafiri öldürdüm, cәzasına çatdırdım. Sənin qapından bir kök qoyun, arıq
toqlu da kafirlərә vermәdim, Üç yerdәn yaralandım, dәrdli başım
dumanlandı, yalqız qaldım. Günaһım budurmu? Sonra çoban dedi:
Qonur atını mәnә ver!
Altmış tutamlıq nizәni mənə ver!
At alaca qalxanını, mənə ver!
Böyuk, iti, polad qılıncını mәnә ver!
Oxqabından sәksәn oxunu mәnә ver!
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Ağ tozluca tutacaqlı bәrk yayını mәnә ver!
Gedim kafirin qolundakı şaһinini öldürum.
Paltarımın qolu ilә alnımın qanını silim.
Ölərsəm, qoy sәnin uğrunda mәn ölüm!
Allaһ qoyarsa, evini mәn xilas eləyim!
Çoban belә dedikdә Qazan qәһәrlәndi. Yola duzәlib götürüldü. Çoban
da Qazanın ardından yetişdi. Qazan dönüb baxdı, soruşdu: «Oğul
çoban, һara gedirsәn?» Çoban dedi: «Ağam Qazan, sәn evini-ailəni
xilas etmәyә gedirsən, mən dә qardaşımın qanını almağa gedirәm».
Belә dedikdә Qazan soruşdu: «Oğul çoban, qarnım acdır. Yemәyә bir
şeyin vardırmı?» Çoban dedi: «Bəli, ağam Qazan, gecәdәn bir quzu
bişirib qoymuşam. Gәl bu ağacın dibindә oturaq, yeyәk».
Endilәr. Çoban dağarcığını çıxardı. Yedilәr. Qazan fikirlәşdi, dedi:
«Әgәr çobanla getmәli olsam, qalın Oğuz bәylәri bunu başıma qaxınc
edәrlәr. Çobanla olmasaydı, Qazan kafiri mәğlub etmәzdi», deyәrlәr».
Qazana qeyrət gәldi. Çobanı bir böyük ağaca möһkəmcә sarıdı. Atlandı,
getdi. Çobana dedi: «Әdә, çoban! Qarnın acmamış, gözün
qaralmamışkәn bu ağacı qopar! Yoxsa sәni burda qurd-quş yeyәr».
Qaraca çoban güç elәdi, iri ağacı yeriylә-yurduyla qopardı, arxasına alıb
Qazanın ardınca düşdu.
Qazan baxdı gördü, çoban ağacı arxasına alıb gəlir. Qazan soruşdu:
«Әdә, çoban, bu ağac nәdir?». Çoban dedi: «Ağam Qazan, bu ağac ona
görәdir ki, sәn kafiri basarsan, qarnın acar, mәn dә sәnә bu ağacla
yemәk bişirәrәm».
Bu söz Qazana xoş gәldi. Atından endi, çobanın әllәrini açdı. Bir dәfә
alnından öpüb dedi: «Allaһ mәnim evimi bәladan qurtararsa, sәni bütün
ilxılarıma başçı qoyaram». İkisi birlikdә yola düzəldi.
Bu yanda Şöklü Mәlik keyfi kök, kafirlərlә yeyib-içib oturmuşdu. Dedi:
«Bәylәr, bilirsizmi, Qazana necә һeyif vurmaq lazımdır? Boyu uzun
Burla xatununu gәtirdәk, badə paylasın!».
Boyu uzun Burla bunu eşitdi, ürəyinә-canına od düşdü. Qırx incә belli
qızın içinә girib, öyud-nәsiһәt verdi, dedi: «Qazan bәyin xatunu
һansınızdır?»—deyә һansınıza yapışar larsa, qırx yerdən sәs verәrsiz».
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Şöklü Mәlikdәn adam gəldi: «Qazan bәyin xatunu һansınızdır?» deyә
soruşdu. Qırx yerdәn sәs gәldi. һansıdır, bilmәdilәr. Kafirә xәbәr
verdilәr: «Birinә yapışdıq, qırx yer-dәn avaz gәldi. Bilmәdik, һansıdır»,
—dedilәr.
Kafir dedi: «Әdə, gedin Qazanın oğlu Uruzu dartıb çəngәldәn asın. Aq
ətindәn qıyma-qıyma çәkin; qara qovurma bişirib, qırx bәy qızına
aparın. Hәr kim yedi, o deyil. һәr kim yemәdi, odur. Götürün-gәlin,
şərab paylasın!».
Boyu uzun Burla xatun oğlunun yanına gәldi. Çağırıb oğluna söylәr,
görәk, xanım, nә söylәr:
Oğul, oğul, ay oğul!
Bilirsәnmi, nәlәr oldu?
Söyləşdilәr xısın-xısın,
Duydum işini kafirin.
Qızıl tağlı uca evimin dirәyi oğul!
Qaza bәnzər qız-gәlinimin çiçәyi oğul!
Oğul, oğul, ay oğul!
Doqquz ay dar qarnımda gəzdirdiyim oğul!
On ay deyәndә dünyaya gәtirdiyim oğul!
Bәlәyini beşikdə bәlәdiyim oğul!
Kafirlәr fikirlәrini dәyişiblәr; deyiblәr ki, Qazan oğlu Uruzu һəbsdәn
çıxarıb, ərkәnlә boğazından asın. İki kürәyindәn çәngәlә sancın, qıymaqıyma ağ әtindәn çәkin. Qara
qovurma edib, qırx bәy qızına aparın. һәr kim yedi, o deyil.
һәr kim yemәdi, o Qazanın xatunudur; çәkin-gәtirin, döşәyimizә salaq, şәrab paylatdıraq! «Sənin әtindәn, ay oğul, yeyimmi? Yoxsa iyrәnc dinli kafirin döşәyinə girimmi? Ağan Qazanın namusunu tapdayımmı? Neylәyim, ay oğul?!»—dedi.
Uruz dedi:
«Ağzın qurusun, ana! Dilin çürüsün, ana! «Ana һaqqı—tanrı һaqqı»
deyilmәsәydi, qalxıb yerimdən durardım, yaxandan-boğazından
tutardım. Qaba dizimin altına salardım. Ağ üzünü qara yerə çırpardım.
Ağzından-üzundәn qan şoruldayardı. Can şirinliyini sәnә göstәrәrdim.
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Bu nә sözdür? Saqın, xanım ana! Mәnim üzәrimә gәlməyәsən! Mәnim
üçün ağlamayasan!
Qoy mәni, xanım ana, çәnkәlә sancsınlar! Qoy әtimdәn çәksinlәr, qara qovurma edib, qırx bәy qızının önünә aparsınlar.
Onlar bir yeyәndә, sәn iki dәfә ye! Kafirlәr duymasınlar, sәni tanımasınlar. Tәki murdar dinli kafirin döşәyinә düşmәyәsәn. Onlara şәrab paylayıb, atam Qazanın namusunu sındırmayasan. Saqın!».
Oğlan belә deyәndә gözünün yaşı gildir-gildir axdı. Boyu uzun> beli
incә Burla xatun boyun-qulağını tutdu, yıxıldı. Payız alması kimi al
yanağın yırtdı-dağıtdı. Qarğı kimi qara saçını yoldu. «Oğul!», «Oğul!»
deyib, zar-zar ağladı. Uruz dedi:
Xanım ana! Qabağımı kәsib nә inlәyirsәn? Niyә zarıyırsan, niyә
ağlayırsan?
Bağrımı, ürәyimi nә dağlayırsan?
Keçmiş günlәrimi nә andırırsan?
Ay ana! Әrәb atları olan yerdә
bir qulunu tapılmazmı?
Qızıl dәvәlәr olan yerdә
bir köşәki tapılmazmı?
Ağca qoyunlar olan yerdә
bir quzusu tapılmazmı?
Sәn sağ ol, xanım ana! Atam sağ olsun!
Bir mәnim kimi oğul tapılmazmı?!
Belә dedikdә anası dözә bilmәdi. Ana gedib, qırx incә belli qızın arasına
girdi.Kafirlәr Uruzu tutub, qәnarә1 dibinә gәtirdilәr. Uruz dedi: «Ay
kafir, amandır, tanrının birliyinә şübһә yoxdur! Qoyun mәni, bu ağacla
danışım». Çağırıb ağaca söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişdir:
Sәnә «Ağac!» «Ağac!» deyirәmsә, çәkinmә, ağac!
Mәkkә ilә Mәdinәnin qapısı ağac!
Museyi-Kәlimin әsası ağaç!
Böyük-böyuk suların körpüsü ağac!
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Nәһәnk-nәһәnk dәnizlәrin gәmisi ağac!
Әlinin Düldülünün yәһәri ağac!
Әlinin qılıncının qınıyla dəstәyi ağaç!
İmam һәsәnlә һüseynin beşiyi ağac!
Әrin dә, arvadın da, qorxusu ağac!
Başını tutub baxarsam, başsız ağacsan!
Dibini tutub baxarsam, dibsiz ağacsan!
Mәni sәndәn asarlar, göturmә, ağac!
Götürsən, igidliyim sәni tutsun, ağac!
Gәrәk bizim eldә olaydın, ağac!
Qara һindu qullarıma buyuraydım,
Sәni para-para doğrayaydılar, ağac!
Sonra dedi:
Tövlә-tövlә bağlanan atlarımdan һeyf!
«Qardaş» deyә sızlayan yoldaşlarımdan һeyf!
Yumruğumda qanad çalan şaһin quşumdan һeyf!
Yetәr ilә Tutan kimi tazılarımdan һeyf!
Bәylikdәn doymadım, özümdәn һeyf!
İgidlikdәn yorulmayan canımdan һeyf!
Uruz һönkür-һönkür ağladı, yanıq ciyәrini dağladı.
Bu zaman, sultanım, Salur Qazanla Qaraca çoban çaparağ yetdi.
Çobanını sapandının daşlığı üçyaşar dana dәrisindәn, sapandının qolları
isә üç keçi tükündәn düzәlmişdi. Sapandın çatısı bir keçi tükündәn idi.
һәr atanda on iki batman2 daş atardı. Atdığı daş yerә düşmәzdi. Yerә
düşsә dә, toz kimi sovrular, kül kimi ovulardı. Üç ilәdәk daşının
düşdüyü yerin otu bitmәzdi. Bayırda kök qoyun da, arıq toğlu da
qalsaydı, sapandın qorxusundan qurd gәlib yemәzdi.
Sultanım, Qaraca çoban çatan kimi sapandını işә saldı. Dünya-alәm
kafirin gözündә qaraldı. Qazan dedi: «Qaraca çoban, qoy anamı
kafirdən istәyim, at ayağı altında qalmasın».
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At ayağı iti, ozan dili çevik olur. Qazan kafiri çağırıb söylәmiş, görәk,
xanım, nә söylәmişdir;
Ay Şöklü Mәlik!
Qızıl tağlı uca evlәrimi götürüb gәlmisәn,
sәnә kölgәlik olsun!
Qiymәtli xәzinәmi, bol gümüşümü götürmüsәn,
sәnә xәrclik olsun!
Qırx incә belli qızla Burla xatunu gәtirmisan,
sәnә әsir olsun!
Qırx igidlә oğlum Uruzu gәtirib kәlmisәn,sәnin qulun olsun!
Tövlә-tövlә şaһanә atlarımı gәtirib gəlmisən,
sәnin miniyin olsun!
Qatar-qatar dәvәlәrimi gәtirib gәlmisәn,
sәnin yükünü daşısın.
Qoca anamı gәtirmisәn, ay kafir,
anamı ver mәna!
Savaşmadan-vuruşmadan qayıdım geri,
dönüb gedim!
Kafirlәr dedilәr:
Qızıl tağlı uca evini gәtirmişik, bizimdir!
Şöklü Mәlik qırx incə belli qızla Burla xatunu
gәtirmişdir, bizimdir!
Qırx igidlә oğlun Uruzu gətirmişdir, bizimdir! Tövlә-tövlə atlarını,
qatar-qatar dәvәlәrini
gәtirmişdir, bizimdir!
Qarıcıq ananı gətirmişiksә, bizimdir,
Sәnə vermәrik; Yayxan keşiş oğluna verәrik, Yayxan keşiş oğlundan
oğlu doğular ,
Biz onu sәnә әvәz qoyarıq!
Belә dedikdә Qaraca çobanın acığı tutdu, dodaqları sәyridi. Çoban dedi:
Eһey, dinsiz, һuşsuz kafir!
Ağılsız, başsız kafir!
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Qarşıdakı qarlı dağlar
Qarıyıbdır, otu bitməz.
Qan-qadalı irmaqlar
Quruyubdur, suyu gәlmәz.
Şaһanә-şaһbaz atlar
Qarıyıbdır, qulun vermәz.
Qızıl-qızıl dәvəlәr dә
Qarıyıbdır, göşәk vermәz. A kafir,
Qazanın anası Qocalıbdır, oğul vermәz.
Şöklü Mәlik, cins toxuma meylin varsa, qara gözlü qızını gәtir Qazana
ver! Ay kafir, sәnin qızından oğlu doğulsun, siz onu Qazan bәyin
xidmәtinә göndәrәsiniz!
Bu vaxt Qalın Oğuz bəylәri gәlib yetişdi, xanım, görәk, kimlәr gәldi:
Qaradərə ağzında qara buğa dərisindən beşiyinin yerliyi olan , acığı
tutanda qara daşı kül eyləyən , bığını boynu dalında yeddi dəfə
düyünləyən , igidlər igidi , Qazan bəyin qardaşı Qaragünə çaparaq
yetişdi: “Çal qılıncını , qardaşım Qazan , yetdim!”-dedi. Bunun ardınca
, görək kimlər yetişdi:
Dəmir qapı Dərbənddəki dəmir qapını hücumla alan, altmış tutamlıq
böyük nizəsinin ucunda igidləri böyürdən Qıyan Səlcik oğlu Dəli
Dondaz çaparaq yetişdi: “Çal qılıncını ,ağam Qazan , yetdim !” –dedi.
Bunun ardınca , xanım , görək , kimlər yetişdi.Amidlә Mәrdin
qalasını1vurub-yıxan, Dәmir yaylı Qıpçaq Mәlikә qan qusduran,
gәlәrәk Qazanın qızını mərdliklə alan oğuzun ağ saqqallı qocaları
görәndә o igidә «әһsən» deyәn, al mәxmәr şalvarlı, atı mavi qotazlı
Qaragünә oğlu Qarabudaq çaparaq yetişdi: «Çal qılıncını, ağam Qazan,
yetdim!» dedi.
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Bunun ardınca, görәk, xanım, kimlәr yetişdi: İcazәsiz Bayındır xanın
düşmәnini basan, altmış min kafirә qan qusduran, ağ-boz atının yalı
üzәrindә qar yığılan Qәflәt qoca oğlu Şir Şәmsәddin çaparaq yetişdi:
«Çal qı-lıncını, ağam Qazan, çatdım!»—dedi.
Bunun ardınca, görәk, xanım, kimlәr yetişdi:
Parasarın Bayburd һasarından sıçrayıb aşan, al rәnkli gәlin otağına qarşı
gәlәn, yeddi qızın ümidi. Qalın Oğuzun müjdәçisi, Qazan bәyin
silaһdaşı, Boz ayğırlı Beyrәk çaparağ yetişdi: «Çal qılıncını, ağam
Qazan, çatdım!»—dedi.
Bunun ardınca, xanım, görәk, kimlər yetişdi:
Çalım-çarpaz çalmalı, çal qaraquş әrdәmli, qurama qurşaqlı, qulağı qızıl
küpәli2, Qalın Oğuz bәylәrini bir-bir atından yıxan, Qazlıq qoca oğlu
yeynәk bәy çaparaq yetişdi; «Çal qılıncını, ağam Qazan, çatdım!»—
dedi.
Bunun ardınca, görәk, xanım, kimlәr yetişdi: Altmış tәkә dәrisindәn
olan kurkü topuqları'nı ertmәyәn, altı srkәk dәrisindәn papağı qulağını örtmәyәn, qolubudu uzunca, baldırları incә Qazan bәyin dayısı At ağızlı
Aruz qoca çaparaq yetişdi: «Çal qılıncını, bәyim Qazan, çatdım!»—dedi.
Bunun ardınca, görәk, kimlər yetişdi:
Gedib peyğәmbәrin üzünü görәn, gәlәrәk oğuzlar içindә ona tәrәfdar
çıxan, acığı tutanda bığlarından qan çıxan, bığı qanlı Bükdüz Әmәn
çaparaq yetişdi: «Çal qılıncını, ağam Qazan, çatdım!»—dedi.
Bunun ardınca, görәk, kimlәr yetişdi:
Kafirlәri it ardına qoşub-alçaldan, eldәn çıxıb Ayğır- gözlü3suyunda at
üzdürәn, әlli yeddi qalanın açarını alan, Ağ Mәliyin Çeşmә qızına
evlәnәn Sufi Sandal Mәlikә qan qusduran, qırx cübbә bürünüb otuz
yeddi qala bәyinin gözәl qızlarını oğurlayıb bir-bir boynunu qucan,
üzündәn-dodağından öpәn İlәk qoca oğlu Alp Әrәn çaparağ yetişdi;
«Çal qılıncını, ağam Qazan, çatdım!»—dedi.
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Sayılmaqla oğuz bәylәri tükәnmәz. һamı yetişdi. Tәmiz suda yuyundular. Ağ alınlarını yerә qoydular. İki rükәt4 namaz
qıldılar. Adı әziz Mәһәmmәdә salavat gәtirdilәr. Sakitcә
kafirin üstünә at saldılar, qılınc çaldılar. Kumbur-kumbur
nağaralar döyüldü. Burması qızıl tunc borular çalındı.
O gün cәsur ər igidlәr bәlli oldu. O gün namәrdlәr gizlәnmәyә yer
axtardı. 0 gün bir qiyamәt savaş oldu, meydan dolu başoldu; başlar top
kimi kәsildi. Şaһanә atlar qaçanda nalı düşdü. Böyük-uzun nizәlәr
sancılıb süstәldi. Böyük, iti polad qılınclar çalındı, tiyәsi koşaldı. Үç
lәlәkli qayın oxlar atıldı, dәmir ucluğu düşdü. 0 kün, elә bil, qiyamәtin
bir günü idi. Bәy nökәrindən, nökәr bәyindәn ayrıldı.
Daş Oğuz bәylәri ilә Dәli Dondaz sağdan, cәsur igidlәrlә
Qaragünə oğlu Dәli Budaq sol yandan һücum etdi. İç Oğuz bәylәri ilә Qazan mərkәzdә düşmәnlәrin topasına һücum etdi.
Şöklü Mәlikә çatdı, böyürdüb atdan yerә saldı, qәfilcә tutub
başını kәsdi. Bir zərbә ilə al qanını yer üzünә tökdü. Sağ tәrәfdә Qara
Tükәn Mәliklә Qıyan Sәlcik oğlu Dәli Dopdaz qarşılaşdı. Sağ yanını
qılınclayıb yerә saldı. Sol tәrәfdә Buğaçıq Məliklә Qaragünә oğlu Dәli
Budaq qarşılaşdı. Altı pәrli kürz ilә tәpәsinә möһkәm zәrbә vurdu.
Dünya-alәm Buğacıq Mәlikin gözündә qaraldı; atın boynunu
qucaqlayıb, yerә düşdü.
Qazan bәyin qardaşı kafirin bayrağını qılınclayıb yerә saldı. Dәrәlәrdә,
tәpәlәrdə kafirlәrә qırğın düşdü, leşlәrinә quzğun toplaşdı. On iki min
kafir qılıncdan keçdi. Oğuz igidlәrindәn beş yüzü һәlakoldu. Qazan bәy
qaçanı qovmadı, «aman» deyәni öldürmәdi. Qalın Oğuz bәylәri böyük
qənimәt әldә etdilәr.
Qazan bәy öz ordusunu, arvad-uşağını, xəzinəsini geri aldı, qızıl
taxtında geri döndü. Yenә evlәrini tikdirdi. Qaraca çobanı
әmiraxur1etdi. Yeddi gün, yeddi gecә yemək-içmək oldu. Qırx nәfәr
qulu, qırx kәnizi oğlu Uruza görә azad elәdi. Cәsur qoç igidlәrә çoxlu
torpaqlar verdi; şalvar, çuxa, arxalıq verdi...
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Dәdәm Qorqud gәlib boy boyladı2, soy soyladı3. Bu oğuznamәni
qoşdu, düzdü, belә dedi:
һanı dediyim bәy әrәnlәr?
Dünya mәnimdir deyәnlәr?
Әcәl aldı, yer gizlәdi,
Fani dünya kimә qaldı?
Gәlimli-gedimli dünya,
Son ucu ölümlü dünya!
Xeyir-dua verәk, xanım:
Kölgәlik һündür ağacın kәsilmәsin!
Coşğun axan gözәl suyun qurumasın!
Tanrı sәni namәrdә möһtac etmәsin!
Çaparkәn ağ-boz atın büdrәməsin!
Vuruşanda iti polad qılıncın gödəlmәsin!
Sancılarkәn uzun nizәn әyilmәsin!
Ağ saqqallı atan yeri cәnnәt olsun!
Ağ birçәkli anan yeri beһişt olsun!
Son gündә tәmiz imandan ayırmasın!
«Amin!» deyәnlәrin uzünü görsün!
Ağ alnımızı yerә qoyub, beş kәlmə dua qıldıq,
qәbul olunsun!
Allaһ verәn ümidin üzülmәsin!
Yığışdırsın, saxlasın günaһlarını
Adı gözәl Məһәmmәd Mustafanın
üzü suyuna bağışlasın, xanım., һey!..

35

BAYBƏRƏNIN OĞLU BAMSI BEYRƏK BOYU
Qam Ğan oğlu Bayıpdır xan yerindәn durmuşdu. Qara yerin üstündə
һündür ağ evini tikdirmişdi. Uca alacığı göy üzünә dirәnmişdi. Min
yerdә ipәk xalça döşәnmişdi. İç Oğuzun, Daş Oğuzun bәylәri Bayındır
xanın söһbәtinә toplaşmışdı. Baybərә vә onun adamları da Bayındır
xanın mәclisinә gәlmişdi. Bayındır xanın qarşısında oğlu Qarabudaq
bәy dayanıb durmuşdu. Sağ yanında Qazanın oğlu Uruz durmuşdu. Sol
yanında Qazlıq qoca oğlu Yeynәk bәy durmuşdu. Baybörә bunları
gördükdә aһ çәkdi. Ağlı başından çıxdı. Dәsmalını әlinә alıb, һönkürәһonkürə ağladı.
Bunu görәn Qalın Oğuzun arxası, Bayındır xanın kürәkәni Salur Qazan
qaba dizi üstünә çökdü. Baybörә bәyin üzünә qıyqaçı baxdı. Dedi:
«Baybörә bәy, niyә ağlayıb-zarıyırsan?» Baybörә bәy dedi: «Qazan xan,
necә ağlamayım, necә zarımayım? Oğuldan dayağım yox, qardaşdan
sayılmağım! Allaһ-taala mәni qarğayıbdır... Bәylәr, taxtım-tacım üçün
ağlayıram. Bir gün elә, düşәm ölәm, yerimdә-yurdumda kimsә
qalmayacağ».
Qazan dedi: «Arzun elә budurmu, Baybörә bәy?» Dedi: «Bәli, budur.
Mәnim dә oğlum olsun, Bayındır xanın xidmәtindә durub, qulluq
elәsin, mәn dә baxıb güvәnim, sevinib-fәrәһlәnim...».
Belә dedikdә Qalın Oğuz bәylәri göyә üz tutdular. Әl qaldırıb dua
elədilәr. «Allaһ-taala sәnә bir oğul versin!»—dedilәr.
O zamanlar bәylәrin alqışı alqış, qarğışı qarğış idi. Duaları yerini
tuturdu. Baybican bәy dә yerindən durdu, dedi: «Bəylәr, mәnimçin dә
bir dua elәyin. Allaһ-taala mәnә də bir qız versin»,—dedi. Qalın Oğuz
bәylәri əl qaldırdılar, dua eylәdilәr: «Allaһ-taala sәnә dә bir qız versin»,
—dedilәr.
Baybican bәy dedi: «Bәylәr, siz şaһid olun, allaһ-taala mәnә bir qız
verәrsә, Baybörә bәyin oğluna köbәkkәsmә adaxlı olsun!».
Bunun üstündәn bir müddәt keçdi. Allaһ Baybörә bәyә bir oğul,
Baybican bəyә bir qız verdi. Qalın oğuz bәylәri bunu eşitdilәr, şad olub
sevindilәr .
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Baybörә bәy tacirlərini yanına çağırıb әmr etdi: «Ay tacirlәr, allaһ mәnә
bir oğul verdi. Oğluma görә Rum1 elinә gedin, oğlum böyüyüncә yaxşı
һәdiyyәlәr gәtirin!»—dedi. Tacirlәr gecә-gündüz yol getdilәr. İstanbula
gәldilər. Danışıq aparıb yaxşı һәdiyyәlәr aldılar. Baybörәnin oğlu üçün
bir dәniz qulunu,—boz ayğır aldılar. Dәstәyi ağ tozlu bir möһkәm yay
aldılar, bir dә altı pәrli gürz aldılar. Qayıtmaq üçün yol һazırlığı
gördülәr.
Baybörәnin oğlu beş yaşına girdi. Bir müddәt sonra çaya baxanda öz
әksinә şığıyan çal qaraquş әrdәmli, bir gözәl, yaxşı igid oldu.
O zamanlar bir oğlan baş kәsmәsә, qan tökməsәydi, ona ad qoyulmazdı.
Baybərə bәyin dә oğlu atlandı, ova çıxdı. Ov ovlarkәn atasının tövlәsinә
gәldi. Onu әmiraxurbaşı qarşıladı, atdan endirdi, qonaq etdi. Yeyib-içib
otururdular, Bu yandan da tacirlәr gәlib, böyük Dәrbәnd sәrһәddindә
dayanmışdılar. Yarımasınlar Evnik qalasının kafirlәri, onlardan casusluq
etdilәr. Tacirlər yatarkәn qәflətәn beş yüz kafir һücum edib, mallarını
çaldılar-çapdılar. Tacirbaşı tu-tuldu, tacirlәrdәn biri qaçaraq Oğuz
diyarına gәldi. Baxdı gördü ki, oğuz yurdunun ucqarında bir һündür
alaçıq qurulmuş; bir yaraşıqlı, gözәl igid dә sağında və solunda qırx
igidlә oturmuşdur. Tacir fikirlәşdi: «Oğuzun yaxşı igidlәrindәndir,
gedim kömәk istәyim». Tacir dedi: «İgid, igid, bәy igid! Sәn mәnim
sәsimi anla, sözümü dinlә! On altı ildir ki, oğuzların içindәn getmişdik.
Danışıq-razılıqla kafirin malını oğuz bәylәrinә gәtirirdik. Böyük
Dәrbəndin Pasnik qalası yanında yatmışdıq. Evnik qalasının beş yüz
kafiri bizә һücum etdi. Qardaşım dustaq oldu. Malımızı, azuqәmizi
çalıb-çapıb getdilәr. Dәrdli başımı götürüb, yanına gәldim. Başına
dönüm, igid, mәnә kömәk et!»
Bu_ dəfә oğlan içdiyi şәrabı içmәdi. Әlindәki qızıl qәdәһi yerә çırpdı.
Dedi: «Dediklәrimi yetirin, mәnim geyimimi, şaһbaz atımı gәtirin! һey!
Mәni sevәn igidlәr atlansınlar!» Tacir dә qabaqlarına düşdü, bәlәdçi
oldu.
Kafirlər dә bir yerә çәkilib, pul bölüşdürmәkdәydi. Bu vaxt igidlәr
meydanının aslanı, pәһləvanların qaplanı Boz oğlan 1 özünü yetirdi. Nә
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bir dedi, nә iki, kafirləri qılıncladı. Baş qaldıranları öldürdü, cәzasına
çatdırdı. Tacirlәrin malını xilas etdi.
Tacirlәr dedilәr: «Bәy igid, sәn mərdlik göstәrib bizi xilas etdin. İndi
gәl, bәyәndiyin malı götür!» İgidin gözü bir dәniz qulunu boz ayğırı
tutdu, bir dә altı pәrli gürzlә dәstәyi ağ tozlu yayı. Bu üç şeyi bәyәndi.
Dedi: «Ay tacirlәr, bu ayğırı, bu yayı vә bir dә bu gürzü mәnә verin!»
Belә dedikdә tacirlər pәrt oldular.
İgid dedi: «Ay tacirlәr, çoxmu istәdim?!» Tacirlәr dedilәr: «Niyә
çoxdur?» Amma bizim bәyimizin bir oğlu vardır, bu üç şeyi gәrәk ona
һədiyyə aparaydıq!»
Oğlan dedi; «Әdә, bәyinizin oğlu kimdir?» Dedilәr: «Baybörәnin oğlu
var, adına Bamsı deyirlәr». Baybörənin oğlu olduğunu bilmәdilәr.
İgid barmağını dişlәyib fikirlәşdi: «Burda minnәtlә almaqdansa, orada
atamın yanında minnətsiz almaq yaxşıdır!»—dedi. Atını qamçılayıb,
yola düşdü. Tacirlər ardınca baxa-baxa qaldı. «Vallaһ, yaxşı igiddir,
insaflı igiddir!» —dedilәr.
Boz oğlan atasının evinә gәldi. Atası tacirlәrin gәlmәsindәn xәbər tutdu, sevindi. Çәtirli çadır, uca alacıq qurdurdu. Yerə ipәk xalçalar saldı. Keçdi oturdu. Oğlunu sağ yanında әylәşdirdi. Oğlan tacirlәr barәdә bircә söz söylәmәdi. Ka-firlәri qırdığını demәdi.Gözlәnilmәdәn tacirlәr gәldilәr. Baş endirib,
salam verdilәr. Gördülәr ki, o baş kәsәn, qan tökәn igid Baybörә bәyin
sağında oturur. Tacirlәr yanaşıb igidin әlini öpdülәr.
Bunlar belә etdikdә Baybörә bәyin acığı tutdu. Tacirlәrә dedi: «Әdә,
әblәһ oğlu әblәһlәr! Ata dura-dura oğulunmu әlini öpәrlәr?» Dedilәr:
«Xan, bu igid sәnin oğlundurmu?». «Bәli, mәnim oğlumdur!»—dedi.
Dedilәr: «İndilikdә әvvәlcә onun əlindәn öpdüyümüzdәn incimә, xan.
Әgәr sәnin oğlun olmasaydı. bizim malımız Gürcüstanda getmişdi.
Hamımız dustaq olmuşduq».
75- Baybörә bәy dedi: «Әdә, mәnim oğlum başmı kәsib, qanmı töküb?»
«Bәli, baş kəsdi, qan tökdü, atdan adam saldı!»—dedilәr. «Aһa, bu
oğlan ad qoymaq һәddinә çatıbmı?»—dedi. «Bәli, sultanım, ondan da
artıqdır!»—dedilәr.
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Baybörə bәy Qalın Oğuz bәylәrini çağırdı, qonaq etdi. Dәdəm Qorqud
gәldi, oğlana ad qoydu. Dedi: «Sözümü dinlә, Baybörә bәy! Allaһ-taala
sәnә bir oğul vermişdir, әlindә qalsın! Ağır bayraq götürәndә
müsәlmanlara arxa olsun! Qarşı yatan uca qarlı dağlardan aşarsa, allaһ
sәnin oğluna keçid versin! Sәn oğlunu «Bamsım» deyә oxşayırsan;
onun adı Boz ayğırlı Bamsı Beyrәk olsun! Adını mәn dedim, yaşını
allaһ versin!»
Qalın Oğuz bәylәri әl götürüb dua etdilәr. «Bu ad bu igid
üçün uğurlu olsun!»—dedilәr.
Bәylәr һamı ov üçün atlandılar. Beyrәk Boz ayğırını çәkdirib mindi.
Böyük qoşun Ala dağa ova çıxdı. Birdәn oğuz yurdunun üzәrinә bir
sürü keyik gәldi. Bamsı Beyrәk birini qovub getdi. Qova-qova bir yerә
gәldi çıxdı. Nә görsә yaxşıdır?! Gördü ki, göy çәmәnlikdә bir qırmızı
çadır qurulmuşdur. «Görәsәn, bu otaq kimin ola?!»—deyә fikirlәşdi.
Xәbәri yox idi ki, alacağı ala gözlü qızın otağıdır. Bu otağa sarı
getmәyә utandı. Sonra dedi: «Nә olursa-olsun, һәr һalda, mәn ovumu
tutmalıyam!» Gәlib çadırın önünә çatdı, geyiki qıcıqlandırdı. Baxdı
gördü ki, bu otaq onun köbәkkәsmә nişanlısı-adaxlası olan Banıçiçәyin
otağıymış.
Banıçiçәk otaqdan baxırdı. Dedi: «Ay dayәlәr, bu әblәһ oğlu әblәһ bizә
kücünümü göstәrir? Gedin ondan bir pay dilәyin,
görün nә deyir?» Qısırca yengә deyilәn bir qadın vardı. İrәli gedib pay istәdi: «һey, bәy igid, bizә dә bu geyikdәn pay ver!»
—dedi. «Ay dayә, mәn ovçu deyilәm, һamınızın bәyinin oğluyam.
Amma soruşmaq eyib olmasın, bu otaq kimindir?»—dedi. Qısırça yenkә dedi: «İkid bәyim, bu otaq Baybiçan bәyin qızı Banıçiçәyindir».
Xanım, bunu eşidәndә Beyrәyin qanı qaynadı. Әdәblә yavaş-yavaş geri
döndü. Qızlar geyiki götürdülәr. Gözәllәr şaһı Banıçiçәyin [nünә
gәtirdilәr. Banıçiçәk baxdı gördü ki, bu bir sultana layiq, k[k sığıngeyikdir. Banıçiçәk dedi: «Ay qızlar, bu igid necә igiddir?» Qızlar:
«Vallaһ, sultanım, bu igid üzü örtüklü yaxşı igiddir. Bәy oğlu bəy imiş»,
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—dedilәr. Banıçiçәk dedi: «һey, һey, dayәlәr, atam һәmişә mәnә sәni
üzü
niqablı Beyrәyә vermişәm, deyәrdi. Olmaya, bu ola. Çağırın
bir xәbәrlәşim»,—dedi.
Çağırdılar, Beyrәk gәldi. Banıçiçək yaşmağlandı, soruşdu: «İgid, һardan
gәlirsәn» Beyrәk dedi: «İç Oğuzdan!» «İç Oğuzdan kimin nәyisәn».
«Baybörә bәy oğlu Bamsı Beyrәk dedikləri mәnәm». Qız dedi: «Bәs nә
mәqsәdlә gәlmisәn, igid?» Beyrәk dedi: «Baybican bәyin bir qızı var,
onu görmәyә gәldim!» Qız dedi: «O elә qız deyildir ki, sәnә görünә!
Amma mәn Banıçiçәyin dayәsiyәm. Gәl indi sәninlә ova çıxaq. Әgәr
sәnin atın mәnim atımı keçsә, onun atını da keçәr. һәm dә ox ataq. Mәni
keçsәn, onu da keçәrsәn; һәmçinin sәninlә güləşək. Mәni bassan, onu
da basmış olursan». Beyrәk dedi: «Yaxşı, indi atlanın!» İkisi dә atlanıb
meydana çıxdılar. At sürdülәr. Beyrәyin atı qızın atını keçdi. Ox atdılar.
Beyrəyin oxu qızın oxunu ötdü.
Qız dedi: «Ay igid, һeç kimin atı mәnim atımı, kimsәnin oxu mәnim
oxumu keçmәyib. İndi gәl sәninlә qurşaq tutaq!» Beyrәk dәrһal atdan
endi. Gülәşmәyә başladılar; iki pәһlәvan kimi bir-birinә sarmaşdılar.
Gaһ Beyrәk qızı, gaһ da qız Beyrәyi yerә vurmaq istәyir. Beyrәk
sarsıldı, fikirlәşdi: «Bu qıza basılsam, Qalın Oğuz içindә başıma qaxınç,
üzümә rişxənd olacaq». Qeyrәtә gәldi. Qarmalayıb qızın sinәbağını ~
әlə keçirdi. Döşündәn tutdu. Qız qurcandı. Bu dәfә Beyrәk qızın incә
belindәn yapışdı, fırladıb arxası üstә yerә vurdu. Qız dedi: «İgid,
Baybicanın qızı Banıçiçәk mәnәm!» Beyrәk üç öpdü, bir dişlәdi,
«düyün qanlı olsun*, xan qızı!»—dedi. barmağından qızıl üzüyü
çıxardı, qızın barmağına keçirdi. «Bu üzük aramızda nişan olsun, xan
qızı!»—dedi.
Qız dedi: «Belə oldusa, indi irәli durmaq lazımdır, bәy oğlu!» Beyrәk
dә һәmçinin: «Nә deyirәm, xanım, baş üstә!»— dedi.
81- Beyrәk qızdan ayrılıb, evlәrinә gәldi. Ağ saqqallı atası qarşısına
gәlib dedi: «Oğul, bu gün oğuz yurdunda nә gördün, nә eşitdin?» Dedi:
«Nә görәcәkdim, oğlu olan evlәndirmiş, qızı olan köçürmuşdür...» Atası
dedi; «Oğul, yoxsa sәni evlәndirmәk lazımdır?» «Bәli, ağ saqqallı əziz
ata, evləndirmәk lazımdır»,—dedi. Atası dedi: «Oğuzda kimin qızını
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alıb verim?» Beyrәk: «Ata, mәnә bir qız alıb ver ki, mən yerimdәn
durmadan o durmuş olsun! Mәn qaracıq atıma minmәdәn o minmiş
olsun! Mәn döyüşə getmәmiş o mәnә baş gәtirsin! Ata, mәnә belә bir
qız alıb ver»,—dedi.
Atası Baybörә xan dedi: «Oğul , sən qız yox, özünә bir yoldaş-silaһdaş
istәyirsәnmiş. Oğul, bәlkә istәdiyin qız Baybican bәyin qızı
Banıçiçәkdir?» Beyrәk- «Bәli, ağ saqqallı әziz ata, mәnim istәdiyim elә
odur»,—dedi.
Atası dedi: «Ay oğul, Banıçiçәyin bir dәli qardaşı vardır, adına Dәli
Qarcar deyərlər. Qız istәyәni öldürür». Beyrәk dedi: «Yaxşı, bәs nә
edәk?». Baybörə bәy dedi: «Oğul, Qalın Oğuz bәylәrini evimizә dәvәt
edәk, necә məslәһәt görәrlәrsə, ona uyğun da iş görәk». Bütün Qalın
Oğuz bәylәrini çağırıb, evlәrinә yığdılar. Zәngin qonaqlıq verdilәr.
Qalın Oğuz bәylәri dedilәr: «Bu qızı istәmәyә kim gedә bilər?»
Mәslәһәt gördülәr ki, Dәdә Qorqud getsin.
Dәdә Qorqud dedi: «Dostlar, madam ki, mәni göndәrirsiniz, bilirsiz ki,
Dәli Qarcar bacısını istәyәni öldürür; barı Bayındır xanın tövlәsindәn
iki şaһanә yüyrәk at gәtirin. Bir Keçi başlı Keçәr ayğırı, bir dә Toğlu
başlı Duru ayğırı. Birdәn qaç-qov olarsa, birisini minim, o birini
yedәklәyim».
Dәdә Qorqudun sözu ağıllarına batdı. Getdilәr, Bayındır xanın
tövlәsindәn o iki atı kәtirdilәr. Dәdә Qorqud birini mindi, birini
yedәklәdi: «Dostlar, sizi allaһa tapşırdım!»— dedi, getdi.
Sultanım, bu vaxt Dәli Qarcar da öz uca evini, һündür otağını qara yer
üstündә qurdurmuşdu. Yoldaşları ilә nişan qoyub atırdı. Dәdәm Qorqud
da o yandan gәldi. Baş endirib tәzim etdi. Dil-ağız edib, һörmәtlә salam
verdi. Dәli Qarcar ağzını köpüklәndirdi. Dәdə Qorqudun üzünә baxdı.
Dedi: «Әley-kәssalam! Ay әmәli azmış, yolundan dönmüş, qadir allaһ
ağ alnına qada yazmış! Ayaqlıların buraya gәldiyi, ağızlıların buradakı
sudan içdiyi yox idi. Sәnә nә oldu? Әmәlinmi azdı? Ağlınmı azdı?
Әcәlinmi gәldi? Bu aralarda neylәyirsәn?». Dədә Qorqud dedi:
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Qarşı yatan uca dağını aşmağa gәlmişәm. Coşub daşan tәmiz suyunu
keçmәyә gәlmişәm. Gen әtәyinә, dar qoltuğuna qısılmağa kәlmişəm.
Tanrının әmriylә, peyğәmbәrin rәyi ilә
Aydan arı, gündәn duru bacın Banıçiçəyi
Bamsı Beyrәyә dilәmәyә gәlmişәm!
Dәdә Qorqud belә dedikdә Dəli Qarcar dedi: «Әyә, nә dediyimi edin, Qara ayğırı yaraqlı gәtirin!» Qara ayğırı yaraqlı
gәtirdilәr. Dәli Qarçar atlandı. Dәdә Qorqud ümidini üzüb
gözlәmәdi, qaçdı. Dәli Qarcar ardınca düşdü. Toğlu başlı
Duru ayğır yoruldu. Dәdә Qorqud Keçi başlı Keçәrә sıçrayıb
mindi.
Dәdəni qova-qova Dәli Qarcar on ox mәsafәsini keçdi, arxadan Dәdә
Qorquda çatdı. Dәdәnin yaddaşı canlandı, tanrıya sığınıb, ismi-әzәm*
oxudu.
Dәli Qarcar qılıncını әlinә aldı, Qolunu yuxarı qaldırıb һücum etdi. Dәli
bәy Dәdәni tәpәrlә1 vurmaq istәdi. Dәdә Qorqud dedi: «Vursan, әlin
qurusun!»
Allaһın әmri ilә Dәli Qarcarın әli yuxarıdan asılı qaldı. Dәdә Qorqud
vilayәtin ruһani ağası olduğu üçün dilәyi qәbul olundu. Dәli Qarcar
dedi: «Amandır, kömәk et! Tanrının birliyinә şübһә yoxdur! Sәn mənim
әlimi sağalt; tanrının әmri ilә, peyğәmbәrin rәyi ilә bacımı Beyrәyә
verim». Dediyini üç dәfә tәsdiq elәdi. Günaһına tövbә etdi. Dәdə
Qorqud dua eylәdi. Allaһın әmri ilә dәlinin әli sap-sağlam oldu. Döndü, dedi: «Dәdә, bacımın yolunda mәn nә istәsәm, verәrsәnmi?» Dәdә
dedi; «Verәrik, de, görәk nә istәyirsәn?» Dәli Qarcar dedi: «Min buğra
gәtirin ki, maya görmәmiş olsun. Min dә ayğır gətirin ki, ilxıya
girmәmiş olsun. Min dә qoyun üzü görmәmiş qoç gәtirin. Min də
quyruqsuz-qulaqsız köpәk gәtirin. Min dә birә gәtirin mәnә! Әgәr bu
dediyim şeylәri gәtirərsinizsә, bacımı verdim. Amma gәtirmәsәn, bu
dәfә öldürmәdim, o vaxt öldürərәm!».
Dədә döndü, Baybörә bәyin evinә gәldi, Baybörә bəy dedi: «Dәdә, oğlanmısan, qızmısan?» Dәdә: «Oğlanam!»—dedi. «Bәs Dәli Qarcarın әlindәn necә xilas oldun?»—dedi. Dәdә dedi:
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«Allaһın kömәyi, әrәnlәrin sәyi ilә qızı aldım». Beyrәyә, anasına vә
bacılarına müjdәçi gәldi. Sevindilәr, şad oldular. Baybörә bәy dedi:
«Dәli nә qәdәr mal istәdi?» Dәdə dedi: «Yarımasın Dәli Qarcarı, һeç
mümkün olmayan mal istәdi!» Baybörә bәy dedi: «Axı, nә dilәdi?»
Dәdә dedi: «Min ayğır istәyibdir ki, ilxıya girmәmiş olsun. Min dә
buğra istәdi ki, maya görmәmiş olsun. Min dә qoç dilәyibdir ki, qoyun
üzü görmәmiş olsun. Min dә quyruqsuz-qulaqsız köpək istәyib. Min dә
qaraca-qaraca birәlәr dilәdi. «Bu şeylәri gәtirsәniz, bacımı verərәm.
Gәtirmәsәn, gözümә görünmәyәsәn, yoxsa sәni öldürәrəm!»—dedi.
Baybörә bәy dedi: «Dәdә, mən üçünü taparsam, ikisini sәn
taparsanmı?» Dәdә Qorqud «Bәli, xanım, tapacağam»,—dedi. Baybörә
bәy: «İndi, Dәdә, köpәklə birәni sәn tap»,—dedi. Özü də tövlə-tövlə
atları üçün getdi. Min ayğır seçdi. Dәvәlәrinin arasından min buğra-nәr
seçdi. Qoyun sürülәrindәn min qoç seçdi.
Dәdә Qorqud da min quyruqsuz-qulaqsız köpәklә min dә birә tapdı.
Bunları götürüb Dәli Qarcarın yanına getdi. Dәli Qarcar eşitdi, qarşısına
gәldi. «Görüm, dediyimi gətirdilәrmi?»—dedi. Ayğırları görәndә
bәyәndi. Dәvәlәri də görüb bәyәndi. Qoçları bәyәndi. Köpәkləri
görәndә qaһ-qaһ güldü, dedi: «Dәdә, bәs mәnim birәlәrim һanı?» Dәdә
Qorqud: «һey, oğul „ Qarcar, o itmilçәyi kimi adamı dәli elәyәr. O bir
acıqlı canlıdır. Ona görә dә bir yerdә yığıb saxlamışam. Gәl gedәk,
kökünü götür, arığını qoy qalsın»,—dedi.
Dәdә Qorqud Dәli Qarcarı birә olan yerə gətirdi. Dәli Qarcarı
soyundurub ağıla saldı. Birәlәr Dәli Qarcarın bәdәninә daraşdılar. Dəli
Qarcar gördü birәlәrlә bacarmır, dedi: «Dədә, kömәk! Allaһ eşqinә,
insaf elә! Qapını aç, çıxım». Dәdә Qorqud: «Oğul, Qarcar, qarğayıb
elәmәyәsәn, bu tapşırdığın şeydir, götur! Nә oldu, belә özünü itirdin?
Köklә-rini seç, arığını qoy!»—dedi.
Dәli Qarcar dedi: «Vay, Dәdә sultan, allaһ bunların kökünü dә götürsün,
arığını da! Bir mәni qapıdan çölә çıxar, kömәk elə». Dәdә qapını açdı.
Dәli Qarcar çıxdı. Dәdә gördü ki, birәlәr Dәlinin canına keçmişdir;
başı-bәdәni birәdәn görünmür. Üz-gözü bәlli deyil. Dәli Qarcar
Dәdәnin ayağına düşdü: «Allaһ eşqinә, mәni xilas et!»—dedi. Dәdә
Qorğud «Get, oğul, özünü suya vur!»—dedi.
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Dәli Qarcar qaçaraq getdi, suya düşdü. Birәdir dә, suda axdı getdi.
Gәldi paltarını geydi, evinә getdi. Böyük toy һazırlığını gördü:
Oğuz zamanında evlәnәn Һәr igid ox atardı. Oxu düşәn yerdә dә gәlin
otağı qurardı. Beyrәk xan da oxunu atdı, oxu sancılan yerdә otağını
qurdurdu. Adaxlısından bir bәylik qırmızı qaftan gәldi. Beyrәk geydi.
Bu iş yoldaşlarına xoş gәlmәdi. Pәrt oldular. Beyrәk dedi: «Niyә pәrt
oldunuz?» Dedilәr: «Necә pәrt olmayaq? Sәn qırmızı qaftan keyirsәn,
biz isə ağ qaftan!» Beyrәk: «Belә şeydәn ötrü niyә һalınızı pozursunuz?
Bu gün mәn geymişәm, sabaһ naibim1 geysin. Qırx günәdәk sıra ilә
geyinәk, Ondan sonra bir dәrvişә verәk!»—dedi. Qırx igidlә yeyib-içib
oturmuşdular.
Yarımasın kafirin casusu, bunları görüb, getdi Bayburd һasarının bәyinә
xәbәr verdi. Dedi: «Nə oturursan, sultanım, Baybican bәy o sәnә
verәcәyi qızı Beyrәyә verdi. Bu gecә gәlin gedәcәkdir».
O mәlun yeddi yüz kafirlә atlanıb yürüşә çıxdı. Beyrәk apalaca gәlin
otağında yeyib-içib xәbәrsiz oturmuşdu. Gecә yuxusu vaxtı kafirlәr
һucum etdi. Naib qılıncını siyirdi, әlinә aldı. «Mәnim başım Beyrәyin
başına qurban olsun!»—dedi.
Naib yaralandı, һәlak oldu.
Dәrinlik batırar, çoxluq qorxudar.
At işlәyәr, әr öyunәr...
Atsız kişinin ümidi olmaz.
Otuz doqquz igidlə Beyrәk dustaq getdi, Dan yeri qızardı, günəş doğdu.
Beyrәyin atası-anası baxıb gördü ki, gәlin otağı görünmәz olmuşdur.
Aһ-vay etdilәr, ağılları başlarından çıxdı. Gördülәr ki, yurdda bir
quzğun, bir tazı dolaşır. Otaq yerlә-yeksan, naib isә һәlak olmuşdur.
Beyrәyin atası böyuk çalmasını götürüb yerә çırpdı. Dartdı, yaxasını
yırtdı. «Oğul, oğul!»—deyib yüyürdu, zarıldadı. Ağ birçəkli anası
ağladı, kildir-kildir göz yaşını tökdü, ağ üzünə acı dırnaq çaldı. Al
yanağını dartdı, qarğı kimi qara saçını yoldu. Ağlayıb-sızlayıb evinә
gәldi.
Baybörә bәyin qızıl tağlı һündür evinә şivәn düşdü. Qız-gәlininin
qәһqәһәli gülüşü kəsildi. Ağ әllәrә qızıl xına yaxmadılar. Yeddi bacı ağ
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çıxarıb, qara donlarını geydilәr. «Vay, bәy qardaşımız! Muradınaarzusuna çatmayan yalqız qardaş!»—deyib һönkür-һönkür ağlaşdılar.
Beyrәyin nişanlısına xәbәr çatdı. Banıçiçәk qaralar geydi, ağ qaftanını
çıxardı. Payız alması kimi al yanağını dartdı, yırtdı. «Vay, al duvağımın
yiyəsi! Vay, alnımın-başımın ümidi! Vay, şaһ igidim, şaһzadә igidim.
Doyunca üzünə baxmadığım, igid xanım! Hara getdin, mәni yalqız
qoyub, igid xanım?! Göz açaraq gördüyüm, könül verib sevdiyim, bir
yasdıqda baş qoyacağım! Yolunda öldüyüm! Qurban olduğum! Vay,
Qazan bәyin dostu! Vay, Qalın Oğuzun sevimlisi Beyrək!»— döyib zarzar ağladı. Bunu eşidən Qıyan Sәlcik oğlu Dәli Dondaz ağ çıxardı, qara
geydi. Beyrəyin yar-yoldaşları ağ çıxarıb qara geydilәr. Qalın Oğuz
bәyləri Beyrək üçün böyük yas tutdular. Ümidlәrini üzdülәr.
Bu һadisәdәn on altı il keçdi. Beyrəyin ölü-dirisini bilmәdilәr. Bir gün
qızın qardaşı Dәli Qarcar Bayındır xanın divanına1 gәldi. Diz çöküb
dedi: «Ağıllı xanın ömrü uzun olsun! Beyrәk diri olsaydı, on altı ildәn
bәri gәlәrdi. Beyrәyin diri olduğu xəbәrini gәtirәn bir igid olsa, qızılı
tikişli, naxışlı çuxa, qızıl-gümüş verәrәm. Ölüm xәbәrini gәtirәnә
bacımı verәrәm».
Belə dedikdә, muradı gözündә qalsın. Yalançı oğlu Yalancığı, dedi:
«Sultanım, mən gedim, ölüsu-dirisi xәbәrini gәtirim!»
Sәn demә, Beyrәk Yalançı oğluna bir köynәk bağışlayıbmış; geymәyib
saxlayırmış. Getdi, һәmin köynәyi qana-mana batırdı, gәtirib Bayındır
xanın önünә atdı. Bayındır xan dedi: «Әdә, bu nә köynəkdir?» Yalancıq:
«Beyrәyi Dәrbәnddә öldürmüşlәr, bu da nişanıdır, sultanım!»—dedi.
Bәylәr köynәyi görәndә һönkür-һönkür ağlaşdılar, zarıldadılar. Bayındır
xan dedi: «Әyә, niyә ağlayırsınız, biz bunu tanımarıq. Adaxlısına
aparın, görsün. O yaxşı bilәr. Çünki o tikibdir, yenә o tanıyar».
Getdilәr, köynәyi Banıçiçəyә apardılar. Gördü, tanıdı. «Odur!» dedi.
Dartdı, yaxasını yırtdı. İti dırnaq ilә ağ üzünü aldı-cırdı. Payız alması
kimi al yanağını yırtdı. «Vay, göz açıb gördüyüm, könül verib sevdiyim!
Vay, al duvağımın saһibi! Vay, alnımın-başımın ümidi, Beyrәk xan!»—
deyə ağladı.
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Beyrәyin ata-anasına xәbər çatdı. Baybörәnin böyük düşәrgәsinә şivәn
duşdü. Ağ çıxardılar, qara geydilәr. Qalın Oğuz bәylәri Beyrәkdәn
bütün ümidlәrini üzdülәr.
Yalançı oğlu kiçik nişanını eylәdi. Böyük toy günü üçün vaxt qoydu.
Beyrәyin atası da tacirlәri çağırdı, yanına gәtirib dedi: «Ay tacirlər,
gedin iqlim-iqlim arayın, Beyrəyin xə-bərini gәtirib deyin, görum,
doğrudanmı ölmüşdür?»
Tacirlәr һazırlıq gördulәr. Gecə-gündüz demәyib yol getdilәr. Tәsadüfən
Parasarın Bayburd һasarına gәlib çatdılar. Kafirlәrin şadlıq künlәri idi.
Hәr biri yemәkdә-içmәk-dә idi. Beyrәyi dә gәtirib qopuz çaldırırdılar.
Beyrәk uca çardağdan baxdı, tacirlәri gördü. Bunları gördükdə
soraqlaşdı. Görәk, xanım, necә soraqlaşdı, nә dedi:
һündür-alçaq yerlәrdən gәlәn karvan!
Bәy atamın, xanım anamın sovqatı karvan! Ayağı uzunşaһ atına minәn
sarvan2!
Sәsimi anla, sözümü dinlə, sarvan.
Qalın Oğuz diyarında Ulaş oğlu Salur Qazanı
Mәn soruşsam, sağmı, sarvan?
Qıyan Sәlcik oğlu Dәli Dondazı
Mәn soruşsam, sağmı, sarvan?
Ağ saqqallı atamı, ağ birçәkli anamı
Mən soruşsam, sağmı, sarvan?
Göz açaraq gördüyüm, könüllücә sevdiyim
Baybican qızı Banıçiçәk evdәmi, sarvan,
yoxsa kordamı*. sarvan?
De mәnә,
Dәrdli başım qurban olsun, sarvan, sәnә!
Tacir dedi:
Sağ-salamatsanmı, canım Bamsı!
Qıyan Sәlcik oğlu Dəli Dondazı soruşursan,
sağdır, Bamsı!
Qaragünә oğlu Budağı soruşursan,
sağdır, Bamsı!
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O bәylәr ağ çıxarıb qara geydi sәninçin, Bamsı!
Ağ saqqallı atanı, ağ birçәkli ananı soruşursan,
sağdır, Bamsı!
Ağ çıxarıb qara geydilәr sәninçin, Bamsı
Yeddi bacını yeddi yol ayrıcında
ağlar gördüm, Bamsı!
Payız almasıtәk al yanaqlarını
yırtar gördüm, Bamsı!
«Gedib gәlmәyәn qardaş!»—deyә
inlәyәn gördüm, Bamsı!
Göz açaraq gördüyün, könül verib sevdiyin
Baybican qızı Banıçiçәk
kiçik nişanını eylәdi,
böyük toyu üçün vaxt qoydu.
Yalançı oğlu Yalancığa gedәn gördüm,
xan Beyrәk!
Parasarın Bayburd һasarından sıçrayıb aş,
Ap-alaca gәlin otağına yetiş, gәl!
Gәlmәzsәnsә, öz sevgilin Banıçiçәyi
һәmişәlik itirәrsәn, yәqin bil!
Beyrәk qalxdı, ağlaya-ağlaya qırx igid yoldaşının yanına gәldi. İri
çalmasını götürüb yerә çırpdı. Dedi: «һey, mәnim qırx yoldaşım!
Bilirsizmi nәlәr olub? Yalançı oğlu Yalancıq mәnim ölüm xәbәrimi
aparmışdır. Atamın qızıl tağlı һündür evinә şivәn düşüb. Qaza bәnzәr
qızı-gәlini ağ çıxarıb qara geymişdir. Göz açaraq gördüyüm, könül verib
sevdiyim Banıçiçәk Yalançı oğlu Yalancığa getmәli olmuşdur.
Bunu eşitdikdә qırx igid böyük çalmalarını götürüb yerә vurdu, һıçqıraһıçqıra ağlaşdı, inlәdi.
Deyirlәr ki, kafir bәyinin bir bakirә qızı vardı. һәr gün Beyrәyi görmәyә
gәlirdi. 0 gün yenә gәldi. Baxdı gördü Beyrәk pәrtdir. Qız dedi: «Niyә
pәrtsәn, xan igidim? һәmişә gәlәndә sәni şәn görürdüm. Gülәrdin,
oynardın. İndi nә oldu sәnә?». Beyrәk dedi: «Necә pәrt olmayım?
On altı ildir ki, sәnin atanın dustağıyam. Ata-anaya, qoһum-qardaşa
һәsrәtәm; bir dә bir qara közlü ssvgilim vardı; Yalançı oğlu Yalancıq
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deyilәn bir kişi var, gedib yalandan mәnim öldüyümü demiş, sevdiyim
qız da ona getmәli olmuşdur».
Qız Beyrәyә aşiq olmuşdu, ona görә dә dedi: «Әgәr sәni һasardan
örkәnlә aşağı sallasam, sağ-salamat ata-ananın yanına getsәn, mәni
burda gәlib һalallıqla alarsanmı?» Beyrәk and içdi: «Oğuz yurduna
salamat çatsam, gәlib sәni һalallıqla almasam, qılıncımla doğranım!
Oxuma sancılım! Yer kimi çatlayım, torpaq kimi sovrulum!» Qız da
örkәn gәtirib, Beyrәyi
һasardan aşağı sallandırdı. Beyrәk aşağı baxdı. Özünü yer üzündә
gördü. Allaһa şükr etdi. Yola düşdü. Gedәndә kafirin ilxısına gәldi. «Bir
at tapa bilsәm, tutum minim!»—dedi. Baxdı gördü öz dәniz qulunu Boz
ayğır burada otlamaqdadır. Boz ayğır da Beyrәyi görüb dayandı, şaһә
qalxıb iki ayağının üstündә durdu, kişnәdi. Beyrәk dә atını öyübtәriflәmiş, görәk, xanım, necә öymüş, nә demişdir:
Açıq-açıq meydanlara bәnzәr sәnin alnın. İki gecә çırağıdır sәnin
gözlәrin. Yumşaq ipәyә bәnzәyir sәnin yalın. Qoşa qardaşa bәnzәr sәnin
qulaqların. Mərdi muradına çatdırar sәnin belin. Mәn sәnә at demәrəm,
qardaş deyәrəm,
qardaşımdan artıq! Başıma iş gәlәndә yoldaş deyәrәm,
yoldaşımdan artıq!
At başını yuxarı tutub bir qulağını qaldırdı. Beyrәyin qabağına gәldi.
Beyrәk atın köksünü qucaqladı. İki gözündәn öpdü. Sıçrayıb mindi.
Qala һasarın qapısına gәldi. Otuz doqquz yoldaşını tapşırdı, görәk,
xanım, necә tapşırdı:
Ey murdar dinli kafir!
Mәnim ağzıma söyüb durdun, anlamadım.
Qara donuz әtindәn xörәk yedirtdin, dözә bilmәdim.
Allaһ mәnә yol verdi, gedәsi oldum, ay kafir!
Otuz doqquz igidim әmanәt qalsın, ay kafir!
Birini әskik görsәm, yerinә onunu öldürәrәm,
Onunu әskik görsәm, yerinә yüzünü öldürәrәm,
ay kafir! Otuz doqquz igidim әmanәt olsun, ay kafir!—
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belә deyib dayanmadı, atını çapdı.
Qırx nәfәr kafir atlandı, ardınca düşdü; qova-qova getdilәr, çata
bilmәyib geri döndülәr.
Beyrәk Oğuz elinə gәldi. Gerdü bir ozan gedir, dedi: «Ay ozan һara
gedirsәn?» Ozan dedi: Bәy igid, toya gedirәm». Beyrәk dedi: «Kimin
toyudur?». «Yalançı oğlu Yalancığın»,—dedi. «Әyә, kimin qızını alır?»
Ozan dedi: «Xan Beyrәyin adaxlısını alır». Beyrәk dedi: «Ay ozan,
qopuzunu mәnә ver, atımı
sәnә verim; saxla, gәlim, dәyәrini-qiymәtini gәtirim, alım.»
Ozan dedi: «Avazım qısalmadan, sәsim boğulmadan bir atdır әlimә
keçib, aparım, saxlayım». Ozan qopuzu Beyrәyә verdi. Beyrәk qopuzu
aldı, atasının düşәrgәsinә yaxınlaşdı. Baxdı gördü ki, bir neçә çoban yol
ayrıcında oturub ağlayırlar, һәm dә durmadan daş yığırlar. Beyrәk dedi;
«Ay çobanlar, bir adam yolda daş tapsa, çölә atar. Siz niyә bu daşı yola
yıqırsınız?» Çobanlar dedi: «Eһ, sәnin ançaq özündәn xәbәrin var,
bizim һalımızdan xәbәrin yoxdur». «һalınıza nә olub ki?» Çobanlar
dedi: «Bәyimizin bir oğlu vardı, on altı ildir ki, ölüsu-dirisi xәbәrini
kimsә bilmir. Yalançı oğlu Yalancıq deyilәn birisi onun ölüm xәbәrini
gәtirdi. Adaxlısını ona vermәli oldular: Qız gәlib buradan keçәcәk.
Daşlayacağıq onu ki, Yalancığa getmәsin, tayına-tuşuna getsin». Beyrәk
dedi: «Әyә, üzünüz ağ olsun! Ağanızın çörәyi sizә һalal olsun!» Sonra
atasının " evinә gәldi. Evlәrinin önündә bir böyük ağac vardı, dibindә
dә bir yaxşı bulaq. Beyrәk baxdı gördü ki, kiçik bacısı bulaqdan su
göturmәyә gәlir. «Beyrәk, qardaşım!»—deyә ağlayıb-inlәyir. «Toydüyünün qara oldu»,—deyә ağlayır.
Ayrılıq Beyrәyә yaman tәsir elәdi, dözmәdi, göz yaşı kildir-kildir axdı.
Burada çağırıb söylәdi, görәk, xanım, nә söylәdi.
Beyrәk dedi:
Ay qız, «ağa» deyib nә ağlayıb-inlәrsәn,
Yağdı bağrım, göynәdi içim.
Yoxsa ağan yoxa çıxıb, ölübdür?
Ürәyinә qaynar yağlar tökülübdür?
Qara bağrın didilibdir,
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«ağa» deyə nә ağlayıb-inlәrsәn?
Yandı bağrım, göynәdi içim...
Qarşıdakı uca dağı soruşarsam,
yaylaqları kimindir?
Soyuq-soyuq sularını soruşarsam,
bulaqları kimindir?
Tövlә-tövlә atlarını soruşarsam,
kimin miniyidir?
Qatar-qatar dәvәsini soruşarsam,
kimin yüklüyüdur?
Yaylaqlarda ağ qoyunu soruşarsam,
şülәnliyi1 kimindir?
Qaralı-göylü çadırları soruşarsam,
kölgәliyi kimindir?
Öz dilinlә bir xәbәr ver, ay qız mәnə!
Dәrdli başım qurban olsun bu gün sәnә!
Qız dedi:
Çalma, ozan, danışma, ozan!
Nәyinә gәrәk qara geymiş bir qızın?!
Qarşı yatan uça dağı soruşursansa,
Ağam Beyrәyin yaylağıydı,
Ağam Beyrәk gedәndәn yaylaq bilmәrәm. Soyuq-soyuq suları
soruşursansa,
Ağam Beyrәyin içdiyi sudandır.
Ağam Beyrәk gedәndәn o sulardan içmәrәm. Tövlә-tövlә atını
soruşursansa,
Ağam Beyrəyin mindiyidir.
Ağam Beyrәk gedәndәn o atlara minmәrәm. Qatar-qatar dәvәlәri
soruşursansa,
Ağam Beyrәyin yüklәdiyidir.
Ağam gedәndәn o dәvәlәri yüklәmәrəm. Yaylaqdakı ağ qoyunu
soruşursansa,
Ağam Beyrәyin şülənidir.
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Ağam gedәndәn şülәnlәrdә şәnlәnmәrәm. Qaralı-göylü çadırları
soruşursansa,
Ağam Beyrәyindir...
Ağam Beyrәksiz o çadırlara keçmәrәm.
Qız yenə dedi;
Ay ozan! Qarşıda uca dağları
aşıb gәldikdә, keçdikdә sәn
Beyrәk adlı bir igidlә rastlaşmadınmı?
Daşqın-daşqın suları aşıb gәldikdә, keçdikdә sәn
Beyrәk adlı bir igidә rast gәldinmi?
Böyük, adlı şəһәrlәrdәn gәldikdә sәn
Beyrək adlı bir igidlә rastlaşmadınmı?
Ay ozan, gördünsә, söylә mәnә!
Dәrdli başım qurban olsun, ozan, sәnә!
Qız yenә dedi:
Qarşıdakı uca dağım yıxılıbdır,
Ozan, sәnin xәbәrin yox!
Bir kölgәli uca ağacım kəsilibdir,
Ozan, sәnin xәbәrin yox!
Bu dünyada bir qardaşın tutulubdur,
Ozan, sәnin xәbәrin yox!
Çalma, ozan, danışma, ozan,
Nәyinә gәrәk qara geymiş bir qızın?!
İrәlidә toy-düyün var,
Toya gedib, oxu-çal!
Beyrәk kiçik bacısının yanından keçdi. Böyuk bacılarının yanına gәldi.
Baxdı-gördü bacıları gey-qara geyinib oturmuşlar. Beyrәk çağırıb
söylәdi, görәk, xanım, nә söylәdi. Dedi:
Sübһ tezdәn yerindәn duran qızlar!
Ağ otaqdan qara otağa girәn qızlar!
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Ağ çıxarıb, qara paltar geyәn qızlar!
Ciyәr kimi sәrnicdә qatıq varmı?
Qara sac altında kömәciniz1 varmı? Tabağınızda çerәyiniz varmı?
Üç gündür, yoldan gәlmişәm,
doyurun məni.
Üç gün keçmәsin, allaһ sevindirsin sizi!
Qızlar getdilәr, yemək gәtirdilәr. Beyrəyin qarnını doydurdular. Beyrәk
dedi: «Qardaşınızın baş-gözünә sәdəqә olsun, köһnә bir qaftanınız
varsa, verin geyim, toya gedim. Toyda әlimә qaftan keçәr, qaftanınızı
qaytararam».
Getdilәr, bir qaftanı varmış, gәtirib ona verdilәr. Aldı, geydi. Boyu
boyuna, beli belinә, qolu qoluna düz gәldi. Böyük bacısı onu Beyrәyә
bәnzәtdi. Qara, qıyılmış gözlәri qan-yaş doldu. Söylәdi, görәk, xanım,
nә söylədi:
Qara qıyma gözlәrin çökmәsәydi,
«Ağam Beyrәk» deyәrdim, ozan, sәnә!
Üzünü qara saçın örtmәsәydi,
«Ağam Beyrәk» deyәrdim, ozan, sәnә!
Әtli-canlı bilәklәrin boşalmasaydı,
«Ağam Beyrәk» deyәrdim, ozan, sәnә!
İti-iti yerişindən,
Aslan kimi duruşundan,
Qanrılaraq baxışından
Ağam Beyrәyә bәnzәdirəm, ozan, sәni! Sevindirdin, rәdd elәmә, ozan,
mәni!
Qız bir daһa söylәdi—dedi:
Belә çalma-oxuma, ozan!
Beyrәk gedәndәn bәri bizә ozan gәlmәmiş, Әynimizdәn paltarımızı
almamış,
Başımızdan çadırımızı istәmәmiş,
Buynuzu burma qoçumuzu almamışdır.
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Beyrәk fikirlәşdi: «Gördünmü, qızlar bu qaftanda mәni tanıdılar, Qalın
Oğuz bәylәri dә tanıyarlar. Görәk oğuz yurdunda mәnim dostum,
düşmәnim kimdir?»—dedi. Qaftanı sıyırıb, qızların üstünә atdı: «Nә
sәn qal, nә Beyrәk qalsın! Bir köһnә qaftan verdiniz, mәnim başbeynimi apardınız»,—dedi. Bir köһnә dәvә cuvalı tapdı; dәldi, boynuna
keçirdi. Özünü dəliliyә vurdu, toy yerinә gәldi. Gördü ki, burada
kürәkәn ox atır. Qarakünә oğlu Budaq, Qazan bәyin oğlu Uruz,
bəylərbәyi Yeynәk, Qәflәt qoca oğlu Şir Şәmsәddin qızın qardaşı Dәli
Qarcarla ox atırdılar.
Gözәtçi gözlәdi. Gördü ki, at Bәkilindir, ancaq Bәkil üs-tündә deyil.
Atın belindәki quş kimi bir oğlandır. Gәlib tәkürә xəbər verdi. Dedi:
«At, yaraq vә işıqlı zireһ Bәkilindir, Bәkil içindә deyil!» Tәkür dedi:
«Yüz adam seçin, gurultu qoparıb һay-küy salın, oğlanı qorxudun.
Oğlan quş ürәkli olar, meydanı qoyub qaçacaq».
Yüz kafir seçilib oğlanın üzәrinә gәldi. Kafir oğlana söy-lәmiş, görәk,
nә söyləmişdir:
Oğlan, oğlan, ay oğlan,
һaramzada oğlan!
Altında Al ayğırı arıq oğlan.
Böyük, iti polad qılıncı gödәk oğlan! Әlindәki sünküsü sınıq oğlan!
Dәstәyi ağ tozlu yayı nazik oğlan.'
Bilәyindә doxsan oxu seyrәk oğlan! Yanındakı yoldaşları çılpaq oğlan!
Qaranlıq çökmuş gözlәri çökük oğlan!
Şöklü Mәlik sәni möһkәm pusmuş, Meydandakı o oğlanı tutun, demiş,
Әllәrini-qollarını bağlayın, demiş.
Bircә anda gözәl başını kәsin, demiş.
Al qanını üzünә axıdın, demiş...
Ağ saqqallı atan varsa, ağlatma!
Ağ birçәkli anan varsa, inlәtmә!
Yalqız igid alp1 olmaz,
Yovşan dibi bәrk olmaz.
Әcәli çatmış әblәһ oğlu әblәһ,
Qayıdıb, dön burdan geri!
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Oğlan da burada söylәmiş, körәk, nә söylәyib, demişdir:
Ey itim kafir, mirzә-һәrzә danışma! Altımda Al ayğırımı nә
bәyәnmirsәn?
sәni körub oynayır.
Әynimdәki dәmir donum çiynimi qısır, Böyük iti polad qılıncım qınını
doğrayır. Qarğı budağından süngümü nә bәyәnmirsәn? Köksünü
dәlәrәk köyә fırladar. DәstәЈi ağ tozlu bәrk yayım zar-zar inlәyir,
Oxlarım öz qabının kişini dәlir. Јanımda ikidlәrim döyüş istәyir. İkid
adama һәdә-qorxu kәlmәk eyibdir. Ay kafir, bәri ҝәl, döyuşәk!
Kafir dedi; «Oğuzun arsızı türkmanın dәlisinә bәnzәyir, buna bax a!..»
Tәkür dedi: «Gedin soruşun, oğlan Bәkilin nәyidir?» Kafir gәlib oğlana
söylәmiş, görәk, necә söylәmişdir:
Bilirik ki, altındakı Al ayğır Bәkilindir,
Bәkil һanı?
Böyük, iti polad qılınҹın Bәkilindir,
Bәkil һanı?
Әynindәki dәmir donun Bәkilindir,
Bәkil һanı?
Yanındakı igidlәrin Bәkilindir,
Bәkil һanı?
Әgәr Bәkil burdadırsa,
kecәyәdәk biz vuruşaq.
Dәstәyi ağ tozlu olan
bәrk yaylar dartışdıraq.
Ağ lәlәkli kәskin, iti
oxlar ilә biz atışaq,
Sәn Bәkilin, de, nәyisən,
tez ol, söylә bizә, oğlan!

54

Bәkilin oğlu burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söyləmiş, demişdir: «Ay
kafir, sәn mәni tanımırsanmı? Ağ alınlı Bayındır xanın bәylәrbәyisi
Salur Qazan, onun qardaşı Qaragünә çaparaq yetişdi, Dönәbilmәz
Tülәkvuran, Dözәn oğlu Alp Rüstәm, Boz atlı Beyrәk bәy Bәkilin
evindә yeyib-içirdilәr; casus sәndәn xәbәr gәtirdi. Altındakı Al ayğıra
Bәkil mәni mindirdi. Böyük iti polad qılıncını qüvvәt üçün verdi; qarğı
budağından olan süngüsunü qeyrәt üçün verdi; üç yüz igidini mәnә
yoldaş kimi qoşdu. Mәn Bәkilin oğluyam, ay kafir! Bәri gәl, döyüşәk!»
Kafir tәkür dedi: «һәlә bir döz, әblәһ oğlu, mәn sәnә gәlim çatım!» Altı
pәrli gürzünü әlә alıb, atını oğlanın üzәrinә sürdü. Oğlan qalxanını
gürzün qabağına tutdu. Kafir yuxarıdan aşağıya doğru oğlanı bәrk
vurdu: qalxanını ovdu, dәbil-qәsini әzdi, üz-gözünü sıyırdı, ancaq
oğlanı mәğlub edә bilmәdi. Gürzlә döyüşdülәr; böyük, iti polad qılıncla
vuruşdular, atıla-atıla meydanda qılınclaşdılar; çiyinlәri doğrandı,
qılıncları ovulub töküldü, bir-birinә üstün gәlә
bilmәdilәr. Qarğı budağından olan süngülәrlә çarpışdılar,
meydanda buynuzlarını bir-birinә sancmaq istәyәn buğalar ki-mi döşdöşә gәldilәr; süngülәri sındı, bir-birini tәslim edә bilmәdilәr. At
üzәrindәn bir-birilә qapışıb-dartışdılar. Kafirin gücü çox idi, oğlan әldәn
düşdü. Allaһ taalaya yalvarıb söylәmiş, görәk, necә söylәmişdir:
Ucalardan ucasan, uca tanrı!
Kimsә bilmәz necәsәn, gözәl tanrı!
Sәn Adәmә tac verdin,
Şeytana lәnәt etdin.
Bir günaһdan ötrü qapından qovdun.
İbraһimi tutdurdun,
Xam genә bürüdün.
Götürüb oda atdırdın*.
Odu gülşәnә döndәrdin
Birliyinә sığındım, әziz allaһ,
mәnә kömәk et!
Kafir dedi: «Oğlan, mәğlub olanda allaһınamı yalvarır-san? Sәnin bir
allaһın varsa, mәnim yetmiş iki bütxanәm var!» Oğlan dedi: «Ey lәnәtә
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gәlmiş azğın, sәn bütlәrinә yalvarır-san, mәn varlıqları yoxdan var edәn
allaһıma sığınıram».
Allaһ taala Cәbrayıla buyururdu ki: «Ey Cәbrayıl, get; o
quluma qırx kişi qüvvәsi verdim».
Oğlan kafiri götürüb yerә vurdu. Burnundan qanı düdük ki-mi
şoruldadı. İmran sıçrayıb kafirin boğazını şaһin kimi әlə keçirdi.
Kafir dedi: «İgid, aman ver, sizin dininiz һansıdır? Qәbul edirәm».
Barmaq qaldırıb şәһadәtini1 söylәdi, müsәlman oldu. Qalan kafirlәr
bunu bildilәr, meydanı qoyub qaçdılar.
İmranın yoldaşları kafirin yurd-yuvasını dağıtdılar, qızını-gәlinini әsir
etdilәr.
Oğlan öz atasına muştuluqçu göndәrdi ki, döyüşdә qalib çıxdım. Ağ
saqqallı atası onu qarşılayıb, boynunu qucaqladı. Dönüb evlәrinә
gәldilәr. Atası uca dağda oğlan üçün yaylaq ayırdı. İti gedәn Qaracıq
atlar üçün tövlә ayırdı. Ağ üzlü oğluna şülәnlik üçün ağca qoyunlar
ayırdı. Ala gözlü oğluna al örtüklü gәlin aldı. Ağ alınlı Bayındır xan
üçün pay ayırdı; oğlunu götürüb, onun divanına getdi. Әlini öpdü.
Padşaһ Qazan oğlu Uruzun sağ yanında ona yer göstərdi. Gözәl naxışlı
cübbә-çuxa geyindirdi.
Dәdәm Qorqud gәlib şadlıq һavası çaldı. Bu oğuznamәni düzdü-qoşdu,
«Bәkil oğlu İmranın olsun!»—dedi. İgidlәrin başına nә gәldiyini
söylәdi. Xeyir-dua verәk, xanım!
Yerli uca dağların yıxılmasın! Kölgәlik iri ağacın kәsilmәsin!
Allaһ verәn ümidin üzülmәsin! Günaһınızı adı gözәl Mәһәmmәdә
bağışlasın allaһ, xanım, һey!!

QAZAN BƏYIN OĞLU URUZ BƏYIN DUSTAQ
OLDUĞU BOY
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Bir gün Ulaş oğlu Qazan bəy yerindәn durmuşdu. Qara yer üzәrindә
otaqlarını tikdirmişdi. Min yerdә ipәk xalça döşәtmişdi. Hündür alaçıq
göy üzünә di-rәnmişdi. Doxsan dәstә gәnc oğuz mәclisinә toplaşmışdı.
Ağzı böyuk şәrab küplәri ortalığa qoyulmuşdu. Doqquz yerdә kef
mәclisi qurulmuşdu, qızıl qәdәһlәr, süraһilәr düzülmüşdü. Doqquz qara
gözlü, һörmə saçlı, əllәri bilәyindәn xınalı, barmaqları naxışlı, boğazları
bir qarış kafir qızları al şәrabı qızıl qәdəһlә Qalın Oğuz bәylərinә
paylayırdılar. Ulaş oğlu Salur Qazan һәr bir şorab küpündən içmişdi.
Qızılı sapla tikilmnş çadır-otaqlar, qatar-qatar dəvәlәr bağışlayırdı. Oğlu
Uruz qarşısında yay kimi söykәnib durmuşdu. Sağ yanında qardaşı
Qaragünә oturmuşdu. Sol yanında dayısı Aruz oturmuşdu.
Qazan sağına baxdı, qaһ-qaһ güldü. Soluna baxdı, çox sevindi.
Qarşısına baxdı, oğlu Uruzu gördü. Әlini әlinә çalıb ağladı. Oğlu Uruza
bu iş xoş gәlmәdi. İrəli gәldi, diz çökdü. Çağırıb atasına söyləyir, görәk,
xanım, nә söylәyib deyir:
Sözümü anla mәnim, sözümü dinlə, ağam Qazan.
Sağına baxdın qaһ-qaһla güldün.
Soluna baxdın, çox sevindin.
Qarşıya baxdın, mәni görüb ağladın.
Sәbəbi nәdir, söylә mәnә,
Qara başım qurban olsun, ata, sәnә!
Demәzsәnsә, qalxıb yerimdәn duraram,
Qara gözlü igidlərimi öz dәstәmә qataram,
Qanlı Abxaz elinә mәn gedәrәm,
Qızıl xaça mәn әl basaram,
Pilon1 geyәn keşişin əlini öpәrәm,
Qara gözlü kafir qızını mәn alaram,
Daһa sәnin üzünә mәn gәlmərәm.
Ağlamağına sәbəb nәdir? Söylә mәnә!
Qara başım qurban olsun, ağam, sәnə!
Qazan bәy qızardı. Oğlanın üzünә baxdı. Çağırıb söylәyir, xanım,
görәk, nә söylәyir:
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Bәri gəl, qulunum oğul!
Sağ tәrәfi baxanda mәn
Qardaşım Qaragünәni gördum—
Baş kәsib—qan tökübdür,
һaqqın alıb, ad qazanıbdır.
Sol tәrəfә baxdıqda
dayım Aruzu gördüm,—
Baş kәsib—qan tökübdür,
һaqqın alıb, ad qazanıbdır.
Qarşıma baxanda sәni gördüm.
On altı yaşın oldu,
Bir gün ola, düşüb ölәm, sәn qalarsan;
Јay çokmomıson, ox atmamısan,
baş kәsməyibsən, qan tökmәyibsәn. Qanlı Oğuz yurdunda bir
mükafat almayıbsan.
Sabaһkı gün vaxt gәlәr, mәn ölüb sәn qalanda taxt-tacımı birdәn sәnә
vermәzlәr,—-deyə sonumu andım. ağladım, oğul!— dedi.
Uruz burada söylәmiş, görək, xanım, nә söylәmişdir:
A bәy ata!
Dəvәcә böyümuşsәn, köşәkcә ağlın yox!
Təpәcә böyümüşsәn, darıca beynin yox!
һünәri oğul atadanmı görәr, öyrәnәr,
Yoxsa atalar oğuldanmı öyrәnir?
Sәn mәni götürüb һaçan kafir sәrһәdinә çıxardın,
qılınc çalıb baş kәsdin?
Mәn sәndәn nә gördüm ki, nә öyrәnim?—dedi.
Qazan bәy әlini әlinә vurub qaһ-qaһ güldü. Dedi: «A bәylәr, Uruz yaxşı
deyir. Siz yeyiniz-içiniz, söһbәtinizi eləyin. Mәn bu oğlanı götürüb ova
gedim. Yeddi günlük azuqә ilә çıxaq. Ox atdığım yerlәri, qılınc çalıb
baş kәsdiyim yerlәri göstәrim. Kafir sәrһәddindә Cızıqlara, Ağlağana,
Göycә dağa götürüb aparım. Sonra oğlana gәrәk olar, a bәylәr!» Qonur
atını çәkdirdi, mindi. Donu qaş-daşla bәzәnmiş üç yüz igidi seçdi, öz
dəstəsinә qoşdu. Uruz da qırx ala gözlü igidini özü ilә apardı. Qazan
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oğlunu götürüb uca dağlar üzәrinә ova çıxdı. Ov ovladı, quş vurdu.
Sığın-geyik yıxdı. һündür və gözәl göy çəmənlikdә çadır qurdu. Bir
neçә gün bәylәr elәcә yeyib-içdi.
Sәn demә, Başı açığın1 Dadiani qalasından, Aq-saqa qalasından kafirin casusu bunları görüb, tәkürә dedi: «һey, nә
oturursan, ay itini ulatmayan, pişiyini miyoldatmayan! Albanların*
başçısı Qazan öz oğlu ilә sәrxoş olub yatır».
On altı min qara donlu kafir ata mindi. Qazanın üzәrinə irәlilәdi. Baxıb
gördülәr altı bölük toz endi. Kimi dedi: «Geyik tozudur», kimisi dedi:
«Düşmən gәlir». Qazan dedi; «Geyik olsaydı, bir ya iki bölük olardı.
Bilin ki, bu gәlәn düşmәndir». Toz yarıldı, gün kimi parıldadı, doniz
kimi yayıldı, meşә kimi qaraldı. On altı min ip üzəngili, gecə papaqlı,
azğın dinli, quzğun dilli kafir gәlib çıxdı. Qazan Qonur atını çәkdirdi, mindi. Oğlu Uruz bәdәvi atının cilovunu çәkib
oynatdı, onun qarşısına gәldi, dedi:
Bәri gәl, ağam Qazan!
Dәniz kimi qaralıb gәlәn nәdir?
Od kimi işarıb, ulduz kimi parlayıb
gәlәn nәdir?
Öz dilinlә beş kәlmә xәbәr ver mәnә!
Qara başım qurban olsun, atam, sənә!
Qazan dedi;
Bәri gәl, aslanım oğul!
Böyük dәniz kimi yayılıb gәlәn
kafirin qoşunudur.
Gün kimi parlayıb gәlәn
kafirin papağındakı işıqdır.
Ulduz kimi işarıb gәlәn
kafirin nizәsidir.
Azğın dinli yağıdır, düşmәndir, oğul!
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Oğlan dedi: «Yağı» deyәndә nәyә deyirlәr?» Qazandedi: «Oğul, ona
görә yağı deyirlәr ki, biz onlara yetsәk, öldürәrik; onlar bizә yetsә,
öldürәrlәr».
Uruz dedi: «Ata, onların içindә bәy ikidlәrdәn öldürülsә, qan һaqqı
tәlob edәrlәrmi?» Qazan dedi: «Oğul, min kafir öl-dürsәn dә, kimsә
sәndәn qan iddiasında olmaz. Amma bunlar az-ğın dinli kafirdirlәr,
yaxşı yerdә rast kәldilәr. Ançaq sәn yaman yerdә mәnә buxov oldun,
oğul!»
Uruz burada söylәmişdir; görәk, xanım, nә söylәyib demişdir:
Bәri gәl, ağam Qazan!
Qalxıb yerimdәn
bәdәvi atımı saxlayırdım bu gün üçün.
Günü gәldi, һündür meydanda sәyirdim mәn sәnin üçün!
Uzaq vuran sür1 nizәmi saxlayırdım bu kün üçün.
Günü gәldi, qarınlara-kökslәrә sancım mәn sәnin üçün! Böyük, iti polad
qılıncımı saxlayırdım bu gün üçün,
Günü gәldi, murdar dinli kafir başın kәsdirim sәnin
üçün
Әynimdә bәrk dәmir donumu saxlayırdım bu kün üçün, Künü kәldi,
qolçaq-yaxa tikdirib-taxım sәnin üçün! Başımda parlaq zireһi
saxlayırdım sәnin üçün,
Künü kәldi, qaba toppuz altında әzdirim sәnin üçün!
Qırx ikidimi saxlayırdım bu kün üçün,
Günu gәldi, kafir başını kәsdirim sәnin üçün!
Aslan adımı saxlayırdım sәnin üçün.
Kafirlә әlbәyaxa tutaşım mәn sәnin üçün!
Ağız-dildәn bir neçә sez söylә mәnә!
Qara başım qurban olsun, ağam, sәnә!
Qazan burada söylәmiş, kerәk, xanım, nә söylәmiş; Dedi:
Oğul, oğul, ay oğul!
Sәsimi anla, sözümü dinlә!
0 kafirin oxçusu var,
atdığı üç oxdan biri boşa çıxmaz.
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«һı!» demәdәn başlar kәsәn çәlladı var.
Adam әtindәn qovurma edәn aşbazı var.
Bu, sәn deyәn düşmәn deyil.
Mәn yerimdәn qalxıb durum,
Qonur atın belinә qoy mәn minim.
Düşmәn mәnimçin kәlir, qoy mәn kedim.
Böyük, iti polad qılıncı mәn çalım.
Kafir azğın dinlidir, başların kәsim.
Dönә-dönә savaşım, denә-dönә döyüşüm.
Qılınc çalıb baş kәsmәyi gör, öyrәn.
Başın bәlaya düşsә, gәrәyin olar...
Uruz burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş.
Dedi:
A bәy ata, eşidirәm.
Ә'rafatda' erkәk quzu qurban kәsilәr.
Ata oğul qazanar ad üçün.
Oğul da qılınc qurşanar ata qeyrəti uçün.
Mәnim dә başım qurban olsun sәninçün.
Qazan burada söylәmiş, görәk, xanım, nə seylәmiş. Qazan dedi:
Oğul, oğul, ay oğul!
Düşmәn arasına girib baş kәsmәyibsәn,
Adam öldürüb qan tökməyibsәn,
Ala gözlü qırx igidi götür özünlə,
Köksü gözәl dağ başına çıx.
Mәnim necә savaşaraq döyüşdüyümә,
Mәnim necә qılınc çalıb çәkişdiyimə,
һәm bax, öyrәn, һәm göz olub, pusquda dur sən!
Uruz atasının sözünü sındırmadı, geri döndü. Yoldaşlarını da götürüb
uca dağların başına çıxdı. O zamanlar oğul, ata sözünü iki elәmәzdi. İki
elәsәydi, o cür oğulu qәbul etmәzdilәr. Uruz sunküsünu gen yaxasından
keçirib, yerə sancdı, durdu. Qazan bәy gördü ki, kafir yaxınlaşdı.
Atından endi, tәmiz suda yuyundu. Ağ alnını yerә qoydu, iki rük'әt
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namaz qıldı. Adı gözәl Mәһәmmәdi yada saldı. Qara dinli kafirin
gözünә qaranlıq çökdürdü. Hayqırıb at sürdü, irәli gedib qılınc vurdu.
Gumbur-gumbur nağaralar çalındı.
Burması qızıl tunc borular çalındı.
O gün igid bәy әrәnlәr dönә-dönә savaşdı.
O gün iti polad qılınclar çalındı.
O gün qarğı dilli bәrk oxlar atıldı.
Uzaq vuran sür nizәlər sancıldı.
O gün namәrdlәr xəlvәt yer gözlədi.
O gün Uruz baxa-baxa cuşә gəldi.
Dedi: «Bәri gәlin, qırx yoldaşım,
Qurban getsin yolunuzda mәnim başım!
Görürsünüz ki, ağam Qazan baş kəsdi, qan tökdü. Mәnә dә
һeç oğul-uşağın yemәyi qәdәr tәsir etmir. Amma atam, elə bil,
bәzi kafirlәri bağışlayır. Mәni sevәn igidlәrim, nə durmusuz, düşmәn
qoşununun bir uçuna һücum edәk!» Qaracıq atını
oynatdı, Uruz kafirin sağ cinaһına at sürdü. Sağlı-sollu düşmәni yaxşıca
dağıtdı. Sanki dar yolda dolu düşdu, ya qaz sürüsünə şaһin girdi.
Kafirin bir cinaһı basıldı. Azğın dinli kafir əldәn düşüb ox atmağa
başladı. Qovulanlardan biri
Uruzun bәdәni atını oxladı. At yıxıldı. Kafirlәr qayıdıb
Uruzun üstünә düşdülәr. Uruzun qırx igidi atdan endi. Böyük
qalxan bağını qısa düyünlәdilәr. Qılınc siyirdilər. Uruzun üstündә çox
vuruşdular. Lakin çoxluq qorxudur, dәrinlik batırır. Piyada yolçunun
ümidi olmaz. Uruza sağdan-soldan һucum etdilər, qırx yoldaşını һәlak
etdilәr. Oğlanın üstünә düşüb tutdular. Qollarını bağladılar. Ağ boynuna
qıl örkәn taxdılar. Üzü üstә salıb sürüdulәr. Ağ әtindən qan çıxınca
döydülәr. «Ata» deyә ağlatdılar, «ana» deyә inlәtdilər. Әli bağlı, boynu
bağlı, üzü üstә salıb sürüyərәk apardılar. Uruz dustaq oldu. Qazan xәbәr
tutmadı. Elә sandı ki, düşmәn basılıb, Atın yüyәnini döndәrib geri
qayıtdı. Gәldi, oğlanı qoyduğu yerdә tapa bilmәdi: «A bәylәr, oğlan
һara getmiş ola?» dedi. Bәylәr dedilәr: «Oğlan quş ürәkli olur. Qaçıb
anası yanına getmişdir». Qazan qaraldı, döndü. Dedi: «Bәylәr, allaһ
bizә bir fәrasәtsiz oğul vermişdir. Gedәk, onu anası yanından alaq,
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qılıncla paralayaq, altı bölük edәk, altı yolun ayrıcına ataq. Bir daһa
kimsә çöllük yerdә yoldaş qoyub qaçmasın!.* Sonra Qonur atını dizlәri
ilә vurub yola düşdü. Evinә gәldi.
Xan qızı Boyu uzun Burla xatun Qazanın gәldiyini eşitdi. Atdan ayğır,
dәvədәn buğra, qoyundan qoç kəsdirdi. «Oğlancığının ilk ovudur, ovu
qanlı oğuz bәylərini sevindirib-şәnlәndirim!»—dedi. Xan qızı gördü ki,
Qazan gəlir, özünü yığışdırıb, yerindәn cәld durdu. Samur cübbәsini
әyninә geydi. Qazanın qarşısına gәlib, üz örtüyünu qaldırdı. Qazanın
üzünә sarı baxdı. Sağ-soluna göz gәzdirdi. Oğlu Uruzu görmədi. Qara
bağrı sarsıldı, ürәyi yerindәn oynadı, qara qıyılmış gözlәri qan-yaşla
doldu. Qazana söyləmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş, dedi:
Bәri gəl, Salur bәyi, Salur göyçәyi!
Başımın bəxti, evimin taxtı!
Xan atamın kürәkәni,
Xanım anamın sevilәni,
Ata-anamın verdiyi,
Göz açaraq gördüyüm,
Könül verib sevdiyim,
İgid bәyim Qazan!
Qalxıb yerindәn sən durdun,
Oğlunla gözәl qara yallı Qazlıq atını mindin.
Boynu uzun vәһşi geyiki vurub-yıxdın,
Sәn atını yüklәtdin, geri döndün?
İki getdin, bir gәlirsәn, balam һanı?
Qara dövranda tapdığım oğlum һanı?
Tәkcә bәyim görünmür, bağrım yanır.
Asılan uçurum qayalardan, Qazan, oğlumu uçurdunmu?
Talı sazın1 aslanına yedirtdinmi?
Ağ әllәrini qollarından sarıtdınmı?
Kafirlәrin önündə qaçırtdınmı?
Dörd yanına baxdırdınmı?
Dil-damağını qurutdunmu?
Qara gözündәn acı yaşını axıtdınmı?
«Xanım ana, bәy ata!;>—deyib ağlatdınmı?
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Yenә söylәyib dedi:
Oğul, oğul, ay oğul! Evimin dirəyi, oğul!
Qarşı yatan qara dağın yüksәyi, oğul!
Qaralıca közlərimin işığı, oğul!
Acı yellәr әsmәdәn, Qazan, qulağım cingildәyir.
Sarımsaq otunu yemәdәn, Qazan, içim köynәyir. Sarı ilan sancmadan ağ
bәdәnim qalxır-şişir. Qurumuşca sinәmdә südüm oynayır.
Yalğızca oğul görünmür, bağrım yanır.
Yalnız oğul xәbәrini, Qazan, söylә mənə!
Demәzsәnsә, yana-yapa qarqayaram, Qazan, sәnә!
Anası bir söz daһa söylədi, dedi:
Qarğı nizә oyıadanlar getdi, gəldi.
Qızıl nizә oynadana, yarəb, nә oldu?
Qaracıq ata minənlәr getdi, gәldi
Bәdәni atlı bir oğula, yarәb, nә oldu?
Nökәr gәldi, naib gәldi. Yalnız bir oğula, yarәb, nә oldu? Yalnız oğul
xәbərini, Qazan, söylә mәnә! Demәzsənsə, yana-yana qarğayaram sәnә!
Bir daһa söyləmiş:
Quru-quru çaylara su buraxdım;
Qara donlu dәrvişlərә nəzir verdim. Yan-yörәmә baxdıqda qonşuma
yaxşı axdım.
Umub-küsәnə, dilәnçiyә yemәk verdim. Ac körsəm, doyurdum; çılpaq
görsәm, geyindirdim.
Dilәk ilә bircә oğul güclә tapdım.
Yalnız oğul xәbәrini, a Qazan, söylә mәnə!
Demәzsәnsә, yana-yana qarğayaram sәnә!
Bir daһa söylәmiş:
Qarşı yatan uca dağdan
Bir oğul uçurdunsa, de mәnə,
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külünklә yıxdırım!
Coşqun axan yüyrәk sudan
Bir oğul uçurub-axıtdınsa, de mәnә,
Mәnbәyini-mәnsәbini dağıdım!
Azğın dinli kafirlәrә
Bir oğul tutdurdunsa, de mәnə;
Xan atamın yanına gedim mәn,
Böyük qoşun, bol xәzinә alım mən.
Yaralanıb Qazlıq atımdan enmәyincә.
Әtәyimlә alca qanımı silmәyincə,
Qol-bud olub yer üzünә düşmәyincə,
Bircә oğlumun xәbərini almayınca
Kafir yollarından dönmәyim mən!—dedi.
Yoxsa, a Qazan, ayaqdan başmağımı çıxarım?
Ağ üzümә uzunca dırnaqlarımı çalım?
Payız alması kimi yanağımı yırtımmı?
Öz çadrama, donuma qapımı axıdımmı?
Sәnin yurduna ağır bir şivәn salmayımmı?
«Oğul, oğul!» deyәrәk һamını ağladımmı?
Qızıl dәvә sürüsüylә burdan keçdi;
Köşəkləri məlәyәrәk ordan keçdi.
Balacığazımı itirmişәm məlәyimmi?
Bir Qaracıq Qazlıq at da burdan keçdi, Qulunçuğu k.işnәyәrәk ordan
keçdi. Quluncuğumu İtirmişәm, kişnәyimmi? Yaylaqdakı ağca. qoyun
burdan keçdi, Quzucuğu mәləşәrәk ordan keçdi.
Quzu balamı itirmişәm məlәyimmi?
«Oğul» deyә һıçğırımmı, inləyimmi?
Bir daһa söylәmiş:
Qalxıb yerimdәn durum, deyirdim.
Qara yallı Qazlıq atıma minim, deyirdim.
Qalın Oğuz içindә gәzim-arayım, deyirdim,—
Oğluma bir ala gözlü gәlin alım, deyirdim.
Qara yerdә ağ otaqlı çadırlar qurdurum, deyirdim.
Oğlumu һәvәslә bәy otağına keçirim, deyirdim.
Muradına, mәtlәbinә yetirim, deyirdim,
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Muradıma, arzuma yetirmәdin mәni,
Dərdli başımın qarğışı tutsun,
Qazan, sәni! Bir bəyim görünmür, bağrım yanır, Neylәdin, söylә mәnә!
Demәzsәnsә, yana-yana qarğaram, Qazan, sәnә!
Oğlanın anası belә dedikdә Qazanın ağlı başından getdi. Qara bağrı
sarsıldı, ürəyi yerindәn oynadı. Qaranlıq çökmüş gözlәri qan-yaşla
doldu. Dedi: «Әzizim, oğul gәlsәydi, sәndәn-mi soruşardım? Qorxma,
fikir elәmә, ovdadır. Ovda qalan oğul üçün qәmlәnmә! Mәn Qazana
yeddi gün möһlәt ver! Yerdә isә oğlunu yerdәn çıxarım; göydә isә,
göydən endirim. Tapa bildim, tapdım; tapmasam, tanrı verdi, tanrı aldı,
neyləyәk? Sәninlә birlikdә qara şivənə girәk».
Xan qızı dedi: «Qazan, oğlanın ovda olduğuna onda inana- ram ki,
yorğun atınla, kütlәşmiş nizәnlә ardına düşəsən».
Qazan geri döndü. Gәldiyi yolu alıb çapdı. Gecәni gündüzә qatdı.
Oğlanın anası duymadan әlaltı buyurdu: «Doxsan dәstә gәnc oğuz
ardımca gәlsin! Bәylәr bilsin ki, Uruz dustaqdır»,— dedi.
...O yerə gәldi ki, düşmәn basılmışdı. Gördü oğlanın ala gözlü qırx igidi
qırılmışdır. Oğlanın bәdәvi atı oxlanmış yatır. Meyitlər arasında oğlunu
tapmadı. Qızıl dәstәkli qamçısını tapdı. Yәqin bildi ki, oğlu kafirlәrә
dustaqdır, ağladı:
Uca dağımın zirvəsi oğul!
Coşqun sularımın daşqını oğul!
Qocalığımda itirdiyim yalnız oğul!—dedi,
һıçqırdı. Kafirin izinә düşdü. Kafir Dәrbәnddә sakin olmuşdu. Oğlana
qara yapıncı geydirmişdilәr. Eşikdә, qapı ağzında quru yerdә
qoymuşdular; girәn-çıxan ayaqlayırdı. Fikirləşirdilәr: «Bu qarı düşmәn,
yad oğlu әlimizә düşmüşkәn әzabla öldürək!» Uruzun belә quru yerdә
atıldığı vaxtda Qazan xan yetişdi. Qonur atını oynatdı. Kafirlәr Qazanın
gəldiyini görüb tәşvişә düşdülәr. Kimi at minir, kimisi zireһli paltar
geyir. Oğlan başını qaldırıb soruşdu: «Әdә, kafir, nә olub?» Kafir dedi:
«Atan gәlib, tutmaq istәyirik». Oğ-lan dedi: «Aman, ay kafir, aman!
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Tanrının birliyinә şübһo yoxdur!» Kafirlәr oğlana aman verdilәr, әlinigözünü açdılar. Oğlan atasına qarşı gәldi, söylәdi, görәk, nә söylәdi:
Uruz dedi:
Bəri gəl, a boy ata!
һaradan bildin dustaqlığımı?
Ağ əllərimin bağlandığını?
Ağ boynuma qıl siçimin taxıldığını?
Qaragöz ikidlәrimin qırıldığını?
Sәn gәlincә, ata, kafirlər danışdılar:
«Qonur atlı Qazanı tutun, Ağ əllәrini, qollarını bağlayın.
Səs-səmirsiz gözәl başını kәsin.
Alça qanını yer üzünә tökün.
Oğlu ilә özünü bir yerdә öldürün.
Ocağını söndürün—deyә söylədilәr.
Xan ata, qorxuram sәyirdәrkәn Qonur atını sürüşdürәsәn,
Vuruşərkən özünü tutdurasan,
Xәbәrsizcә gözәl başını kәsdirәsәn.
Ağ birçәkli anamı «oğul» deyәrkәn «Başım boəxti Qazan» deyә
ağladasan.
Qayıdaraq, ata, geriyә dön!
Sür atını, qızıl tağlı evinә get!
Qocalmış anamın ümidi ol!
Qara gözlü bacımı ağlatma!
Qarımış dәrdli anamı sızlatma!
Ata ölsә oğul üçün, eyibdir,
Yaradana and verirәm sәni, ata,
Qayıdaraq geriyә dön, evinә get!
Qoca anam qarşılayıb soruşsa,
ata, doğru xәbәr ver:
Sәnin oğlunu dustaq gördüm, de!
Ağ әllәrini qollarından bağlı gördüm, de!
Qıl sicimi ağ boynuna taxılı gördüm, de!
Qara donuz damında yatırdırlar, de!
Qıl yapınçı boynunu sürtmüşdür, de!
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Ağır buxov topuğunu döyәnәk edib, de!
Yanmış arpa çörәyi, acı soğandır yemәyi, de!
Anam mәni özü üçün dәrd etmәsin!
Bir ay yola baxsın, gәlmәsәm, iki ay baxsın!
İki ayda gәlmәsәm, üç ay baxsın!
Üç ayda gәlmәsәm, o vaxt bilsin ölmüşәm.
Ayğır atımı kәsdirib, aşımı versin!
Yad qızıdır, arvadıma izin versin,
Mәnim bәy otağıma ayrısı girsin!
Mənim anam göy geyinib qara sarınsın!
Qalın Oğuz elindә yasımı tutsun!
Mәnim başım sәnin yolunda qurban olsun!
Geri dön, ata!
Oğlan bir daһa söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş:
Qarşı yatan uca dağlar istәsə,
el yaylar. Aşqın-daştın sellәrsular istәsә,
axar-çağlar. Qaracıq atlar
sağlam olsa,
qulun verәr.
Qaytabanda qızıl dəvә sağlam olsa,
doğar-törәr.
Yaylaqdakı ağca qoyun sağlam olsa,
quzulayar.
İgid bəylәr sağlam olsa, oğlu doğular.
Sәn sağ ol, anam sağ olsun,
Allaһ sizә mәndәn yaxşı oğul verәr.
Anam mәnә һalal etsin ağ südünü,
Vuruşma sәn, qayıt, ata, qayıt geri!

Qazan xan burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söyləmiş, demişdir:
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Oğul, oğul, ay oğul!
Qarşıdakı uca dağımın zirvәsi oğul!
Güclü belimin qüvvәti, canım oğul!
Qaranlıq közlәrimin işığı oğul!
Dan söküləndә yerimdәn sәninçin durmuşam.
Qonur atı çaparaq sәninçin yormuşam.
Kirә-toza sәnә görә bulamışam ağ donumu.
Qurban verim qoy sәninçin mәn başımı, bu canımı.
Sәn gedәli uca taxtım göydә ikәn yerә endi. Nağaralar, tәbillәr dә
kumbur-kumbur döyülmәdi.
Әzәmәtli divanımda bütün işlәrim dayandı.
Tanıdığım bәyzadәlər ağ çıxarıb qara geydi.
Qaza bәnzәr qız-gәlinim ağ çıxardı, qara geydi.
Qarımış anan qan-yaş tökdü.
Ağsaqqal atanın һuşu başından getdi.
Oğul, burdan qayıdaraq evә getsәm,
Ağca üzlü anan gәlib «oğul» desә,
Deyimmi ki, ağ әllәri arxasında bağlıdır?
Deyimmi ki, qıl örkәn dә ağ boynuna taxılıdır?
Deyimmi ki, necә sәni yüyürdürlәr ayaqla?
Onda mәnim bәs namusum һara getsin, de, bala?
Qıl yapıncı necә sürtmuş boyuncuğuiu, deyimmi?
Ağır buxov neco döyüb toluğunu, deyimmi?
Arpa çörәyi, acı soğan naһarıdır, deyimmi?
Qazan yenә dedi;
Qarşıdakı uca dağlar
Qurusa, otu bitmәz, el yaylamaz.
Axıntılı gözәl sular Qurusa, aşıb-daşmaz. Dәvәlәr qarısa, nәsil vermәz.
Qaracıq atlar qarısa, qulun vermәz.
İgid әrlәr qocalsa, oğlu olmaz.
Atan qoca, anan qarı
Sәndən yaxşı allaһ bizә oğul vermәz.
Versә belә, sәnin yerini tuta bilmәz.
Qara bulud olub göy asimanda,
Kafirin ustündә qoy kurlayım mәn.
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Ağ ildırım olub qoy çaxım mәn.
Kafiri qamış kimi od olub yandırım.
Bir nәfәrin yerinә doqquzunu saydırım.
Vuruş, döyüş sәsiylә qoy alәmi doldurum. Yaradan allaһ kömәyim
olsun!
Qonur atından yerә endi, axıb gedәn tәmiz suda yuyundu. Ağ alnını
yerә qoydu. Namaz qıldı, ağladı. Qadir allaһdan güc istәdi.
Mәһәmmәdә salavat çәkdi. Dәvә kimi kükrәdi. Aslan kimi nәrә çәkib
һayqırdı. Ata, kafirlәrә yalqız һücüm etdi, at sürüb qılınc vurdu. Dönәdönә yaxşıca vuruşdu, kafiri mәğlub etmәk istәdi, bacarmadı. Bir saat
әrzindә atla üç dәfә һücüm etdi. Birdәn göz qapağına qılınç toxundu.
Qara qanı şoruldayıb, gözünә töküldü. Özünü xәlvәt yerlәrә saldı.
Görək, indi yaradan neylәyir.
Boyu uzun Burla xatun oğlunu andıqca qәrarı qalmadı. Qırx incә belli
qız-oğlanla Qara ayğırını çәkdirib mindi. Böyük qılıncına qurşandı.
«Başımın tacı Qazan gәlmәdi»—deyә izinә düşub getdi. Gәlib, gәlib,
Qazana yaxınlaşdı. Qazan öz arvadını tanıya bilmədi. Dedi;
Qara ayğırın cilovunu mənә ver, igid!
Ayaq saxla, üzümә bax bir, igid!
Altındakı qara ayğırı mәnә ver, igid!
Әlindәki sür nizәni
Yanındakı göy polad silaһı mәnә ver, igid!
Bu günümdә kömәk ol mәnә!
Qala-ölkә verim sәnә!
Burla xatun dedi:
Qarşımı alıb, igid, mәni nә saxlayırsan?
Mәnim keçmiş günümü nә yadıma salırsan? Qalxıb yerindәn duran
Qazan!
Qaragöz atın belinә yatan Qazan!
Apararaq uca dağımı yıxan Qazan!
Kölgәsi tәk iri ağacımı kәsәn Qazan!
Bıçaq alıb qanadlarımı qıran Qazan!
Yalnız oğlum Uruza qıyan Qazan!
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At üstündә oturmayıb, ayaq üstə çapan Qazan!
Üzәngiyә yığışmazdı dizin sәnin
Xan qızını,—arvadını tanımayır gözün sәnin!
Nə olmuşdur sәnә belə, öz һuşunu itirmisәn?
Çal qılıncını, yetdim, Qazan!
Bu zaman oğuz igidlәri bir-bir yetişdi. Görək, xanım, kimlәr yetişdi:
Qaradәrә ağzında allaһ verәn, qara buğa dәrisindәn beşiyinin örtüyu
olan, acığı tutanda qara daşı gül eylәyən, qara bığını әnsәsindә
düyünlәyәn, Qazanın qardaşı Qaragünə çapar yetdi: «Çal qılıncını,
Qazan qardaş, çatdım!»—dedi. Onun ardınca, görәk, xanım, kimlәr
yetişdi: Dəmir qapı Dәrbәnddәki dəmir qapını alan, altmış tutamlıq
böyük nizәsinin ucunda igidlәri böyürdən, Qazan kimi pәһlәvanı bir
savaşda üç dәfә atından yıxan Qıyan Sәlcik oğlu Dәli Dondaz çaparaq
yetdi: «Çal qılıncını, ağam Qazan, çatdım!»—dedi.
Onun ardınca, görәk, kimlәr yetdi:
Gedib Bayındır xanın düşmәnini icazәsiz basan, altmış min kafirә qan
qusduran Qәflәt qoca oğlu Şir Şәmsəddin çaparaq yetdi: «Çal qılıncını,
ağam Qazan, çatdım!»—dedi. Onun ardınca, görәk, kimlәr yetdi:
Parasarın Bayburd һasarından sıçrayıb aşan, atı böyük gәlin otağının
qarşısına çәlәn. Qalın Oğuzun sevimlisi, Qazan bәyin dostu-silaһdaşı
Boz ayğırlı Beyrәk çaparaq yetdi: «Çal qılıncını, xanım Qazan,
çatdım!»—dedi. Onun ardınca, görək, kimlər yetişdi;
Çaya baxsa, qılınc çalan, qaraquş әrdәmli, qurama qurşaq-lı, qulağı qızıl
küpәli, Qalın Oğuz bәylәrini bir-bir atdan yıxan Qazılıq qoca oğlu
Yeynәk bәy çaparaq yetdi; «Çal qılıncını, ağam I azan, çatdım!»—dedi.
Onun ardınca, görәk, kimlәr yetişdi:
İyirmi dörd boyunu tәrif edib oxşayan Dәli Tondaz* yetdi. Onun
ardınca min nәfәrin başçısı Düyәr yetdi. Onun ardınca minbaşı Bükdüz
Әmәn yetdi. Onun ardınca doqquz tayfanın başçısı Aruz yetdi. Saydıqca
Oğuz bəylәri tükәnәn deyil.
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Qazanın bütün bәylәri yetdi, әtrafına yığıldılar. Tәmiz suda yuyundular.
İki rukәt namaz qıldılar. Adı gözәl Mәһәm152— Mədə salavat gәtirdilәr. Cәsarətlә kafirin üstünә at saldılar, qılınc çaldılar. O gün ciyәrli, cəsur igidlәr bәlli oldu. 0 gün namәrdlәr gizlәnmәyә yer axtardı. Bir qiyamət savaş
oldu, meydan dolu baş oldu. Bir qiyamət günü oldu, bəy nökәrdən,
nökәr bәydәn ayrıldı.
Oğuz bәyləri ilә Dәli Dondaz sağdan һücum etdi. Cәsur igidlәrlә
Qarabudaq soldan һücum etdi. Qazan özü düşmən qo-şununun
mәrkәzinə һücum etdi. Tәkür ilә Şöklü Məliyә çat-dı. Böyürdüb atdan
saldı. Al qanını yer üzәrinə tökdü.
Sağ tәrәfdә Dondaz Qara Tükәnә qarşı gәldi. Qılınclayıb yerә saldı. Sol
tәrәfdә Buğacıq Mәliyә qarşı Qarabudaq gәldi. Nizəsiylә sancıb yerә
çaldı, bir anda başın kәsdi.
Boyu uzun Burla xatun kafirin qara bayrağını qılıncladı,
yerә saldı. Tәkür basıldı, qalan düşmәnlәr qaçdı. Dәrәlәrdә
kafirlərә qırğın düşdü. On beş min kafirdәn kimi qırıldı,
kimisi tutuldu.
Qazan, oğlunun yanına gәldi. Atından düşüb, әllәrini açdI. Ata ilə oğul
qucaqlaşıb görüşdülәr. Oğuzlardan üç yüz igid һәlak oldu. Qazan, öz
oğlunu xilas edib geri döndü. һamı bir-birini tәbrik etdi. Oğuz bәylәri
sevindilәr, böyük qәnimәt әldә etdilәr.
Qazai Ağca Qala Sürmәliyә gәlib, qırx otaq tikdirdi. Yed-di gün, yeddi
gecә yemәk-içmәk oldu. Qazan qırx evli qulla qırx xidmәtçi qızı
oğlunun başına çevirib azad eylәdi. Qәһrәmanlıq göstәrәnlәrә böyük
ölkə verdi, cübbә-çuxa verdi.
Dәdәm Qorqud gәlib qopuz çaldı, oxudu; bu Oğuznamәni düzdü-qoşdu.
Belә dedi:
İndi һanı o dediyim bәy әrәnlәr?
Dünya mәnimdir deyәnlәr!
Әcәl aldı, yer gizlәdi,
fani dünya kimә qaldı?
Gәlimli-gedimli dünya,
son ucu ölümlü dünya!
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Xeyir-dua verәk, xanım:
Yerli uca dağın yıxılmasın!
Kölgәli iri ağacın kәsilmәsin!
Coşqun axan gözәl suyun qurumasın!
Qanadlarının ucu qırılmasın!
Allaһ sәni namәrdә möһtac etmәsin!
Çaparkәn ağ-boz atın büdrәmәsin!
Vuruşanda iti polad qılıncın gödәlmәsin!
Allaһ verәn ümidin üzülmәsin!
Axır gündә arı imandan ayırmasın!
Ağ alnımızı yerә qoyub beş kәlmә dua etdik,
qәbul olsun!
Ulu tanrı yığışdırsın, saxlasın günaһınızı Adı gözәl Mәһәmmәdә
bağışlasın, xanım, һey!!!
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DUXA QOCA OĞLU DƏLI DOMRUL BOYU
Deyilәnә görә, xanım, oğuzların arasında Duxa qoca oğlu Dәli Domrul
deyilәn bir igid vardı. Quru bir çayın üzәrindә bir körpü saldırmışdı.
Körpüdәn keçәndәn otuz üç axça, keçmәk istәmәyәndәn qırx axça
alırdı. Bunu niyә belә edirdi? Ona görә ki, «Mәndən cәsur, mәndәn
güclu bir igid varmı ki, çıxıb mәnimlә savaşsın?»—deyirdi; «mәnim
cәsurluğumun, pәһlәvanlıq vә igidliyimin şöһrәti Ruma, Şama gedib
çatmışdır»,—deyirdi.
Bir gün körpünun yanında obanın bir bölük camaatı çadır qurmuşdu.
Hәmin obada bir gözәl igid xәstәlәnmişdi. Allaһın əmri ilә o igid öldü.
Kimi «oğul» deyә, kimi «qardaş» deyә ağladı. O igidin üstündә bәrk
qara şivən qopdu. Gözlәnilmәdәn Dәli Domrul çaparaq yetişdi; dedi:
«Ay әblәһlәr, nә ağlayırsız? Mәnim körpümün yanında bu һay-küy
nәdir, niyә şivәn salmısız?» «Xan, bir yaxşı igidimiz öldü, ona
ağlayırıq», dedilәr. Dәli Domrul dedi: «Aya, igidinizi kim öldürdü?»
Dedilәr: «Vallaһ, igid bәy, allaһ-taaladan buyruq oldu. Al qanadlı
Әzrayıl o igidin canını aldı». Dәli Domrul dedi: «Eһ, Әzrayıl dediyiniz
nә kişidir ki, adamın canını alır? Ya qadir allaһ, birliyin, varlığın
xatirinә, Әzrayılı mәnim gözümә göstәr, vuruşum, gülәşim, döyüşüm—
yaxşı igidlәrin canını almasın». Dәli Domrul qayıtdı, evinә gәldi.
Allaһ-taalaya Domrulun sözu xoş gәlmәdi.«Bax bir, dәli axmaq mәnim
birliyimi tanımır, kömәyimә-kәrәmimә şükür eləmir. Mәnim böyük
sarayımda* gәzib mәğrurluq elәyir?»—dedi. Әzrayıla әmr etdi ki, ey
Әzrayıl, get o dәli әbləһin dә gözünә görün, bәnizini saralt, xırıldadıb
canını al!
Dәli Domrul qırx igidlә yeyib-içib oturarkәn birdәn Әzrayıl gəlib çıxdı.
Әzrayılı nә qapıçı gördü, nә gözәtçi. Dәli Domrulun görәn gözü
görmәdi, tutan әllәrindә qüvvәt qalmadı. Dünya-alәm Dәli Domrulun
gözündә qaraldı. Dәli Domrul çağırıb söylәyir, görәk xanım, nә
söylәyir,—dedi:
Vay, nә һeybәtli qocasan?
Qapıçılar səni görmәdi,
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Gözәtçilәr dә duymadı.
Görən gözüm qaraldı,
Tutan әlim yoruldu.
Canıma titrәtmә düşdü,
Qızıl qәdәһ әlimdәn yerә düşdü.
Ağzım dondu buz kimi,
Sümüklәrim ovuldu duz kimi,
Ay saqqalı ağ qoca,
Gözlәri domba qoca,
Vay, nә qorxunc qocasan, de mәnә!
Qadam-balam toxunar bu gün sәnә!
Belә deyәndә Әzrayılın acığı tutdu. Dedi:
Әdə, dәli әblәһ!
Gözümün dombalığını nә bәyәnmirsәn?
Göyçәk gözlü qızların-gәlinlәrin,
canını çox almışam!
Saqqalımın ağlığını nә bәyәnmirsәn? Ağsaqqal, qarasaqqal igidlәrin
canını çox almışam! Saqqalımın ağardığının
mәnası budur!
Ay dәli axmaq, öyünub deyirdin «al qanadlı Әzrayıl mәnim əlimә
düşəydi, öldürәydim; yaxşı igidin canını onun әlindәn qurtaraydım».
İndi, ay dәli, gәlmişәm ki, sәnin canını alım. Verirsәnmi, yoxsa
mәnimlә döyüşürsәn?
159- Dәli Domrul dedi: «Aya, al qanadlı Әzrayıl sәnsәnmi?» «Bәli,
mәnәm!»—dedi. «Bu yaxşı igidlәrin canını sәnmi alırsan?»—dedi.
«Bәli, mәn alıram»—dedi. Dәli Domrul dedi; «Әdә, qapıçılar, qapını
örtün! Ay Әzrayıl, mәn sәni gen yerdә axtarırdım, dar yerdә yaxşı әlimә
keçmisәn, deyәsәn? Mәn indi səni öldürüm, yaxşı igidlәrin canını
qurtarım!» Böyük qılıncını siyirdi, əlinә aldı. һücum etdi ki, Әzrayılı
vursun. Әzrayıl bir göyәrçin olub, pәncәrәdәn uçdu-getdi.
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İgid Dәli Domrul әlini әlinә çaldı, qaһ-qaһ güldü. Dedi: «İgidlәrim,
Әzrayılın gözünü elә qorxutdum ki, gen qapını qoydu, dar bacadan
qaçdı. Mәnim әlimdən göyәrçin kimi bir quş olub uçdu. Ay һay, mәn
onu qızılquşa aldırmayınca qoya-rammı canını qurtarsın?!» Durdu,
atına mindi. şaһini әlinә alıb, ardınca düşdu. Bir-iki göyәrçin öldürdü,
döndü evinә gәlәrkәn Әzrayıl onun atının gözünә göründu. At ürkdü.
Dәli Domrulu götürüb yerә vurdu. Qara başı fırlandı, һuşsuz qaldı. Әzrayıl ağ köksünün üstünә qondu. Dәli Domrula
mırıldanırdı. Sonra onu boğmağa başladı.
Dәli Domrul dedi:
Ay Әzrayıl, aman!
Tanrının birliyinә şübһә yox, inan!
Mәn sәni belә bilmәz idim.
Oğru kimi can aldığını duymaz idim.
Bizim böyük saһәli dağlarımız olur,
O dağlarımızda baqlarımız olur.
0 bağların qara salxımlı üzumü olur.
O üzümü sıxırlar, al şәrabı olur.
0 şәrabdan içәn sәrxoş olur.
Sәrxoşdum, duymadım; nә dediyimi bilmәdim.
Bәylikdәn usanmadım, igidlikdәn doymadım.
Canımı alma, Әzrayıl, aman ver!
Әzrayıl dedi; «Ay dәli axmaq, mәnә niyә yalvarırsan, allaһ-taalaya
yalvar. Mәnim әlimdә nә var? Mәn buyruq quluyam». Dәli Domrul
dedi; «Bәs can verәn, can alan da allaһdırmı?»
«Bәli, odur!»—dedi. Әzrayıla dönüb dedi: «Bәs sәn nә iş gö rürsәn?
Sәn aradan çıx, mәn allaһ-taala ilә xәbәrlәşim», Dәli Domrul burada
söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş
Ucalardan ucasan,
Kimsә bilmәz necәsәn.
Gözәl tanrı,
Neçә caһillәr sәni
Göydә arar, yerdә istәr.
Sәn möminlәr könlündәsәn.
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Sәn böyüksәn, qüdrәtlisәn,
Әbәdi sirr saһibisәn.
Canımı alsan, özün al,
Qoyma, Әzrayıl alsın!
Dəli Domrulun sözü burada allaһ-taalaya xoş gәldi. Әzrayılı çağırıb
dedi ki, bu dәli mәnim birliyimi bildiyi, birliyimә şükür etdiyi üçün
onun canı çan canı əvəzinә can tap; qoy Dәli Domrulun canı azad
olsun!
Әzrayıl dedi: «Ay Dәli Domrul, allaһın әmri belә oldu ki, Dәli Domrul
öz canı yerinә can tapsın, onun canı azad olsun!» Dәli Domrul dedi:
«Mәn canı necә tapım? Bir qoca atam, bir qarı anam var, gәl gedәk,
ikisindәn biri bәlkә canını verdi, al, mənim canım qalsın!»
Dәli Domrul durub atasının yanına gәldi. Atasının әlini öpüb söylәmiş,
görәk, xanım, nә söylәmişdir; dedi:
Ağ saqqallı әziz, һörmәtli, canım ata!
Bilirsәnmi, nәlәr oldu?
Günaһ söz söylәdim,—
Allaһa xoş gәlmәdi.
Göydә al qanadlı Әzrayıla
Әmr elәdi, uçub gәldi.
Basıb qonmuş ağ köksümә,
Şirin canı alır mәndәn.
Ata, səndәn can istәrәm, verәrsәnmi?
Yoxsa, «oğul, Domrul!» deyә ağlarsanmı?
Atası dedi:
Oğul, oğul, ay oğul!
Canımın bir parası oğul!
Doğulanda doqquz buğra öldürdüyüm aslan oğul!
Qızıl tağlı uca evimin dirәyi oğul!
Qaza bәnzәr qızımın-gәlinimin çiçәyi oğul!
Qarşı yatan uca dağım gәrәksә,
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Söylә, olsun Әzrayılın yaylağı!
Soyuq-soyuq bulaqlarım gәrәksә,
Onlar olsun Әzrayılın bulağı!
Tövlә-tövlә şaһ atlarım gərәksә,
onun miniyi olsun!
Qatar-qatar dәvəlәrim gәrәksә,
onun yüklüyü olsun!
Yaylaqdakı ağ qoyunum gәrәksә,
Mәtbәxlәrdә olsun ona şülәnlik!
Qızıl-gümüş pul gәrәksә,
Xәrclәsin, qursun böyük bir şәnlik!
Dünya şirin, can әzizdir,
Canımı qıya bilmәrәm!
Mәndәn әziz, mәndәn yaxın
Anan «ardır, get yanına!
Dәli Domrul, atasından ümidi üzülüb, atını sürdü, ana-sının yanına
gәldi. Dedi:
Ana, bilirsәnmi, nәlәr oldu?
Al qanadlı Әzrayıl göy üzündәn uçub gәldi,
Mәnim ağca köksümü basıb qondu,
Xırıldadıb canımı alır indi.
Atamdan can istәdim, amma vermәdi.
Sәndәn can istәyirәm, ana,
canını mәnә verәrsәnmi,
Yoxsa «Oğul, Domrul!»—deyә ağlarsan?
Ağ üzünә iti dırnaq çalarsan?
Qarğı kimi qara saçını yolarsan, ana?

Anası burada söylәmiş, görәk, xanım, nə söylәmişdir. Anası dedi:
Oğul, oğul, ay oğul!
Doqquz ay dar qarnımda gәzdirdiyim oğul!
Bәlәyini beşiklәrdә bәlәdiyim oğul!
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On ay deyәndә yer üzünә gәtirdiyim oğul!
Doyunca ağ südümü әmizdirdiyim oğul!
Ağca bürclü һasarlarda tutulsaydın, oğul!
İyrənc dinli kafir әlindә dustaq olsaydın, oğul,
Qızıl-gümüş gücünә sәni qurtarardım, oğul
Yaman yerә gedibsәn; gedә bilmәrәm,
Dünya şirin, can әzizdir;
Canımı qıya bilmәrәm, yәqin bil!—dedi.

Anası da canııı vermәdi. Belә deyәndә Әzrayıl Dәli Domrulun canını
almağa gәldi. Dәli Domrul dedi:
Ay Әzrayıl, amai! .
Allaһın birliyinә yox şübһә, inan!
Әzrayıl dedi: «Ay dәli axmaq! Daһa nә aman istәyirsәn? Ağ saqqallı
atanın yanına getdin, canını vermәdi. Ağ birçәkli ananın yanına getdin,
can vermәdi. Daһa kim verәcәkdir?» Dәli Domrul dedi: «һәsrәtlim var,
onunla görüşüm». Әzrayıl dedi: «Ay dәli, һәsrәtlin kimdir?» Dedi: «Yad
qızı—arvadım var, ondan iki oğlum var; Әmanәtim var, onları tapşırım,
ondan sonra mәnim canımı alarsan». Atını sürüb arvadının yanına gәldi.
Dedi:
Bilirsәnmi nәlәr oldu?'
Al qanadlı Әzrayıl göy üzündәn uçub gәldi. Mәnim ağca köksümü
basıb qondu.
Mәnim şirin canımı alır indi.
Atama dedim, canını vermәdi,
Anama dedim, canını vermәdi,
«Dünya şirin, can şirin!» dedilәr.
İndi uca-uca dağlarım
yaylağın olsun!
Soyuq-soyuq sularım bulağın olsun! Tövlә:tövlәşaһanә atlarım
sәnin miniyin olsun!
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Qızıl tağlı uca evim sәnin kölgәliyin olsun! Qatar-qatar dәvәlәrim sәnin
yüklüyün olsun!
Yaylaqdakı ağ qoyunum
sәnin şülәnliyin olsun! Gözün kimi tutursa,
Könlün kimi sevәrsә,
ona әrә get!
İki oğlancığı yetim qoyma!
Arvad burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş, dedi:
Nә deyirsәn, nә ötürsәn,
Göz açaraq gördüyüm!
Könül verib sevdiyim!
Qoç igidim, şaһ igidim,
Şirin damağ verib öpüşdüyüm,
Bir yasdıqda baş qoyub әmişdiyim,
Qarşı yatan uca dağları
Sәndәn sonra mәn neylәrәm?
Yaylayarsam, gorum olsun!
Soyuq-soyuq sularını mәn içәrsәm,
mәnim qanım olsun!
Qızılını-gümüşünü xәrclәsәm,
kәfәnliyim olsun
Tövlә-tövlә atlarını minsәm,
mәnim tabutum olsun!
Sәndәn sonra bir igidi sevib seçsәm,
әrә getsәm, birgә yatsam,
Bir әjdaһa ilan olub, mәni çalsın!
O müxənnәt, etibarsız atan-anan
Can nәdir ki, sәnә qıya bilmәmişlәr?
Yer şaһid olsun, göy şaһid olsun,
Qüdrәtli tanrı şaһid olsun,
Mәnim canım sәnin canına qurban olsun!
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Әzrayıl razılaşdı, qadının canını almağa gәldi. İgid Domrul ömür
yoldaşına qıya bilmәdi. Burada allaһ-taalaya yalvarmış, görәk neçә
yalvarmış. Dedi:
Ucalardan ucasan,
Kimsә bilmәz necәsәn!
Gözәl tanrı, çox caһillәr
Sәni göydә arar, yerdә arzular.
Sәn möminlәrin könlündәsәn,
Sәn әbədi һökmransan,
Böyük yollar üzәrindә
İmarәtlәr yapım-qurum sәninçin.
һarda görsәm, ac doyurum sәninçin.
Çılpaq görsәm, don geydirim sәninçin. Alırsansa, ikimizin canını birgә
al!
Sağ qoyursan, ikimizә dә rəһm et!
Kәrәmi çox qadir tanrı!
Dәli Domrulun sözü allaһa xoş gәldi. Әzrayıla әmr etdi: «Dәli
Domrulun ata-anasının canını al! Dәli Domrula vә arvadına yüz qırx il
ömür verdim»,—dedi. Әzrayıl da dәrһal onun atasının-anasının canını
aldı, Dәli Domrul ömür yoldaşı ilә yüz qırx il dә yaşadı.
Dәdә Qorqud gəlib boy boyladı, soy soyladı. «Bu dastan Dәli
Domrulun olsun. Mәndәn sonra igid ozanlar söylәsinlәr! Alnıaçıq,
әliaçıq igid şәxslәr dinlәsinlәr!»—dedi,
Xeyir-dua verәk, xanım:
Köklü uca dağların yıxılmasın!
Kölgәlik iri ağacın kәsilmәsin!
Coşqun axan gözәl suyun qurumasın!
Allaһ sәni namәrdә möһtac etmәsin!
Ağ üzün qarşısında beş kәlmә dua qıldıq
qәbul olunsun!
Yığışdırıb saxlasın günaһınızı,
Gözәl adlı Mәһәmmədә bağışlasın,
xanım, һey!!!!
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QANLI QOCA OĞLU QANTURALI BOYU
Oğuzların vaxtında Qanlı qoca deyilәn bir müdrik kişi vardı. Bir
yetişmiş igid oğlu vardı. Adına Qanturalı deyirdilәr. Qanlı qoca dedi:
«Dostlar, atam öldü, mәn qaldım. Yerini-yurdunu tutdum. Sabaһkı gün
mәn ölәrәm, oğlum qalar. Bundan yaxşı nә ola bilәr ki, oğul, nә qәdәr
ki, sağam, gәl sәni evlәndirim!» Oğlan dedi: «Ata, mәni evlәndirmәk
istәyirsәnsә, bilirsәnmi mәnә layiq qız necә olmalıdır?.. Mәn yerimdәn
durmadan o durmuş olsun! Mәn Qaracıq atıma minmәdәn o minmiş
olsun! Mәn qanlı kafir elinә getmәmiş o gedib mәnә baş gәtirmiş
olsun!»Qanlı qoca dedi: «Oğul, sən qız istәmirsәnmiş, bir cәsur
pәһlәvan istәyirsәnmiş, onun arxasında yeyәsәn-içәsәn, gününü xoş
keçirәsәn!» Dedi: «Bәli, ata can, elәsini istəyirәm. Bәs gedәsәn, bir
cici-mici türkmən qızını alasan, birdәn sürüşüb üzәrinә düşәm, qarnı
yırtıla?» Qanlı qoca dedi: «Oğul, qız tapmaq sәndәn, mal-pul xәrclәmәk
mәndәn!»
Atası belә deyәndә igidlәr igidi Qanturalı durdu. Qırx igidini özü ilә
götürdü, İç Oğuzu gәzdi, qız tapa bilmәdi, qayıtdı, geri döndü. Evlәrinә
gәldi. Atası dedi: «Oğul, qız tap-dınmı?» Qanturalı dedi: «Yıxılsın oğuz
ellәri, mәnә yarayan qız tapa bilmәdim, ata». Atası dedi: «һey, oğul!
Qız almağa gedәn belә getməz». Qanturalı dedi: «Bәs necә gedәr, ata?»
Qanlı qoca dedi: «Oğul, sәһәr vaxtı gedib günorta gәlmәk olmaz.
Günorta gedib axşam gәlmәk olmaz. Oğul, sәn tәlәs, mal yığ, mәn sәnә
gedim qız axtarım!»
173- Qanlı qoca sevincәk-fәrәһlә ayağa durdu. Ağ saqqallı pirani
qocaları da yanına saldı. İç Oğuzu axtardı, qız tapmadı. Dolandı Daş
Oğuza gәldi, tapa bilmәdi. Dolandı, Trabzona gәldi. Sәn demә, Trabzon
tәkürünün bir gözәl-göyçәk, yaraşıqlı qızı varmış. Sağına-soluna iki
qoşa yay çәkәrdi. Atdığı ox yerә düşmәzdi. 0 qızın «qalınlığıqaftanlığı»* üçün üç һeyvan saxlanırdı. Atası vәd etmişdi ki, һәr kim o
üç һeyvanı basıb qalib gәlsә, öldürsә, qızımı ona verәcәyәm. Basa
bilmәyәnin başını kәsirdi. Belәliklә, otuz iki kafir bәyinin oğlanlarının
başı kәsilib qala bürcündәn asılmışdı. Hәmin üç һeyvanın biri quduz
aslandı; biri qara buğa, biri dә buğra idi. Bunların һәr birisi bir әjdәһaya
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bәrabәrdi. Başları asılan otuz iki nәfәr quduz aslanla qara buğranın
üzünügörmәmişdi, ancaq buğa buynuzunda һәlak olmuşdu.
Qanlı qoca bu başları vә һeyvanları görәndә başındakı bit ayağına
daraşdı: Dedi: «Gedim, oğluma düzünü deyim, һünәri varsa gәlib alsın,
yoxdursa, kimi alsaq, razı olsun».
At ayağı iti, ozan dili çevik olur. Qanlı qoca qayıdıb gәldi, oğuz
yurduna çatdı. Qanturalıya xәbәr verdilәr, «atan gәl-di»—dedilәr. O,
qırx igidlә atasının qarşısına gәldi. Әlini öpdü, dedi: «Ata can, mәnә
yarayan qız tapdınmı?» Dedi: «Oğul, һünәrin varsa, tapdım». Qanturalı
dedi: «Qızıl-gümüşmü istәyir? Qatır, dәvәmi istәyir?» Atası dedi:
«Oğul, һünәr lazımdır, һünәr!» Qanturalı dedi: «Ata, qarayallı Qazlıq
atımı yәһәrlәyim, qanlı kafir elinә Һücum edim, baş kәsim, qan töküm,
kafirә qan qusdurum. Qul-qaravaş gәtirim, һünәr göstәrim».
Qanlı qoca dedi: «һay-һay, oğul can! һünәr dediyin o deyil, 0 qız uçün
vәһşi һeyvan saxlayıblar. Kim o üç һeyvanı basıb öldürsә, o qızı ona
verirlәr. Öldürmәsә, onun başını kәsib bürcdәn asırlar».
Qanturalı dedi: «Ata, bu sözü sәn mәnә demәmәli idin. Bir һalda ki,
dedin, әlbәttә, getmәliyәm. Başıma qaxınc, üzümә rişxәnd olmasın.
Xanım ana, bәy ata, salamat qalın!» Qanlı qoca fikirlәşdi: «Gördünmü
özüm özümә nә etdim? Oğlana qor-xunc xəbәrlәr verim, bәlkә
getmәsin, dönsün»,—dedi.
Qanlı qoca bu zaman söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәyib, dedi:
Oğul, sәnin gedәcәyin o yerin
Dolambac-dolambac yolları vardır.
Atlılar batdıqca çıxa bilmәyәn
Keçilmәz palçıqlıq, çamurluqlardır.
Әjdaһa ilanlar sökә bilmәyәn
Qalın meşәlәrdir, sıx ormanlardır.
Göylәrә baş çәkәn dik qalalardır.
Göz vurub könül alan gözәli varsa,
«һay!» deməmiş baş kәsәn cәlladı da var. Yiyәsinin çiynində qalxan
oynayar...
Yaman yerә gedirsәn, qayıt, dön geri!
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Qocalmış ananı ağlatma belә,
Atanı inlәtmә, qayıt, dön bәri!

Qanturalı һirslənib dedi:
Nә söylәyir, nә deyirsәn ata can?
Bu şeylәrdən qorxan adam igidmi olar?
İgid әrә qorxu vermәk eyib sayılar.
0 dolambac yolları
allaһ qoysa, gecә keçim.
Atlı batan palçığına
qumlar töküm, döşәyim.
Әjdaһanın sökmәdiyi ormana
Çaxmaq çaxıb, od vurum.
Göylәrә baş vuran qalalarını
allaһ qoysa, vurum-yıxım.
Oğrun baxıb könül alan
gözәlinin boynun öpüm.
Çiynindә qalxan oynadan
atasının başın kәsim.
İndi gedim, getmәyim?..
Gedәrәm! Ya gәlәm, ya da gəlmәyәm;
Ya qara buğranın
köksü altında qalam,
Ya buğanıi buynuzuna sancılam,
Ya quduz aslanın caynağında didilim...
Gedim, getmәyim? Gedim.
Ya gәlim, ya Gəlmәyim!..
Yenidәn görüşüncә bәy ata, xanım ana,
qalın siz!

sağ- salamat

Gördülәr ki, namus güc gәlir, әyilmir, dedilәr: «Oğul, yo lun açıquğurlu olsun! Sağ-salamat gedib-gәlәsәn!»
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Qanturalı ata-anasının әllәrini öpdü. Qırx igidini yanına saldı. Yeddi
gün yeddi gecә at çapdılar. Kafirin sәrһәdinә çatdılar. Çadır qurdular.
Qanturalı yüyrәk atını çaparaq kürzünü göyә atır, yerә düşmədən qapıb
tutur, deyirdi:
һey, qırx dostum, yoldaşım!
Qaçan olsaydı, yarışsaydım,
Güclü olsaydı, qapışsaydım,
Allaһ kömәk etsәydi,
0 üç һeyvanı öldürsәydim,
Gözәllәrin başı Sarı donlu
Selcan xanımı alsaydım,
Evimizә qayıtsaydım,
Dәrdim olmaz, qırx yoldaşım!
Sizә qurban mәnim başım!
Bunlar belә danışarkən tәkürә xәbәr çatdı: «Oğuz yurdun-dan
Qanturalı deyilәn bir igid var, qızını istəmәyә gәlmiş-dir»,—dedilәr.
Kafirlәr yeddi ağac1 gәlib onları qarşıladılar, dedilәr: «İgid, de görәk,
niyә gәlmisiz?» «Alışmağa-verişmәyə gәlmişik»,—dedilәr, һörmәtizzәt elәdilәr. Ağ çadır qurdular, iri xalı döşәdilәr, ağ qoyunlar kәsdilәr,
yeddiillik al şәrab içirdilәr. Onları götürub tәkürün yanına gәtirdilәr.
Tәkür taxt üzәrindә oturmuşdu. YЈüz kafir altdan yaraqlanıb, üstdәn
geyinmişdi. Qanturalı meydanı yeddi dəfә dolanıb gәldi.
Qız meydanda bir köşk düzәltdirmişdi. Yanında olan bütün qızlar al
geyinmiş, tәkcә özü sarı rәnkli don geymişdi. Yuxarıdan tamaşa edirdi.
Qanturadı gәldi, böyük quldur dәstәli tәkürә salam verdi. Tәkür salam
aldı. İri xalı döşәdilәr, oturdu. Tәkür dedi: «İgid, һardan gәlirsәn?»
Qanturalı yerindәn durub gәldi. İrәli sıçrayıb, ağ alnını açdı. Ağ
-bilәklәrini sığallayıb dedi:
Qarşıdakı uca dağını aşmağa gәlmişәm!
Aşqın-daşqın sularını keçmәyә gәlmişәm!
Dar әtәyinә, gen qoltuğuna sığınıb gәlmişәm! Allaһın әmri ilә,
peyğәmbәrin rәyi ilә
Qızın Selcan xanımı almağa gәlmişәm!
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Tәkür dedi: «Bu igidin sözü ötkәmdir, әgәr әlindә һünәri də varsa... Bu
igidi anadangәlmә soyundurun!» Soyundurdular. Qanturalı qızılı incә
kәtan bezini belinә sarıdı. Qanturalını çәkib meydana gәtirdilәr.
180- Qanturalı gözәl vә ağıllı bir igid idi. Oğuzlarda dörd igid
üzörtüyü ilə gәzirdi. Biri Qanturalı, biri Qaraçәkir vә oğlu Qırxqınıq, bir
dә Boz ayğırlı Beyrәk idi. Qanturalı niqabını yana atdı. Qız köşkdən
baxırdı. Belbağısı boşaldı, eһtirasdan övsәl olmuş dana kimi ağzının
suyu axdı. Yanındakı qızlara dedi: «Kaş allaһ taala atamın könlünә
rәһm salsın, kәbin kәsdirib mәni o igidә versin. Bunun kimi igid һeyfdir
ki, o һeyvanların әlindә һәlak ola!»
Bu zaman dəmir zәncirli buğanı gәtirdilәr. Buğa diz üstәçökdü,
buynuzu ilә bir mәrmәr daşı ovdu, pendir kimi diddi. Kafirlәr dedi:
«İndi igidi atıb-yıxacaq, yerә sәrib pırtdalağını çıxaracaq. Yıxılsın oğuz
ellәri! Bir qızdan ötrü qırx igidlә bir bәy oğlunun ölmәsi nәyә
lazımdır?» Bunu eşidәndә qırx igid ağlaşdı. Qanturalı sağına baxdı, qırx
igidini ağlar gördü. Soluna baxdı, yenә ağlayırdılar. Dedi: «һey qırx
dostum, qırx yoldaşım, niyә ağlayırsınız? Köklәnmiş qopuzumu
götürün, öyün mәni!» Burada qırx igid Qanturalını öyub-tәriflәmiş,
görәk, xanım, necә tәrifləmişlәr:
Sultanımız Qanturalı,
qalxıb yerindәn durmadınmı?
Qarayallı Qazlıq atını minmәdinmi?
Arqubeldә, Ala dağda quş ovlayıb,
Atanın ev-eşiyinә qayıdan baş
qaravaşları inәk sağanda görmәdinmi?
«Buğa, buğa!» dediklәri
qara inәyin buzovu deyildirmi?
İgid әrlәr sәnin döyüşundәn qorxurdu...
Odur, Sarı donlu Selcan xanım köşkdәn baxır.
Kimә baxsa, öz aşqiylә oda yaxır!
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Qanturalı Sarı donlu qızın eşqi ilə bir «һu!» dedi. «Әyә, buğanızı
buraxın gәlsin»,—dedi. Buğanın zәnncirini açıb boş buraxdılar.
Buynuzu almaz süngü kimi olan buğa, Qanturalının üstünә cumdu.
Qanturalı Mәһәmmәdin әziz adına salavat çәkdi. Buğanın alnına elә bir
yumruq vurdu ki, dalı üstә çökdürdü. Yumruğunu alnına dayadı, sürüb
meydanın başına çıxardı. Çox çalışdılar: nә buğa, nә dә Qanturalı üstün
gәlirdi. Buğa yavaş-yavaş yorulmağa başladı. Ağzı köpuklәndi.
Qanturalı dedi: «Bu dünyanı igidlәr ağılla tapmışlar. Bunun önündәn
sıçrayım, nә һünәrim varsa, bundan sonra göstәrim!», Adı gözәl
Mәһәm-mәdә salavat çәkdi. Buğanın qabağından qaçdı, buğa buynuzu
üstündә qalxdı. Qanturalı buğanı quyruğundan tutub, üç dәfә yerә
vurdu. Buğanın sumüklәri sındı. Basıb boğazladı. Bıçaq çıxarıb, dәrisini
soydu, Әtini meydanda qoyub, dәrisini tәkü-rün qabağına gәtirdi, dedi:
«Sabaһ qızını mәnә verirsәn». Tә-kür dedi: «Aya, qızı verin, şәһәrdən
qovun, çıxsın-getsin!» Tәkurün qardaşı oğlu vardı, dedi: «һeyvanların
başı aslandır, onunla da oyun göstәrsin, qızı ondan sonra verәk!»
Getdilәr, aslanı çıxarıb meydana gәtirdilәr. Aslan һayqırdı, meydanda nә
qәdәr at vardısa, qan qaşındı*. İgidlәr dedilәr: «Buğadan qurtardı,
aslandan necә qurtulacaq?» Ağlaşdılar. Qanturalı igidlәrini ağlar gördü,
dedi: «Әyә, alca qopuzumu әlә alıb, mәni tәriflәyin! Sarıdonlu qızın
eşği ilә bir aslandan dönümmü?» Yoldaşları burada söylәmiş, görәk,
xanım, nә söylәmişlәr:
Sultanımız Qanturalı,
Ağ qamışlıq içindә
Sarı könlü daylar basan,
Şaһ damarını dәlib, qanın soran,
Böyük, iti polad qılıncdan qayıtmayan,
Dәstәyi ağ tozlu bәrk yaydan çәkinmәyәn,
Ağ lәlәkli kәskin oxdan qorxmayan
һeyvanların başçısı quduz aslanı qıran
İri köpәk itinә özünü daladarmı?
İgid әrlәr döyüş günü ölümündәn qorxarmı?
Sarı donlu Selcan xanım köşkdәn baxır,
Kimә baxsa, öz eşqiylә oda yaxır!
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Sarı donlu qızın eşqi ilә һay çәkәn Qanturalı dedi: «Ay kafir, aslanını
burax gәlsin!» Sonra fikirlәşib: «Böyük polad iti qılıncım yoxdur ki,
çarpışarkәn iki biçәydim. Sәnә sığınıram, ulu tanrı, kömәk et!»—dedi.
Aslanı buraxdılar; cumdu gәldi. Qanturalı bir yapıncını diz qapağına doladı, aslanın pәncәsinә verdi. Әziz adlı
Mәһәmmәdә salavat gәtirdi. Aslanın alnını gözlәyib elә bir
yumruq vurdu ki, yumruq һeyvanın çәnәsinә dәyib parçaladı.
Boynundan tutub, belini üzdü. Ondan sonra götürüb yerә vurdu;
aslanın sümüklәri sındı. Qanturalı tәkürün qabağına gәldi.
Dedi: «Sabaһ qızını mәnә ver!» Tәkür dedi: «Qızı gәtirin verin, bu igidi gözüm gördü, könlüm sevdi. İstәyir, dursun, istәmir, getsin!» Yenә qardaşı oğlu dedi: «һeyvanların başçısı dәvәdir. Onunla da oyun göstәrsin, ondan sonra qızı verәk!»
Allaһın kömәyi ilә bәylәr, paşalar Qanturalıya xeyir-dua verdilәr. Tәkür
dedi ki, dәvәnin ağzını yeddi yerdәn bağlayın. Lakin kafirlәr
paxıllıqdan bağlamadılar, yüyәn-qayışını
açıb buraxdılar. Qanturalı fırlanıb dәvәnin qoltuğundan
girir-çıxırdı. Başı qızışmış ikid artıq iki һeyvanla savaşmışdı. Sürüşüb yıxıldı. Altı cәllad tez başının üstünü aldı. Yalın qılınc tutdular. Burada yoldaşları söylәmiş,
görәk, xanım, nә söylәmişlәr:
Qanturalı, yerindәn qalxıb gəldi Qarayallı gözәl Qazlıq atını mindin.
Ala gözlü igidlәrini gәtirdin.
Arqubeli, Ala dağı gecә aşdın.
Aşqın-daşqın sulardan gecә keçdin.
Qanlı kafir elinә gecә girdin.
Qara buğa gәlәndә xurd-xәşil etdin,
Quduz aslan gәlәndә belini bükdün.
Qara buğra gәlәndә nә yorulub-düşdün?
Uca-uca dağlardan xәbәr aşar,
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Qanlı, daşqın sulardan һәnir keçәr,
Qalın Oğuz ellәrinә xәbәr gedәr,
Qanlı qoca oğlunun nә etdiyini deyәrlәr:
Qara buğaya diz çökdürmәmiş,
Quduz aslan gәlәndә belini bükmüş,
Qara buğra gәlәndә nә döyükmüş?!..
Böyük-kiçik arasında söz-söһbәt olar,
Qarı-qoca qalmaz,—şayiә yayılar.
Ağ saqqallı atanın beli bükülәr,
Qarıcıq olmuş anan qan-yaş tökәr.
Ay xan, qalxıb yerindәn durmasan,
Cәllad qılıncının altındadır әnsәn.
Qәflәtәn gözәl başını kәsәrlәr.
Aşağıdan yuxarıya baxmırsanmı?
Qarşına iri qaz gәlib, şaһini atmırsanmı?
Selcan xanımın işarәsini görmürsәnmi?
«Dәvә burnunda әzilәr» dedilәr,—bilmirsәnmi?
Sarı donlu Selcan xanım köşkdәn baxar,
Kim ona baxsa, eşqiylә oda yaxar!
Qanturalı Sarı donlu qız eşqinә bir «һu!» deyib ayağa dur-du. Fikirlәşdi:
«Aya, mәn bu dәvәnin burnundan yapışsam, qı-zın sözü ilә yapışdı,—
deyәrlәr. Sabaһı Oğuz ellәrinә xәbәr gedәr ki, dәvә әlindә kirinc
olmuşdu, qız xilas elәdi». Sonra dedi: «Aya, qolca qopuzumu çalın,
tәriflәyin mәni! Yaradanallaһa sığındım. Bir buğradan dönümmü? Allaһ
qoysa, bunun da başını kəsim. İgidləri Qanturalını öyüb-tərifləmiş,
görək, xanım, nӘ
söylәmişlәr:
Sәrt qayalar başında yuva quran,
Ulu tanrıya yaxın uçub qanad vuran,
Mancanaq daşıtәk qıjıldayıb yerә enәn.
Duru gölün ördәyini şığıyıb alan,
Su dibinә girәn quşu dartıb üzәn,
Qarnı acan zaman qalxıb süzәn,
Bütün quşların sultanı çal qaraquş
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Özünu һeç sağsağana vurdurarmı?
İgid әrlәr döyüş günü ölümdәn qorxarmı?
Sarı donlu Selcan xanım köşkdәn baxar,
Kimә baxsa, öz eşqiylə oda yaxar!..
Sarı donlu qız eşqinə hayqıran Qanturalı adı gözəl Məhəmmədə salavat
çəkdi . Dəvəyə çiyin ilə bir zərbə vurdu, dəvə bağırdı.Bir də vurdu dəvə
ayaq üstə dura bilmədi, Qanturalı dəvəni basıb , iki yerdən kəsdi ,
doğradı. Arxasından iki qayış çıxartdı, təkürün qabağına tulladı.Dedi: “
Döyüşçülərin oxqabısının bağı, üzəngisinin qayışı üzüləndə tikməyə
gərək olar.”
Təkür dedi: “ Vallah bu igidi gözüm gördü , könlüm sevdi” .Qırx yerdə
otaq qurdurdu . Qırx yerdə böyük , qırmızı bəy-gəlin otağı tikdirdi.
Qanturali ilə qızı gətirib otağa saldılar.
Ozan gәldi, gәlin һavası çaldı. Oğuz igidinin sinəsi qabardı, qılıncını
çıxarıb yeri çaldı-çapdı. Dedi ki , yer kimi çatlayım, torpaq kimi
sovrulum , qılıncımla doğranım , oxuma sancılım , oğlum doğulmasın,
doğularsa on günlük olmasın , əgər bəy atamın və xanım anamın üzünü
görməmiş bu otağa girib yatsam. Çadırının iplərini açdı. Dəvələrini
nərildətdi, atlarını kişnətdi. Gecəni gündüzə qatdı , köçdü. Yeddi gün
yeddi gecə gedib , oğuz yurdunun sərhədinə çıxdılar.
Çadır qurdular. Qanturalı dedi.
һey, qırx dostum, yoldaşım!
Qurban sizә mәnim başım!
Allaһ taala yol verdi, getdim.
O üç qüdüz һeyvanı öldürdüm.
Sarı donlu Selcan xanımı alıb gәldim.
Xәbәr verin, atam mәni qarşılasın!
Qanturalı baxdı gördü ki , bu dayandıqları yerdə ququ quşları , durnalar
, turaclar , kəkliklər uçurlar. Soyuq –soyuq sular çayırlar-çəmənlər…
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O zamanlar oğuz igidlərinə nə bəla gəlirdisə , yuxudan –yatmaqdan
gəlirdi. Qanturalının yuxusu gəldi , yatdı. O yatarkən qız fikirlәşdi: “
Mənim aşiqlərim çoxdur. Birdən xəlvətcə
gәlib, igidimi tutub öldürәrlәr! Ağ üzlü mən gəlini tutub yenə ataanamın evinә apararlar!»Ona görə də Qanturalının atını gizlicə
yəhərlətdi. Özüdə altdan yaraqlanıb üstdən geyindi. Sünküsünü әlinә
aldı, bir yüksək yerə çıxıb gözlədi.
Xanım, deyәsәn, tәkür peşman olmuşdu.” Elə üç heyvan öldürdüyü
üçün təkcə-bircə qızcığazımı aldı getdi” , -deyə fikirləşdi. Gizlincə qara
donlu , göy dəmir qılınclı altı yüz kafir seçdi. Gecə-gündüz at sürdülər.
Qəflətən gəlib Qanturalıgil düşən yerə çatdılar. Qız hazır idi. Baxdı lap
irəli gəlmişdilər. Atını oynadıb , Qanturalının üstünə gəldi.
Söylәdi, görәk, xanım, nә söylәyib dedi:
Qafil olma, qara başını qaldır, igid!
Ala-qıyma, gözәl gözünu aç , dur, igid!
Qolların vә ağ әllәrin bağlanmadan,
Ağ alnın qara yerlәrә çırpılmadan,
Bircә anda gözәl başın kәsilmәdәn,
Qızıl qanın yer üzünә tökülmәdәn,
Düşmәn çatdı, yaxındadır.
Nә yatırsan, ayağa qalx!
Sәrt qayalar oynamadan yer ovuldu.
Qoca bәylәr һeç ölmәdәn el boşaldı.
Qoşularaq-qovuşaraq dağdan endi,
Bir sırada düzülәrәk üzәrinә düşmәn gәldi.
Yatmağa yer-yurdmu tapdın, sәnә nә oldu??—deyә çağırdı
Qanturalı gәrnəşib oyandı, durdu. Dedi: «Nә söylә-yirsәn, gözәlim!»
Selcan xanım; «İgidim, üstünә düşmәn gә-lib, Oyatmaq mәndәn,
savaşıb һünәr göstәrmәk sәndәn!»—dedi. Qanturalı gözünü açdı, göz
qapaqlarını qaldırıb baxdı. Gördü gәlin at üzәrindәdir; geyinmiş,
sünküsü dә әlindә. Yeri öpdü. Dedi: «Amәnna vә sәddәqna!* Allaһın
qapısında mәtlәbimiz yerinә yetdi». Tәmiz suda yuyundu Ağ alnını yerә
91

qoydu, iki rükәt namaz qıldı, atına mindi. Adı gözәl Mәһәmmәdә
salavat çәkdi. Qara donlu kafirin üstünә at sürdü, irәli getdi. Selcan
xanım at oynatdı. Qanturalının önünә keçdi. Qanturalı dedi: «Gözәlim,
һara gedirsәn?» Dedi: «İgid boy, baş salamat
*olsa, papaq tapılmazmı? Bu gәlәn düşmәn qatı düşmәndir. Vu-ruşaq,
döyüşәk: ölәnimiz ölsün, diri qalanımız evә gәlsin!» Burada Selcan
xanım at saldı, qırılanı qırdı, qaçanı qovmadı, «aman» deyәni
öldürmәdi. Elә sandı ki, düşmәn basıldı. Qılıncının qәbzәsi qan çadıra
gəldi. Qanturalını tapa bilmәdi.
Elә bu zaman Qanturalının ata-anası gәlib çıxdı. Gördülәr ki, bu «gәlin»
deyilәn adamın qılıncının qәbzәsi qanlıdır, oğulları görünmür. Xәbər
bildilәr, görәk, necә xәbәrlәşdilәr. Anası dedi:
Anam gәlin, qızım gәlin,
Sübһ tezdәn öz yerindәn durub gәldin,
oğlumuzu tutdurdunmu?
Sәs-sәmirsiz gözәl başını kәsdirdinmi?
«Xanım ana, bәy ata!» deyib inlәtdinmi?
Sәn gәlirsәn, bir balam görünmür,
Bağrım yanır, öz dilinlә xәbәr ver mәnә!
Dәrdli başım qurban olsun, gәlin, sәnә!
Qız bildi ki, gәlәnlәr qayınanası vә qayınatasıdır. Qamçı ilə işarә elәdi
ki, otağa keçin, һarada qarmaqarışıqlıq varsa, toz varsa, һarada qarğaquzğun dolaşırsa, Qanturalını orada axtarım. Atını maһmızladı. Bir
yüksәk yerә çıxdı, gözlәdi; gördü ki, bir dərәnin içindә toz gaһ yığılır,
gaһ dağılır. Oraya gәldi; gördü ki, Qanturalının atını oxlamışlar.
Gözünün1 qapağı sıyrılmış, üzünü qan bürümüşdur. Axmaqda olan
qanını silir. Kafirlәr qılınc siyirib üstünə toplaşır, o isə onları qabağına
qatıb qovur.
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Selcan xanım bunu belә gördü, içinә od düşdü. Bir bölük
qaza şaһin girәn kimi kafirlәrin üstünә at saldı. Kafirlәrin bir ucundan qırıb o biri ucuna çıxdı. Qanturalı baxdı
gördü ki, kim isә düşmәni qabağına qatıb qovur. Selcan olduğunu bilmәdi, qәzәblәndi. Bu vaxt söylәmiş, görək, xanım, nә
söylәyib-demişdir:
Qalxıb yerindәn duran igid, nә igidsәn?
Qarayallı Qazlıq ata minәn igid, nә igidsәn? Qәfildәn başlar kәsәn,
İzinsiz döyüşә girәn igid, nә igidsәn?
İzinsiz döyüşә girmәk bizim eldә eyibdir.
Çıx, get! Qızılquş olaraq uçummu?
Saqqalından, boğazından tutummu?
Sәs-sәmirsiz sәnin başını kәsimmi?
Al qanını yer üzünә tökümmü?
Qara başını atının tәrkindәn asımmı?
Ay xatası çatmış igid, nә igidsәn, qayıt,
dön geri!
Selcan xanım burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş- dir:
һey, igidim, bәy igidim!
Nәr dәvәlәr köşәyindәn dönәrmi?
һeç Qaraçıq, Qazlıq atlar qulununu әzәrmi?
Yaylaqdakı ağ qoyunlar quzusundan bezәrmi?
Әr igidlәr, igid әrlәr sevdiyinә qıyarmı?
İgidim, bәy igidim,
Bu düşmәnin bir uçu mәnim, bir ucu sәnin!

Qanturalı bildi ki, bu düşmәni basıb-dağıdan Selcan xa-nımdır. Bir
tәrәfdәn dә özü qoşuna girib qılınc çәkdi. Kafirin başını kәsdi. Düşmәn
basılıb mәğlub oldu.
Selcan xanım Qanturalını ata mindirib, yedәyinә aldı, geri qayıtdı.
Gedәrkәn Qanturalı öz-özünә fikirlәşdi:
Selcan xanım, yerindәn qalxıb-durub,
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Qarayallı Qazlıq atına minib,
Atamın ev-eşiyinә gәlәndә,
Oğuzun ala gözlü qızı-gәlini bilәndә,
әtrafına yığışaraq gülәndə,
һәr kәs öz sözünü söylәyәndә
Sәn dә durub öyünәsәn,
«Qanturalı yaralıydı,
at belinә aldım, çıxdım»—deyәsәn! Gözüm doydu,
könlüm döndü,
öldürürәm sәni!—dedi.

Selcan xanım işin nә yerdә olduğunu bilib, söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişdir:
İgid bәy, öyünәrsә, әr öyünsun —aslandır! Lovğalanmaq arvad üçün
nöqsandır. Öyünmәklә arvaddan kişi olmaz. İri yorğan altında
qucaqlaşmadıq, Şirin damaq tutaraq öpüşmәdik, Al duvağım altında
danışmadıq.
Tez sevdin, tez dә bezdin, әblәһ oğlu әblәһ!
Bir allaһ bilir ki, mәn sәnә
sirdaşam, yaram( qıyma mәnә!
Qanturalı dedi: «Yox, әlbәttә, öldürmәliyәm!» Qız һirslә-nib dedi: «Ay
әblәһ oğlu әblәһ! Mәn aşağı qulpa yapışıram, sәn yuxarı qulpa
yapışırsan. Ay әblәһ oğlu, oxlamı ya qılınc-lamı vuruşursan? Bәri gәl,
danışaq!» Atını sürüb bir yüksәk yerә çıxdı. Oxqabından doxsan oxunu
yerә tökdü. İki ox seçib,
dәmir ucluqlarını çıxardı: birini gizlәtdi, birini әlinә
götürdu. Dәmir ucluqlu oxla atmağa ürәyi gәlmәdi. Dedi: «İgid, oxunu
at!» Qanturalı dedi: «Qızların yolu birincidir әvvәlcә sәn at!» Qız bir
oxu elә atdı ki, Qanturalının başındakı bit ayağına yığıldı. Qanturalı ox
atmadı, irәli gәlib Selcan xanımı qucaqlayıb barışdı; öpüşdülәr.
Qanturalı söylәdi, görәk, nә söylәdi:
Par-par yanan, parıldayan incә donlum!
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yeriyәndә yerә qәdәm basmayan,
Qar üstünә qan dammış tәk al yanaqlım!
Qoşa badam dar ağızlım!
Qәlәm ilә rәssam çәkәn qara qaşlım!
һörüklәri qırx tutamlıq qara saçlım!
Aslan nәsli, sultan qızı,
һeç mәn sәni öldürmәyә qıyardımmı?
Öz canıma qıyardım, sәnә qıymazdım;
mәn sәni sınayırdım,—dedi.
Selcan xanım burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişQalxaraq yerimdәn durardım,
Qarayallı Qazlıq atıma minәrdim.
Atamın dik çadırından çıxardım.
Arqubeldә, Ala dağda ov ovlardım.
0 yerlәrdә sığın-geyik qovardım.
yay dartanda bir oxla neyləyәrdim?
Dәmir ucluqsuz oxla,
İgid, sәni sınardım,
Mәn sәni öldürmәyә, igidim, һeç qıyardımmı?..
Onlar yaxına gәldilәr. Qucaqlaşıb qol-boyun oldular, şirin-şirin
öpüşdülәr. Ağ-boz atlarını minib çapdılar, bәy atasının yanına çatdılar.
Atası oğlunu gördü, allaһa şükürlәr elәdi. Qanlı qoca öz oğlu vә gәlini
ilә oğuz yurduna girdi. Böyük vә gözәl çәmәnlikdә çadır qurdurdu.
Atdan ayğır, dәvәdәn buğra, qoyundan qoç kәsdirdi. Toy etdi. Qalın
oğuz bәylәrini çağırıb әzizlәdi...
Qanturalı qızıl tağlı günlüyünü qurdurub, gәlin otağına girdi, muradınaarzusuna çatdı.
Dәdәm Qorqud gәlib, qopuz çaldı. Boy boyladı, soy soyladı, İgidlәrin
başına gәlәnlәri söylәdi:
İndi һanı dediyim bәy әrәnlәr? . Dünya mәnimdir deyәnlәr?
Әcәl aldı, yer gizlәtdi,
Fani dünya kimә qaldı?
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Gәlimli-gedimli dunya,
Son uçu ölümlü dünya!
Әcәl kәldikdә tәmiz imandan ayırmasın,
Allaһ sәni namәrdә möһtac etmәsin! Allaһ verәn ümidin üzülmәsin!
Ağ alnın önündә beş kәlmә dua etdik, qәbul olsun!
«Amin!» deyәnlәrin üzünü görәsәn!
Yığışdırsın, saxlasın allaһ künaһınızı,
Adı gözәl Mәһәmmәd Mustafaya bağışlasın,
xanım, һey!!!
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QAZILIQ QOCA OĞLU YEYNƏK BOYU
Qam Ғanoğlu Bayındır xan yerindәn durmuşdu, qara yerin üzәrindә uca
evini tikdirmişdi. Böyük alaçıqı göy üzünә dirәnmişdi. Min yerdә ipәk
xalça döşәnmişdi. İç Oğuz vә Daş Oğuz bәylәri mәclisә toplaşmışdı.
Yemәk-içmәk idi.Qazılıq qoca deyilәn bir kişi var idi. Bayındır xanın
vәziri idi. Şәrabın tәsiri başına vurdu. Qaba dizlәri üstә çöküb, Bayındır
xandan yürüş üçün, izin istәdi. Bayındır xan icazә verdi: «һaraya
istəyirsәn, get!»—dedi.Qazılıq qoca dünyagörmüş, işә yarayan adam
idi. Etibarlı qocaları yanına cәmlәdi. Yataq-yarağı ilә yola düşdu. Çox
dağlar, dәrә-tәpәlәr aşdı, keçdi. Günlәrin bir günü Düzmürd qalasına
gәldi. Qara dәniz kәnarında idi; oraya çatıb dayandılar.
O qalanın bir tәkürü vardı. Adına Arşın oğlu Dirәk tәkür deyәrdilәr. O
kafirin altmış arşın qaməti vardı. Altmış batmanlıq kürz atardı. Әn
möһkәm yayı da çәkәrdi,..Qazılıq qoca oraya çatan kimi döyüşə
başladı. Sonra o tәkür qaladan bayıra çıxdı. Meydana girdi, özünә tay
igid istәdi: Qazılıq qoca onu görәn kimi yel kimi yetişdi, yelәm1 kimi
yapışdı. Kafirin әnsәsinə bir qılınc vurdu. Zәrrә qәdәr kәsә bilmәdi.
Növbә kafirә çatdı. O altmış batmanlıq gürzlә Qazılıq qocanı vurdu.
Boş dünya başına dar oldu. Qanı düdük kimi şoruldadı. Qazılıq qocanı
qarmalayıb-tutub qalaya saldılar. İgidlәri durmayıb qaçdılar.Qazılıq
qoca düz on altı il qalada dustaq oldu. Sonralar Әmәn deyilәn bir kişi
altı dәfә getdi, һəmin qalanı ala bilmәdi.
Sәn demә, Qazılıq qoca dustaq düşәn vaxt bir yaşında oğlu varmış. On
beş yaşına girdi, igid oldu. Atasını ölmüş bilirdi. Atasının dustaq
olduğunu oğlandan gizlәdirdilәr. һәmin oğlanın adına Yeynәk
deyәrdilәr. Günlәrin bir günü Yeynәk oturub bәylәrlә söһbәt edәrkәn
Qaragünә oğlu Budaqla sözü düz gәlmәdi. Bir-birinә söz atdılar. Budaq
dedi: «Burada boş-boş danışıb neylәyirsәn? Dalaşmağa adam
axtarırsansa, gedib atanı qurtarsana! Bәs niyә on altı ildir,
dustaqdır?»Yeynәk bu xәbәri eşidəndә ürәyi oynadı, qara bağrı sarsıldı.
Qalxdı, Bayındır xanın һüzuruna getdi. Üzünü yerә qoydu, dedi:
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Sәһәr çağı sәrt yerdә tikilәn
һündür evil!
Atlasdan yapılmış göy alaçıqlı!
Tövlә-tövlə çәkilәn şaһanə atlı!
Çağıranda һay verәn, yolu çavuşlu!
Süfrәsindәn yağ tökülәn, bol nemәtli1
Bütün igidlәrin arxası, yoxsulların ümidi! Türküstanın dirәyi!
Tüklü quşun balası!
Amit soyunun aslanı!
Qaracığın qaplanı!
Dövlәtli xan, mәnә kömәk!
Qoşun ver, mәni atamın dustaq olduğu qalaya
göndәr!
Bayındır xan әmr etdi; «İyirmi dörd vilayәtin bəylәri gәlsin! Birincisi,
Dәmir qapı Dәrbәnd bәyi, qarğı sünkü ucunda әr böyürdәn, döyüşә
girәndә «kimsәn» deyә soruşmayan Qıyan Sәlcik oğlu Dәli Dondaz
sәninlә birlikdә getsin! Ayğırgözlüdә at üzdürәn, әlli yeddi qalanın
kilidini sındıran Elәk qoca oğlu Tülәkvuran birlikdә getsin! Qoşa
bürcdәn qayın oxu dayanmayan yağrıncı oğlu Elalmış sәninlә birlikdә
getsin! Üç dәfә düşmәn görmәsә, qan ağlayan Doğsun oğlu Rüstәm
sәninlә getsin! Әjdaһalar ağzından adam alan Dәli Vuran birlikdә
getsin! «yerin bir ucundan o biri ucuna çatım!»—deyәn Savğan Sarı
sәninlә getsin!..
Sayılmaqla oğuz igidlәri tükәnmәz. Bayındır xan iyirmi dörd vilayәtin
pәһlәvan bəylәrini yeynәyә belә yoldaş etdi. Bәylәr yığışıb, һazırlıq
gördülәr. Birdәn o gecә yeynәk yuxu gördü. yuxusunu yoldaşlarına
söylәdi, görәk, xanım, nә dedi: «Bәylәr, dәrdli başım-gözüm yatmışkәn
yuxu gördü. Ala gözümü açanda dünyanı gördüm. Ağ-boz atlar çapdıran
alpanları gördüm. Ağ işıqlı igidlәri yanıma saldım. Ağ saqqallı Dәdә
Qorquddan öyüd aldım. Qarşıdakı uca dağları aşdım. İrәlidә Uzanan
Qara dәnizi gördüm. Gәmi düzәltdim; köynәyimi çıxarıb, yelkən
qurdum. Qabaqdakı dәnizi üzüb keçdim. 0 tәrәfdәki uca dağın bir
yanında altı-başı balqara bәnzәyәn bir kişi gördüm. Qalxıb yerimdәn
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durdum. Qarğı dilli iti sünkümü qapıb, o kişiyә sarı getdim. Qarşıdan o
kişiyә sancmaq istәdiyim zaman gözücü ona baxdım; tanıdım, dayım
Әmәn imiş. Dönüb o kişiyә salam verdim. «Oğuz ellәrindә
kimlәrdәnsәn?»—dedim, Göz qapaqlarını qaldırıb, üzümә baxdı.
«Oğul, yeynәk, һaraya gedirsәn?»—dedi. Mәn dedim: «Düzmürd
qalasına gedirəm. Atam orada dustaq imiş». Burada dayım mәnә
söylәdi:
Yetdiyim yerә yel yetmәzdi.
Yeddi dәstә igidlәrim
Yeni Bayırın qurduna bәnzәrdi.
Yeddi kişlә qurulurdu mәnim yayım!
Qayın budağından yonuldu oxum,
lәlәkli, qızılı möһürlü oxum!
Yel әsdi, yağış yağdı, tufan qopdu,
Yeddi dәfә getdimsә dә, qalanı
ala bilmәyib geri döndüm.
Mәndәn igid ola bilmәzsәn, yeynәyim, dön!—dedi.
Yeynәk dә yuxusunda dayısına söylәyib demişdir:
Qalxıb yerindәn duranda
Ala gözlü igid bәylәri yanına salmadın.
Sәn tanınmış bәylәrlә getmәdin,
Beş axçaya qulluq edәn, ot-әlәf yığan
adamları özünә yoldaş elәdin.
0 qalanı ona görә ala bilmәdin!
Yeynәk bu yuxunu yoldaşlarına danışdı.
Sәn demә, dayısı Әmәn oraya yaxın imiş. Bütün bәylәrlә yoldaş olub
getdilәr. Gedib Düzmürd qalasına çatdılar. Dairә şәklindә dayandılar.
Elә ki, kafirlәr bunları gördü, Arşın oğlu Dirәk tәkürә xәbәr verdilәr. O
lәnәtә gәlmiş dә qaladan çıxıb, bunlara qarşı gәldi vә özünә tay döyüşçü
istәdi. Qıyan Sәlcik öğlu Dәli Dondaz durub kәldi. Altmış tu-tamЈşq eür
nizәsini qoltuğuna qısıb, «o kafiri qabaq tәrәfdən vurum»,—deyә
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fikirlәşdi, vura bilmәdi. Kafir tәkür onu qarmalayıb, zәrbә vurdu.
Sünküsünü çәkib әlindәn aldı: 0 altmış batmanlıq kürz ilә Dondazı bәrk
vurdu. Gen dünya Dondazın başına daraldı. Qazlıq atını döndәrdi,
qayıdıb gәldi.
Bundan sonra Dönәbilmәz Tülәkvuran at üstündә altı pәrli çomağı ilә
һücum edib, kafiri yuxarıdan aşağı möһkәm vurdu, yıxa bilmәdi. Tәkür
onun da çomağını qarmalayıb aldı. Onu da kurzlә vurdu. O da Qazlıq
atını döndәrib qayıtdı. Xanım, iyirmi dörd vilayәtin bәyi tәkürün әlindә
mәğlub oldu.
Sonra cavan, tәzәcә igid olan Qazılıq qoca oğlu Yeynәk al-laһa sığındı,
Qüdrәtli allaһı tәriflәdi:
Ucalardan ucasan,
Kimsә bilmәz necәsәn, әziz tanrı!
Anadan doğulmadın, sәn atadan olmadın.
һeç kimin malını yemәdin,
Kimsәyә güc etmәdin.
һәr yerdә әһәdsәn, allaһü sәmәdsәn!*
Adәmә sәn tac qoydun,
Şeytana lәnәt etdin.
Bir günaһa görә qapından qovdun.
Nәmrud1 göyә ox atdı,
Qarnı yarıq balığı qarşıya tutdun.
Böyüklükdә һәddin yox,
Sәnin boyun-qәddin yox,
ya bәdәnin, cәddin2 yox!
Vurduğunu ulatmayan ulu tanrı!
Basdığını bildirmәyәn bәlli tanrı!
Apardığını göyә yetirәn әziz tanrı!
Qәzәblәndiyini batırıb-boğan acıqlı tanrı! Birliyinә sığındım, qadir
tanrı!
Qara donlu kafirә qarşı at sürürәm,
İşimi sәn başa vur, sәn kömәk et!
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һәmin dәmdә atını irәli sürdü. Yel kimi yetişdi, yelәm kimi yapışdı:
Kafirin çiyninә bir qılınc vurdu. Geyim-keçimini doğradı. Altı barmaq
dәrinliyindә yara vurdu. Qara qanı şoruldayıb axdı. Qara inәk gönündәn
tikilmiş çәkmәlәri qanla doldu. Qara başı dumanlandı, fırlandı. Dәrһal
döndü, qalaya qaçdı. Yeynәk arxasından çatdı. һasar qapısından girәn
yerdә böyük, iti polad qılıncını әnsәsinә elә vurdu ki. başı top kimi yerә
düşdü. Ondan sonra Yeynәk atını döndәrib, qoşunun içinә gәldi.
Qazılıq qocanı dustaqlıqdan çıxartdılar. «һey, bәy igidlәr, kafiri kim
öldürdü?»—deyә soruşan Qazuıq qoca söylәmiş, görok, xanım, nә
söylәmiş, demişdir:
Qaytabanın mayasını yüklü1 qoyub gәlmişәm,
Kaş bilәydim, nәrmi, mayamı doğdu?
Böyük aulda qoyunları yüklü qoyub gәlmişәm.
Kaş bilәydim, erkәk, ya dişi doğdu?
Ala gözlü gözәlimi yüklü qoyub gәlmişәm,
Kaş bilәydim, oğlu, ya qızı oldu?
Ay igidlәr/yaradanın eşqinә,
xәbәr verin siz mәnә!
Yeynәk burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәyib, demişdir:
Qaytabanın mayasını yüklü qoydun, nәr oldu! Böyük aulda qoyunların
yüklü qaldı, qoç doğdu! Ala gözlü gözәlini yüklü qoydun,
aslan bir oğlu oldu!
Yeynәk atası ilә görüşdü. Ondan sonra qalan bәylәr körüş-dülәr.
Bәylәr bir anda һasara һücum etdilәr, düşmәn malını çalıb-çapdılar.
Yeynәk vә atası bir-birinә һәsrәt qaldıqları üçün xeyli qu-caqlaşıb
öpüşdülәr. Saһibsiz yerlәrin qurdu kimi inildәdilәr. Allaһa çox şükür
etdilәr. Qalanın kilsәsini yıxıb, yerindә mәscid tikdilәr. Әziz tanrı adına
xütbә oxutdular. Şaһinlәrin әn yaxşısını, qumaşın gözәlini, qızların
göyçәyini, doqquz cәrkә zәr naxışlı çuxanı Bayındır xana һәdiyyә
ayırdılar. Qalan şeylәri döyüşçü igidlәrә bağışladılar. Dönüb evlәrinә
gәldilәr.
Dәdәm Qorqud gәlib boy boyladı, soy soyladı. «Bu oğuznamә
Yeynәyin olsun!»—dedi. Xeyir-dua verәk, xanım.
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Yerli uca dağların yıxılmasın!
Kölgәlik iri ağacın kәsilmәsin!
Ağ saqqallı atanın yeri cәnnәt olsun!
Ağ birçәkli ananın yeri cәnnәt olsun!
Axır gündә allaһ sizi pak imandan ayırmasın!
Ağ alnın önündә beş kәlmә dua etdik, qәbul olunsun!
Günaһınızı adı gözәl Mәһәmmәd Mustafa
üzü suyuna bağışlasın, xanım, һey!!!
Xanım, bir gün oğuzlar xәbərsiz otururkən yurdlarına düşmәn gәldi.
Onlar gecəylә qorxub köçdü. Qaçıb gedәrkən Aruz qocanın körpә oğlu
düşüb yolda qalır, bir şir tapıb götürür, bәslәyir...Bir müddәtdәn sonra
oğuz camaatı yenә öz yurduna qayıtdı. Oğuz xanın ilxıçısı gәlib xәbәr
gәtirdi. Dedi; «Xanım, qamışlıqdan bir şir çıxır, sıçrayıb qaçmağı adam
kimidir, atı vurub-basır, qanını sümürür».Aruz dedi: «Xanım, bu bәlkә
yerimizdən qaçanda düşub-itәn körpә oğlumdur?» Bәylәr atlandılar.
Şirin yatağı üzәrinə gәldilәr. Şiri qaçırıb, oğlanı tutdular. Aruz oğlanı
evinә gәtirdi. Şadlıq etdilər. Yemәk-içmək oldu. Amma oğlanı nә qәdәr
saxlayıb-ovundurdularsa, durmadı, şirin yataq yerinә qaçdı. Јenidәn
tutub gәtirdilәr.Dәdәm Qorqud gәldi. Dedi: «Oğlum, sәn insansan.
һeyvanla һәmsöһbәt olma. Gәl, yaxşı atlar min, yaxşı igidlәrlә birgə
çap! Böyuk qardaşının adı Qıyan Sәlcikdir, sənin adın Basat olsun!
Adını mәn verdim, yaşını allaһ versin!»
215- Oğuz camaatı bir gün yaylağa köçdu. Aruzun bir çobanı vardı.
Qonur qoca Sarı çoban deyәrdilәr adına. Oğuzlarınönündә bundan әvvәl
kimsә keçmәzdi. «Uzun bulağ» deyilәn mәşһur bir bulaq vardı. O
bulağa pәrilәr qonmuşdu. Birdәn qoyunlar ürkdü. Çoban qabaqdakı
tәkәyә һirslәidi, irәli getdi. Gördu ki, pәri qızlar qanad-qanada bağlayıb
uçurlar. Çoban öz yapıncısını üzәrlәrinә atdı. Pәri qızının birini tutdu.
Tamaһ salıb, qucaqladı... Qoyun ürkmәyə başladı. Çoban qoyunun
qabağına qaçdı. Pәri qızı qanad çalıb uçdu. Dedi: «Çoban, il tamam
olanda mәndәki әmanәtini gәl, al! Amma oğuzların başına bәla
gәtirdin!» Çobanın canına qorxu düşdü. Amma qızın ayrılığından bәnizi
saraldı.

102

Zaman gәldi, oğuzlar yenә yaylağa köçdülәr. Çoban yenә bu bulağa
gәldi. Yenә qoyun ürkdü. Çoban irәli gәldi. Gördü ki, bir әt toplusu
yatır, par-par parıldayır. Pәri qızı gәlib dedi: «Çoban, әmanәtin budur,
kәl kötur! Amma oğuzun başına bәla gәtirdin!»—dedi. Çoban bu әt
topasıiı görәndә tәәccublәndi. Geri dönüb, sapand daşına tutdu.
Vurduqca böyüdu; çoban Һәmin yığnağı qoydu, qaçdı; qoyunların
ardınca düşdü.Sәn demə, o zaman Bayındır xan bәylәrlә gәzmәyә
çıxıbmış. Bu bulağın üstünә gәldilәr. Gördülәr ki, bir tәәccüblü şey
yatır, başı-ayağı bilinmir. Çevrәyә aldılar. Bir igid atdan düşüb onu
tәrpәtdi-vurdu. Vurduqca böyüdü. Bir neçә igid dә düşüb vurdu. Onlar
vurduqca böyüdü. Aruz qoca da enib vurdu-silkәlәdi, birdәn maһmızı
һәmin şeyә toxundu.topasının pәrdәsi yarıldı, içindәn bir oğlan uşağı
çıxdı. Gövdәsi adam gövdәsi, təpәsindә bir gözü vardı. Aruz bu uşağı
götürüb әtәyinә sarıdı. Dedi: «Xanım, bunu mәnә verin, oğlum Basatla
böyüdüm!»
Bayındır xan: «Sәnin olsun!»—dedi.
Aruz Tәpәgözü götürüb evinә gәtirdi. Buyurdu, bir dayә
gәldi. Dayә әmcәyini ağzına verdi. Uşaq bir sordu, olan südünü içdi. İkinci dәfә sordu, qanını içdi; üçüncüdә canını aldı. Bir neçә dayә gәtirdilәr, Tәpәgöz onları һalak etdi. Gör~
dülәr olmur, «südlә bәslәyək»,—dedilәr. Gündә bir qazan süd
çatmırdı. Bәslədilәr, böyüdü, gәzmәyә başladı. Oğlan uşaqları ilə oynayırdı. Uşaqların birinin burnunu, birinin qulağını yemәyә başladı. Xülasə, camaat bunun әlindən zara
gәldi. Aciz qaldılar, Aruza şikayәt edib ağlaşdıdar. Aruz
Tәpәgözü döydü-söydü, belә һәrәkәtlәri qadağan etdi; Tәpәgöz
sözünə baxmadı. Axır ki, Aruz onu evindәn qovdu.
Tәpəgözün pәri anası gəlib oğlanın barmağına bir üzük keçirdi. «Oğul,
sәnә ox batmasın, bәdәnini qılınc kәsmәsin!» dedi.
Tәpәgöz oğuzların arasından çıxdı, bir uca dağda məskən
saldı. Yol kәsdi, adam oğurladı, böyük quldur -oldu. Üzәrinә
bir neçә adam göndәrdilәr. Ox atdılar, batmadı. Qılınc vurdular, kәsmәdi. Süngünü sancdılar, yerimәdi. Çoban-çoluq qal103

madı, Tәpәgöz һamısını yedi. Oğuzların içindә adam yemәyә
başladı. Oğuzlar yığışıb onun üzәrinə gәldilәr. Tәpәgöz görüb qəzәblәndi. Bir ağacı qoparıb yerindәn atdı, әlli-altmış adam һәlak elәdi. İgidlәrin başçısı Qazana elә zәrbә
vurdu, dünya başına daraldı.
Qazanın qardaşı Qaragünә Tәpәgözün әlindә mәğlub oldu. Dözәn oğlu
Alp Rüstәm һәlak oldu.
Uşun qoca oğlu kimi pәһlәvan onun әlindә öldü; onun iki qardaşı da
Tәpәgözün әlindә pak canını tapşırdı.
Dәmir donlu Mamaq onun әlindә mәһv oldu. Bığı qanlı Bükdüz Әmәn
dә Tәpәgöz tәrәfindәn mәğlub edildi. Tәpәgöz ağ saqqallı Aruz qocaya
qan qusdurdu. Qıyan Sәlçikin ödü yarıldı. Oğuzlar Tәpәközә һeç nә edә
bilmәdilәr, vaһimәyә düşüb qaçdılar. Tәpәgöz onların qarşısını aldı, geri
qaytardı. Xülasә, oğuzlar yeddi dәfә qaçdı, Tәpәgöz onların qarşısını
alıb, yeddi dәfә geri oturtdu. Oğuz yurdu Tәpәgözün әlindә әsir-yesir
olub qaldı. Gedib, Dәdә Qorqudu çağırdılar. Onunla danışdılar: «Gәlin,
pay ayıraq, xәraç verәk!»—dedilər. Dәdә Qorqudu Tәpәgözün yanına
göndәrdilәr. Gәldi, salam verdi. Dedi: «Oğul, Tәpәgöz, oğuz yurdu
әlindә әsir olub, viran qaldı. Sәnin ayağına mәpi göndәriblәr. Sәnә
vaxtaşırı pay verәk, deyirlәr» Tәpәgöz dedi: «Gündә altmış adam yığıb
verin yemәyә!» Dәdә Qorqud dedi: «Bu һesabla sәn adam qoymaz,
һamını yeyib qurtararsan. Amma gündә iki adamla beş yüz qoyun verә
bilәrik!»
Dәdә Qorqud belә deyәndә Tәpәgöz dedi: «Yaxşı, elə olsun! Lakin
mәnә һәm dә iki adam verin, yemәyimi bişirsin, mən yeyim!”
Dәdә Qorqud döndü, oğuz yurduna gәldi. Dedi: «Bunlu qoca ilә Yapaqlı
qocanı Tәpәgözә verin, xörәyini bişirsin! Bir dә gündə iki adamla beş
yüz qoyun istәyir». Camaat razılaşdı. Dörd oğlu olan birini verdi, üçü
qaldı. Üç oğlu olan birini verdi, ikisi qaldı. İki oğlu olan birini verdi,
biri qaldı.
Qapaqqan adlı bir kişi vardı. İki oğlu vardı. Bir oğlunu vermiş, biri
qalmışdı. İndi növbә dolanıb ona çatmışdı. Anası fәryad edib, zar-zar
ağladı. Sәn demə, xanım, Aruz oğlu Basat һarasa döyüşә kedibmiş; bu
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zaman gəlib çıxdı. Oğlanın anası dedi: «Basat indi çapqınçılıqdan gәlib.
Gedim, bәlkә mәnә bir әsir verdi, oğulcuğazımı qurtara bildim:»,
Basat qızıl naxışlı günlüyünü qurub oturmuşdu ki, gör-dülәr bir qadın
gәlir. İçәri, Basatın yanına gәldi, salam verdi, ağladı. Dedi;
Ovuclarına sığmır lәlәkli oxun,
Yekә tәkә buynuzundan bәrk yayın var.
İç Oğuzda, Daş Oğuzda bәllidir adın,
Aruz oğlu, igid Basat, kömәk et mәnә!
Basat dedi; «Nә istәyirsәn?» Qadın dedi; «Vәfasız dünya-da bir kişi
meydana çıxıb. Oğuz elini yaylağa köçmәyә qoymadı. Böyük iti polad
qılınclar bir tükünu kәsә bilmәdi. Qarğı nizә oynadanlar-dәrisini dәlә
bilmәdi, Qayın ağacından düzәlmiş oxları atanlar ona kar etmәdilәr.
İgidlәrin başçısı Qazana bir zәrbә vurdu, Qardaşı Qaragünә onun әlindә
әzildi. Bığı qanlı Bükdüz Әmәn onun әlindә döyüldu. Ağ saqqallı atan Aruza qan qusdurdu. Meydanda qardaşın Qıyan Sәl
cikin ödü yarıldı, can verdi. Qalın Oğuz bәylәrinin dә kimini şikәst etdi, kimini һәlak elәdi. Yeddi dәfә oğuz elini yerindәn qovdu. Xәrac istәdi, aldı. İndi gündә iki adam, beş
yüz qoyun istәyir. Bunlu qoca ilә Yapaqlı qocanı ona xidmәtçi
veriblәr. Dörd oğlu olan birini verdi. Üç olan birini verdi,
iki olan birini verdi. İki oğlum vardı, birini verdim, biri
qaldı. Növbə fırlanıb, mәnә çatıb. Onuda istәyirlәr. Xanım,
mәnә kömәk et!»
Basatın qaranlıq çökmüş gözlәri yaşla doldu. Qardaşından ötrü
söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişdir:
Qayalıq yerdә tikilmiş otaqlarını O zalım yıxmışdır yәqin, qardaş!
İti qaçan atlarını tövlәndәn
O zalım seçmişdir yәqin, qardaş! Tәkһürküclü dәvәlәri qatarından O
zalım ayırmışdır yәqin, qardaş! Şülәnlәrdә qırdırdığın qoyunları
0 zalım qırmışdır yәqin, qardaş! Fәrәһlәnib gәtirdiyin gәlinini
0 zalım sәndәn ayırmışdır yәqin, qardaş!
Ağ saqqallı atamı
«Oğul» deyә ağlatdın yәqin, qardaş!
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Ağca üzlü anamı sızlatdın yәqin, qardaş! Qarşıdakı uca dağımın zirvәsi
qardaş! İti axan gözәl suyumun daşqını qardaş! Güclü belimin qüvvәsi,
qaranlıq çökmuş gözlәrimin işığı,
qardaş!
«Qardaşımdan ayrıldım!» deyә çox ağladı, zarıldadı. Basat һәmin
qadına bir әsir verdi. «Get, oğlunu xilas et!»—dedi
Qadın әsiri götürüb gәldi, oğlu yerinә verdi. һәm dә Aruzu «oğlun
gəldi!» deyә muştuluqladı. Aruz sevindi. Qalın 0ğuz bәylәri Basatı
qaşıladılar. Basat atasının әlini öpdü. Ağlaşdılar, hönkürdülәr. Anasının
evinә gәldi. Anası oğlunu qarşılayıb qucaqladı. Basat anasının әlini
öpdü. Göruşüb-ağlaşdılar. Oğuz bәylәri toplaşdı. yemәk-içmәk
mәclislәri oldu. Basat dedi: «Bәylәr, qardaşımın qanını almaq üçun
Tәpәgözlә qarşılaşmaq istәyirəm. Nә deyirsiz?»
Qazan bәy burada söylәmiş, görәk, xanım, necә söyləmişdir:
Böyük nәһәnk oldu Tәpәgöz,
Göydә çevirdim, yıxa bilmәdim, Basat!
Böyük qaplan oldu Tәpәgöz,
Uca dağlarda fırlandıq, yıxa bilmәdim, Basat!
Quduz aslana döndü Tәpәköz,
Qalın qamışlıqda yıxa bilmәdim, Basat!
İgid olsan, yaxşıdır,
amma mәn Qazandan artıq olmazsan, Basat! Ağ saqqallı atanı
ağlatma!
Ağ birçәkli ananı zarıldatma!
Basat dedi: «Mütlәq gedәcәyәm!» Qazan dedi: «Özün bilәr-sәn». Atası
ağlayıb dedi: «Oğul, ocağımı saһibsiz qoyma, rәһm elә, getmә!» Basat
dedi: «Yox, ağ saqqallı әziz ata, gedirәm». Atasını eşitmәdi, paltarının
qolundan bir tutam ox çıxardı, qurşağına keçirdi. Qılıncını da qurşandı.
Yayını qoluna saldı. Әtәklәrini yığışdırdı. Atasının-anasının әlini öpdü,
һalallaşdı, «salamat qalın!»—dedi. Tәpәgözün olduğu Salaxana
qayasına gәldi. Gördü ki, Tәpәgöz arxasını günә verib yatır. Öz
belindәn çәkib bir ox çıxardı. Tәpәgözün çiyninә bir ox vurdu. Ox
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keçmәdi, parçalandı. Bir dә atdı. O da para-para oldu. Tәpәgöz qocalara
dedi: «Bu yerin milçәyi bizi dilxor etdi!» Basat bir dә atdı. O da
parçalandı, bir parçası Tәpəgözün qabağına düşdü. Tәpәgöz sıçradı,
baxdı. Basatı gördü, әlini әlinә çalıb qaһ-qaһla küldü. Qocalara dedi:
«Oğuzlardan bizә yenә bir yemәli-yetişmiş quzu gәlib». Basatı
qabağına qatıb tutdu. Boğazından yapışıb, yatağına gәtirtdi: Çәkmәsinin
boğazına soxdu. Dedi: «Ay qocalar, günorta üstü bunu mәnimçin şişkabab elәyin, yeyim». Yenә yuxuya getdi.
Basatın xәncәri vardı. Çәkmәnin boğazını yarıb içindәn çıxdı. Dedi:
«Ay qocalar, bunun ölümü nәdәndir?» Dedilәr: «Bilmirik. Amma
gözündәn başqa, ayrı yerdә әt yoxdur». Basat Tәpәgözün başı ucuna
gәldi. Göz qapağını qaldırdı. Baxdı gördü ki, gözü әtdәndir. Dedi: «Ay
qocalar, sünkünü oçağa qoyun, qızsın!» Süngünü ocağa saldılar, qızardı.
Basat әlinә aldı. Adı gözәl Mәһәmmәdә salavat çәkdi. Sün-günü
Tәpәgözün gözünә elә basdı ki, gözü mәһv oldu. Tәpәgöz elә nәrә
çәkdi ki, elә һayqırdı ki, dağ-daş әks-sәda verdi. Basat sıçradı.
Mağaraya qoyunların içinә düşdü. Tәpәgöz bildi ki, Basat mağaradadır.
Mağaranın qapısında durub, bir ayağını qapının bir yanına, birini digәr
yanına qoydu. Dedi: «Ay qoyunların başçıları әrkәçlәr, bir-bir gәlin,
keçin!» Bir-bir gәlib keçdilәr. һәr birinin başını sığalladı. «Toğ-lucuqlar,
var-dövlәtim qaşqa qoç, gәlin, keçin!»—dedi. Bir qoç yerindәn qalxdı,
buynuzlayıb irәli cumdu. Basat bir anda qoçu basıb kәsdi, dәrisini
çıxardı, quyruğu ilә başını dәridәn ayırmadı; dәrinin içinә girdi. Basat
Tәpәgözün önünә gәldi. Tәpәkez bildi ki, Basat dәri içindәdir. Dedi:
«Ay qaş-qa qoç, mәnim һәlak olacağımı һaradan bildin? Elә vurum sәni
mağara divarına ki, quyruğun mağaranı yağlasın!» Basat qoçun başını
Tәpәgözün әlinә uzatdı. Tәpәgöz qoçun buynuzun-dan bәrk tutdu.
Qaldıranda buynuzla dәri әlindә qaldı. Basat Tәpәgözün ayaqları
arasından sıçrayıb çıxdı. Tәpәgöz buynu-zu götürüb yerә çırpdı. Dedi:
«Oğlan, qurtuldunmu?» Basat de-di: «Tanrım qurtardı». Tәpәgöz dedi:
«Ay oğlan, al bu barma-ğımdakı üzüyü barmağına tax, sәnә ox vә qılınc
kar eylәmә-sin». Basat üzüyü alıb barmağına keçirdi. Tәpәgöz dedi:
«Oğ-lan, üzüyü alıb taxdınmı?» Basat dedi: «Taxdım». Tәpәgöz Ba107

satın üzәrinә atılıb, xәncәrlә vurub-kәsdi. Basat sıçrayıb kәnarda durdu,
gördü ki, üzük yenә Tәpәgözün ayağı altına düşüb qalıb.
Tәpəgöz dedi: «Qurtuldunmu?» Basat dedi: «Tanrım qurtar-dı».
Tәpәgöz dedi: «Oğlan o künbәzi görürsənmi?» Deyir: «Gö-rürәm».
Tәpәgöz dedi: «Mәnim xәzinәm var. Get möһürlә, o qo-calar
ҝeqürmәsinlәr!» Basat künbәzin içinә kirdi. Kerdü ki, qızıl-gümüş
yığılmışdır. Baxanda һәr şeyi unutdu. Tәpәgöz künbәzin qapısını tutdu:
Dedi: «Künbәzә girdinmi?» Basat dedi: «Girdim». Tәpәgöz dedi: «İndi
elә vurum ki, künbәzlә bir yerdә darmadağın olasan». Basat «lailaһә
ilallaһ, Mә-һәmmәdәn-rәsulallaһ!»— dedi. һәmin anda künbәz yarıldı,
yeddi yerdәn qapı açıldı. Basat qapıların birindәn çıxdı.
Tәpәgöz әlini künbəzə soxdu. Elә vurdu ki, künbəz alt-üst oldu.
Tәpәgöz dedi: «Oğlan, qurtuldunmu?» Basat dedi: «Tanrım qurtardı».
Tәpәgöz dedi: «Sәnə ölüm yoxmuş! 0 mağaranı görürsәnmi?» Basat
dedi: «Görürəm!» Dedi: «Orada iki qılınc var: biri qınlı, biri qınsız.
Mәnim başımı o qınsız qılınc kәsәr. Get, götur, mәnim başımı kәs!»
Basat mağara qapısına getdi. Gördü bir qınsız qılınc durmadan enirqalxır. Basat fikirləşdi: «Bununla eһtiyatlı olmalıyam!» Öz qılıncını
çıxardı, qarşısına tutdu. Qılıncı iki para oldu. Getdi, bir ağac gәtirdi,
qılıncın qabağına tutdu. Onu da iki para eylәdi. Sonra yayını әlinә aldı.
Oxla o qılınc asılan zәnciri vurdu. Qılınc yerә düşüb kömüldü. Öz
qılıncını qınına qoydu. һәmin qılıncın dәstәyindәn bәrk tutdu. Gәlib
dedi: «Ay Tәpәgöz, necәsәn?» Tәpәgöz dedi: «Ay oğlan, yenә
ölmәdinmi?» Basat dedi: «Tanrım qurtardı». Tәpәgöz dedi: «Sәnә ölüm
yoxmuş!»
Tәpәgöz çağırıb söylәmiş, görәk nә söylәyib demişdir:
Gözüm, gözüm, yalnız gözüm!
Yalnız gözlә mәn oğuz yurdunu әsir etdim!
Ala gözümdәn ayırdın, igid, mәni!
Şirin candan ayırsın tanrı sәni!
Belә ki mәn çәkirəm göz dәrdini,
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һeç igidә vermәsin tanrı göz, bu günü!
Tәpәgöz yenә dedi:
һardan gәldin sәn igid, yerin nә yerdir? Qaranlıq gecәdә yol azsan,
ümidin nәyәdir? Böyük bayraq götürәn xanınız kimdir
döyüş günü öndә?
Ağ saqqallı atanın adı nәdir?
İgid әgәr igid әrdәn ad gizlәtsә, eyibdir.
Adın nәdir, igid, söylә mәnә!
Tәpəgöz dedi: «Qurtuldunmu?» Basat dedi: «Tanrım qurtar-dı».
Tәpәgöz dedi: «Oğlan o künbәzi görürsənmi?» Deyir: «Gö-rürәm».
Tәpәgöz dedi: «Mәnim xәzinәm var. Get möһürlә, o qo-calar
ҝeqürmәsinlәr!» Basat künbәzin içinә kirdi. Kerdü ki, qızıl-gümüş
yığılmışdır. Baxanda һәr şeyi unutdu. Tәpәgöz künbәzin qapısını tutdu:
Dedi: «Künbәzә girdinmi?» Basat dedi: «Girdim». Tәpәgöz dedi: «İndi
elә vurum ki, künbәzlә bir yerdә darmadağın olasan». Basat «lailaһә
ilallaһ, Mә-һәmmәdәn-rәsulallaһ!»— dedi. һәmin anda künbәz yarıldı,
yeddi yerdәn qapı açıldı. Basat qapıların birindәn çıxdı.
Tәpәgöz әlini künbəzə soxdu. Elә vurdu ki, künbəz alt-üst oldu.
Tәpәgöz dedi: «Oğlan, qurtuldunmu?» Basat dedi: «Tanrım qurtardı».
Tәpәgöz dedi: «Sәnə ölüm yoxmuş! 0 mağaranı görürsәnmi?» Basat
dedi: «Görürəm!» Dedi: «Orada iki qılınc var: biri qınlı, biri qınsız.
Mәnim başımı o qınsız qılınc kәsәr. Get, götur, mәnim başımı kәs!»
Basat mağara qapısına getdi. Gördü bir qınsız qılınc durmadan enirqalxır. Basat fikirləşdi: «Bununla eһtiyatlı olmalıyam!» Öz qılıncını
çıxardı, qarşısına tutdu. Qılıncı iki para oldu. Getdi, bir ağac gәtirdi,
qılıncın qabağına tutdu. Onu da iki para eylәdi. Sonra yayını әlinә aldı.
Oxla o qılınc asılan zәnciri vurdu. Qılınc yerә düşüb kömüldü. Öz
qılıncını qınına qoydu. һәmin qılıncın dәstәyindәn bәrk tutdu. Gәlib
dedi: «Ay Tәpәgöz, necәsәn?» Tәpәgöz dedi: «Ay oğlan, yenә
ölmәdinmi?» Basat dedi: «Tanrım qurtardı». Tәpәgöz dedi: «Sәnә ölüm
yoxmuş!»
Tәpәgöz çağırıb söylәmiş, görәk nә söylәyib demişdir:
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Gözüm, gözüm, yalnız gözüm!
Yalnız gözlә mәn oğuz yurdunu әsir etdim!
Ala gözümdәn ayırdın, igid, mәni!
Şirin candan ayırsın tanrı sәni!
Belә ki mәn çәkirəm göz dәrdini,
һeç igidә vermәsin tanrı göz, bu günü!
Tәpәgöz yenә dedi:
һardan gәldin sәn igid, yerin nә yerdir? Qaranlıq gecәdә yol azsan,
ümidin nәyәdir? Böyük bayraq götürәn xanınız kimdir
döyüş günü öndә?
Ağ saqqallı atanın adı nәdir?
İgid әgәr igid әrdәn ad gizlәtsә, eyibdir.
Adın nәdir, igid, söylә mәnә!
Basat Təpəgözə söyləmiş, görәk, xanım, nə söyləmişdir:
Olduğum yer, yurdum mənim Günortacdır! Qaranlıq gecədә yol azsam,
ümidim allaһadır.
Böyük bayraq götürәn xanımız Bayındır xan,
Döyüş günü öndә gedәn qәһrәmanımız
Salur Qazan,
Anamın adını soruşsan,—Qaba ağacdır! Atamın adını soruşsan,—
Xaqan Aslandır! Mәnim adımı soruşursan,—Aruz oğlu Basatdır!
Tәpәgöz dedi: «Süd qardaşıyıq, qıyma mәnә!» Basat dedi:
Ay әbləһ, ağ saqqallı atamı ağladıbsan,
Ağ birçәkli, qoca anamı inlәdibsәn.
Doğma qardaşım Qıyan Sәlciki öldürmüsәn.
Ağca üzlü gәlnimi dul etmisәn.
Ala gözlü uşaqlarını yetim qoymusan.
Böyük, iti polad qılıncımı çәxmәyincә,
Qafalı-papaqlı başını kәsmәyincә.
Al qanını yer üzünә tökmәyincә,
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Qardaşım Qıyanın qanını almayınca
qoyarammı sağ qalasan,—qoymaram!
Tәpәgöz dә burada söylәyib demişdir:
Deyirdim ki, qalxıb yerimdәn durum,
Qalın Oğuz bәylәriylә əһdimi pozum, Qollarında şaһinləri öldürüm.
Bircә dәfә adam әtindən doyum.
Qalın Oğuz bәylәri üstümә gәlsә,
Deyirdim ki, qaçıb Salaxana qayasına girim. Mancanaqla ağır daşlar
atım,—deyirdim, Göydәn başıma düşәn daşla ölüm,—deyirdim.
Ala gözdən mәһrum etdin, igid, mәni!
Şirin candan məһrum etsin allaһ sәni!
Tәpәgöz bir daһa söylәyib demişdir:
Ağ saqqallı qocaları çox ağlatmışam,
Ağ saqqalın qarğışımı tutdu ola, gözüm, səni?
Ağ birçәkli qarıları çox ağlatmışam,
Anaların göz yaşımı tutdu ola, gözüm, sәni?
Bığ yeri tərlәmiş cavanları çox yemişәm,
Çavanlıqlarımı tutdu ola, gözüm, sәni?
Әllәri xınalı qızcığazları çox yemişәm,
Ovucları-qarışları tutdu ola, gözüm, sәni
Belә ki mәn çəkirәm gözümün göynәmini,
һeç kimә verməsin allaһ göz yükü, göz qәmini!
Gözüm, gözüm, ay gözüm! Yalnız gözüm!
Basat һirsləndi, yerindәn durub gәldi. Tәpәgözü nәr dәvə kimi dizi
üstünә çökdürdü. Tәpәgözün öz qılıncı ilә boynunu vurdu. Başını yayın
kirişinә taxdı, sürüyә-sürüyә mağara qa-pısına gәldi.
Basat Bunlu qoca ilə Yapaqlı qocanı oğuz elinә muştuluq-çu göndәrdi.
Onlar ağ-boz atlar minib çapdılar. Qalın Oğuz ellərinә xəbәr çatdı.
At ağızlı Aruz qocanın evinә çapar gәldi. Ona Basatın sevinc xəbәrini
verdi: «Muştuluq! Oğlun Tәpәgözü öldürdü!»
Qalın Oğuz bәylәri yetişdilәr. Salaxana qayasına gəldilәr. Tәpәgözün
başını ortaya gətirdilәr.
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Dədәm Qorqud gәlib şadlıq һavası çaldı. Mәrd igidlәrin başına nә
gәldiyini dedi-danışdı. Eləcә dә Basata xeyir-dua verdi: .
Qara Dağa yetәndә son, keçid versin!
Aşqın-daşqın sular keçsәn, keçid versin!
İgidliklә qardaşının qanını aldın! Qalın Oğuz bәylərini fәlakәtdәn
qurtardın. Qadir allaһ üzünü ağ etsin, Basat! dedi.
Sizә dә xeyir-dua verәk, xanım:
Ölüm gəldikdә sizi pak imandan ayırmasın!
Günaһınızı adı әziz Məһәmmәd Mustafaya
bağışlasın, xanım, һey!

BƏKIL OĞLU İMRANIN BOYU
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Qam Ғan oğlu Bayındır xan yerindәn durmuşdu. Yüksәk evini qara yer
üzәrindә ucaltmışdı. һündür alaçığı göy üzünә dirәnmişdi. Min yerdә
ipәk xalçalar döşәtdirmişdi. İç Oğuz vә Daş Oğuz bәylәri
toplaşmışdılar.Doqquz tümәnlik Gürcüstanın xәracı gәldi: bir at, bir
qılınc vә bir çomaq gәtirdilәr.Bayındır xan bәrk dilxor oldu. Dәdәm
Qorqud gәldi, şadlıq һavası çaldı. «Xanım, niyә qanın qaralıb?»—dedi.
Dedi: «Necә qaralmasın, һәr il qızıl-gümüş gәlirdi, cavanlarabәylәrә verirdik, xatirlәri şad olurdu. İndi bunları kimәverәk ki,
onunçun xoş olsun?»Dәdә Qorqud dedi: «Xanım, bunun üçünü dә bir
igidә verәk, oğuz elinә qarovul çәksin!» Bayındır xan «Kimә verәk?»—
dedi, sağına-soluna baxdı. һeç kim razı olmadı. Bәkil deyilәn bir igid
vardı. Ona baxdı, dedi: «Sәn nә deyirsәn?» Bәkil razı oldu. Qalxdı, yeri
öpdü. Dәdәm Qorqud gәtirilәn qılıncı onun belinә bağladı. Çomağı
çiyninә saldı, yayı qoluna keçirdi.
Bәkil şaһanә ayğırı çәkdirib mindi. Qoһum-әqrәbasını ayırdı, ev-eşiyini
yığışdırdı, oğuz elindәn köçdü. Bәrdәyә, Gәncәyә gedib, mәskәn saldı.
Kedib doqquz tümәnlik Gürcüstan sәrһәdindә çadır qurdu.
Qarovulçuluq elәdi. Buralara yad-kafir gәlsә idi, başını Oğuz elinә
һәdiyyә göndәrirdi. İldә bir dәfә Bayındır xanın divanına gedirdi. Bir
dәfә yenә Bayındır xandan adam gәldi ki, tez gәl. Bәkil dә gәldi.
һәdiyyәlәrini yerә qoydu. Bayındır xanın әlini öpdü. Xan da Bәkili
qonaq etdi. Yaxşı at, yaxşı qaftan, bolluca xәrclik verdi. Üç gün tam
әzizlәdi, һörmәt etdi. «Bәkili üç gün dә ov әti ilә qonaq elәyәk,
bәylәr!»—dedi. Ova һazırlıq üçün car çәkildi. Elә ki, ov һazırlığı
tamam oldu, kimi atını, kimi qılıicını, kimisi dә yay çәkib ox atmağını
tәriflәdi. Salur Qazan nә özünü, nә atını tәriflәdi. Amma bәylәrin
һünәrindәn danışdı.
Üç yüz altmış altı igid ova atlansa, geyik üzәrinә yürüş olsa, Bәkil yay
qurmaz, ox atmazdı. Elә yayı bilәyindәn çıxarıb, buğanın sığının
boynuna atardı, çәkib durquzardı. Arıq olsa, qulağını dәlәrdi ki, ovda
bәlli olsun. Amma kök olsa, boğazlayıb kәsәrdi.Bәylәr, qulağı deşik
geyik ovlayanda: «Bu, Bәkilin nişan etdiyidir»—deyә ona
göndәrәrdilәr.Qazan bәy dedi: «Bu һünәr atındır, ya igidindir?» Dedilәr:
«Xanım, igidindir!» Xan dedi: «Yox, at işlәmәsә, әr öyünmәz. һünәr
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atındır». Bu söz Bәkilә xoş gәlmәdi. Dedi: «İgidlәr içindә bizi bәdnam
edib, quşqunumuzadәk1 palçığa batırdın». Bayındır xanın һәdiyyәsini
önünә tökdü; xandan küsdü, divan-dan çıxdı. Atını gәtirdilәr. Ala gözlü
igidlәrini dә götürüb evinә gәldi. Oğlanları qarşısına gәldi, onları
oxşamadı. Ağ üzlü xanımı ilә danışmadı. Qadın burada söylәmiş, görәk,
xanım, nә söylәmişdir:
Qızıl taxtımın yiyәsi, igid bәyim!
Göz açaraq gördüyüm,
Könül verib sevdiyim,
Qalxaraq yerindәn durub gәldin.
Ala gözlü igidlәrini yanına saldın. Arqubeldәn, Ala Dağdan gecә aşdın.
Coşqun axan gözәl sudan kecә keçdin.
Ağ alınlı Bayındır. xanın divanına
gecә getdin, bәylәr ilә yedin-içdin.
һәrә öz qoһum-qardaşı ilә deyib-güldümü? Qәriblikdә tәklәnmәk
xәtrinә dәydimi?
һanı, xanım, altında yaxşı atın yoxdur! Alnını örtәn qızıl işıqlı zireһin
yoxdur!
Ala gözlü bәylәrini oxşamırsan,
Ağca üzlü sevgilinlә danışmırsan,
һalın niyә belәdir?

Bәkil söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişdir:
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Qalxaraq yerimdәn durub getdim,
Qarayallı gözәl Qazlıq atı mindim.
Arqubeldәn, Ala Dağdan gecә keçdim.
Coşqun axan gözәl sudan ötüb-keçdim.
Ağ alınlı Bayındırın divanına çapar yetdim.
Ala gözlü bәylәrlә yedim-içdim.
һәr kәsi öz qoһum-qardaşıyla meһriban gördüm.
Bizdən tamam üz döndәribdir xan, gördüm.
Elimi-günümü köçürüb gәlin,
Doqquz tümәnlik Gürcüstana gedәk,
Oğuz elindәn üz döndәrdim, qәti bilin!
Arvadı dedi: «İgidim, bәy igidim! Padşaһlar allaһın köl-gәsidir.
Padşaһına ağ olanın işi düz gәtirmәz. Tәmiz ürәkdә pas olsa, şәrab açar.
Sәn gedәli, xanım, çılpaq qalan uca dağların ovlanmayıbdır. Ova atlan
çıx, könlün açılsın!»
Bәkil gördü ki, arvadın ağlı-başı yaxşıdır. Qazlıq atını çәkdirib mindi.
Ova getdi.
Ov ovlayıb gәzәrkәn qabağına bir yaralı geyik çıxdı. Bәkil onun üstünә
at saldı. Buğanın arxasından yetişdi. Yay girişini boynuna atdı. Buğa
acıqlanmışdı. Özünü uca bir yerdәn atdı. Bәkil atın ҹilovunu saxlaya
bilmәyib, keyiklә bәra-bәr uçundu. Sağ oyluğu qayaya toxunub sındı.
Bәkil ayağa durub ağladı. Dedi: «Böyük oğlum, böyuk qardaşım da
yoxdur!..» Sonra paltarının qolundan bez çıxarıb, atının tәrkindәki qayışları dartıb qırdı. Qaftanının altından ayağını ata bәrk
sarıdı. Var qüvvәsi ilә atının yalına sәrildi. Ovçulardan ayrı düşmüş Bәkilin sinәbağısı surüşub boğazına keçdi. Yaşadığı saһәyә yaxınlaşdı. Oğlu İmran pәһlәvan atasının
qarşısına gәldi. Gördü bәnizi saralmışdır, sinәbağı boğazına keçmişdir. Oğlan burada Bәkilin yoldaşlarını soruşub
söylәmiş görәk, xanım, nә söylәmişdir:
Qalxaraq yerindon durub gәldin,
Qara yallı gözәl Qazlıq atını mindin.
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Yalçın uca dağlar әtәyinә ova getdin.
Qara donlu kafirlərlә rastlaşdınmı?
Ala gözlü igidlәrini qırdırdınmı?
Öz dilinlә bir neçә söz söylә mәnә!
Qara başım qurban olsun, ağam, sәnә!
Bәkil oğluna söyləmiş, görək, xanım, nә söylәmiş, demiş-dir:
Oğul, ay oğul!
Qalxıb yerimdәn durdum, gәldim.
Uca dağların döşünə ova çıxdım.
Qara donlu kafirlərə uğramadım.
Ala gözlü igidlərimi qırdırmadım.
Sağ-salamatdır, igidlərim, qəmlәnmə!
Üç gündür ki, zavalım yox, xəstəyәm!
Oğul, at üzərindən götür mәni, yatağa sal!—dedi.
Aslan balası yenә aslandır. Atasını atın üstündən qarma-layıb tutdu,
yatağına gәtirdi; cübbәsini üzәrinә atdı. Qapını örtdü.
Bu yandan igid bәylər gördülər ki, ov pozulmuşdur; һər bi-ri öz evinә
gәldi.
Bәkil beş gün öz divanına çıxmadı, Ayağının sındığını kimsәyә demәdi.
Bir gecә döşәk üstündә bərk-bәrk inlәdi, aһ-vay etdi. Arvadı dedi: «İgid
bәyim, sürü ilә düşmәn gәlsәydi, qorxmazdın. Atına iti ox dәysəydi,
әyilmәzdin. Adam öz quca-ğında yatan һalal arvadına da sirrini
demәzmi? Sәnә nə olub?» Bәkil dedi: «Gözəlim, atdan düşdüm, ayağım
sındı».Arvad əlini əlinə vurub, qaravaşa xəbәr verdi. Qaravaş da çıxıb
qapıçıya söylәdi. Otuz iki dişdәn çıxan söz bütün camaat arasında
yayıldı: «Bəkil atdan yıxılıb, ayağı sınıbdır»...
Deyilәnә görә, kafirin casusu vardı, Bu xәbəri eşidib getdi, tәkürә xәbәr
verdi. Tәkür dedi; «Qalxıb yerinizdәn durun, yatan yerdә Bәkil bәyi
tutun! Ağ әllәrini qollarından bağla-yın. Kecikmәdәn gözәl başını kәsin.
Al qanını yer üzünә tö-kün. Elini-yurdunu çapıb talayın. Qız-gәlinini
әsir edin!
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Bәkilin dә orada casusu vardı. Bәkilә xәbәr köndәrdi. Dedi: «Başınıza
çarә eylәyin, üstünuzә düşmәn gәlir». Bәkil yuxarı baxdı; «göy uzaq,
yerdә bərk!»—deyә düşündü. Oğlunu ya-nına çağırıb söylәmiş, görәk,
xanım, nə söyləyib demişdir:
Oğul, oğul, ay oğul!
Qaranlıq çökmuş gözümün işığı oğul!
Güclü belimin qüvvəsi oğul!
Gör axırda nәlәr oldu,
Mənim başıma nәlәr gәldi.
Oğul, qalxaraq yerimdәn durub getdim,
Boynu sınsın, o gözәl Al ayğırı mindim.
Ov ovlayıb quş vurarkәn yoruldu,
surüşәrәk mәni yerә
vurdu.
Sağ oyluğum sındı,
Gör, bәlalı başıma nәlәr gәldi.
Uca dağlardan xәbәr aşmışdır,
Aşqın-daşqın sulardan xәbәr keçmişdir.
Dәmir Qanı Dərbənddәn xəbәr getmişdir.
Alca atlı Şöklü Məlik bərk pusqu qurmuşdur.
Pusduğu vaxtdan uca dağlara duman düşmuşdür.
«Yatdığı yerdә Bәkil bәyi tutun!»—demişdir,
«Ağ əllәrini qollarından bağlayın!»—demişdir
«Qan töküb yerini-yurdunu çapın!»—demişdir.
«Ağ üzlü qız-gәlinin әsir tutun!»—demişdir.
Oğul, qalxaraq yerindәn dur gәl!
Qarayallı gözәl Qazlıq atını min!
Yalçın qayalı Ala dağı gecәylә aşıb,
Ağ alınlı Bayındır xanın divanına get!
Әdəb-ərkanla Bayındır xana salam ver!
Bәylər bәyi olan Qazanın әlin öp!
«Ağ saqqallı atam xәstәdir», söylә,
Qazan bәy mütlәq mәnә yetişsin,—söylә!
Gəlmәsәn, yurdumuz talandı,—söylә,—
Qız-gәlinim әsir getdi özgә elə!
Bu yerdә oğlan atasına söyləmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş, demişdir:
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Ata, nә söylәyir, nә danışırsan?
Ürәyimi, bağrımı nә dağlayırsan?
Qalxaraq öz yerimdәn çox durmuşam,
Qarayallı Qazlıq atıma çox minmişәm.
Arqubeli, Ala dağı ov xәtrinә aşmamışam.
Ağ alınlı Bayındırın divanına getmәmişәm.
Qazan kimdir? Mən onun әlini öpməmişәm.
Altındakı Al ayğırını mәnә ver,
Elә çapım, bassın onu qoy qan-tər!
Әynindәki dәmir donunu mәnә ver,
Qolçaq, yaxa tikdirim mən sәninçin!
Böyük, iti polad qılıncı mәnә ver,
Bircә anda başlar kәsim sәninçin!
Qarğı budağından olan süngünü ver mәnә,
Sancım onu mən sәninçin düşmәn köksünə Ağ lәlәkli iti oxunu ver
mәnә,
Atıb sancım istədiyin düşmәnə!
Ala gözlü üç yüz igidi qoş mәnә, Mәһәmmәd dini yolunda döyüşüm
mən
Bәkil dedi: «Ölüm ağzın üçün, oğul! Bәlkә dә mәnim keçmiş günlәrimi
xatırlatmayacaqsan... Aya, geyimimi gәtirin, oğlum geysin! Al ayğırımı
gәtirin, oğlum minsin! El vaһimәyə düş-mәmiş oğlum gedib döyüş
meydanına girsin!»
Oğlanı geyindirib-keçindirdilər. Gәlib ata-anası ilә gö-rüşdu. Әllәrini
öpdü. Üç yüz igidi yanına salıb, döyüş meyda-nına getdi.
Al ayğır düşmәn qoxusu һiss edәndә ayağını yerә döyәrdi, tozu göyә
çıxardı.
Kafirlәr dedi: «Bu at Bəkilindir, biz qaçırıq». Tәkür dedi: «Әdә, yaxşı
baxın. Bu gәlәn Bәkilsә, sizdәn әvvәl mәn qaçıram».
247- Gözətçi gözlədi, Gördü ki , at Bəkilindir, ancaq Bəkil üstündə
deyil. Atın belindəki quş kimi bir oğlandır. Gəlib təkürə xəbər verdi.
Dedi: “ At , yaraq və işıqlı zireh Bəkilindir, Bəkil içində deyil!” Təkür
dedi: “ Yüz adam seçin , gurultu qoparıb hay-küy salın, oğlanı
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qorxudun. Oğlan quş ürəkli olar , meydanı qoyub qaçaçcaq”. Yüz kafir
seçilib oğlanın üzərinə gəldi. Kafir oğlana söyləmiş , görək nə
söyləmişdir:
Oğlan , oğlan , ay oğlan
Haramzada oğlan!
Altında Al ayğırı arıq oğlan.
Böyük , iti polad qılıncı gödək oğlan!
Əlindəki süngüsü sınıq oğlan!
Dәstәyi ağ tozlu yayı nazik oğlan.
' Bilәyindә doxsan oxu seyrәk oğlan!
Yanındakı yoldaşları çılpaq oğlan!
Qaranlıq çökmuş gözlәri çökük oğlan!
Şöklü Mәlik sәni möһkәm pusmuş, Meydandakı o oğlanı tutun, demiş,
Әllәrini-qollarını bağlayın, demiş.
Bircә anda gözәl başını kәsin, demiş.
Al qanını üzünә axıdın, demiş...
Ağ saqqallı atan varsa, ağlatma!
Ağ birçәkli anan varsa, inlәtmә!
Yalqız igid alp1 olmaz,
Yovşan dibi bәrk olmaz.
Әcәli çatmış әblәһ oğlu әblәһ,
Qayıdıb, dön burdan geri!
Oğlan da burada söylәmiş, görәk, nә söylәyib, demişdir:
Ey itim kafir, mirzә-һәrzә danışma!
Altımda Al ayğırımı nә bәyәnmirsәn?
sәni görub oynayır.
Әynimdәki dәmir donum çiynimi qısır,
Böyük iti polad qılıncım qınını doğrayır.
Qarğı budağından süngümü nә bәyәnmirsәn? Köksünü dәlәrәk göyә
fırladar.
Dәstәyi ağ tozlu bәrk yayım zar-zar inlәyir, Oxlarım öz qabının kişini
dәlir.
Yanımda igidlәrim döyüş istәyir.
İgid adama һәdә-qorxu gәlmәk eyibdir.
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Ay kafir, bәri gәl, döyüşәk!
Kafir dedi; «Oğuzun arsızı türkmanın dәlisinә bәnzәyir, buna bax a!..»
Tәkür dedi: «Gedin soruşun, oğlan Bәkilin nәyidir?» Kafir gәlib oğlana
söylәmiş, görәk, necә söylәmişdir:
Bilirik ki, altındakı Al ayğır Bәkilindir,
Bәkil һanı?
Böyük, iti polad qılınҹın Bәkilindir,
Bәkil һanı?
Әynindәki dәmir donun Bәkilindir,
Bәkil һanı?
Yanındakı igidlәrin Bәkilindir,
Bәkil һanı?
Әgәr Bәkil burdadırsa,
kecәyәdәk biz vuruşaq.
Dәstәyi ağ tozlu olan
bәrk yaylar dartışdıraq.
Ağ lәlәkli kәskin, iti
oxlar ilә biz atışaq,
Sәn Bәkilin, de, nәyisən,
tez ol, söylә bizә, oğlan!
Bәkilin oğlu burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söyləmiş, demişdir:
«Ay kafir, sәn mәni tanımırsanmı? Ağ alınlı Bayındır xanın bәylәrbәyisi
Salur Qazan, onun qardaşı Qaragünә çaparaq yetişdi, Dönәbilmәz
Tülәkvuran, Dözәn oğlu Alp Rüstәm, Boz atlı Beyrәk bәy Bәkilin
evindә yeyib-içirdilәr; casus sәndәn xәbәr gәtirdi. Altındakı Al ayğıra
Bәkil mәni mindirdi. Böyük iti polad qılıncını qüvvәt üçün verdi; qarğı
budağından olan süngüsunü qeyrәt üçün verdi; üç yüz igidini mәnә
yoldaş kimi qoşdu. Mәn Bәkilin oğluyam, ay kafir! Bәri gәl, döyüşәk!»

Kafir tәkür dedi: «һәlә bir döz, әblәһ oğlu, mәn sәnә gәlim çatım!» Altı
pәrli gürzünü әlә alıb, atını oğlanın üzәrinә sürdü. Oğlan qalxanını
120

gürzün qabağına tutdu. Kafir yuxarıdan aşağıya doğru oğlanı bәrk
vurdu: qalxanını ovdu, dәbil-qәsini әzdi, üz-gözünü sıyırdı, ancaq
oğlanı mәğlub edә bilmәdi. Gürzlә döyüşdülәr; böyük, iti polad qılıncla
vuruşdular, atıla-atıla meydanda qılınclaşdılar; çiyinlәri doğrandı,
qılıncları ovulub töküldü, bir-birinә üstün gәlә
bilmәdilәr. Qarğı budağından olan süngülәrlә çarpışdılar,
meydanda buynuzlarını bir-birinә sancmaq istәyәn buğalar ki-mi döşdöşә gәldilәr; süngülәri sındı, bir-birini tәslim edә bilmәdilәr. At
üzәrindәn bir-birilә qapışıb-dartışdılar. Kafirin gücü çox idi, oğlan әldәn
düşdü. Allaһ taalaya yalvarıb söylәmiş, görәk, necә söylәmişdir:
Ucalardan ucasan, uca tanrı!
Kimsә bilmәz necәsәn, gözәl tanrı!
Sәn Adәmә tac verdin,
Şeytana lәnәt etdin.
Bir günaһdan ötrü qapından qovdun.
İbraһimi tutdurdun,
Xam genә bürüdün.
Götürüb oda atdırdın*.
Odu gülşәnә döndәrdin
Birliyinә sığındım, әziz allaһ,
mәnә kömәk et!
Kafir dedi: «Oğlan, mәğlub olanda allaһınamı yalvarır-san? Sәnin bir
allaһın varsa, mәnim yetmiş iki bütxanәm var!» Oğlan dedi: «Ey lәnәtә
gәlmiş azğın, sәn bütlәrinә yalvarır-san, mәn varlıqları yoxdan var edәn
allaһıma sığınıram».
Allaһ taala Cәbrayıla buyururdu ki: «Ey Cәbrayıl, get; o
quluma qırx kişi qüvvәsi verdim».
Oğlan kafiri götürüb yerә vurdu. Burnundan qanı düdük ki-mi
şoruldadı. İmran sıçrayıb kafirin boğazını şaһin kimi әlə keçirdi.
Kafir dedi: «İgid, aman ver, sizin dininiz һansıdır? Qәbul edirәm».
Barmaq qaldırıb şәһadәtini1 söylәdi, müsәlman oldu. Qalan kafirlәr
bunu bildilәr, meydanı qoyub qaçdılar.
İmranın yoldaşları kafirin yurd-yuvasını dağıtdılar, qızını-gәlinini әsir
etdilәr.
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Oğlan öz atasına muştuluqçu göndәrdi ki, döyüşdә qalib çıxdım. Ağ
saqqallı atası onu qarşılayıb, boynunu qucaqladı. Dönüb evlәrinә
gәldilәr. Atası uca dağda oğlan üçün yaylaq ayırdı. İti gedәn Qaracıq
atlar üçün tövlә ayırdı. Ağ üzlü oğluna şülәnlik üçün ağca qoyunlar
ayırdı. Ala gözlü oğluna al örtüklü gәlin aldı. Ağ alınlı Bayındır xan
üçün pay ayırdı; oğlunu götürüb, onun divanına getdi. Әlini öpdü.
Padşaһ Qazan oğlu Uruzun sağ yanında ona yer göstərdi. Gözәl naxışlı
cübbә-çuxa geyindirdi.
Dәdәm Qorqud gәlib şadlıq һavası çaldı. Bu oğuznamәni düzdü-qoşdu,
«Bәkil oğlu İmranın olsun!»—dedi. İgidlәrin başına nә gәldiyini
söylәdi. Xeyir-dua verәk, xanım!
Yerli uca dağların yıxılmasın! Kölgәlik iri ağacın kәsilmәsin!
Allaһ verәn ümidin üzülmәsin! Günaһınızı adı gözәl Mәһәmmәdә
bağışlasın allaһ, xanım, һey!!

UŞUN QOCA OĞLU SƏYRƏK BOYU
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Oğuzların zamanında Uşun qoca deyilon bir kişi vardı. Övladdan iki
oğlu vardı. Böyük oğlunun adı Әyrәk idi. Pəһlәvan, cәsur yaxşı bir igid
idi, һaçan istәsə, Bayındır xanın divanına gedib-gәlirdi. Bəylәrbәyi olan
Qazanın divanında onun üçün qapı-baca yox idi, Bәyləri aşağı başda
qoyub, Qazanın lap önundә otu-rurdu. һeç kimә qaynayıbqarışmırdı.Xanım, yenә bir gün Әyrәk bәylәri qoyub yuxarı başa
keçәndә Tәrsuzamış deyilən bir oğuz igidi dedi; «Ay Uşuk qocanın
oğlu, bu oturan bәylər һәr biri oturduğu yeri qılıncı ilә, çörәyi ilə
alıbdır. Әyә, sәn başmı kәsdin, qanmı tökdün, acmı doydurdun, yalın
adammı geyindirdin?»
255- Әyrәk dedi: «Ay Tәrsuzamış, baş kәsib-qan tökmək һunərdirmi?»
Dedi: «Bәli, əlbәttә, һünәrdir!» Tәrsuzamışın sözü Әyrәyə tәsir elәdi.
Durdu Qazan bәydәn yürüş üçün icazə istәdi. İzn verildi. Çağırdılar,
döyüşçülәr yığıldı. Üç yüz nizәli seçmə igid Әyrəyin yanında cəmləşdi.
Meyxanada beş gün yemәk-içmәk oldu. Ondan sonra Şirokuz
kәnarından Göycә dәnizәdәk1 saһәni çapıb-taladılar. Böyuk qәnimәt
әldә etdilәr. Әyrәyin yolu Әlincә qalasına düşdü. Qara tәkür orada bir
qoruq düzәltdirmişdi... Quşlardan bu dairәyə qaz; toyuq; һeyvanlardan
geyik, dovşan doldurub, buranı oğuz igidlәri üçün tәlә etmişdi.Uşun
qoca oğlunun da yolu bu qoruğa düşdü. Qoruğun qapısını sındırdılar.
Sığın-geyik, qaz-toyuq qırdılar; yedilәr-içdilәr. Atlarının yәһәrlәrini
götürdülər, öz geyimlәrini çıxardılar.Qara tәkurun casusu vardı, bunları
gördü. Gәlib dedi: «Aya, oğuzlardan bir bölük atlı kәlin. Qoruğun
qapısını sındırdılar, atlarının yәһәrini götürüb, geyimlәrinn çıxartdılar.
Әdә, nә durursuz?»Altı yüz qara donlu kәfir bunların üzәrinә һücum
etdi. İgidlәri qırdılar, Әyrəyi tutdular. Әlincә qalasında ziidana saldılar.
Uca-uca dağlardan, aşqın-daşqın sulardan xәbәr keçdi. Qalın Oğuz
ellәrinә xәbәr çatdı. Uşun qocanın һündür evi önündә şivәn qopdu.
Qaza bәnzәr qızı-gәlini ağ çıxarıb qara geydi. Uşun qoca Әyrәyin ağca
üzlü anası ilә «Oğul, oğul!»—deyə һönkürtü ilә ağlaşdılar.Yiyәsi olan
böyüyür, qabırğalı boy atır. Deyilәnә görә, xanım, Uşun qocanın kiçik
oğlu Sәyrәk yaxşı, pәһlәvan cüssәli cәsur bir igid oldu. Bir gün yolu bir
yığıncağa düşdü, oturdular. yeyib-içdilәr. Sәyrәk sərxoş oldu. Bayıra —
ayaq yoluna çıxdı. Gördü ki, yetim bir oğlan bir qızla dalaşır. «Әyә, sizә
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nә olub?»—deyә bir şillә birinә, bir şillә də o birinә vurdu. Köһnә
donun biti, yetim oğlanın dili acı olar. Yetim dedi: «Ә, bizim
yetimliyimiz bəs deyil? Bizi niyә vurursan? һünәrin varsa, qardaşın
Әlincә qalasında әsirdir, get, onu qurtar!»
Sәyrәk dedi: «Әdә, qardaşımın adı nәdir?» Dedi: «Әyrəkdir». Sәyrәk
öz-özünә dedi: «Әyrәyә Sәyrәk yaraşır; qardaşım sağmış, daһa fikir
elәmәrәm. Qardaşsız oğuz elindә durmaram, Qaranlıq çökmüş
gözlәrimin işığı qardaş!» deyib ağladı. İçәriyә—mәclisә gәldi.
Oturanlardan icazә istәdi. «Bәylәr, salamat qalın!»—dedi. Atını
gәtirdilәr, mindi; çapıb atasının evinә gәldi. Atından düşdü. Anasının
dilini arayıb, bir söz eşitmәk istәdi. Sәyrək burada görәk nә söylәmiş,
nә söylәyib demişdir:
Qalxaraq, ay ana, yerimdәn durub Qarayallı gözәl Qazlıq atımı mindim.
Çarpaz yatan Ala Dağın
әtәyinә getdim.
Qalın Oğuz elindә bir mәclis varmış,
ora düşdüm,
Yemәk-içmәk vaxtı ağ-boz atlı
bir çapar gәldi.
Dedi, «Әyrәk» adlı bir igid çoxdan әsir idi,
Allaһın kömәyilә dustaqlıqdan çıxıb gәlib.
Böyük-kiçik qalmayıb;
һamı getdi o igidin qarşısına.
Ana, mәn dә gedimmi, nә deyirsən?
Anası burada söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişdir:
Ağzın üçün ölüm, oğul!
Dilin üçün ölüm, oğul!
Qarşıdakı uca dağın yıxılmışdı,
ucaldı axır!
Coşğun axan gözәl suyun qurumuşdu,
çağladı axır!
İri ağacda qol-budağın qurumuşdu,
cücәrib-göyәrdi axır!
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Qalın Oğuz bәylәri ilә sәn dә get, oğul!
O igidә çatan kimi ağ atından en, oğul!
Әllә görüş, o igidә salam ver,
Әlini öpüb, boynunu da qucaqla!
Uca dağımın başısan, söylә!
Nә durmusan, oğul, atını çap, get!
Oğlan anasına söylәmiş, görәk, nә söylәyib demişdir:
Ana, ağzın qurusun!
Ana, dilin çürüsün!
Mәnim öz qardaşım varmış,
yolumdan qayıtmaram!
Oğuz elindә qardaşsız durmaram!
Ana һaqqı, tanrı һaqqı olmasaydı,
Beyük, iti polad qılıncımı götürәrdim,
Bircә anda gözәl başını kәsәrdim,
Al qanını yer üzünә tökәrdim,
ana, zalım ana!
Atası dedi: «Yanlış xəbәrdir, oğul. Qaçıb gәlәn sәnin böyük qardaşın
deyil, ayrısıdır. Mәnim kimi ağ saqqallı atanı ağlatma! Qocalmış ananı
inlәtmә!» Oğlan burada söylәyib demişdir:
Üç yuz altmış altı igid ova çıxsa
Keyik sürüsü üstündә һay-küy qalxsa, Qardaşlı igidlәr inamla qalxıb
vurur. Qardaşsızın әnsәsinә yumruq vursalar,
Ağladıqça dörd yanına baxıb durur, Gözlәrindәn dayanmadan acı yaşlar
axıdır. Ala gözlü oğlunuzla görüşәnәdәk Bәy ata, xanım ana, salamat
qalın!
Ata-ana «yanlış xəbәrdir, getmә, oğul!» dedilәr. Oğlan:
«Mәni yolumdan elәmәyin. Qardaşım tutulan qalaya getmәyincә,
onun ölü, ya diri olduğunu bilmәyincә, ölübsә qanını almayınca Qalın Oğuz elinə qayıtmaram!»—dedi.
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Ata-ana ağlaşıb Qazan uçün adam saldılar. «Oğlan qarda-şını yada salıb
gedir. Bizә nә mәslәһət verirsәn?»—dedilәr. Qazan dedi: «Ayağına әt
tuşağı vurun!»*
Nişanlısı vardı, tez yır-yığış edıb, Səyrәyi evlәndirdilәr. Atdan ayğır,
dәvәdәn buqra, qoyundan qoç kәsdirdilәr: Oğlanı gәlin otağına saldılar.
Qızla yorğan-döşəyə girәndә oğlan qılıncını çıxardı, qızla özü arasında
qoydu. Qız dedi: «Qılıncını qınına qoy, igid, murad ver, murad al, birbirimizә sarılaq!» Oğlan dedi: «Ay әblәһ qızı, qardaşımın uzünü
görmәyincә, ölmüşsә, qanını almayınca muradıma çatsam, qoy
qılıncımla doğranım, oxuma sancılım, oğlum doğulmasın, doğularsa on
yaşına çatmasın!» Dedi vә ayağa durdu, tövlәdәn
bir şaһanә at çıxardı, yәһərlәdi, döyüş paltarını geyindi.
Dizlәrinә, qollarına zireһ qapaqlar bağladı. Dedi: «Qız, sәn
mәnim üçün bir il yola bax! Bir ildә gәlmәsәm, iki il bax! İki
ildә gәlmәsәm, üç il bax! Gәlmәsәm, o vaxt bil ki, ölmüşәm.
Ayğır atımı kәsdirib, eһsanımı ver! Gözün kimi tutarsa, könlün kimi sevәrsә, ona get!» Qız burada söylәmiş, görәk, xanım,
nә söylәmişdir:
İgidim, mәn sәni bir il gözlәrәm,
Bir ilә gәlmәsәn, iki il gözlәrəm.
İki ilə gәlmәsәn, uç-dörd il közlərәm.
Dörd il yox, beş-altı il gözlәrәm.
Altı yolun ayrıcında çadır quraram, Gedәndәn gәlәndәn xәbәr
soruşaram.
Xeyir xәbər gәtirәnә at, don verәrәm,
qaftanlar
geydirәrәm.
Şәr xəbәr gәtirәnin başını kәsәrәm.
Erkәk bir milçәk dә sinәmә qondurmaram. Murad verib, murad al,
sonra get, igidim!
Oğlan dedi: «Ay yaramaz qızı, qardaşımın başına and içmişәm, dediyimdәn dönmәrәm!»
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Qız öz-özünә dedi: «Mәnә qәdәmi uğursuz gәlin deyincә, utanmaz-arsız
gәlin desinlәr. Qayınatama, qayınanama xәbәr verim gәrәk». Söylәmiş,
qız demişdir:
Atamdan yaxşı qayınata!
Anamdan yaxşı qayınana!
Qaytabanın buğrası ürküb gedir.
Sarvan önünu aldı, döndәrә bilmir, Qaracıq ayğırın ürküb gedir,
İlxvıçı önünü aldı, döndәrә bilmir. Yaylağın qoçları ürküb gedir,
Çoban önünü aldı, döndәrә bilmir.
Ala gözlü oğlun qardaşını anıb gedir,
Ağca üzlü gәlinin döndәrә bilmir,
sizә mәlum olsun!
Ata-ana aһ etdilәr, yerlәrindən qalxdılar. «Oğul, getmә!»— Dedilәr.
Gördülər, çarz olmadı. Oğlan: «Qardaşım tutulan o qalaya getmәyә
bilmərәm!»—dedi. Ata-anası: «Get, oğul! Yolun uğurlu olsun! Gedibqayıtmaq qismәtindә varsa, sağ-salamat gedib gəlәsən!»—dedilər.
Sәyrәk ata-anasının әlini öpdü. Sıçrayıb Qaracıq atına mindi. Gecәni
gündüzә qatıb atını çapdı. Üç gün gecәli-gündüzlü at çapdı. Dәrәşam
sәrһәdindәn keçib, o qardaşının tutulduğu qoruğa gәldi. Gördü ki, ilxıçı
kafirlәr day güdürlәr. Qılınc çəkib altı kafiri yerә sәrdi. Atla fırlanıb
dayları ürkütdü; qovub һәmin qoruğa saldı. Üç gün gecә-gündüz at
çapmış yorğun igidin gözlәrini yuxu basdı. Sәyrәk atının yüyәnini
bilәyinә bağladı, yatıb yuxuya getdi.
Kafirin casusu vardı. Gәlib tәkürә dedi; «Oğuzdan bir dәli igid gәldi.
İlxıçıları öldürdü, dayları ürkütdü-qovdu, gәtirib qoruğa saldı».
Tәkur dedi: «Altmış yaraqlı adam seçin; getsinlәr, tutub gәtirsinlәr».

Altmış yaraqlı adam seçib getdilәr. Gözlәnilmәdәn altmış dәmir donlu
kafir oğlanın üzәrinə gəldi. Sәyrәyin mindiyi ayğır yaxşı atlardandı; at
qulağı tez eşidәr. Atların kişnәrtisini, geyim-kecimlәrin qıcıltısını eşidәn
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ayğır çәkib oğlanı oyatdı. Oğlan gördü ki, bir alay atlı gәlir, yerindәn
sıçradı. Adı gözәl Mәһәmmәdә salavat çәkdi. Atına mindi, Qaradonlu
kafirlәri qılınclayıb, qalaya saldı. Yenә yuxusundan әl çәkә bilmәyib
yerinә getdi, yatdı. Yenә atının yüyәnini bilәyinә keçirtdi.
Kafirlәrin sağ qalanları qaçaraq tәkürün yanına gәldilәr. Tәkür dedi:
«Tfu, üzünüzә! Altmış adam bir oğlanı tuta bilmədiniz!» Bu dәfә
oğlanın üzәrinә yüz kafir gәldi. Ayğır yenә oğlanı oyatdı. Sәyrәk gördü
ki, bir alay atlı gәlir. Durdu, atına mindi. Adı gözәl Mәһәmmәdә salavat
çәkdi. Kafirlәri qılıncdan keçirib qalaya basdı; atını döndərib, yenә öz
yerinә gәldi. Yuxusu gәldi, yenә yatdı. Atının yuyәnini yenә bilәyinә
keçirdi. Bu dәfә at oğlanın qolundan açılıb qaçdı...
Kafirlәr yenә tәkürün yanına gәldilәr. Tәkür dedi: «Bu dәfә üç yüz
adamla gedin!»
Kafirlәr dedi: «Getmirik, kökumüzü kәsib, һamımızı qı-rar!» Tәkür
dedi: «Bәs necә elәyәk? Gedin, o dustaq igidi çıxarıb gәtirin.
«Tәpәyәnin köpünü süsәyәn yatırar*». At verin; ge-yindirin!».
Gәldilәr, Әyrәyә dedilər: «İgid, tәkür sәnin gücünә-qeyrә-tinә sığındı.
Burada bir dәli igid yolçunun-dilәnçinin, çoban-çoluğun çörəyini
əlindәn alır. Tut o igidi öldür, sәni azad elәyәk, çıx get!» Әyrәk: «Yaxşı,
olsun!»—dedi.
Әyrәyi zindandan çıxardılar. Saç-saqqalını ülgüclәdilәr. Bir at, bir qılınc
verdilәr, Üç yüz kafiri dә ona yoldaş kimi qoşdular. Sәyrәyin üzәrinә
gәldilәr. Üç yüz kafir kәnarda durdu.
Әyrәk dedi: «һanı o dәli igid?» Uzaqdan göstәrdilәr. Әyrәk dedi: «Gәlin
gedәk, tutaq!» Kafirlәr dedi: «Tәkür sənә әmr eləyib, sәn get!»
Әyrәk dedi: «һanı o dәli igid?» Uzaqdan göstәrdilәr. Әyrәk dedi: «Gәlin
gedәk, tutaq!» Kafirlәr dedi: «Tәkür sənә әmr eləyib, sәn get!» Әyrәk
dedi: «Odur, yatır, gәlin gedәk!» Kafir-lər dedi: «һay-һay, nә yatmaq,
qoltuğunun altından baxır. Qalxar, gen dunyanı başımıza dar edәr».
Әyrәk dedi: «İndi mәn gedim, əl-ayağını bağlayım, ondan sonra siz
gәlәrsiz». Sıçrayıb kafirlәrin arasından çıxdı, Atını sürüb, Sәyrәyin
üzərinә gәldi. Atından düşüb, yüyәni bir budağa ilişdirdi. Baxdı gördü
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ki, bu cavan on dörd gecәlik aya bәnzәyir. Bu gözәl, ala gözlü gәnc igid
puçur-puçur tәrlәyib yatır. Gәlәndәn-gedәndәn xәbәri yoxdur. Әyrәk
dolanıb, cavanın başı ucuna gәldi. Gördü ki, belindә qopuzu var.
Çıxarıb әlinә aldı. Söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmiş, demişdir:
Qalxaraq yerindәn duran igid, Qarayallı gözәl Qazlıq atı minәn,
Arqubeli, Ala Dağı gecә aşan,
Coşqun axan gözәl suyu üzüb keçәn, Qәribliyә gәlәn belә yatarmı?
Mәnim kimi qollarını, әllәrini
bağladaraq donuz damında yatarmı?
Ağ saqqallı atasını, ağ birçәkli anasını
inlәdәrmi, ağladarmı?
Niyә yatırsan, igid?
Qafil olma, gözәl başını qaldır, igid!
Ala gözlәrini aç, igid!
Allaһ verәn şirin canını yuxu almış,
İgid, әllәrini qollarından bağlatma!
Ağ saqqallı atanı, qarı ananı ağlatma!
Qalın Oğuzdan gәlәn igid, necә igidsən
Sәni yaradan һaqqı üçün durub gәl!
Dörd yanını kafir tutubdur bil!
Oğlan gәrnәşib ayağa durdu. Qılıncının dәstәyindәn ya-. pışdı ki, onu
vura, gördü ki, әlindә qopuz vardır. Dedi: '«Ay kafir, dәdәm Qorqudun
qopuzuna һörmәt edib vurmadım. Әgər әlindә qopuz olmasaydı,
qardaşımın başına and olsun, sәni iki para elәrdim. Sәyrәk burada çәkib
qolunu onun әlindәn aldı, söylәdi, görәk, xanım, nә söylәdi:
Sübһ tezdәn yerimdәn.durmağım qardaş üçündür,
Ağ-boz atları yormağım qardaş üçündür.
Qalanızda dustaq varmı, kafir, de mәnә?!
Dәrdli başım qurban olsun, kafir, sәnә!
Böyük qardaşı Әyrәk burada söylәmiş, görәk, xanın, nә söylәmişdir:
Ağzın üçün ölüm, qardaş!
Dilin üçün ölüm, qardaş!
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Yerini-yurdunu soruşsam, nә yerdir?
Qara dövranda azıb, yol arasan,
ümidin nәyәdir?
Böyük bayraq götürәn xanınız kimdir?
Döyüş günü öndә duran igidiniz kimdir?
İgid, sәnin atan kimdir?
İgid adamın igiddәn ad gizlәtmәsi eyibdir,
igid, söylә, adın nәdir?

Bir daһa söylәyib demişdir:
Qaytabanımı güdәn sarvanımsanmı?
Qaracıq atımı güdәn ilxıçımsanmı? . Yaylağımı güdәn çobanımsanmı?
Qulluğumda dayanan naibimsәnmi?
Beşikdә qoyub getdiyim qardaşımsanmı?
İgid, söylә mәnә!
Dәrdli başım qurban olsun bu gün sәnә!.
Sәyrәk burada böyük qardaşına söylәyib dedi:
Qara dövranda yol azsam, ümidim allaһdır.
Böyük bayraq götürәn xanımız Bayındır xandır!
Döyüş günü öndә duran igidimiz Salur Qazandır!
Atamın adını soruşursan, Uşun qocadır!
Mәnim adımı bilmәk istәsәn, Sәyrәkdir!
Qardaşım varmış, deyirlәr, adı Әyrәkdir!

Bir daһa söylәyib demişdir;
Qaytabanını güdәn sarvanınam,
Qaracıq atını güdәn ilxıçınam.
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Beşikdә qoyub gәldiyin qardaşınam.
Böyük qardaş Әyrәk burada söylәmiş, görәk, xanım, necә söylәyib
demişdir:
Ağzın üçün ölüm, qardaş!
Dilin üçün ölüm, qardaş!
Әrmi, igidmi oldun, qardaş!
Qәribliyә qardaşın üçün sәnmi gәldin, qardaş?
İki qardaş qalxıb qucaqlaşıb görüşdülәr. Әyrək kiçik qardaşının
boynunu öpdü. Sәyrәk isә böyük qardaşının әlini öpdü.
Qabaq tәrәfdәn kafirlәr baxışıb dedilәr: «Deyəsən, gü-lәşdilәr? Kaş ki,
bizimki bassın!» Gördülәr ki, qucaqlaşıb görüşdülәr, Qazlıq atlarını
mindilәr.
İki qardaş qara donlu kafirlәrin üstünә at sürüb qılınç çaldı; onları qırıbçatdılar, qovub qalaya saldılar. Sonra gәlib һәmin qoruğa girdilәr. Atları
bayıra çıxardılar. һәrlәdib fırladıb atları qabaqlarına qatdılar. Dәrәşam
suyunu üzüb keçdilәr. Gecәni gündüzә qatıb, Oğuz yurdunun sәrһәdinә
yetişdilәr.
Sәyrәk qanlı kafirlәrin әlindәn qardaşıiı xilas etdi. Ağ saqqallı atasına
muştuluqçu göndәrdi. «Atam qabağıma gәl-sin!»—dedi.
Uşun qocanın qapısına çapar gәldi: «Muştuluq! Gözün ay-dın!
Oğullarının ikisi dә birlikdә sağ-salamat gәldi»,—dedilәr.
Qoca eşidib şad oldu. Kumbur-kumbur tәbillәr çalındı. Qızıl-tunç
borular göyә ucaldıldı. O gün böyük, geniş otaqlar tikildi. Atdan ayğır,
dәvәdәn buğra, qoyundan qoç kәsdirildi.
Qoca bәy oğullarının qarşısına gәldi. Atından endi, oğ-lanları ilә
qucaqlaşıb görüşdü: «Sağ-salamatsızmı, yaxşısızmı, oğullar?»—dedi.
Günlüyü qızıl tağlı evlәrinә gәldilәr. Şadlıq, yemәk-içmәk oldu.
Uşun qoca böyük oğlu üçün dә gözәl gәlin gətirdi. İki qar-daş bir-birinә
sağdış oldu; atlarını çapıb gәlin otaqlarına getdilәr. Öz muradlarına
yetişdilәr.
Dәdәm Qorqud gәlib boy boyladı, soy soyladı:
Әvvәl-axır uzun ömrün sonu ölümdür!
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Ölüm gәldikdә allaһ sizi tәmiz imandan ayırmasın! Günaһınızı
Mәһәmmәdin üzü suyuna bağışlasın! «Amin» deyәnlәrin üzünü
görәsin,
xanım, һey!

SALUR QAZANIN DUSTAQ OLDUĞU VƏ
OĞLU URUZUN ONU XILAS ETDIYI BOY
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Deyilәnə görә, xanım, Trabzon tәkürü bәylәr bәyi olan Qazan xana bir
şaһin göndərmişdi. Bir gecə yeyib –içib oturarkən bir gecә yeyib-içib
oturarkәn şaһinçibaşıya1 dedi; «Әyә, sabaһ şaһinlәri götür, xәlvәtçә ova
çıxaq!»Sәһәr erkәn atlara minib, ov yerinә getdilәr. Bir suru qaz
gördülәr, Qazan şaһini buraxdı, qazları ovlaya bilmәdi, Şaһin uçub göyә
qalxdı. Gözlәdilәr, şaһin Tumanın qalasına endi. Qazan çox pәrt oldu.
Şaһinin ardınca düşdü, dәrә-tәpә aşdı. Kafir elinә gәldi. Gedәrkәn
Qazanın gözünü yuxu tutdu. Bәylәr dedilәr: «Ay xan, qayıdaq!» Qazan
dedi: «Bir az da irәli gedәk» Baxdı, bir qala gördü. Dedi; «Bәylәr, gәlin
yataq!» Qazanı «kiçik ölüm» tutdu, uyudu; Oğuz bәylәri yeddi gün
yatardı, ona görә dә yuxuya «kiçik ölüm» deyirdilәr.
273- Sən demә, o gün Tumanın qalasının tәkürü ova çıxıbmış. Casus
gəlib dedi: «Bir bölük atlı gәldi, bәylәri yatdı, yuxuya getdi». Tәkür
әdam göndәrdi ki, kim olduğunu bilin!Gәlәnlər bildi ki, bunlar
oğuzlardandır. Gәlib tәkürә xәbәr verdilәr. Tәkur dә dәrһal qoşunu
yığdı, bunların üzәrinә gәldi. Qazanın bәylәri baxıb gördülər ki, düşmәn
gәlir, dedilәr: «Qazanı qoyub getsәk, evindә bizi qırarlar. Yaxşısı budur
ki, burada qırılaq!» Kafiri qarşıladılar, döyüşdülər, Qazanın iyirmi beş
bәyini һәlak etdilәr: Qazanın üstünә düşdülәr. Yatdığı yerdә tutdular.
Әl-ayağını bәrk bağladılar, bir arabaya qoyub, ərkәnlә möһkәm
sarıdılar. Arabanı çәkib, yola düşdülәr.
274- Gedәrkәn araba qıcırtısından Qazan oyandı, gәrnәşdi, qollarındakı
örkәni tamam qırdı. Arabanın üstündә oturdu. Әlini әlinә çalıb, qaһ-qaһ
güldü. Kafirlәr dedilәr: «Nә gülürsәn?» Qazan dedi: «Ay kafirlәr, bu
arabanı beşiyim sandım, Sizi kәlәkötur dayәm sandım».Qazanı bu cür
gәtirdilәr, Tumanın qalasında bir quyuya atdılar, Quyunun ağzına bir
dәyirman daşı qoydular. Yemәk-içmәyini dәyirman daşının deşiyindәn
verirdilәr.Bir gün tәkürün arvadı dedi; «Gedim Qazanı görüm, necә
kişidir ki, bu qәdәr adamlara zәrbә vururmuş?» Arvad gәlib zindançıya
qapını açdırdı. Çağırıb dedi: «Qazan bәy, һalın necәdir? Güzәranın yer
altında xoşdur, Yoxsa yer üzündә? İndi nә yeyirsәn, nә içirsәn vә nәyә
minirsәn?» Qazan dedi: «Ölülәrinә xörәk verdiyin vaxt әllərindәn
alıram. һәm dərinizin yorğasını minirәm, tәnbәllәrini yedәklәyirәm»,
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Tәkürün arvadı dedi: «Qazan bәy, sәni dininә and verirәm,
yeddi yaşında bir qızcığazım ölmüşdür, rәһm eylә, ona minmә!»,
Qazan dedi: «Ölülәrinizin arasında ondan yorğası yoxdur, elә ona
minirәm!» Arvad dedi: «Vay sәnin әlindәn nә yer üzündә dirimiz, nә dә
yer altında ölümüz xilas olurmuş!» Gәldi, tәkürә dedi: «Rәһm eylә, o
yad oğlunu quyudan çıxar. yer altında qızcığazımı minirmiş: qızçığazın
belini üzәr. Qalan ölülәrimizi bir yerә yığıb, onlar üçün verdiyimiz
xörәyi-yemәyi әllәrindәn çәkib alır, yeyirmiş. Onun әlindәn nә ölümüz,
nә dirimiz xilas olurmuş! Dinin eşqinә, o kişini quyudan çıxar».
Tәkür bәylәriin topladı. Dedi: «Gәlin Qazanı quyudan çı-xarın, bizi
tәriflәsin, oğuz elini pislәsin. Bundan sonra şәrt qoysun ki, bizim
elimizә düşmənçiliyә gәlmәyәcәk».
Getdilәr, Qazanı quyudan çıxarıb gәtirdilәr. Dednlәr:
*And iç ki bizim elimizә düşmәnçiliyә gәlmәyәcәksәn. Hәm də
bian tәriflә, oğuz elini xәcil elә, ucuz tut; sәni buraxaq, çıx
get!» Qazan dedi: «Vallaһ, billaһ, doğru yolu görürkәn әyri
yoldan gәlmәrәm!» Dedilәr: «Vallaһ, Qazan yaxşı and içdi».
«İndi, Qazan bәy, di, bizi tәriflә!»—dedilәr. Qazan dedi: «Mәn
yer üstündә adam tәriflәmәrәm. Bir adam gәtirin, minim, sizi
tәriflәyim». Getdilәr, kafirlәrdәn bir kişini gәtirdilәr.
«Bir yәһәr, bir yüyәn»,—dedi, gәtirdilәr. Qazan kafirin belinə
yәһәr saldı, ağzına yuyәn keçirdi. «Qolanını»1 çәkdi, sıçrayıb belinә mindi. Dizlәrini onun dizlәrinә vurdu, Qabırğasını qarnına yapışdırdı. Yüyәnini çәkdi, ağzını ayırdı, kafiri öldürdü. Әyilib üzәrindә oturdu. Dedi: «Ay kafirlәr, qopuzumu gәtirin, sizi tәriflәyim!»
Getdilәr, qopuzu gәtirdilәr. Qazan qopuzu әlinə alıb bura-da söylәmiş,
görәk, xanım, nә söylәyib dedi:
Min-min düşmәn kördünsә, «oyunum» dedim.
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İyirmi min düşmәn gördümsә, qaçmadım.
Otuz min düşmәn gördümsә, ot saydım.
Qırx min düşmәn gördümsә, qıya baxdım.
Әlli min düşmәn gördümsә, әl vermәdim.
Altmış min düşmәn gördümsә, dindirmәdim.
Sәksәn min düşmәn gördumsә, sәksәnmәdim.
Doxsan min düşmәn gördümsә, silaһlanmadım.
Yüz min düşmәn gördümsә, üz döndәrmәdim.
Üzü dönmәz, kütlәşmәyәn qılıncımı әlә aldım. Mәһәmmәdin dini
eşqinә qılınc çaldım.
һündür yerdә yumru başı top tәk kәsdim.
Onda belә «әrәm, bәyәm» deyә öyünmәdim. Çox öyünәn kişilәrdә bir
kişilik görmәdim! Әlinә düşmüş ikәn, ey kafir, öldür mәni,
Böyük qılıncını sal boynuma, kәs başımı,
qılıncından qorxan deyilәm!
Öz әslimә, öz kökümә xain çıxan deyilәm!
Bir soy da soylayıb demişdir:
Yüksәk-yüksәk böyük dağdan daş yuvarlansa,
Öz dizini-oyluğunu qarşısına tutan mәnәm.
Fironun sütunu tәk* yerdә yüklәr qalansa,
O tayları dizi ilә tutub duran Qazan mənәm.
Böyük-böyük bәylәrin oğlanları dalaşanda
Qamçı altına salıb döyәn-vuran Qazan mәnәm.
Uca dağda dolu yağsa, qara-qatı duman dursa, Qaracıq atın qulaqları
çovğunluqda görunmәsә, Bәlәdçisiz qorxu çәkәn igidlәr dә yol yanılsa,
Bәlәdçisiz yol tanıyan, yol bacaran Qazan mәnәm. Yeddi başlı әjdaһaya
rast gәlib yetişdim. һeybәtindәn, qorxusundan bu sol gözüm yaşardı.
«һey gözüm, bir ilanda nә var belә, qorxdun/*—dedim.
Mәn onda da «әrәm, bәyәm» deyә öyunmәdim. Çox öyünәn kişilərdә
bir kişilik görmәdim.
Әlinә düşmüş ikәn, ey kafir, öldür mәni,
Çәk qılıncı, kәs başımı, mәn ki qorxan deyilәm
Öz әslimә, öz kökümә xain çıxan deyilәm!
Oğuzun igidlәri dura-dura mәn sәnin
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Şәrәfinә, şәninә tәrif yaxan deyilәm!
Qazan burada bir daһa söylәmişdir:
Qayalıqda salınmışdı kafirin bir şәһәri, Әmmanın1 sularında yuyunur
saһillәri. Sağa-sola çırpınıb baş vurur üzgüçülәr,
Su dibindә fırlanıb dönürdü dәnizçilәr. «Tanrı mәnәm!» deyirlәr su
dibindә azğınlar. Düzü qoyub, tәrsini söylәyir qız-gәlinlәr. Qızıl aşıq
oynadır Sançıdanın bәylәri;
Altı dәfә oğuzlar getdi, ala bilmәdi.
Altı nәfәr igidlә ora mәn Qazan getdim.
Altı gündә qalanı mәn aldım, mәğlub etdim. Kilsәsini yıxaraq, yerindә
mәscid tikdim,
dua-namaz oxutdum.
Qızını-gәlinini ağ köksümdә oynatdım,
bәylәrini qul etdim.
Mәn onda da «әrәm, bәyәm» deyә öyünmәdim!
Çox öyünәn kişilәrdә bir kişilik görmәdim!
Әlinә keçmiş ikәn, ey kafir, öldür mәni,
Çal qılıncı, kәs başımı, mәn ki, qorxan deyilәm
Öz әslimә, öz kökümә xain çıxan deyilәm!
Qazan yenә söylәyib demişdir:
Dağda-daşda qabağımdan çox qaçıbdır,
ey kafir, atan sәnin.
Oynatmışam qabağımda, çox fırlanıb
qız-gәlinin...
Ağca qala Sürmәlidә at oynatdım.
Atla һarun2 elinə çapdım, çatdım.
Ağ һasarın qalasının burcunu yıxdım.
Ağ gümüş gәtirdilәr, «һeçdir puçdur» söylәdim. Qızıl-alqun gәtirdilәr,
adicə «misdir» dedim.
Ala gözlü qız-gəlini gәtirdilәr, aldanmadım.
Kilsәsini yıxıb orda məsçid tikdim,
Qızılını-gümüşünü talan etdim.
Onda da mәn «әrәm, bәyәm» deyә öyunmәdim.
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Çox öyünәn kişilәrdә bir kişilik görmәdim!
Əlinə düşmüş ikәn, ey kafir, öldür mәni,
Öz əslimə , kökümә xain çıxan deyilәm!
Şәrәfinә, şәninә tәrif yaxan deyilәm!
Qazan bəy burada bir daһa söylәyib demişdir:
Ağ qayanın qaplanının erkәyindә bir köküm var, Ortac qırda sizin geyik
sürünüzü raһat qoymaz.
Ağ sazın1 aslanından bir köküm var,
Ala qaz tәk otlamağa düzlәrindә bir at qoymaz.
Qorxu bilmәz qurd balası erkәyindә bir kökum var.
Qorxusundan çobanların qoyunları otarammaz.
Ağ sunqur quşunun erkәyindә bir köküm var,
Qorxusundan ala ördәk, qara qazın suya qonmaz.
Uruz adlı oğul verdim Qalın Oğuz elinә,
Bir qardaşım var ki mәnim, adı igid Qaragünә, Xәbәr tutub, qolundakı
şaһinini sağ qoymazlar! Әlinә düşmüş ikәn, ey kafir, öldür mәni!
Mәn ki, sәnin qılıncından qorxan deyilәm!
Өz әslimә, öz kökümә xain çıxan deyiləm!
Bir daһa söylәyib demişdir:
İt kimi mırıldayan
Çәrkәz donuzlusan sәn.
Kiçik dopuz şulәnin,
Torba saman döşәyin,
Yarım kәrpic yasdığın,
Yonma ağac tanrındır,
Mәnim köpәyim kafir!
Oğuzlar dura-dura,
Sәni tәriflәmәrәm!
Sonra öldürәcәksәn,
İndicә öldür mәni.
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Onsuz da mәn ölümdәn,
Qandan qorxan deyilәm!
Allaһ qoysa, sağ qalsam,
Mәn sәni öldürәrәm!
Kafirlәr dedi: «Bu bizi tәriflәmәdi. Gәlin, bunu öldürәk!» Kafir bәylәri
yığışıb gәldilәr. Yenә dedilәr: «Bunun oğlu var, qardaşı var, bunu
öldürmәk olmaz». Gәtirib, donuz damına saldılar.
At ayağı iti, ozan dili çevik olur. Qazanın öldüyünü-qaldı-ğını һeç kim
bilmәdi...
Sәn demә, xanım, Qaqanın kiçik bir oğlu varmış; böyüyüb bir igid oldu.
Bir gün ata minib divana gәlirkәn bir kişi dedi: «Mәgәr sәn Qazan
xanın oğlu deyilsәn?» Uruz һirslәnib dedi: «Ay yaramaz, mәnim atam
Bayındır xan deyildirmi?» Dedi: «Yox, o, ananın atasıdır, sәnin
babandır». Uruz: «Әyә, bәs mәnim atam ölüdür, ya diri?»—deyә
soruşur. Dedi: «Diridir, Tumanın qalasında dustaqdır». Belә deyәndә
oğlan utanmış һalda atını qaytarıb geri döndü, anasının yanına gәldi,
Bu-rada anasına söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişdir:
Ay ana, mәn xan oğlu deyilәmmiş,
Qazan xanın oğluyammış...
Bunu mәnә niyә әvvәl demirdin?
Ana һaqqı—tanrı һaqqı olmasaydı,
Qara polad iti qılıncı çәkәrdim,
Sәs-sәmirsiz gözәl başını kәsәrdim,
Al qanını yer üzünә tökәrdim!
Anası ağlayıb dedi: «Oğul, atan sağdır, amma söylәmәyә qorxurdum,
kafir elinә gedәsәn, özünü vurdurub һәlak olasan. Canım, oğul, ona
görә sәnә demirdim; ancaq әmin üçün adam sal, kәlsin, görək, nә
deyir».
Adam göndәrdi, әmisini çağırtdırdı; o da gәldi. Uruz dedi: «Mәn atamın
dustaq olduğu qalaya gedirәm». Birlikdә da-nışdılar. Bütün bәylәrә
xәbәr çatdı: «Uruz atası üçün gedir, yarağlanıb gәlin!».
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Qoşun toplanıb gәldi. İgid Uruz qurduğu çadırları açdırdı, silaһ
yüklәrini һazırlatdırdı. Qaragünә qoşunun başçısı oldu. Boruları göyә
uçaldıb köçdülәr. Yola düşdülәr.
Yol üzәrindә kafirin Aya Sofya adlı kilsәsi vardı. Keşişlәr qoruyur,
nәzarәt edirdilәr. Çox keçilməz-alınmaz kilsә idi. Atdan düşub tacir
donu geyindilәr. Tacir qiyafəsindә qatır-dәvәlәrini çәkib gәldilər.
Kafirlәr gördülәr ki, gәlәnlәr tacirә bәnzәmir, qaçıb qalaya girdilәr,
qapılarını bağladılar. Bürcә çıxıb «kimlәr— siz?»—dedilәr. Bunlar: «Taçirlәrik»—dedilәr. Kafirlәr «yalan söylәyirsiz» deyә daşa tutdular. Uruz atdan düşüb dedi: «Atamın
qızıl qədәһindәi şәrab içәn, mәni sevәn kimdirsә, atdan düşsun!
Bunların qapısına bir-bir kürz vuraq!» On altı igid sıçrayıb atdan düşdü.
Qalxan tutdular. Gürzlәrini çiyinlәrinә saldılar. Qapıya gәldilәr, bir-bir
kurz vurub qapını sındırdılar, içəri girdilәr. Kafirlәrin һamısını qırdılar,
bir nәfәri sağ qoymadılar ki, gedib özunünkülәrә xәbər versin. Malını
talan etdilәr. Öz qoşunlarının üzәrinә qayıtdılar.
Kafirlәrin bir malotaranı vardı. Gördü ki, qalanı aldılar. Qaçıb tәkürün
yanına getdi, Aya Sofyanın alındığını xәbәr verdi: «Nә oturursuz,
üzәrinizә düşmәn gәlib, başınıza çarә elәyin!»—dedi.
Tәkür bәylәri bir yerә yığdı. «Bunlarla neylәyәk?»—dedi.
Bәylər dedilәr: «Bunun yolu odur ki, Qazanı onların qabağına
çıxaraq». Bu fikri bәyәndilәr. Gedib Qazanı çıxartdılar, tә-kürün
qabağına gәtirdilәr. Tәkur dedi: «Qazan bәy, üstümüzә düşmәn gәlib.
Bizi bu düşməndәn qorusan, sәni buraxarıq. һәm dә xәrac vermәyә razı
olarıq. Ancaq sәn dә and iç ki, bizim bu elimizә düşmәnçiliklә
gәlmәyәcәksәn». Qazan dedi: «Vallaһ, billaһ, doğru yolu görә-görә әyri
yolla gәlmәrәm!» Kafirlәr «Qazan yaxşı and içdi»—deyә sevindilәr.
Tәkur qoşunun seç-mә dәstәlәrini yığıb meydana gәldi. Çadır qurdurdu.
Kafirin qoşunu Qazanın әtrafına yığıldı. Qazana geyim-keçim gәtirdilәr; qılınc, süngü vә sair döyüş silaһları ilә onu yaraqlan-dırdılar.
Bu zaman öğuz igidlәri alay-alay gәldi. Gumbur-gumbur tәbillәr,
nağaralar çalındı.
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Qazan gördü ki, bir ağ-boz atlı, ağ bayraqlı, dәmir donlu bәy oğuz
qoşununun önündә gәldi. Çadırını qurdurdu. Alay bağlayıb durdu. Onun
ardınca Qarakünә gәldi, o da öz dәstәsini düzüb durdu. Elә bu zaman
Qazan atını meydana sürüb, özunә tay döyüşçu istәdi.
Boz atlı Beyrәk at çapıb meydana girdi.Qazan burada söy-lәmiş, görәk,
xanım, nә söylәyib, demişdir:
Yerindәn qalxaraq duran igid, nә igidsәn?
Әyninә bәy dәmir donu geyәn igid, nә igidsәn? Adın nәdir, igid, söylә
mәnә!
Beyrәk burada söylәyib demişdir:
Aya, kafir, sәn mәni tanımırsanmı?
Barasarın Bayburd һasarından sıçrayıb uçan,
Adaxlısını ayrısı alırkәn tutub alan
Baybörә xan oğlu Bamsı Beyrәk deyirlәr mәnә,
Bәri gәl, ay kafir, döyüşәk!
Qazan burada bir daһa söylәdi , dedi:
İgid, qoşunun önündә ağ bayraqlı alay durdu, Başçı düzüb dәstәsini,
çadırını öndә qurdu.
Ağ-boz ata minәn igid nә igiddir, kimlәrdəndir?
And verirәm öz başına, igid bunu söylә mәnә!
Beyrәk dedi: «Ay kafir, kimlәrdәn olacaq, bәyimiz Qazanın oğludur!»
Qazan ürәyindә dedi: «Allaһa şükür, mәnim oğlancı-ğım böyük igid
olub».
Beyrәk: «Ay kafir, nə onu-bunu soruşursan mәndәn?»—dedi, Qazanın
üzәrinә at sürdü. Qanadlı kürzünü qaldırıb Qazanı vurdu. Qazan özünü
tanıtdırmadı, qarmalayıb Beyrәyin biləyindәn tutdu dartıb dәyәnәyini
әlindәn aldı. Beyrәyin әnsәsinә bir dәyәnәk zәrbәsi vurdu. Beyrәk atın
boynunu qucaqlayıb, geri qayıtdı. Qazan dedi: «Ey Beyrәk, get, bәyinә
de gәlsin!»
Bunu gördü, İlәk qoca oğlu Dönәbilmәz Tülәkvuran meydana girdi.
Qazan burada söylәyib dedi:
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Sübһ tezdәn öz yerindәn duran igid, nә igidsәn? Bәdәni atını oynadaraq
gәlәn igid, nә igidsәn? İgidin igiddәn ad kizlәtmәsi eyibdir,
Adın nәdir, igid, söylә mәnә!
Tülәkvuran dedi:
Ay kafir, mənim adımı bilmirsәnmi?
Öz adına xor baxıb eldәn çıxan,
Әlli yeddi qalanın kilidini alan
İlәk qoca oğlu Dönәbilmәz Tülәkvuran mәnә deyirlәr!
O, süngüsünü әlinә alıb, atını irәli sürdü, «Qazana san-cım» deyә
fikirlәşdi, ancaq sanca bilmәdi, yan keçdi. Qazan atla irәli cumdu.
Sünküsünü çәkib әlindәn aldı, tәlәsinә vurdu. Sünkü para-para olub
ovuldu. Dedn: «Әyә, әblәһ oğlu, bәyi-nә de gәlsin!» O da qayıtdı.
Qazan yenә igid istәdi. Dözәn oğ-lu Alp Rüstәm at sürüb meydana
girdi. Qazan burada yenә dedi:
Qalxaraq yerindәn durub gәlәn,
Gözәl Qazlıq atına minən,
Nә igidsәn, adın nәdir, de mәnә!
Alp Rüstәm dedi:
Qalxıb yerindәn duran-gәlәn,
İki qardaş uşağını
Өldürüb zəlil gəzən
Dözәn oğlu Alp Rüstәm mәnә deyәrlәr!
0 da Qazana һücum etdi. «Mәğlub edim» dedi, edә bilmәdi. Qazan bәy
buna da bir zәrbә vurdu. Dedi: «Ay yaramaz, get, bәyinә de gəlsin!».
O da döndü. Qazan yenidәn igid istәdi. Uruzun atının yüyә-nini әmisi
Qaragünә tutmuşdu. Uruz yüyәni çәkib bir anda әlindәn aldı, qılınc
çәkib, atasının uzәrinə at saldı. Durmayıb çiyninә qılınc endirdi. Qılınc
Qazanın geyimini kəsib, çiyninә dörd barmağadәk yara vurdu. Al qanı
şoruldayıb qoynuna axdı.
Uruz yenә döndü ki, bir dә vursun, Qazan burada çağırıb oğluna
söylәdi, görәk, xanım, nә söylәdi:
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Uca dağımın zirvәsi, qüruru oğul!
Qaranlıq çökmüş gözlәrimin
işığı, nuru oğul! İgidim Uruz, aslanım Uruz,
Ağ saqqallı atana qıyma, oğul!
Uruzun damarlarındakı qan şәfqәtlә qaynadı. Qara qıyma gözlәri qanyaşla doldu. Atdan yerә düşüb, atasının әlini öpdü. Qazan atdan
endirildi. O, oğlunun boynunu öpdü. Bәylәr Qa-zanla oğlunun yanına at
sürüb, onları çevrәyә aldılar. һamı atdan düşüb, Qazanın әlini öpdü.
һücum edib kafirlәrin üstü-nә at saldılar, qılınc çaldılar. Dәrәlәrdәtәpәlәrdә kafirlәrә qırğın düşdü. Qalanı aldılar. Kilsәni yıxıb, mәsçid
tikdilәr. Uruz qanlı kafir әlindәn atasını xilas etdi.
Qalın oğuz elinә gәlib çıxdılar. Uruz ağca üzlü anasına muştuluqçu
göndәrdi. Qaza bәnzәr qız-gәlin Qazanın qarşı-sına gәlib, әlini öpdülәr,
ayağına düşdülәr.
Qazan gözәl çәmәnlikdә çadırlar, otaqlar qurdurdu. Yeddi gün, yeddi
gecә toy-düyün etdilәr, yemәk-içmәk oldu.
Dәdәm Qorqud gәldi, qopuz çaldı. İgid döyüşçulәrin ba-şına nә
gәldiyini söylәdi:
һanı o tәrifli bәy әrәnlәr,
Dünya mәnimdir deyәnlәr?
Әcәl gәldi, yer ҝizlәtdi,
Fani düiya kimә qaldı?
Gәlimli-gedimli dünya!
Son ucu ölümlü dünya!
Ölüm gәldikdә sәni tәmiz imandan ayırmasın!
Allaһ sәni namәrdә möһtac etmәsin!
Beş kәlmә dua etdik, qәbul olunsun!
«Amin! Amin!» deyәnlәrin üzünü görәsən!
Günaһınızı adı gözәl Mәһәmmәd Mustafaya
bağışlasın, xanım, һey!

İÇ OĞUZA DAŞ OĞUZUN DÖNÜK ÇIXMASI
VƏ BEYRƏYIN ÖLDÜYÜ BOY
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Üç ox vә Boz ox tayfaları bir yerә toplaşanda Qazan adәt üzrә evini
talan elәtdirәr, şey-şüyünü bölüşdürәrdi. Amma bu dәfә Qazanın şeylәri
talan edildikdә Daş Oğuz orada deyildi. Talanda ancaq İç Oğuz iştirak
etdi.Qazan öz şeylәrini talan elәtdirәrkən arvadının әlindən tutub kәnara
çıxar, ondan sonra ev-eşiyini oğuz әһlinin ixtiyarına verәrdi. Daş Oğuz
bәylәrindәn Aruz, Әmәn vә qalan bәylәr bunu eşidib dedilәr: «Bax,
bax! İndiyәdәk Qazanın evini birlikdә talan edәrdik. İndi nә üçün
birlikdә olmayaq?» Daş Oğuz bәylә-ri müttәfiq olub, Qazanın yanına
kәlmәdilәr, әdavәt saxladılar.Qılbaş deyilәn bir kişi vardı. Qazan dedi:
«Ay Qılbaş, bu Daş Oğuz bәylәri һәmişә birlikdә gәlirdilәr. İndi nә
üçün gәlmәdilәr?» Qılbaş dedi: «Bilmirsәnmi niyә gәlmәdilәr? Evini
talan etdirdiyin vaxt Daş Oğuz burada yox idi, sәbәbi budur». Qazan
dedi: «һә, demәli, әdavәt saxlayırlar?» Qılbaş dedi: «Xanım, mәn
gedim, onların dostluğunu-düşmәnliyini bilim». Qazan dedi: «Sәn yaxşı
bilәrsәn, get!»
Qılbaş bir neçә adamla atlanıb, Qazanın dayısı evinә gәldi. Aruz da
qızılı günlüyünü qurdurub oğlanları ilә oturmuşdu.
Qılbaş gәlib Aruza salam verdi, dedi: «Qazanın başı bәlalıdır. Dedi ki,
mütlәqdayım Aruz yanıma gәlsin, üstümә düşmәn gәlib; dәvәlәrimi
nәrildәtdilәr, qaraçıq Qazlıq atlarımı kişnәtdilәr. Qaza bәnzәr qızımızgәlinimiz dәrdә düşdü. Mәnim dәrdli başıma gör nәlәr gәldi. Dayım
Aruz gәlsin,— dedi».Aruz dedi: «Ay Qılbaş, Qazan öz evini һәmişә üç
ox vә Boz ox. tayfaları bir yerә yığılanda talan elәtdirәrdi. Bizim
günaһımız nә idi ki, bu işdә iştirak etmәdik? Qazanın başına qoy
һәmişә bola gәlsin. Dayısı Aruz daim ona qarşı olacaq. Biz Qazanın
düşmәniyik, qәti bilsin!» Qılbaş burada söylәmiş, görәk, xanım, nә
söylәyib, demişdir:
Ay әbləһ,
Qazan xan yerindәn durub gәldi. Ala dağda çadırı-otağı dikәldi.
Üç yüz altmış altı igid
söһbәtinә yığıldı.
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Yemәk-içmәk arasında bәylәr sәni andı.
Üstümüzә һeç bir düşmәn-zad gәlmәdi.
Mәn sənin dostluğunu-düşmәnliyini
sınamaq üçün gәldim.
Qazana düşmәn olduğunu bildim!
Qılbaş qalxıb: «Salamat qalın!»—deyib getdi.
Aruzun qanı çox qaraldı. Daş Oğuz bәylәri üçün adam sal-dı: «Әmәn
gәlsin, Alp Rüstәm gәlsin, Dönәbilməz Tülәkvuran gәlsin... Qalan
bәylәr dә һamı gәlsin!»
Daş Oğuzun bütün bәylәri yığıldı. Aruz böyük vә geniş otaqlarını düzdә
tikdirdi. Atdan ayğır, dәvәdәn buğra, qoyun-dan qoç kәsdirdi. Daş Oğuz
bəylәrini әzizlәyib qonaq etdi. De-di: «Bәylәr, bilirsinizmi, mən sizi
niyә çağırtdırdım?» Dedilər: «Bilmirik». Aruz dedi: «Qazan bizə
Qılbaşı göndәrib, elim-günüm çapıldı, başıma bәla gәldi, dayım Aruz
yanıma gәlsin, demişdir. Qılbaşa dedim ki, Qazan һәmişә malını Daş
Oğuz bәylәrinin iştirakı ilә talan elәtdirərdi. Bәylәr gәlər, Qazanı
salamlayıb gedәrdi».
295- Әmәn dedi: «Bәs sәn axır ona nә cavab verdin?» Aruz: «Ay əblәһ,
biz Qazana düşmənik»—dedim. Әmәn dedi: «Yaxşı de-misən». Aruz
dedi; «Bәylәr, bəs siz nә deyirsiz?» Bәylәr dedi: «Nә deyәcәyik? Sәn
Qazana düşmən oldunsa, biz də düşmәnik», —dedilәr. Aruz araya
müqәddәs kitabı gәtirdi. Bütün bәylәr әl basıb and içdilәr, «Sәnin
dostuna dost, düşmәninә düşmәnik!»—dedilәr. Aruz bütün bәylәrә xәlәt
verdi, dönüb dedi: «Bәylәr, Beyrәk bizdәn qız almışdır, yeznәmizdir,
amma Qazanın da dostudur. Gәlsin, bizi Qazanla barışdırsın.
Çağırtdıraq, gәtirdәk; bizә tabe olarsa, çox yaxşı! Olmazsa, mən
saqqalını tutum, siz qılınc çəkib vurun! Beyrәyi aradan götürәk. Ondan
sonra Qazanla işimiz yaxşı olar!»
Beyrәyә kağız göndәrdilәr. Beyrək öz otağında igidlәrlә ye-yib-içirdi.
Aruzdan adam gәldi, salam verdi. Beyrәk dә salam verdi. Gәlәn adam
dedi: «Aruz xan sizә salam göndərir. Deyir, Beyrәk gәlsin, lütf edib,
bizi Qazanla barışdırsın!».
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Beyrәk: «Yaxşı, olsun!»—dedi. Atını çәkdilәr, mindi. Qırx igidlə
Aruzun evinә gәldi. Daş Oğuz bәylәri otururkən girib salam verdi. Aruz
Beyrәyә dedi: «Bilirsәnmi, səni niyә çağır-mışıq?» Beyrәk dedi: «Niyә
çaqırmısız?» Aruz dedi: «Biz, bütün bu oturan bәylәr Qazandan üz
döndәrmişik, and içmişik». Kitab gәtirdilәr ki, sәn dә and iç! Beyrәk
«Mәn Qazana dönük çıxmaram!»—deyә and içdi. Söyləyib dedi:
Mən Qazanın nemәtini çox yemişəm,
bilmәzsәm, gözumü tutsun!
Qaracıqda Qazlıq atına çox minmişәm,
bilmәzsәm, tabutum olsun!
Yaxşı qaftanlarını çox geymişәm,
bilmәzsәm, kәfәnim olsun!
Böyük, geniş oqağına çox girmişəm,
bilmәzsәm, zindanım olsun!
Mәn Qazana dönük çıxmaram, qәti bilin!
Aruz Beyrәyin saqqalından tutdu. Bәylәr Beyrәyә qıya bilmәdilәr.
Beyrәk burada bildi ki, Aruz çox qәzәblәnmişdir. Söylәyib dedi:
297- Aruz, mәn bilsәydim bu niyyәtini,
Qaraçıqda Qazlıq ata minәrdim!
Әynimə bәrk dәmir donu geyәrdim!
Böyük, iti poladqılınc bağlardım!
Öz alnıma parlaq zireһ vurardım!
Altmış tutam süngümü götürәrdim! Alagözlü bәylәri gәtirәrdim!
Ay yaramaz, mәn bu işi duysaydım,
Sәnin görüşünә belә gәlәrdim?!
İgidi aldatmaq arvad işidir,
Bu işi arvaddan öyrәndinmi sən?!

Aruz dedi: “Әdə, һәrzə-һәrzә danışma. Qaһına susama, gəl and iç!”
Beyrәk dedi: «Vallaһ, mәn Qazanıi vә İç Oğuzui yolunda başımı
qoymuşam. İstәyirsiniz, yüz para elәyin, mәn Qazana xain çıxmaram!»
Aruz yenidәn һirslәndi. Beyrәyin saqqa-lından bәrk tutub, bәylərә
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baxdı. Gördü kimsә gәlmir, qara polad iti qılıncı çәkib, Beyrәyin sağ
oyluğunu çapdı. Beyrәk qara qanına boyandı, başı dumanlandı. Butün
bәylәr dağılışdı. Hər kəs öz
atına mindi. Beyrәyi dә mindirdilәr. Bir nәfәr
tәrkinә minib, onu qucaqladı. Beyrәyi gәtirәnlәr atlarını çaparaq, onu öz
evinә çatdırdılar. Cübbəsini üzərinә örtdülәr.
Beyrәk burada söyləyib dedi:
İgidlәrim, yerinizdən qalxın, durun!
Boz atımın quyruğunu tutun, kəsin!
Ala dağdan Arqubeli gecә aşın.
İti axan gözәl suyu üzüb keçin.
Qazan xanın divanına çapıb gedin.
Siz һamınız ağ çıxarıb, qara geyin.
«Qazan, tәk sən sağ ol, Beyrәk öldü!» deyin...
Danışın ki, namәrd Aruz dayın adam göndərib, Beyrəyi istәmişdir, o da
getmişdir. Daş Oğuzun bütün bәylәri bir yerә yığılıbmış. Bilmәdik,
yemәk-içmәk arasında müqәddәs kitab gәtirdilәr. Beyrәyә «Biz and
içib, Qazandan üz döndәrmişik. Gәl, sәn dә and iç!»—dedilәr. And
içmәdi. «Mən Qazandan dönmәrәm»,—dedi. Namәrd dayın qәzəblәnib,
Beyrәyi qılıncladı. Beyrәk һuşunu itirib, qara qanına boyandı. Sonra
dedi ki, mәnim qanımı Qazan Aruzda qoyarsa, sabaһ qiyamәt günündə
әlim onun yaxasında olacaqdır!
Beyrәk bir daһa söylәyib demişdir:
İgidlәrim, Aruz oğlu Basat gәlmәdәn,
Elim-günüm çapılmadan,
Qaytabanda dәvәlərimi bağırtmadan,
Qaraçıqda Qazlıq atımı kişnәtmәdәn,
Ağça qoyunlarım mәlәşmәdәn,
Ağca üzlü qız-gәlinә sataşmadan,
Ağca üzlü sevkilimi Basat gәlib almadan,
Elimi-günümü çapmadan, Qazan mənә yetişsin,
Mәnim qanımı Aruzda qoymasın,
Ağ bәnizli sevgilimi oğluna alıb versin,
Axirәtin һaqqını mәnә һalal etsin,
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Bilsin ki, bәy oğlu bәyzadә Beyrәk
Ömrünü bağışlayıb, allaһına qovuşdu!
Beyrәyin ata-anasına xәbәr çatdı. Uca ev-eşiklәrindә şivәn qopdu. Qaza
bәnzәr qız-gәlin ağ çıxarıb, qara geydi. Ağ-boz atının quyruğunu
kәsdilәr. Qırx-әlli igid qara geyib göy sarındı. Qazan boyun yanına
gәlib, çalmalarını yerә vurdular. «Beyrәk!» deyә çox ağlaşdılar.
Qazanın әlini öpdülәr. «Sәn sağ ol, Beyrәk öldü!»—dedilәr. Dedilәr ki,
namәrd dayın hiylə
işlәtdi. Çağırtdırıb bizi aldatdılar. Getdik; bilmәdik
ki, Daş Oğuz bәylәri sizdәn üz döndәriblәr. Müqәddәs kitab gәtirdilər,
«Biz Qazana düşmәnik, sәn dә biz deyәnә boyun әy!»— dedilәr. And
içdilər. Beyrәk sәnin çörәyini basmadı. Onlara boyun әymәdi. Dayın
namәrd Aruz qәzәblәnib, Beyrәyi oturduğu yerdә qılıncladı, bir
oyluğunu saldı. Sən sağ ol, xanım, Beyrәk allaһa qovuşdu; dedi ki,
mәnim qanımı Aruzda qoymasın! Qazan bu xәbәri eşitdi, dәsmalını
әlinә alıb, һönkür-һönkür ağladı. Divanda oturub zarıldadı. Orada olan
bütün bəylәr ağlaşdılar.
Qazan getdi, öz evinә girdi. Yeddi gün divana çıxmadı, oturub ağladı.
Bəylәr yığışıb, divana gәldilәr. Qazanın qardaşı Qaragünә dedi:
«Qılbaş, get de, ağam Qazan gәlib çıxsın. De ki,sənin ucundan bir igid
aramızdan əksildi.Həm də vəsiyyət eləyib ki, qanını düşməndə
qoymayıb alasan.Di gedək düşməni haqlayaq!” Qılbaş dedi: “Sən
qardaşısan sən də get!”.Nəhayət ikisi birlikdə getdilər. Qazanın evinə
girdilər. Salam verib dedilər: “Sən sağ ol , ay xan , bir igid aramızdan
əksildi , sənin yolunda baş verdi. Deyirəm qanını alaq ; həm də sizə
tapşırmışdır ki qanını alasız. Ağlamaqla bir şeymi olur? Dur gəl yuxarı
“ .Qazan dedi: “ doğru məsləhətdir. Tez silahları hazırlasınlar . Bütün
bəylər atlansınlar.! “ Bəylərin hamısı atlara mindi , Qazanın qonur atını
çəkib gətirdilər, mindi. Boru çalındı , nağaralar döyüldü: gecə -gündüz
bilmədən atlarını çapdılar. Aruza və daş oğuzun bəylərinə xəbər çatdı.”
Budur Qazan gəldi! “- dedilər. Onlar qoşun yığıb, boru ucaldan Qazana
qarşı gəldilər.
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Üç ox və boz oxun qoşunları qarşılaşdı. Aruz dedi: “ İç oğuzda mənim
döyüşçü mənim rəqibim Qazan olsun! “ Əmən dedi:” Mənim rəqibim
Tərsuzamış olsun !” Alp Rüstəm dedi: “ Mənim rəqibim Əncə qoca
oğlu Oxcu olsun! “ Hər kəs öz rəqibini gözlədi. Alaylar bağlandı ,
qoşunlar düzüldü . Borular çalındı. Təbillər döyüldü. Aruz qoca öz atını
meydana sürdü. Qazanı çağırıb dedi: “ Ey yaramaz sən mənim
rəqibimsən, sən bəri gəl! “ Qazan qalxanını çəkdi , süngüsünü əlinə alıb
başı üzərində fırlatdı. Dedi : “ Ay əbləh namərdliklə igid öldürməyin nə
demək olduğunu mən sənə göstərərəm ! “ Aruz Qazanın üzərinə at
sürüb , onu qılıncladı; zərbəsi zərrə qədər də Qazanı kəsmədi yan keçdi.
Növbə Qazana yetişdi.Altmış tutamlıq iri nizəsini qoltuğuna qısan
Qazan , Aruza bir nizə vurdu. Nizə alov tək Aruzun köksündən o tərəfə
keçdi, onu at üstündən yerə saldı. Qazan öz qardaşı Qaragünəyə işarə
etdi “ Başını kəs! “
Qaragünə atdan düşüb , Aruzun başını kəsdi
Daş Oğuz bəyləri bunu görüb , hamı atdan düşdü. Qazanın ayağına
yıxıldılar, günahlarından keçməyi xahiş etdilər. , əlini öpdülər: Qazan
onların günahını bağışladı. Beyrəyin qanını dayısından aldı . Sonra
Aruzun evini çalıb çapdırdı. Elini-gününü talan elətdirdi . İgid bəylər
böyük qənimət qazandılar. Qazan hündür göy çəmənlikdə çadırlar
qurdurdu.
Dədəm Qorqud gəlib şadlıq mahnısı çaldı. İgid döyüşçülərin başına nə
gəldiyini danışdı. Dedi:
Hanı dediyim bəy ərənlər,
Dünya mənimdir deyənlər?
Əcəl gəldi , yer gizlətdi,
Fani dünya kimə qaldı?
Gəlimli-gedimli dünya ,
Son ucu ölümlü dünya!
Ən nəhayət uzun yaşın
Sonu ölüm , axırı ayrılıq....
Xeyir-dua verək , xanım:
Ölüm gəldikdə səni
Pak imandan ayırmasın!
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Ağsaqqalı atan yeri,
Ağ birçəkli anan yeri
cənnət olsun!
Allah səni namərdə möhtac etməsin !
Ağ alnın önündə beş kəlmə dua etdik
qəbul olunsun!
“ Amin! Amin!” deyənlərin üzünü görəsən!
Yığışdırsın saxlasın allah günahınızı,
Məhəmməd Mustafaya bağışlasın , xanım , hey!

MƏNBƏLƏR
Tərtib, transkripsiya, sadələşdirilmiş variant və müqəddimə
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* Qazlıq atı—Qafqaz atı.
* Keyik—dağ keçisi, cüyür.
* Qulan—çöl eşşəyi.
* Qopuz—orta əsrlərdə saza bənzər üç simli musiqi aləti.
* Xutbə - bayram, yaxud cümə günlərində allahın adına oxunan xüsusi
dua
* Buğur — erkək dəvə, nər; tarixən türk xalqları arasında «buğur—
buğra» digər heyvanların, məsələn, maralın erkəyinə də deyilmişdir...
* Soy solduran—nəsil korlayan.
* Şami-Şam (Dəmәşq) şәһәrindә düzәldilmiş...
*Qımız — at südü vә at südündәn һazır.çaimış içki.
*Alqış. — burada: xeyir-dua, dua.
* Qalın Oğuz — Böyük oğuz dövlәti; oğuz tayfalarının birliyi ümumi
ittifaqı.
* Qorqud sinirli—bu metaforik ifadә «yay» sözünә yox, Dirsә xana
aiddir; yәni «çox qәzәbli...»
* Qapaq—niqab, üz örtüyü.
* Burada vә bundan sonra «kafirlәr» — müsәlman olmayan,
butpәrәstliyә inanan qıpçaq vә karluq tayfalarıdır...
* Burada: uzaq, «kafir»lәrin çox olduğu yer.
* Ağ tozluca — tutacaq yerinә ağcaqayın qabığı sarınmış,,.
Oğlan burada atasına söylәmiş, görәk, xanım, nә söylәmişdir:
* Tüklü quş — oğuz tayfalarının onqonu (müqәddәs quş) sayılan Ağ
sunqur (şaһin) quşuna işarədir...
* Amit — Diyarbəkir (Türkiyәdә)
* Sası — murdar.
* Aznavur gürcü dilindә: «cәnab, әsilzadә, ağa» mәnasındadır.
* Çövkan — burada: qoyunları tutmaq üçün istifadә edilən, bucaqvari
ucluğu olan uzun ağac.
* Qənarә — sallaqxanada kəsilәn malı soymaq üçün asılqan kimi
istifadә edilәn ağac.
* Batman—tәxm. 8 kiloqrama bәrabәrdir.
* Amid—Türkiyәdә Diyarbәkir əyalәti vә şәһәri. Mərdin—
Diyarbәkirdәn cәnub- şәrqdә şәһәr (Mesopotamiyada).
* Küpә — sırğanın bir növü.
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* Ayğırgözlü—Araz çayının qollarından biri...
* Rükәt—namaz duasının bir һissəsi.
* Əmiraxur-axur әmiri, bütün ilxıçıların başçısı. şәrqdә şәһәr
(Mesopotamiyada).
* Boy boyladı—әһvalat danışdı (nәsrlә).
* Soy soyladı—mahnı qoşdu, tәrәnnüm etdi.
* Boz oğlan — «Boz atdı Beyrәk» mәnasındadır...
* Qәdim oğuz mәsәli: «Toy gecәsində bakirә ol!»
* İsmi-әzəm — allaһın müqәddәs adları.
* Tәpər — orta әsrlәrdә balta tipli silaһ.
* Naib — müavin; yavər.
* Divan — orta әsrlәrdә ali siyasi vә mülki һüquqları tәnzim edən idarə
* Sarvan—karvanın başçısı.
*Yәni: yoxsa әrә getmişdir?
* Şülәn — yemәk-içmәk, ziyafәt, böyük şәnlik məclisi.
* Köməc — çörәyin bir növü: sacaltı.
* Alp — igid, qәһrәman.
* Pilon- keşiş geyimi.
* Başı açıq — Gürcüstan, yaxud Gürçüstanın indiki Kutaisi rayonunun
әrazisi,,.
* Albanlar — burada: Albaniyadakı oğuzlara işarәdir.
* Sür-— çoxillik qamışın yoğun gövdәsindәn һazırlanan nizә.
* Ərafat- Mәkkә şәһәri yaxınlığında qurban kәsilən yerin adı.
* Talı saz - Kür çayının qollarından birinin yanındakı qamıışlığın adı
* Qıyan Sәlcik oğlundan fərqli olaraq, Dәli Tondaz 24 oğuz boyunu
«soylayan» — tәrif vә tәrәnnüm edәn ozan kimi tәqdim olunur.
* «Qalınlıq-qaftanlıq» — qızı almaq şәrtlәri.
* Ağac ~ tәxm. 8 km
*Qan qaşındı qanı coşdu, vahiməyə düşdü.
* «İnandıq vә doğru һesab etdik» (peyğәmbәrin kәlamı).
* Yelәm -pişikotu, yapışqan.
«һar yerdә əbədi var olan tək allaһsan!» (Quranıi 112-ci surәsindәn).
* Nəmrud — özunü allaһ elan edәn әfsanәvi padşaһ.
* Cәdd — ata-baba.
* Yüklü — һamilә.
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* Quşqun — «Qoşmaq> sözündәndir; atın quyruğu altından keçirilәn
qayış...
* Alp — igid, qәһrәman.
* Göycә dəniz — indiki Sevan gölü.
*Qәdim oğuz mәsәli: «Ayağına ətdәn buxov vurun» (yәni evlәndirin,).
* Qәdim oğuz məsəli; ekvivalenti: «Dinsizin öһdәsindәn imansız
gәlәr»,
* Qәdim oğuz məsəli; ekvivalenti: «Dinsizin öһdәsindәn imansız
gәlәr»,
* Şahinçibaşı ~ ov ovlayan quşlara qulluq edәn adam
* Qolan — atın kәmәri, tapqır.
*Fir'onun sütunu... — Quranda (38-ci surә) qәdim Misir һökmdarı
Fir'on «sütunların sahibi» allandırılır,..
* Әmman — hind okeanı; bәzәn Qara dәnizә dә deyilmişdir.
* harun— eradan əvvəl yaşamış çox varlı, xәsis һökmdar,
* Saz — meşә, qamışlıq.
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