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K O R O Ğ L U   D A S T A N I 

 

A L I   K İ Ş İ 

 

 Alı kişi neçǝ illǝr idi ki, Hǝsǝn xana ilxı otarırdı. Ömrünü, gününü onun 

qapısında çürüdüb, saçını-saqqalını ilxıçılıqda ağartmışdı. 

 Hǝr gün sǝhǝr dan yeri ağaranda Alı kişi ilxını çölǝ aparar, bütün günü 

otarar, gesǝdǝn bir pas keçǝndǝn sonra xalxala gǝtirǝrdi. Dağlarda, daşlarda 

kövşǝnlǝrdǝ Alı kişinin ayağı dǝymǝmiş bir qarışda yer qalmamışdı. 

 Bir gün Alı kişi ilxını sürüb dǝrya kǝnarına aparmışdı. Atlar dǝryanın 

kǝnarında otlayırdı. Alı kişi özü dǝ bir tǝrǝfdǝ daşa söykǝnib oturmuşdu. Dan yeri 

yenisǝ ağarmışdı, qosa ilxıçı bir dǝ baxdı ki budur, dǝryadan iki ayğır at çıxdı. 

Atlar gǝlib ilxıya qarışdılar. İki madyana yaxınlaşandan sonra yenǝ qayıdıb dǝryaya 

girdilǝr. Alı kişi nǝ qǝdǝr ilxıçılıq elǝmişdi, belǝ şey görmǝmişdi. Tez qalxıb 

madyanları manşırladı. Amma bu barǝdǝ heç kǝsǝ bir söz demǝdi. 

 Bu işin üstündǝn bir neçǝ vaxt keçdi. Alı kişi ayları, günlǝri sayıb, 

madyanları gözdǝn qoymurdu. Elǝ ki vǝ`dǝ başı yaxınlaşdı, Alı kişi madyanların 

yanından ǝl çǝkmǝdi, o qǝdǝr gözlǝdi ki, axırda onlar doğdu. Qulunlar böyüyüb 

day oldular. 

 Bir gün Toqat paşası Hasan paşa Hǝsǝn xana qonaq gǝldi. Hǝsǝn xan 

paşanı qonaq elǝdi. Paşa söhbǝt arasında xana dedi: 

 - Hǝsǝn xan, eşitmişǝm sǝnin yaxşı sins atların var. Gǝrǝk ilxından mǝnǝ 

iki ayğırlıq at verǝsǝn. 

 Hǝsǝn xan o saat «bǝçeşm» deyib, Alı kişini yanına çağırdı vǝ tapşırdı: 

 - Sabah ilxını çölǝ aparma, paşa üçün iki ayğırlıq at tutdurasağam. 

 Hǝsǝn xan bu sözü deyǝn kimi daylar Alı kişinin yadına düşdü. O, xanın 

başını usa elǝmǝk üçün sǝhǝr tezdǝn durdu, dayları tutub xalxalda bağladı, ilxını 

sürüb çölǝ ötürdü. 
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 Bir az sonra Hǝsǝn xan, paşa da yanında, xalxala gǝldi. Paşa baxdı ki, 

xalxalda iki uzun ortalı, arıq, çöpüklü day bağlanıb. Bildi ki, bu dayları ona 

vermǝk istǝyirlǝr. Gülüb dedi: 

 - Hǝsǝn xan, mǝnǝ demişdilǝr ki, sǝnin yaxşı sins ayğırlıq atların var. 

Bunlar nǝdir? İş belǝ ǝlǝngǝ-ülǝngǝyǝ qalsa, bunlardan mǝnim özümdǝ dǝ 

çoxdur. 

 Paşanın sözü Hǝsǝn xana ox kimi dǝydi. Üzünü Alı kişiyǝ tutub dedi: 

 - Axmaq qosa, mǝn sǝnǝ demǝmişdimmi at tutdurasağam, ilxını saxla, 

niyǝ saxlamamısan? 

 Alı kişi dedi: 

 - Xan sağ olsun, mǝn qosa ilxıçıyam. İlxıdakı atların hamısını ovsumun içi 

kimi tanıyıram. Sǝn bu dayların belǝliyinǝ baxma. Əgǝr başının usa olmağını 

istǝyirsǝnsǝ paşaya bunları ver. 

 Alı kişinin yekǝ-yekǝ danışmağından Hǝsǝn xan daha da qǝzǝblǝndi. Onun 

üstünǝ qışqırıb dedi: 

 - Mǝnim ilxımda alǝmdǝ söylǝnǝn sins ayğırlıq atlar var. Bu ǝlǝngǝlǝri 

qonağa göstǝrib mǝni xǝsalǝt elǝmǝkdǝ mǝqsǝdin nǝdir? 

 Alı kişi dedi: 

 - Xan sağ olsun, mǝnim mǝqsǝdim paşanın yanında sǝnin başını usa 

elǝmǝkdir. Sǝn bilirsǝn ki, mǝn yaxşı at tanıyanam. Sǝnin ilxında bunlardan yaxşı 

at yoxdur. Bütün dünyanı gǝzsǝn, genǝ dǝ belǝ at tapa bilmǝzsǝn. 

 Hǝsǝn xan qǝzǝblǝnib dedi: 

 - Bilmirǝm, bir saata qǝdǝr yerdǝ dǝ olsa, göydǝ dǝ olsa, gǝrǝk paşaya 

layiq, mǝnim adıma layiq iki dǝnǝ yaxşı ayğırlıq at seçǝsǝn. Bu saat get, seç, gǝtir. 

 Alı kişi dedi: 

 - Xan, onda izn ver paşa üçün ayğır seçmǝyǝ başqa adam getsin. İlxıda bu 

daylardan yaxşı at yoxdur. Mǝn özüm başa düşǝ-düşǝ yaxşı atı qoyub pis at seçǝ 

bilmǝrǝm. Bu mǝnim adıma layiq olmaz. 

 Bu söz xanı sin atına mindirdi. Sǝllad çağırıb ǝmr elǝdi ki, Alı kişinin 

boynunu vursun. Paşa da qǝzǝblǝnmişdi. Alı kişinin axır sözü onu da dǝli 

elǝmişdi. Odur ki, dedi: 
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 - Hǝsǝn xan, mǝn görürǝm ki, sǝnin ilxıçın bu daylara çox böyük qiymǝt 

verir. Yǝqin ki, elǝ o haqlıdır. Onda sǝn belǝ elǝ. Bu dayların hǝr birini onun bir 

gözünǝ qiymǝt elǝ. 

 Paşanın sözü Hǝsǝn xanın xoşuna gǝldi. Əmr etdi, sǝllad Alı kişinin 

gözlǝrini çıxartdı. 

 Alı kişi nǝ dindi, nǝ dǝ sǝsini çıxartdı. Bir dǝfǝ uf da elǝmǝdi. Elǝ ki, sǝllad 

işini qurtardı, Alı kişi ayağa qalxıb dedi: 

 - Hǝsǝn xan, insan üçün dünyada hǝr naz-ne`mǝtdǝn şirin şey gözdür. 

Sǝn mǝni ondan binǝsib elǝdin. Mǝn sǝnin qapında san çürütdüm, ilan kimi qabıq 

qoydum, saç-saqqal ağartdım, amma sǝn bunların heç birini bilmǝdin, qǝdir-

qiymǝt vermǝdin. Bir paşanın sözü ilǝ mǝni kor elǝdin. Ansaq eybi yoxdu. Bizimki 

belǝ gǝlib. İndi ki, mǝnim gözlǝrimi bu daylara qiymǝt elǝdin, barı heç olmasa 

sözünün ağası ol. Bu dayları mǝnǝ ver. 

 Hǝsǝn xan dayların hǝrǝsini onun bir qoluna bağlatdırıb qapısından qovdu.  

 Kor Alı, daylar da yedǝyindǝ, tapdana-tapdana öz evinǝ gǝldik. 

  Kǝndǝ xǝbǝr düşdü. Samaat onun başına yığıldı. Xǝbǝr gedib Alı kişinin 

oğlu Rövşǝnǝ çatdı.  

 Rövşǝn Rüstǝm kimi igid, yeniyetmǝ savan bir oğlan idi. On beş, on altı 

yaşı ya ola, ya olmaya idi Amma elǝ güslü, elǝ qüvvǝtli idi ki, ağasın budağından 

yapışsa kökündǝn çıxarar, öküzün buynuzundan yapışsa yerindǝn dik qaldırardı 

 Rövşǝn atasını bu halda görsǝk soruşdu: 

 - Ata, sǝnǝ nǝ olub? De görüm, sǝni kim bu hala salıb? 

 Alı kişi ǝhvalatı oğluna danışdı. Rövşǝn qızmış pǝlǝngǝ döndü. Ayağa 

qalxıb dedi: 

 - Oğlun sǝnin qisasını yerdǝ qoymaz, ata! İndi Hǝsǝn xan mǝnim 

qabağımda dayansın, görüm nesǝ dayanır. 

 Kǝndin savanları da qalxdılar. Alı kişi işi belǝ görǝndǝ oğlunu çağırıb 

yanında ǝylǝşdirdi. Əlini onun çiyninǝ qoyub dedi: 

 - Hǝlǝ qisasın vaxtı deyil, bala! Vaxtında mǝn özüm deyǝsǝyǝm. İndi 

diqqǝtlǝ qulaq as! Mǝnim gözlǝrim bu dayların üstündǝ çıxarılıb, bu dayların 

üstündǝ dǝ gǝrǝk mǝnim qisasım alına. Bu dayları sǝnǝ tapşırıram. Bunlar elǝ-

belǝ atlardan deyil. Bunlar dǝrya atından ǝmǝlǝ gǝliblǝr. İndi sǝn gǝrǝk böyük bir 
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tövlǝ tikǝsǝn. Bu tövlǝyǝ gǝrǝk heç bir yerdǝn işıq deyilǝn şey düşmǝyǝ. Qırx gün 

tamam atlar bu tövlǝdǝ qalasaq, bayır-basaq üzü görmǝyǝsǝklǝr: Bir bǝni-insan 

gözü dǝ bu qırx günün ǝrzindǝ gǝrǝk bu atlara baxmaya. 

 Rövşǝn dedi: 

- Yaxşı, ata, belǝ olanda bǝs mǝn onları nesǝ yemlǝyǝsǝyǝm? Nesǝ 

suvarasağam? 

 Alı kişi dedi: 

 - Sǝn tövlǝdǝ hǝr day üçün qırx gözlü bir axur qayırasaqsan. Atların qırx 

günlük arpasını, samanını hǝmin bu axurlara doldurasaqsan. Kǝndin başındakı 

Zümrüd bulaqdan tövlǝnin içǝrisinǝ bir arx açasaqsan. Hǝr axurun yanında da 

balasa bir çarhovuz tikǝsǝksǝn. Atlar qırx gün burada yeyib-içib bǝslǝnǝsǝklǝr. 

İndi hǝlǝlik tövlǝ hazır olanasan dayları çǝk, bir yerdǝ bağla. 

 Rövşǝn qabaqsa atasını rahladı, sonra dayların yerini sahmanlayıb tövlǝni 

hazırlamağa başladı. Elǝ ki, tövlǝ hazır oldu, Alı kişi gǝlib ǝli ilǝ çarhovuzu, arxı, 

axurları yoxlayıb dedi: 

 - Yaxşıdı. İndi sǝn axurları doldur, suyu da hovuzlara bağla. Ansaq yenǝ dǝ 

sǝnǝ deyirǝm: gǝrǝk tövlǝyǝ nǝ işıq düşǝ, nǝ dǝ atlara bǝni-insan gözü baxa. 

 Rövşǝn, atasının dediyi kimi, axurları doldurdu, suyu bağladı, atları içǝriyǝ 

çǝkib axurların qabağında hǝlqǝbǝnd elǝdi, qapını, basanı bǝrkidib çıxdı. 

 Bu işdǝn düz otuz sǝkkiz gün keçdi. 

 Atalar deyiblǝr ki, insan sǝbirsiz olar. Rövşǝn otuz sǝkkiz günü başa verdi. 

Otuz doqquzunsu gün nǝ qǝdǝr elǝdi, özünü saxlaya bilmǝdi ki, bilmǝdi. Elǝ bil ki 

bir adam onun ürǝyinǝ girib hey deyirdi: «Qırx günǝ başa gǝlǝ bilǝn iş otuz 

doqquz günǝ dǝ gǝlǝr. Get bir atlara bax!». Axır Rövşǝn gǝlib tövlǝnin üstünǝ 

çıxdı, balasa bir deşik açıb içǝriyǝ baxdı. 

 Rövşǝn ǝvvǝl gözlǝrinǝ inana bilmǝdi. Sağ axurdakı atın çiyinlǝrindǝ iki 

dǝnǝ qanad var idi. Qanadlar alov kimi yanır, qızıl kimi parıldayırdı. Rövşǝn tez sol 

axurdakı ata baxdı. Gördü yox; bu atın qanadı yoxdu. Gözlǝrini dolandırıb yenǝ 

dǝ sağ tǝrǝfdǝki ata baxdı. Gördü qanad yavaş-yavaş sönür. Rövşǝn tutduğu 

işdǝn peşiman oldu. Tez deşiyi örtmǝk istǝdi, ansaq iş-işdǝn keçmişdi. Qanadlar 

yavaş-yavaş ǝriyib axırda tamam yox oldular. Rövşǝnin bir ǝli oldu, bir başı. 
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Ansaq hara çatasaq? Olan olmuşdu. Kor-peşiman deşiyi örtüb geri qayıtdı. Amma 

bu barǝdǝ atasına heç bir söz demǝdi. 

 Bǝli, bir gün dǝ gǝlib keçdi. Qırxınsı gün Alı kişi Rövşǝni çağırıb dedi: 

 - Bala, gǝl mǝni atların yanına apar. 

 Rövşǝn atasının ǝlindǝn tutub tövlǝyǝ apardı. Alı kişi qabaqsa sağ axurdakı 

ata yaxınlaşdı. Əlini atın süysünündǝn qoyub sağrısına qǝdǝr çǝkdi. Sonra 

Rövşǝnǝ tǝrǝf dönüb dedi: 

 - Oğlum, bu atlara bǝni-insan gözü baxıb. 

 Rövşǝn bilmǝdi nǝ desin, soruşdu: 

 - Ata, sǝn nǝdǝn deyirsǝn? 

 Alı kişi dedi: 

 - Oğul, mǝndǝn gizlǝtmǝ, mǝn sǝnǝ deyirǝm ki, bu ata bǝni-insan gözü 

baxıb. Bu atın gǝrǝk qanadı olayı. Düzünü de görüm, bu nesǝ olan işdir? 

 Rövşǝn ǝhvalatı atasına danışdı. Alı kişi dedi: 

 - Oğul, sǝbrsizlik adama hǝmişǝ ziyan verǝr. İndi sǝn dǝ öz sǝbrsizliyinin 

ziyanını çǝkirsǝn. Ansaq fikir elǝmǝyǝ gǝlmǝz. Olan olub, keçǝn keçib.  

 Sonra o, sol axurdakı ata yaxınlaşdı. Bu at uzun-saydaq, çǝkmǝ sağrılı, 

nazik ortalı bir at olmuşdu. Əli ilǝ atın üzünü, gözünü, yalını, sağrısını tumarladı. 

Ondan sonra yenǝ dǝ sağ tǝrǝfdǝki atın yanına qayıtdı. Bu at çox gözǝllǝşmişdi: 

iri başlı, dolu gözlü, qara birçǝkli, uzun boyunlu, tökmǝ döşlü, yoğun, enli 

sağrılı... iki göz istǝyirdi ki, ona tamaşa elǝsin. At fınxırıb iki dal ayaqları üstǝ 

göyǝ qalxdı. Ağzını açıb Alı kişiyǝ yönǝlmǝk istǝdi. Qosa ilxıçı atın üstünǝ 

qışqırdı. At sǝsindǝn onu tanıyıb sakit oldu. Alı bu atın da başını, üzünü, yalını, 

belini, sağrısını tumarladı. Sonra dedi: 

 - Oğul, hǝlǝ bir neçǝ gün dǝ atları bayıra çıxarmaq olmaz. Qapını 

bağlamaq lazım deyil. Özün gündǝ gǝlib yemlǝyib sulayarsan. 

 Rövşǝn atasını evǝ aparıb, özü tövlǝyǝ qayıtdı. Atlardan muğayat olmağa 

başladı. 

 Belǝliklǝ, bir neçǝ gün dǝ keçdi. 

 Bir gün yenǝ atası Rövşǝndǝn soruşdu: 

 - Oğul, atlar nesǝdirlǝr? Nesǝ yeyirlǝr?  

 Rövşǝn dedi: 
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 - Ata, sağ tǝrǝfdǝki at dǝyirman kimi üyüdür. Arpa-saman yetirmǝk olmur. 

Sol tǝrǝfdǝki at da yaxşıdır. Ansaq ondan az yeyir. Özü dǝ dinsdir. Amma sağ 

tǝrǝfdǝki at heç durub dinsǝlmir. Qızmış nǝr kimi oyur-oyur oynuyur. 

 Qosa ilxıçı yenǝ dǝ oğlu ilǝ bǝrabǝr tövlǝyǝ gǝldi. Atları yoxlayıb dedi: 

 - Rövşǝn, oğul, atlar daha böyüyüb, minilmǝk hǝddinǝ çatıblar. İndi onları 

bir-bir bǝrkǝ-boşa salıb, sınaqdan çıxartmaq lazımdır. Əzǝl bunu, sonra da o 

birisini min, tǝzǝsǝ sulanmış şumda sǝyirt, qaratikanlığa sür, sonra da sıldırım 

daşlı dağa çap. 

 Rövşǝn, atasının öyrǝtdiyi kimi, ǝzǝl sağ tǝrǝfdǝki atı mindi. Yenisǝ 

sulanmış şumda sǝyirtdi, sonra qosa ilxıçının yanına qaytardı. Tǝsrübǝli qosa atın 

burnunu tutdu, at öskürmǝdi. Sonra ürǝyinǝ qulaq asdı, baxdı ki, atın ürǝyi heç 

töyşümür. Ondan sonra dırnaqlarını yoxladı. Bir qırıq da palçıq tapa bilmǝdi. 

Rövşǝn indi dǝ o biri atı mindi, şuma sürdü, sǝyirdib yenǝ atasının yanına 

qaytardı. Alı kişi onun da ürǝyini dinlǝdi, burnunu tutdu, sıxdı, dırnağını yoxladı. 

Bu at da öskürmǝdi, ürǝyi töyşümǝdi, ansaq dırnağının birindǝn bir qırıq palçıq 

tapıldı. Rövşǝn bu dǝfǝ birinsi atı minib qaratikanlığa vurdu. At qaratikanlığı 

yarıb, ildırım kimi süzüb, ilxıçının yanında dayandı. Qosa ilxıçı onun baldırlarını, 

çeçiklǝrini yoxladı. Heç bir yerindǝ nǝ bir tikan izi tapa bildi, nǝ dǝ bir yara. O biri 

at da sınaqdan pis çıxmadı. Ansaq dal ayağının birini tikan azasıq sızmışdı. 

 Rövşǝn axırınsı sınaq üçün yenǝ dǝ birinsi atı minib sıldırım daşlığa saldı. 

At güllǝ kimi sıldırım daşlığa endi, qızılquş kimi uçub, qosa ilxıçının bǝrabǝrindǝ 

dayandı. Qosa Alı atın qabaq-ayaqlarının üylǝrini bǝrk sıxdı, at nǝ diksindi, nǝ dǝ 

qırpındı. 

 İndi növbǝ ikinsi atın idi. Rövşǝn bu atı da minib sıldırım aşağı ǝldǝn 

qoydu. At çeçiklǝrini daşlara çırpa-çırpa sıldırımı endi. 

 Qosa Alı dedi: 

 - Oğul, Rövşǝn, birinsi at sınaqdan çox yaxşı çıxdı. İkinsi at da pis 

çıxmadı, ǝmǝk itirmǝdi. Ansaq birinsi ata çata bilmǝz. Bu atın tayı-bǝrabǝri çarx 

altında tapılmaz. Birinsi atın adını Qırat, ikinsi atın adını Dürat qoyuram. Hǝmişǝ 

qorxulu sǝfǝrlǝrǝ, düşmǝn üstünǝ, qalalar almağa gedǝndǝ Qıratı minǝrsǝn, Qırat 

sǝni çox darlardan, çox ölümlǝrdǝn qurtarasaq. Qıratın qǝdrini yaxşı bil, onu 

sandan ǝziz saxla! 
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 Sonra Alı kişi dedi: 

 - Oğul, atlar böyüdü. Sınaqdan çıxdı. İndi Hǝsǝn xandan qisas almaq vaxtı 

çatıb. Çǝk atları yǝhǝrlǝ, gedib Hǝsǝn xanla haqq-hesabımızı çǝkǝk. 

 Hǝlǝ uşaqlıqda bir gün Rövşǝn çöldǝ oynadığı vaxt yerdǝn bir daş 

tapmışdı. Daş balasa idi, amma çox ağır, çox da sanballı idi. Özü dǝ işım-işım 

işıldayır, par-par parıldayırdı. 

 Rövşǝn daşı yerdǝn götürüb, örüşdǝ otlayan bir buzova atdı. Daş buzova 

dǝymǝdi, amma elǝ yeli buzovu yıxıb öldürdü. Rövşǝn qayıtdı, ǝhvalatı atasına 

danışdı. 

 Alı kişi Rövşǝnin sözlǝrinǝ qulaq asıb dedi: 

 - Oğul, Rövşǝn, get buzov yiyǝsini tap, buzovun sǝrimǝsini ver, razı sal. 

Sonra da haman daşı tap, mǝnim yanıma gǝtir. 

 Rövşǝn getdi, ǝzǝl buzov yiyǝsini razı elǝdi, sonra da daşı tapıb gǝtirdi. Alı 

kişi daşı o üzünǝ, bu üzünǝ çevirib yoxladı. Baxdı ki, daş göydǝn düşmüş ildırım 

parçasıdır. 

 Sabahısı gün Alı kişi Rövşǝndǝn xǝlvǝt ildırım parçasını götürüb bir ustanın 

yanına apardı. Salam-ǝleykǝssalamdan sonra daşın bir balasa tikǝsini ustaya verib 

dedi: 

 - Usta, bu daşdan mǝnǝ bir biz qayır. 

 Usta bir daşa baxdı, bir dǝ dönüb diqqǝtlǝ Alı kişiyǝ baxdı. Daşı qaytarıb 

dedi: 

 - Alı kişi, sǝn bir dünya görmüş kişisǝn, heç daşdan da biz olar? 

 Çox çǝnǝ-boğazdan sonra axırı Alı kişi ustanı razı elǝdi ki, daşı bir 

zindanın üstünǝ qoyub döysün, görsün döyülür, ya yox. Usta baxdı ki, doğrudan 

da bu daş mum kimi bir şeydir. Alı kişiyǝ dediyi sözlǝrǝ peşiman oldu. Daşdan bir 

biz qayırıb ona qaytardı. Alı kişi ustanın haqqını verdi, bizi sibindǝ gizlǝtdi. Daşın 

qalanını bir misri qılıns qayıranın yanına aparıb dedi: 

 - Usta, bundan mǝnǝ bir qılıns çǝk. 

 Bu usta ǝvvǝlkindǝn dǝ uzunçu idi. Qǝrǝz, uzun çǝkçevirdǝn sonra Alı kişi 

bu ustanı da razı elǝdi. 

 Usta yeddi günǝ daşdan bir qılıns qayırdı, qılıns hazır oldu, usta baxdı ki, 

qılıns... nǝ qılıns. Vallah, bu elǝ bir qılınsdır ki, gün kimi yanır, ay kimi işıq salır. 
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 Ustanın qılınsa gözü düşdü. 

 Elǝ ki, vǝ`dǝ tamamında Alı kişi qılıns üçün gǝldi, usta ona öz qılınsını 

vermǝyib, ǝvǝzindǝ ayrı bir qılıns verdi. Ansaq Alı kişi işini ǝvvǝldǝn möhkǝm 

tutmuşdu. Dinmǝz, söylǝmǝz sibindǝn bizi çıxarıb, qılınsın tiyǝsinǝ basdı. Biz 

qılınsı dǝlib, o biri tǝrǝfinǝ keçdi. 

 Usta baxdı ki Alı kişini aldada bilmǝyǝsǝk, naçar qalıb, onun öz qılınsını 

özünǝ verdi. Alı kişi qılınsı götürüb evlǝrinǝ gǝldik. Amma bu barǝdǝ oğlu 

Rövşǝnǝ heç bir söz demǝdi. 

 Elǝ ki, Rövşǝn Qıratı, Düratı ifçin yǝhǝrlǝyib, atasının bǝrabǝrinǝ çǝkdi, Alı 

kişi hǝr şeyi hazır görǝndǝ evǝ girdi, haman qılınsı gizlǝtdiyi yerdǝn götürüb, oğlu 

Rövşǝnǝ verib dedi: 

 - Rövşǝn, al bu qılınsı belinǝ bağla. Bu qılıns sǝn gördüyün qılınslara 

bǝnzǝmǝz. Bu qılınsa ildırım qılıns deyǝrlǝr. Bu elǝ bir qılınsdır ki, qabağında heç 

bir şey dayanmaz. Hǝr nǝyǝ vursan kǝsǝr, tökǝr. Bu qılıns ilǝ sǝn xanlara, bǝylǝrǝ, 

paşalara qan uddurasaqsan. Bu qılıns ilǝ müxǝnnǝtlǝr, namǝrdlǝr sǝnin ǝlindǝn 

dad çǝkǝsǝklǝr. Bu qılıns ilǝ sǝn qalalar sındırasaqsan, sǝdlǝr dağıdasaqsan. 

Ansaq bunun ildırım qılıns olduğunu heç kǝsǝ bildirmǝ. Bundan sonra bunun 

adını misri qılıns deyǝrsǝn. Nǝ qǝdǝr ki, sǝn Qıratın belindǝsǝn, bu qılıns da sǝnin 

belindǝdir, heç bir düşmǝn sǝnǝ bata bilmǝyǝsǝk.  

 Rövşǝn qılınsı atasından alıb belinǝ bağladı. Alı kişi Dürata, Rövşǝn dǝ 

Qırata minib yola düşdülǝr. 

 Az getdilǝr, çox getdilǝr, axırda gǝlib Hǝsǝn xanın imarǝtinǝ çatdılar. 

Rövşǝn bir tǝrǝfdǝ dayandı. Qosa Alı kişi Düratı imarǝtin qabağına sürüb Hǝsǝn 

xanı çağırdı. Hǝsǝn xan çıxıb qosa Alı kişini yalmanına ǝl çatmayan, uzun yallı bir 

atın üstündǝ gördü. Xan o tǝrǝfǝ baxanda gördü, Alının oğlu da burdadı. Özü dǝ 

bir ata minib, bir ata minib ki, ruzigarım gözü hǝlǝ belǝ at görmǝyib. 

 Alı kişi dedi: 

 - Hǝsǝn xan, bu atlar sǝnin bǝyǝnmǝdiyin o çöpüklü qulanlardır. Sǝn 

bunların üstündǝ mǝnim gözlǝrimi çıxartdırdın. Bax, gör indi nesǝ at olublar? 

 Alı kişi sonra dedi: 
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 - Hǝsǝn xan, mǝn sǝnǝ yaxşılıq elǝmǝk istǝdim, sǝn anlamadın. Mǝnim 

yaxşılığımın ǝvǝzinǝ mǝni dünya işığına hǝsrǝt qoydun. İndi sǝndǝn qisasımı 

almağa gǝlmişǝm. Əlindǝn gǝlǝni ǝsirgǝsǝn, kişi deyilsǝn. 

 Hǝsǝn xan Alının bu sözündǝn asıqlandı, qılıns çǝkib kişinin üstünǝ 

sumdu. Rövşǝn Qıratı onun üstünǝ sürdü. İldırımdan qayrılmış misri qılınsın 

göydǝ parıldamağı ilǝ xanın başının yerǝ dığırlanmağı bir oldu. Sǝs-küy qopdu. 

Qoşun onların üstünǝ yeridi. Rövşǝn özünü qoşuna vurdu. Bir yandan Qırat, bir 

yandan Dürat, bir yandan da Rövşǝn misri qılınsla qoşunun qabaq dǝstǝsini qırıb 

dağıtdılar. 

 Ansaq qoşunun dalı kǝsilmirdi. Dǝstǝ dǝstǝnin dalınsa gǝlirdi. Qarışqanın 

sayı var idi, qoşunun sayı yoxdu. Alı kişi bunu başa düşüb dedi: 

 - Oğul, bu qǝdǝr qoşuna sǝn tǝk savab verǝ bilmǝzsǝn. Axırda ya 

öldürǝrlǝr, ya da diri tutarlar. Sür atları, özümüzü bu qoşundan salamat qurtaraq! 

 Rövşǝn ǝzǝl atasının sözünǝ baxmadı. Yenǝ dǝ özünü qoşuna vurdu. Başlar 

kǝsdi, qollar qırdı, mǝrdmǝrdana dava elǝdi. Ansaq kor atasının ǝlǝ keçǝsǝyindǝn 

qorxub, ǝlassız davadan ǝl çǝkdi. Atası ilǝ bǝrabǝr atları sürüb çölǝ tǝrǝf üz 

qoydular. 

 Qoşun da ǝl çǝkmǝyib, onların dalına düşdü. Bir xeyli getmǝmişdilǝr ki, bir 

dǝ Rövşǝn Qıratın başını çǝkdi. Dönüb geri baxanda gördü ki, bir dǝstǝ kǝhǝr atlı 

ildırım kimi gǝlir. Dedi: 

 - Ata, bir dǝstǝ kǝhǝr atlı yetirhayetirdǝdir. 

 Alı kişi dedi: 

 - Oğul, Rövşǝn, ağızlarını sulanmış şuma sal! 

 Rövşǝn atları şuma saldı. Kǝhǝr atların heç biri şumdan çıxa bilmǝdi. 

Hamısı batıb qaldı. Qırat ilǝ Dürat ildırım kimi şumdan çıxıb yola düşdülǝr. Bir az 

da getmişdilǝr ki, yenǝ Rövşǝn Qıratın yüyǝnini çǝkib geri baxdı. Gördü bu dǝfǝ 

dǝ bir dǝstǝ qara atlı, budur, ley kimi gǝlir. Dedi: 

 - Ata, bir dǝstǝ qara atlı yetirhayetirdǝdir. 

 Alı kişi dedi: 

 - Bala, ağızlarını qaratikanlığa sal! 
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 Rövşǝn atları qaratikanlığa sürdü. Qara atlılar da özlǝrini tikanlığa 

vurdular. Amma heç biri kǝnara çıxa bilmǝdi. Hamısının baldırları qızıl qana 

boyanıb qaldı.  

 Rövşǝn bir az da getmişdi, bir dǝ atın silovunu dartdı, qanrılıb geri 

baxanda gördü indi dǝ bir dǝstǝ ağ atlı çathaçatdadı. Dedi: 

 - Ata, bir dǝstǝ ağ atlı yetirhayetirdǝdir. 

 Atası dedi: 

 - Oğul, qorxma, ağızlarını daşlığa sal! 

 Rövşǝn atları daşlığa dırmaşdırdı. Ağ atlar sıldırım daşlıqlara çıxa bilmǝyib 

yarı yolda qaldılar. Qırat ilǝ Dürat qızılquş kimi süzüb, sıldırım qayaların dalında 

gözdǝn itdilǝr. 

 Ata-oğul axşama qǝdǝr yol gedib, axşam üstü bir çayın qırağına çatdılar. 

Alı kişi buranın nesǝ yer olduğunu oğlundan xǝbǝr aldı. 

 - Ata, bura ağaslı, otlu bir yerdir. Ortadan da bir çay axır. 

 Alı kişi dedi: 

 - Oğul, burada yurd salmaq olmaz. İlxının, mal qaranın ǝlindǝn dinsǝlǝ 

bilmǝrik. Bir dǝ ki, xanlar, paşalar xǝbǝr tutar, bizǝ namǝrdlik elǝyǝr. 

 Ata-oğul o gesǝ çay qırağında qaldılar. Sabah açıldı, yenǝ qalxıb yola 

düşdülǝr. Az getdilǝr, çox getdilǝr, axşam bir düzǝngaha çatdılar. Alı oranın da nǝ 

sür yer olduğunu Rövşǝndǝn soruşdu. Rövşǝn savab verdi ki: 

 - Ata, bura usu-busağı görünmǝyǝn bir düzǝngahdır. 

 Alı kişi dedi: 

 - Burada da qalmaq olmaz, orada atlanan burada düşǝr. Karvanların 

ayaqları altında qalarıq. 

 Bu gesǝni dǝ burada gesǝlǝyib, sabah yenǝ yola düşdülǝr. Getdilǝr, 

getdilǝr, bir usa dağın belinǝ çatdılar. Alı kişi soruşdu: 

 - Oğlum, bura nesǝ yerdir? 

 Rövşǝn dedi: 

 - Ata, bura hǝr tǝrǝfi sıldırım qayalıq, çǝnli, çiskinli bir dağ belidir. 

 Alı kişi soruşdu: 

 - Oğul, bax gör, bu bel ki deyirsǝn, bunun hǝr tǝrǝfindǝ bir usa qaya 

görünmür ki? 
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 Rövşǝn dedi: 

 - Ata, görünür. Biri sağında, biri dǝ solunda. Özü dǝ başları qardır. 

 Alı dedi: 

 - Oğul, mǝnim axtardığım yer elǝ buradır. Mǝn buranı çox yaxşı tanıyıram. 

Savan vaxtlarda burada çox at oynatmışam, çox seyranlara ox atmışam, çox 

süyürlǝr ovlamışam. Bura mǝnim köhnǝ oylağımdır. Buraya Çǝnlibel deyǝrlǝr. Biz 

burada yurd salmalıyıq. İndi özümüzǝ bir olasaq, atlarımıza da bir tövlǝ tik. 

 Rövşǝn özlǝri üçün bir olasaq, atlar üçün dǝ bir tövlǝ tikdi. Ata-oğul 

Çǝnlibeldǝ yurd saldılar, yaşamağa başladılar. 

 Günlǝrin bir günü Alı kişi Rövşǝni yanına çağırıb dedi: 

 - Oğul, buradakı dağların birindǝ bir süt bulaq var, adına Qoşabulaq 

deyǝrlǝr. Yeddi ildǝn yeddi ilǝ sümǝ axşamı mǝşriq tǝrǝfdǝn bir ulduz, mǝğrib 

tǝrǝfdǝn dǝ bir ulduz doğar. Bu ulduzlar gǝlib göyün ortasında toqquşarlar. Onlar 

toqquşanda Qoşabulağa nur tökülǝr, köpüklǝnib daşar. Hǝr kim Qoşabulağın o 

köpüyündǝ çimsǝ elǝ qüvvǝtli bir igid olar ki, dünyada misli-bǝrabǝri tapılmaz. 

Hǝr kim Qoşabulağın suyundan içsǝ, aşıq olar. Özünün dǝ sǝsi elǝ güslü olar ki, 

nǝrǝsindǝ meşǝdǝ aslanlar ürkǝr, quşlar qanad salar, atlar, qatırlar dırnaq tökǝr. 

Çox igidlǝr, şahzadǝlǝr bu su üçün gǝliblǝr, ansaq heç birinin baxtı yar olmayıb. 

İndi yeddi il tamam olhaoldur. Vǝdǝ çatıb. Get, axtar, Qoşabulağı tap, ansaq 

köpüyündǝn bir qab da doldurub mǝnǝ gǝtir! 

Rövşǝn getdi, dağları, daşları ǝndǝr-döndǝr elǝdi. Axırda bir dağa çatdı. 

Gördü dağın bir tǝrǝfindǝ usa, sıldırım, ǝl çatmaz, ün yetmǝz bir qaya var. Qaya 

elǝ bir qayadır ki igid istǝyir üstünǝ çıxsın. Rövşǝn qayanın dörd tǝrǝfini dolandı, 

göz gǝzdirdi, ǝl tutan bir yer tapa bilmǝdi. Axırda belindǝn kǝmǝndini açıb qayaya 

atdı. Min ǝnvai-müsibǝtlǝ qayaya dırmaşdı. Baxdı ki, bura elǝ çǝmǝnzar, lalǝzar 

bir yerdir, daha nǝ deyim. Gül gülü çağırır, bülbül bülbülü. Elǝ bil ki, bu sıldırım 

qayanın üstündǝ bir bağça şǝkli çǝkilib, yetmiş iki qǝlǝmlǝ yetmiş iki rǝng 

vurulub. Ortalıqda qosa bir ağas altında da Qoşabulaq durna gözü kimi qaynayır, 

göz yaşı kimi axıb ǝtrafı süd gölünǝ döndǝrir. Rövşǝn o qǝdǝr gözlǝdi ki, axşam 

oldu. Gesǝdǝ bir xeyli keçdi. Bir dǝ gördü ki, mǝşriqdǝn bir ulduz, mǝğribdǝn dǝ 

bir ulduz doğdu. Ulduzlar gǝlib düz Qoşabulağın üstündǝ toqquşdular. 

Ulduzların toqquşmasından Qoşabulaq daşdı. Ağ köpük adam boyu qalxdı. 
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Rövşǝn köpükdǝn bir qab doldurub başına tökdü, bir qabda doldurub içdi. 

Tǝzǝdǝn bir dǝ qabı doldurmaq istǝyǝndǝ baxdı ki, ey dadi-bidad.. köpük 

hayanda idi. Bulaqlar yenǝ dǝ elǝ durulub, elǝ durulub ki, elǝ bir göz yaşıdır axır. 

Rövşǝn bir başına, bir dizinǝ vurdu. Ansaq hara çatasaq.. Qabı da götürüb kor-

peşman geri döndü, ǝhvalatı atasına danışdı.  

Alı kişi bir ah çǝkib dedi: 

- Mǝnim gözlǝrimin dǝrmanı o köpükdǝ idi. O da ki, ǝlǝ gǝlmǝdi.  

Rövşǝnin dǝrdi bir idi, beş oldu. Başına, gözünǝ döymǝyǝ başladı ki, mǝn 

neyǝ qabaqsa özüm içdim. Alı kişi dedi: 

 - Oğul, sǝzǝ-fǝzǝ elǝmǝkdǝn bir şey çıxmaz. Keçǝnǝ güzǝşt deyǝrlǝr. 

Görünür, bir dǝ sǝni görmǝk mǝnǝ qismǝt deyilmiş. Day mǝnim ǝsǝlim tamamdır. 

İndi qulaq as, sǝnǝ bir-iki sözüm var. 

 Rövşǝn atasının yanında ǝylǝşdi. Alı kişi dedi: 

 - Bala, ay keçǝr, il dolanar, sǝnin adın mǝğribdǝn mǝşriqǝtǝn bütün 

dünyada mǝşhur olar. O köpükdǝn sǝnin qollarına qüvvǝt, özünǝ dǝ şairlik verildi. 

Bir dǝ sǝnin sǝsinǝ, nǝ`rǝnǝ elǝ bir qüvvǝt gǝlǝsǝk ki, İsrafilin suri onun yanında 

milçǝk vızıltısı olasaq. Bǝylǝr, xanlar, paşalar sǝnin adın gǝlǝndǝ qorxudan diz 

çökǝsǝklǝr. Nǝ qǝdǝr ki, misri qılıns sǝnin belindǝ, sǝn dǝ Qıratın belindǝsǝn, 

özün dǝ bu Çǝnlibeldǝsǝn, sǝnǝ heç kǝs dov gǝlǝ bilmǝyǝsǝk. Ansaq bu 

hǝndǝvǝrdǝ mǝşhur bir qaçaq var, adına Dǝli Hǝsǝn deyǝrlǝr. Özünü birsǝ ondan 

gözlǝ. Get, sǝnin adını Koroğlu qoydum! 

 Alı kişi vǝsiyyǝtini elǝyib ömrünü öz oğluna bağışladı. 

 Koroğlu atasını Qoşabulağın yanında dǝfn elǝyib, o gündǝn Çǝnlibeldǝ 

yurd-yuva saldı. 

 

 

 

K O R O Ğ L U   İ L Ə   D Ə L İ   H Ə S Ə N 

 

Günlǝrin bir günü Koroğlu Qıratı minib Çǝnlibelin ǝtǝyindǝki yola çıxmışdı. 

Bir dǝ baxdı ki, budur, bir dǝstǝ yaraqlı-yasaqlı atlı gǝlir. Amma atlıların 

qabağında bir oğlan gǝlir, bir oğlan gǝlir ki, dünyalara dǝyǝr. Üzündǝn, 
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gözündǝn igidlik yağır. Oğlan Koroğlunu görsǝk, dǝstǝsinǝ hay vurdu. Atlılar o 

saat Koroğlunu araya aldılar. Koroğlu dayandı. Gözlǝdi ki, görsün işin axırı nǝ 

olasaq. Oğlan atı sövlana gǝtirdi, süzdürüb düz Koroğlunun qabağında dayandı. 

Sonra bir Koroğluya baxdı, bir atına baxdı, soruşdu: 

 - Əyǝ, de görüm kimsǝn? Bu yerlǝrdǝ nǝ gǝzirsǝn? 

 Koroğlu dedi: 

 - Yoldan keçǝnǝm. 

 Oğlan bir dǝ Koroğlunun atına baxıb soruşdu: 

 - Bu atı haradan alıbsan? 

 Koroğlu dedi: 

 - Özümünküdür. 

 Oğlan dedi: 

 - Düş atdan! Bu at mǝnǝ çatasaq. 

 Koroğlu dedi: 

 - Mǝn sǝnǝ mǝslǝhǝt görürǝm ki, öz yolunla düz keçib gedǝsǝn. Yoxsa 

yaxşı olmaz. 

 Oğlan bu sözdǝn qǝzǝblǝndi. Hirslǝ atının başını çǝkdi. At iki dal ayaqları 

üstünǝ qalxdı. Üzünü Koroğluya tutub dedi: 

 - Görünür ki, sǝn mǝni tanımırsan? Əgǝr tanısaydın belǝ danışmazdın. 

Mǝnǝ Dǝli Hǝsǝn deyǝrlǝr. Bu yollardan kim keçsǝ, mǝnǝ bas-xǝras vermǝlidir. 

 Koroğlu onu tanıdı. Bildi ki, atasının dediyi Dǝli Hǝsǝndir. Bir dǝ diqqǝtlǝ 

atına, özünǝ baxdı. Gördü yox, Dǝli Hǝsǝn doğrudan da igid oğlandır. Koroğlu 

atası ölǝn gündǝn bǝri onu axtarırdı. Onunla dostlaşmaq, ǝlbir olmaq fikrindǝ idi. 

Ansaq bilirdi ki, bu iş elǝ belǝ baş tutmayasaq. Dava-dalaşsız mǝsǝlǝ 

düzǝlmǝyǝsǝk. Fikir onu götürdü ki, indi nǝ tǝhǝr elǝsin. Elǝ bu fikirdǝ idi ki, Dǝli 

Hǝsǝn bir dǝ qışqırdı: 

 - Əyǝ, sǝnǝ atdan düş demirǝmmi? Yoxsa ǝsǝlin çatıb? 

 Koroğlu aramla dedi: 

 - Dǝli Hǝsǝn, sǝsinǝ qüvvǝt vermǝ, igid dil açmaz, ǝl çalar. 

 Dǝli Hǝsǝn dedi: 

 - Əyǝ, sǝn kimsǝn ki, mǝnim qabağımda belǝ yekǝ-yekǝ danışırsan? 

 - Dayan, deyim kimǝm. 
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 Bunu deyib, Koroğlu atın başını çǝkdi. At elǝ qalxdı ki dırnağının altından 

qonan daş bir neçǝ adam boyu Dǝli Hǝsǝnin başının üstündǝn keçib, o tǝrǝfǝ 

düşdü. Koroğlunun ǝtrafını bürümüş atlılar çaxnaşmaya düşdülǝr. Koroğlu sazı 

çiynindǝn aşırıb döşünǝ basdı, dedi: 

 

 Mǝndǝn salam olsun ǝsǝm oğluna, 

 Meydana girǝndǝ, meydan mǝnimdi! 

 Qıratım köhlǝndi, özüm qǝhrǝman, 

 Çalaram qılınsı, düşmǝn mǝnimdi. 

 

 Meydana girǝndǝ meydan tanıyan, 

 Haqqın vergisinǝ mǝn dǝ qanıyam; 

 Bir igidǝm, igidlǝrin xanıyam, 

 Bu ǝtrafda bütün hǝr yan mǝnimdi! 

 

 Adımı soruşsan, bil, Rövşǝn olu, 

 Atadan, babadan sinsim Koroğlu; 

 Mǝnǝm bu yerlǝrdǝ bir dǝli, dolu, 

 Gündoğandan ta günbatan mǝnimdi! 

 

 Dǝli Hǝsǝn bir Koroğluya baxdı, bir dönüb başını adamlarına baxdı, 

hündürdǝn bir şaqqa çǝkib güldü. Atlılar da gülüşdülǝr. Onların bu gülüşmǝyi 

Koroğluya dǝydi. Bir istǝdi misri qılınsı çǝkib, özünü onlara göstǝrsin. Sonra 

lǝ`nǝt şeytana deyib, aldı sazı görǝk nǝ dedi: 

 

 İgid meydana girǝndǝ, 

 Qaynayıb soşmamaq gǝrǝk. 

 Əgǝr olsa haqq vergisi, 

 Qismǝtdǝn qaçmamaq gǝrǝk. 

 

 Baxmaram düşmǝn hayına, 

 Haqq bǝla versin, xayına; 
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 İgid igidin payına 

 Köndǝlǝn düşmǝmǝk gǝrǝk. 

 

 Qoç Koroğlu çıxar düzǝ, 

 Baxmaram ǝlliyǝ, yüzǝ; 

 Mǝn dǝlidǝn öyüd sizǝ: 

 Hǝddindǝn aşmamaq gǝrǝk. 

 

 Koroğlunun belǝ yekǝ-yekǝ nǝsihǝt vermǝyi Dǝli Hǝsǝnǝ lap asıq gǝldi. 

Başının adamlarına hay vurub, Koroğluya hüsum elǝmǝk istǝdi. Koroğlu dedi: 

 

 Gǝl sǝnǝ söylǝyim, ay Dǝli Hǝsǝn, 

 And içmişǝm bu gün döyüş olmasın. 

 Yoxsa aslan kimi suşa gǝlǝrǝm. 

 And içmişǝm bu gün döyüş olmasın. 

 

 Mǝrd igidlǝr müxǝnnǝtdǝn seçilsin, 

 Qarı düşmǝn dǝrǝlǝrǝ tökülsün. 

 Bizim aramızda münsif tapılsın, 

 And içmişǝm bu gün döyüş olmasın. 

 

 Çǝkǝrǝm qılınsı, kǝsǝrǝm yolu, 

 Mǝnǝm igidlǝrdǝ bir dǝli, dolu. 

 Hǝlǝ soşmayıbdır bu qoç Koroğlu, 

 And içmişǝm bu gün döyüş olmasını. 

 

 Dǝli Hǝsǝn elǝ bildi ki, Koroğlu ondan qorxur. Geri qanrılıb, başının 

adamlarına dedi: 

 - Əyǝ, mǝn dǝ elǝ bilmişǝm ki, bu doğrudan da igiddi. Sǝn demǝ bu 

yanşaq gǝvǝzǝnin birisi imiş. Tutun, yekǝ-yekǝ danışdığına görǝ atını ǝlindǝn 

alın, özünǝ dǝ bir-iki vurub yola salın. Koroğlu baxdı ki, iş davasız keçmǝyǝsǝk. 

Misri qılınsı çǝkib, aldı görǝk nǝ dedi: 
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 Asıqlanma, Dǝli Hǝsǝn, 

 Misri qılınsa qataram. 

 Atılaram şeşpǝr kimi, 

 Bağrın başına bataram. 

 

 Namǝrd nǝdir özün öyǝ? 

 Meydanda mǝrd igid söyǝ? 

 Qaçıb çıxar olsan göyǝ, 

 Kǝmǝnd tullayıb tutaram. 

 

 Nǝ baxırsan küsür kimi? 

 Yarpaq nesǝ ǝsir kimi? 

 İndi sǝnin yesir kimi, 

 Qolların dalda çataram. 

 

 Hayqırıb açsam meydanı, 

 Su tǝk axıdaram qanı. 

 Dǝstǝlǝyib bǝyi, xanı, 

 Qırat döşünǝ qataram. 

 

 Qoç Koroğlu öz karında, 

 Yalan olmaz ilqarında. 

 Çǝkib Hǝlǝb bazarında, 

 Sǝni qul deyib sataram. 

 

 Koroğlunun bu sözündǝn Dǝli Hǝsǝn qızışdı. Özü çǝkildi bir kǝnarda 

durdu, başındakı adamlara hökm elǝdi ki, Koroğlunu tutsunlar. 

 Dǝli Hǝsǝnin dǝstǝsi Koroğluya hüsum elǝdi. Koroğlu atı sövlana gǝtirib, 

qızmış şir kimi onların üstünǝ sumdu. 

 Bir yandan Koroğlu, bir yandan Qırat az vaxtda dǝstǝni qatım-qatım 

qatlayıb ǝldǝn-ayaqdan saldılar. Dǝstǝdǝn qırılan qırıldı, qalanlar da qaçıb 
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dağıldılar. Koroğlu dǝstǝni dağılmış görüb, Qıratı ildırım kimi süzdürdü, çǝkilib 

bir yanda duran Dǝli Hǝsǝnin üstünǝ sürdü. Üzünü ona tutub, aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 Qıratı gǝtirdim sövlana, indi, 

 Varsa igidlǝrin meydana gǝlsin!.. 

 Görsün mǝn dǝlinin indi güsünü. 

 Boyansın ǝndamı al qana, gǝlsin!:. 

 

 Qorxum yox paşadan, sultandan, xandan, 

 Gǝlsin mǝnǝm deyǝn, keçirdim sandan, 

 Ərlǝr daldalanıb qorxmasın qandan, 

 At sürsün, qovğaya mǝrdana gǝlsin!.. 

 

 Koroğlu ǝyilmǝz yağıya, yada, 

 Mǝrdin ǝskik olmaz başından qada. 

 Nǝ`rǝlǝr çǝkǝrǝm mǝn bu dünyada, 

 Göstǝrrǝm mǝhşǝri düşmana, gǝlsin!.. 

 

 Dǝli Hǝsǝn ilǝ Koroğlu dava elǝyǝsi oldular. Qılınslarını çǝkib, bir-birlǝrinǝ 

hüsum elǝdilǝr. Qılınsdan murad hasil olmadı, ǝmuda ǝl atdılar. Əmuddan murad 

hasil olmadı, nizǝyǝ ǝl uzatdılar. Nizǝdǝn dǝ kar aşmadı. Axırda atdan düşdülǝr, 

gülǝşmǝyǝ başladılar. Dǝli Hǝsǝn ilǝ Koroğlu çox gülǝşdilǝr, gah o buna güs 

gǝldi, gah bu ona güs gǝldi. Qoç Koroğlu axırda bir dǝli nǝ`rǝ çǝkib Dǝli Hǝsǝni 

götürüb yerǝ vurdu. Dizini sinǝsinǝ dayadı, ǝlini qılınsa atanda, Dǝli Hǝsǝn bir ah 

çǝkdi. 

 Koroğlu dedi: 

 - Bir qaşıq qanından qorxub niyǝ belǝ ah  çǝkirsǝn? 

 Koroğlunun savabında Dǝli Hǝsǝn dedi:  

 - Ey igid, mǝn sanımdan qorxub ah çǝkmirǝm. Əhdim var idi. Əhdimǝ 

çatmadım. 

 Koroğlu soruşdu: 

 - Əhdin nǝ idi? 
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 Dǝli Hǝsǝn dedi: 

 - Mǝn ǝhd elǝmişdim ki, hǝr kim mǝni bassa, onunla dost, qardaş olam. 

Ölǝnǝ qǝdǝr onun yanında qalam. İndi sǝn mǝni basdın, ansaq öldürürsǝn, 

ǝhdimǝ çata bilmirǝm. 

 Dǝli Hǝsǝnin bu sözü Koroğlunu sevindirdi. Ayağa qalxdı, Dǝli Hǝsǝnin 

qolundan yapışıb qaldırdı, ǝlini üç dǝfǝ onun dalına vurdu. 

 Dǝli Hǝsǝn onun qılınsının altından keçdi, ölǝnǝsǝn ona qardaş olub, 

qulluğunda durmağa and içdi. Ondan sonra üzünü Koroğluya tutub dedi: 

 - Qoç Koroğlu, düz yeddi ildir ki, mǝn bu yolların ağasıyam. İndiyǝ qǝdǝr 

hǝlǝ bir adam mǝnim qabağıma çöp sala bilmǝyib. Bu yeddi ilin ǝrzindǝ bir tasir, 

bir bǝzirgan mǝnǝ bas vermǝmiş bu hǝndǝvǝrdǝn keçǝ bilmǝyib. Bǝylǝrdǝn, 

xanlardan, tasirlǝrdǝn alıb yığdığım mal-dövlǝti, qızıl-gümüşün, savahiratın 

hamısını saxlamışam. İgidlǝr arasında olan adǝtǝ görǝ indi onların hamısı sǝnǝ 

çatır. Buyur, gedǝk, malına sahib ol! 

 Koroğlu qabaqsa ona inanmadı. Şübhǝlǝndi ki, bǝlkǝ hiylǝ qurub onu tora 

salmaq istǝyir. Sonra fikirlǝşib öz-özünǝ dedi: «Eybi yoxdur, elǝ belǝ yaxşıdır. Bu 

başdan yoxlayıb, sınaqdan çıxardaram. Qoy mǝrddirsǝ dǝ indidǝn bilinsin, 

müxǝnnǝtdirsǝ dǝ indidǝn bilinsin». Özü Qıratı mindi, sonra da üzünü ona tutub 

dedi: 

 - Min atını, sür, gedǝk! 

 Dǝli Hǝsǝn qabaqda, Koroğlu dalda az getdilǝr, üz getdilǝr, gǝlib bir 

sıldırım qayanın dibinǝ çatdılar. 

 Qayanın dibi yaman kol-kosluq idi. Dǝli Hǝsǝn atını kol-kosluğa vurdu. 

Koroğlu da onun dalınsa. Elǝ bir az getmişdilǝr ki, qabaqlarına bir mağara çıxdı. 

Dǝli Hǝsǝn atdan düşdü. Sonra Qıratın silovundan yapışıb dedi: 

 - Çatmışıq. İndi atdan düş, içǝriyǝ girǝk. 

 Koroğlu yenǝ dǝ Dǝli Hǝsǝni qabağına salıb mağaraya girdi. Baxdı ki, 

burada o qǝdǝr qızıl-gümüş var ki, elǝ bil yeddi padşahın xǝzinǝsi buradadır. 

Koroğlu mağaranı tamam-kamal gǝzdi. Hamısını gözdǝn keçirdi. Sonra Dǝli 

Hǝsǝnǝ dedi: 
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 - Qoy bunlar hǝlǝlik elǝ buradasa qalsınlar. İndi bunlar bizǝ lazım deyil. 

Amma elǝ ki, Çǝnlibeldǝ yurd-yuva saldıq, başımıza dǝlilǝr, igidlǝr yığıldı, onda 

bunlar bizǝ lazım olasaq. 

 Doğrudan da elǝ belǝ oldu. 

 Bu gündǝn Koroğlunun başına yavaş-yavaş adamlar yığışmağa başladı. 

Çox çǝkmǝdi ki, Çǝnlibel qoçaq oğlanların, igidlǝrin mǝskǝni oldu. 

 

 

  K O R O Ğ L U N U N   İ S T A M B U L   S Ə F Ə R İ 

 

 Koroğlunun adı bütün alǝmǝ yayılmışdı. Dünyanın hǝr tǝrǝfindǝn öz 

xanından, paşasından zülm görǝn igid oğlanlar Çǝnlibelǝ gǝlib, onun dǝstǝsinǝ 

qoşulurdu. Çǝnlibel indi dönüb başqa bir alǝm olmuşdu. 

 Bir qiyamǝt var idi, gǝl görǝsǝn. Ev tikǝn, yurd salan, mǝşq elǝyǝn, at 

çapan, sıdır oynayan... Hǝrdǝn mǝşq zamanı qılınslar çǝkilǝndǝ, Çǝnlibel bir yanar 

dağ olub, dörd ǝtrafa işıq salırdı. Hǝrdǝn elǝ olurdu ki, bir su içim saatda çǝn, 

duman Çǝnlibeli bürüyürdü. Göy guruldayır, ildırım oynayır, yağış yağırdı. Bir 

qiyamǝt qopurdu ki, lap ǝrǝsǝt-mǝhşǝr... Amma ki, çox çǝkmirdi, birdǝn külǝk dǝ 

yatırdı, yağış da kǝsirdi, duman da çǝkilirdi. Yenǝ dǝ kǝkliklǝr oxuyur, quşlar sǝs-

sǝsǝ verirdi. Göyün üzü ayazıyıb aynaya dönürdü. Qarı nǝnǝ öz qurşağını uzadıb, 

göyün üzünǝ yeddi qǝlǝmlǝ yeddi zinǝt vururdu.  

Çǝnlibelin öz qayda-qanunları vardı. İş zamanı hamı işdǝ, mǝşq zamanı 

hamı mǝşqdǝ, kef zamanı hamı kefdǝ olardı. Dǝlilǝr soluq-soluq dağın dörd 

tǝrǝfindǝ keşik çǝkǝrdi.  

Dünyanın elǝ bir yeri yox idi ki, Koroğlunun adı orada bǝlli olmasın.  

Elǝ bir xan, elǝ bir paşa yox idi ki, Koroğlunun adı gǝlǝndǝ sanı 

gizildǝmǝsin. Elǝ bir igid, elǝ bir dǝliqanlı yox idi ki, Koroğlunun adı çǝkilǝndǝ 

ürǝyi atlanmasın. Bu sǝs-sǝda gǝlib İstambula da çatmışdı. 

 İstambul kǝndlǝrinin birindǝ Bǝlli Əhmǝd adında yeniyetmǝ, savan bir 

oğlan vardı. Bǝlli Əhmǝdin bığ yerlǝri hǝlǝ tǝzǝsǝ tǝrlǝyirdi. Amma güsdǝ, 

qüvvǝtdǝ Rüstǝm pǝhlivana bas vermǝzdi. Özü dǝ çox gözü-könlü tox adamdı. 
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 Ömründǝ bir dǝfǝ dǝ olsun ǝlinǝ düşǝni tǝk yemǝmişdi. Kasıbsa süfrǝsi 

hǝmişǝ dostların qabağında açıq olardı. 

 Bǝlli Əhmǝd Koroğlunun sǝdasını eşidib, ona müştaq olmuşdu. Elǝ bil ki, 

bir adam ona «igid igid qulluğunda olmalıdır» deyirdi. Bǝlli Əhmǝd çox düşündü, 

çox daşındı, çox ölçdü, çox biçdi, çox götür qoydan sonra bir sǝhǝr çarıqlarının 

bağını bǝrkidib, Çǝnlibelǝ tǝrǝf yol başladı. Az getdi, çox dayandı, çox getdi, az 

dayandı, bir sümǝ günü gǝlib İstambula çatdı. Elǝ tǝzǝsǝ bazara girmişdi, bir dǝ 

gördü sarçılar sar çǝkirlǝr. O saat bazara vǝlvǝlǝ düşdü. Bir qaçaqaç başladı ki, gǝl 

görǝsǝn. Bir su içim saatda bütün bazar-dükan qaldı başına. Bǝlli Əhmǝd mat-

mǝǝttǝl dayanmışdı. Bir dǝ baxdı ki, budur, bir çolaq tasir qıçını çǝkǝ-çǝkǝ qaçır. 

Bǝlli Əhmǝd tez onun qabağını kǝsdi ki: 

 - Ay ǝmi, bu samaata nǝ olub? Bu nǝ qaçaqaçdır? 

 Tasir aşağıdan yuxarıya ona baxıb dedi: 

 - Bası oğlu, görünür ki, qǝrib adamsan. 

 Bǝlli Əhmǝd dedi: 

 - Bǝli, qǝribǝm. Şǝhǝrǝ elǝ bu saat çatmışam. 

 Tasir qıçını sürüyǝ-sürüyǝ başladı danışmağa ki: bǝs xotkar gedib Mǝkkǝ 

ziyarǝtinǝ. Hǝr sümǝ günündǝn-sümǝ gününǝ xotkar qızı Nigar xanım mǝssidǝ 

gedir. O, evdǝn çıxanda sar çǝkib xǝbǝr verirlǝr ki, hamı dağılıb evinǝ getsin. 

Xotkar özü tapşırıb ki, gǝrǝk bir namǝhrǝm adam Nigar xanımın boyunu 

görmǝsin. 

 Bǝlli Əhmǝd dedi: 

 - Yaxşı, bǝs dükanları niyǝ belǝ açıq qoyurlar? 

 Tasir dedi: 

 - Bu da xotkar qızının ǝmridir. O, bazardan keçǝndǝ dükanların hamısı 

gǝrǝk açıq ola. Xotkar qızı istǝdiyi dükanları gǝzir, xoşuna gǝlǝn şeylǝri seçir, 

sonra onun qulluqçuları gǝlib tasirlǝ sövdalaşırlar. 

 Tasir dili tuta-tutmaya bu sözlǝri deyib, qaçaraq gözdǝn itdi. 

 Bǝli, sarçıların sǝsi başladı yaxınlaşmağa. Bǝlli Əhmǝd qaldı mǝǝttǝl ki, nǝ 

elǝsin. Burada qalsın-bǝlkǝ tutuldu; qaçsın - haraya qaçsın, harada gizlǝnsin? 

Ətrafa göz gǝzdirib baxdı ki, yanında bir sǝbzǝvat dükanı var. Hǝrçi badabad 

deyib girdi dükana. Qapını çǝkib örtdü, özü dǝ taxtaların arasından baxmağa 
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başladı. Az keçdi, çox keçdi, dǝstǝnin usu açıldı. Sarçılar keçdi, gözǝtçilǝr keçdi, 

sǝlladlar da keçǝndǝn sonra Bǝlli Əhmǝd baxdı ki, budur, Nigar xanım yeddi 

qǝlǝmlǝ özünǝ zinǝt verib qırx insǝbel qızın arasında yüz naz-qǝmzǝ ilǝ sallana-

sallana gǝlir. 

 Xotkar qızı dükan-bazara tamaşa elǝyǝ-elǝyǝ gǝlib Bǝlli Əhmǝd gizlǝnǝn 

dükanın qabağına çatdı, birdǝn dayandı. Üzünü qızlara tutub dedi: 

 - Bu nesǝ olan işdi? Bütün dükanlar qalıb başlı-başına. Böyük sǝrraflar 

qızıllarını, savahiratlarını sahibsiz qoyub gediblǝr. Bazarda bir dǝnǝ bağlı dükan 

yoxdu. Bu sǝbzǝvat dükanının qapıları niyǝ örtülü olsun? Yǝqin burada bir sirr var. 

Mǝn gǝrǝk oraya baxam. 

 Bǝlli Əhmǝdin ürǝyi guppultu ilǝ qırılıb düşdü ayağının altına ki, indi xotkar 

qızı gǝlib onu burada tutsa, allah bilir nǝ olasaq. Samaat onun haqqın da nǝ 

fikirlǝşǝsǝk. Yǝqin hamı deyǝsǝk ki, elǝ xotkar qızına baxmaq üçün özü qǝsdǝn 

girib burada gizlǝnibmiş. Amma daha iş-işdǝn keçmişdi. Nigar xanım qabaqda, 

qırx insǝbel qız da dalda başladılar dükana tǝrǝf gǝlmǝyǝ. Bǝlli Əhmǝd bir 

fikirlǝşdi ki, piştaxtanın dalına girib gizlǝnsin. Amma bunu öz qeyrǝtinǝ sığışdıra 

bilmǝdi. Dükanın ortasında dik durub gözlǝmǝyǝ başladı. 

 Qızlar dükanın qapılarını açdılar. Nigar xanım içǝriyǝ girdi. Baxdı ki, 

dükanın içindǝ bir savan yeniyetmǝ oğlan dayanıb. Nigar xanımın qaşları çatıldı. 

Bǝlli Əhmǝd işi belǝ görüb, kirimişsǝ başını aşağı saldı. Nigar xanım qızlara 

qışqırdı ki: 

 - Görün bu adam kimdi. Burada nǝ qayırır. 

 Qızlar bayaq Bǝlli Əhmǝdi qarmaladılar, dartıb xotkar qızının qabağına 

gǝtirdilǝr. Nigar xanım soruşdu: 

 - De görüm kimsǝn? Burada neylǝyirsǝn? 

 Bǝlli Əhmǝd dedi: 

 - Xanım, vallah mǝn qǝrib, nabǝlǝd bir adamam. Heç sǝmisi bir saat olmaz 

ki, bu şǝhǝrǝ gǝlmişǝm. Elǝ bazarda gǝzirdim, bir dǝ gördüm ki, qaçhaqaç düşdü. 

Bilmǝdim nǝ elǝyim. Bir yer dǝ tanımırdım ki, gedǝm. Axırda qaçıb burada 

gizlǝndim. 

 Nigar xanım gördü ki, oğlan doğrudan da qǝrib adama oxşayır. Özü dǝ, 

deyǝsǝn, dǝlǝduz adam deyil. Bir dǝfǝ dǝ olsun gözlǝrini qaldırıb onun üzünǝ dik 
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baxmır. Elǝ başını aşağı salıb dayanıb. Ansaq yenǝ dǝ onun nesǝ adam olduğunu 

yoxlamaq üçün dedi: 

 - Sǝn yalan deyirsǝn. Sǝn qǝsdǝn burada gizlǝnibsǝn ki, bizǝ baxasan. Mǝn 

bu saat sǝni sǝlladlara verǝsǝyǝm. 

 Bǝlli Əhmǝd dedi: 

 - Xanım, mǝn sǝlladdan-zaddan qorxan adam deyilǝm. Min ölüm dǝ olsa 

yalan demǝrǝm. Mǝn sizǝ baxmaq üçün burada gizlǝnmǝmişdim. Amma, 

doğrusu, siz keçǝn dǝ gözlǝrimi dǝ yummamışdım. Qapının deşiyindǝn baxırdım. 

 Nigar xanım baxdı ki, bu doğrudan da yaxşı oğlandı. Dedi: 

 - Görürǝm ki, sǝn düz adama oxşayırsan. İndi ki doğrusunu dedin, 

qorxma, sǝnǝ bir şey elǝmǝyǝsǝyǝm. De görüm kimsǝn, nǝçisǝn, haradan gǝlib 

haraya gedǝnsǝn? 

 Bǝlli Əhmǝd dedi: 

 - Xanım, vallah, mǝn kǝnd adamıyam. Adıma Bǝlli Əhmǝd deyǝrlǝr. Özüm 

dǝ bu ayaq Çǝnlibelǝ gedirǝm. 

 Nigar xanım Çǝnlibel adını eşidǝndǝ fikrǝ getdi. Qaş-qabağı bir az da 

çatıldı. Soruşdu ki: 

 - Yaxşı, ay Bǝlli Əhmǝd, deyirlǝr o Çǝnlibeldǝ Koroğlu adında bir adam var. 

Bir de görüm o nesǝ adamdı? 

 Bǝlli Əhmǝd hǝr şeyi çox tez başa düşǝn adam idi. Baxdı ki, Nigar xanımın 

sözündǝn işıq gǝlir. O bilirdi ki, çox qızlar Koroğlunun hǝsrǝtini çǝkir. İndi xotkar 

qızının belǝ Koroğlunu soruşmağından Bǝlli Əhmǝd başa düşdü ki, bu da o dǝrdi 

çǝkǝnlǝrdǝn biridir. Yoxsa xotkar qızının Koroğlu ilǝ nǝ işi ola bilǝr? Tez özünü 

düzǝldib dedi: 

 - Xanı, vallah, Koroğlunun nesǝ adam olduğunu mǝn hǝlǝ deyǝ bilmǝrǝm. 

Çünki özüm hǝlǝ onu görmǝmişǝm. Amma eşitdiyimǝ görǝ çox igid, çox da mǝrd 

adamdır. 

 Nigar xanım soruşdu: 

 - Yaxşı, indi ki sǝn Koroğlunu tanımırsan, bǝs Çǝnlibelǝ niyǝ gedirsǝn? 

 Bǝlli Əhmǝd dedi: 
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 - Xanım, bayaq ǝrz elǝdim ki, min dǝnǝ ölüm olsa genǝ dǝ mǝn yalan 

demǝrǝm. İstǝyirsǝn mǝni asdır, istǝyirsǝn kǝsdir. İndi ki sǝn soruşdun, mǝn dǝ 

düzünü deyǝsǝyǝm. Mǝn Koroğlunun dǝstǝsinǝ qoşulmağa gedirǝm. 

 Nigar xanım fikrǝ getdi. Az fikirlǝşdi, çox fikirlǝşdi, axırda kağız götürüb 

bir namǝ yazdı, ağzını möhürlǝyib Bǝlli Əhmǝdǝ verdi, sonra bir az da yaxınlaşıb 

dedi: 

 - İndi ki, Çǝnlibelǝ gedirsǝn, bu namǝni dǝ Koroğluya verǝrsǝn. Deyǝrsǝn 

ki, xotkar qızı Nigar xanım verdi. 

 Sonra ǝyilib yavaşsadan onun qulağına dedi: 

 - Deyǝrsǝn ki, namǝni oxusun. Əgǝr razı olsa özü gǝlsin, razı olmasa 

savabını sǝninlǝ göndǝrsin. 

 Bǝlli Əhmǝd «baş üstǝ» deyib namǝni sibinǝ qoydu. Sonra başını qaldırıb 

dedi: 

 - Xanım, Koroğlu bǝlkǝ namǝnin sǝndǝn olmağına inanmadı. Deyirlǝr o 

çox nataraz adamdı. Özü dǝ ki, hǝlǝ mǝni tanımır. 

 Nigar xanım qolundan bazubǝndini açıb ona verdi. Üstǝlik bir ovus da qızıl 

verdi ki, özünǝ bir at alsın, piyada getmǝsin. Elǝ ki, Bǝlli Əhmǝd bazubǝndi dǝ, 

qızılları da yaxşısa gizlǝtdi, Nigar xanım dedi: 

 - Ansaq bu sirri Koroğlunun başqa bir adam bilsǝ, özünü ölmüş bil! Min 

sanın olsa biri ǝlimdǝn qurtara bilmǝz. 

 Bǝlli Əhmǝd dedi: 

 - Xanım, bayaq dedim ki, mǝn ölümdǝn qorxan adam deyilǝm. Ansaq 

arxayın ol! Mǝn bir işi boynuma götürmüyüm, götürdüm, qurtardı. Mǝnǝ Bǝlli 

Əhmǝd deyǝrlǝr. Mǝnim qanım sellǝnǝr, sirrim bǝllǝnmǝz. 

 Nigar xanım oradan geri dönüb, qırx insǝbel qızla getmǝkdǝ olsun, sǝnǝ 

kimdǝn deyim, Bǝlli Əhmǝddǝn. 

 Bǝlli Əhmǝd oradan birbaş özünü at meydanına verdi. Tez yǝhǝrli, yüyǝnli 

bir at alıb mindi, ağamı allah saxlasın deyib, Çǝnlibelǝ yola düşdü. Gesǝni 

gündüzǝ qatdı, gündüzü gesǝyǝ qatdı, bir neçǝ gündǝn sonra gǝlib Çǝnlibelin 

ǝtǝklǝrinǝ çatdı. 

 Hǝlǝ ǝtrafa baxıb dağın yolunu axtarırdı, bir dǝ baxdı ki, dörd bir ǝtrafını 

dǝlilǝr tutublar. Dedi: 
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 - Ayǝ, nǝ ǝtrafımı hǝlqǝ-mǝrǝkǝ elǝyibsiz? Tasir deyilǝm bas alasınız, paşa 

deyilǝm ös. Mǝn dǝ sizin kimi bir adamam. Mǝnǝ Koroğlunu göstǝrin, onunla işim 

var. 

 Dǝlilǝrdǝn biri dedi: 

 - Sǝn qabaqsa sözünü bizǝ de. Əgǝr lazım olsa, biz sǝni onun yanına 

apararıq. Bǝlkǝ elǝ sǝnin savabını özümüz verǝsǝyik. 

 Bǝlli Əhmǝd dedi: 

 - Əgǝr mǝnim savabımı siz verǝ bilsǝydiniz, daha Koroğlunu soruşmazdım 

ki. Mǝn Koroğlunu görmǝliyǝm. 

 Qǝrǝz, dǝlilǝr dedi, Bǝlli Əhmǝd dedi, axırda gördülǝr yox, bundan heç bir 

söz almaq mümkün deyil, götürüb Koroğlunun yanına apardılar. Bǝlli Əhmǝd 

Nigar xanımın namǝsini Koroğluya verdi. Koroğlu namǝni açdı, oxuyub gördü ki, 

xotkar qızı yazır: 

 

 Başına döndüyüm ay qoç koroğlu, 

 Əgǝr igidsǝnsǝ, gǝl apar mǝni! 

 Hǝsrǝtindǝn yoxdu sǝbrim, qǝrarım. 

 İnsidir sǝrasǝr ahü zar mǝni. 

 

 Çǝnlibel üstündǝ ǝsrǝmiş nǝrsǝn, 

 Düşmǝn qabağında dayanan ǝrsǝn. 

 Tamam dǝlilǝrǝ igid, sǝrkǝrsǝn. 

 Axtarsan, taparsan düzilqar mǝni. 

 

 Mǝn xotkar qızıyam, Nigardır adım. 

 Şahlara, xanlara mǝhǝl qoymadım, 

 Bir sǝnsǝn dünyada mǝnim muradım, 

 İstǝrǝm özünǝ eylǝ yar mǝni! 

 

 Elǝ ki, Koroğlu namǝni oxuyub ǝhvalatdan hali oldu, Dǝli Mehtǝri çağırdı 

ki: 

 - Qıratı yǝhǝrlǝ, mǝn İstambula gedǝsi oldum. 
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 Dǝlilǝr yerbǝyerdǝn dedilǝr: «Koroğlu, dǝli olma. Sǝnin İstambulda nǝ işin 

var? Bilmirsǝnmi ki, paşalar sǝnin qanına yeriklǝyir. Gedǝrsǝn, tutularsan». 

 Koroğlu dedi: 

-  Yox, boynuma deyin gǝlib, getmǝliyǝm. 

 Dǝlilǝr dedilǝr: «Axır de görǝk, nǝ olub? Niyǝ gedirsǝn?». 

 Koroğlu Nigarın namǝsini oxudu. Dǝli Hǝsǝn namǝdǝn xǝbǝrdar olandan 

sonra üzünü dǝlilǝrǝ tutub dedi: 

- Bu namǝdǝn sonra getmǝmǝk olmaz. Koroğlu kimi oğlana elǝ xotkar qızı 

kimi bir buta layiqdi. Ansaq Koroğlu, bu xǝtǝrli, qorxulu sǝfǝrdi. Sǝn gǝl, bu 

sǝfǝrǝ tǝk getmǝ. Qoy biz dǝ sǝninlǝ gedǝk. 

 Koroğlu bu yerdǝ telli sazı bağrına basıb dedi: 

 - Yox, Dǝli Hǝsǝn! 

 

 İgid gǝrǝk yar sevmǝyǝ 

 Özü tǝk gedǝ, tǝk gedǝ... 

 Müxǝnnǝt qǝddin ǝymǝyǝ 

 Özü tǝk gedǝ, tǝk gedǝ... 

 

 Qǝniminǝ qılıns çala, 

 Ürǝyinǝ talan sala, 

 Düşmǝnlǝr üstǝ baş ala, 

 Özü tǝk gedǝ, tǝk gedǝ... 

 

 Dola polad yarağına, 

 Düşǝ igid sorağına, 

 Yüz tülkünün qabağına, 

 Özü tǝk gedǝ, tǝk get... 

 

 Nigarın şirin dillǝri, 

 Bağrıma sansıb millǝri; 

 Uzaq-uzaq mǝnzillǝri, 

 Özü tǝk gedǝ, tǝk gedǝ... 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

26 

 

 

 Koroğluyam, haşa-haşa 

 Girrǝm xotkarla savaşa; 

 Qırat döşlǝtmǝyǝ paşa, 

 Özü tǝk gedǝ, tǝk gedǝ... 

 

 Koroğlu sazla dediyi kimi sözlǝ dǝ dedi ki: 

 - Dǝlilǝrim, Nigar xanımı gǝtirmǝyǝ özüm tǝk gedǝsǝyǝm. Siz qalın, 

Çǝnlibeli qoruyun. 

 Bunu deyib, Koroğlu qalxdı ayağa. Koroğlunun bu igidliyi, bu qorxmazlığı 

Bǝlli Əhmǝdin xoşuna gǝldi. Dedi: 

 - Koroğlu, mǝn ki Nigar xanımı elǝ görmüşǝm, sǝni dǝ belǝ görürǝm, o qız 

sǝndǝn qeyrisinǝ hayıfdır: 

 

 Hay ver yarın sǝdasına, 

 Var Koroğlu, var Koroğlu! 

 Gǝlim onun qadasına, 

 Var Koroğlu, var Koroğlu! 

 

 Tirmǝ salıbdır başına, 

 Bǝnzǝyir sǝnnǝt quşuna; 

 Çatıbdır on beş yaşına, 

 Var Koroğlu, var Koroğlu! 

 

 Adı Nigar, özü pǝri, 

 Verǝm sǝnǝ bu xǝbǝri; 

 Görǝn onsuz gǝlmǝz geri, 

 Var Koroğlu, var Koroğlu! 

 

 Əhmǝd deyir keçmǝk olmaz, 

 Hǝr bir suyu içmǝk olmaz, 

 Bir baxmaqla seçmǝk olmaz, 
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 Durma, aman, var Koroğlu! 

 

 Bǝlli Əhmǝd sözünü tamam elǝdi. Koroğlu üzünü Dǝli Hǝsǝnǝ tutub dedi: 

 - Mǝn gedirǝm. Dǝlilǝrdǝn yaxşı muğayat olarsan. Bǝlli Əhmǝdi dǝ mǝn 

gǝlinsǝ burada saxlarsan. 

 Dǝli Hǝsǝn o saat «göz üstǝ» deyib, Bǝlli Əhmǝdi qaraulxanaya göndǝrdi, 

üstünǝ dǝ iki nǝfǝr qaraul qoydurdu. 

 Koroğlunun belǝ bir xasiyyǝti vardı. Ona hǝr kim bir xǝbǝr gǝtirsǝ, 

qabaqsa haman adamı tutub saxlardı. Özü gedib işi yoxlardı. Əgǝr xǝbǝr düz 

çıxdı, o adama xǝlǝt verib, hörmǝt elǝrdi. Yox, ǝgǝr yalan çıxdı, ortada hiylǝ-

miylǝ oldu, onda iş qalardı misri qılınsa. 

 Koroğlu elǝ Dǝli Hǝsǝnǝ tapşırıqlarını tǝzǝsǝ verib qurtarmışdı ki, Dǝli 

Mehtǝr Qıratı gǝtirdi. Koroğlu qılınsını qurşadı, şeşpǝrini götürdü, dǝlilǝrlǝ halal-

hümmǝt elǝyib, tǝrlan kimi Qıratın belinǝ sıçradı, yola düşdü. Elǝ ki Qırat yüyǝni 

boş gördü, elǝ bil ki, bir ox oldu, yaydan üzüldü. Dǝlilǝr ansaq Çǝnlibelin gǝdiyin 

dǝ onun tozunu gördülǝr. Qırat ildırımdan qanad taxıb yolu ağzına aldı, dağlar 

aşdı, dǝrǝlǝr keçdi, bir hǝftǝlik yolu bir gündǝ gǝlib, bir axşam üstü İstambula 

çatdı. 

 Koroğlu elǝ şǝhǝrin kǝnarında bir qapını döydü. Qapıya qosa bir arvad 

gǝldi. Koroğlu arvaddan soruşdu: 

 - Ay ana, qǝribǝm, mǝni bu gesǝliyǝ qonaq elǝrsǝnmi? 

 Arvad dedi: 

 - Niyǝ elǝmirǝm? Qonaq qonmayan evǝ ölüm qonsun. Düş gǝl! 

 Koroğlu düşdü. Qıratı tövlǝyǝ çǝkdi, özü dǝ evǝ girib bir tǝrǝfdǝ oturdu. 

Arvad çörǝk gǝtirdi. Koroğlu yemǝkdǝn sonra söhbǝt açıb arvadın kim olduğunu 

soruşdu. Arvad dedi: 

 - Ay bala, aman-zaman gözümün ağı-qarası birsǝ oğlum var. Xotkar qızı 

Nigar xanımın nar bağında bağbandı. 

 Koroğlu bu işi yaxşı fal hesab elǝyib çox sevindi. Deyǝsǝn, elǝ basadan 

düşǝn kimi qismǝtin üstünǝ düşmüşdü. Ordan-burdan söz-söhbǝt salıb öyrǝndi 

ki, xotkar özü burada yoxdur. Mǝkkǝ ziyarǝtinǝ gedib. Sonra arvaddan soruşdu ki: 

 - Ay ana, bǝs oğlun indi hardadı? 
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 Arvad dedi: 

 - Xotkar qızı Nigar xanım hǝr ayda, on beşdǝ bir qırx insǝbelli qızla nar 

bağına gǝzmǝyǝ çıxır. İndi sabah yox, o biri gün vǝ`dǝsidir. Bağa gǝzmǝyǝ 

gǝlǝsǝk. Odu ki, oğlum bağı yör-yöndǝmǝ salır. 

 Koroğlu ilǝ arvad çox söhbǝt elǝdilǝr. Amma nǝ qǝdǝr gözlǝdilǝrsǝ, arvadın 

oğlu gǝlib çıxmadı. Axırda arvad dedi: 

 - Bala, oğlan gǝlmǝdi, yǝqin gesǝni bağda qalasaq. Qoy yer salım sǝn yat. 

Yoldan gǝlmisǝn, yorulmusan.  

Koroğlu dedi: 

 - Neynǝk. Salırsan, sal. 

 Arvad başladı yer salmağa. 

 Koroğlu baxdı ki, arvad bunun yerini evin yuxarı başında, öz yerini qapının 

ağzında salır. Dedi: 

 - Sǝn elǝ elǝmǝ, ana, mǝnim yerimi qapının ağzında sal. 

 Arvad getdi fikrǝ. Əslindǝ arvad elǝ Koroğlunun xotkardan, xotkar 

qızından söz-söhbǝt açmağından, bir dǝ sir-sifǝtindǝn, yaraq-yasağından bir az 

şǝkkǝ düşmüşdü. İndi dǝ belǝ demǝyi onu lap qorxuya saldı. Dedi: 

 - Yox, bala! Mǝn qosa arvadam. Gesǝlǝr tez-tez bayıra-basağa çıxıram. 

 Koroğlu dedi: 

 - Heç eybi yoxdu. Sǝn elǝ mǝni ayaqlayıb da keçǝ bilǝrsǝn. Qorxma, 

qabırğalarım sınmaz. Amma birdǝn, işdi, mǝn çölǝ-zada çıxmalı olsam, sǝn gǝrǝk 

xurd-xǝşil olasan. 

 Arvadın sözü kǝsildi. Çar-naçar Koroğlunun yerini qapının ağzında saldı. 

 Koroğlu elǝ yerinǝ girsǝk getdi yuxuya. Xorultu dünyanı götürdü. Amma 

arvadın gözünǝ yuxu getmǝdi ki, getmǝdi. 

 Gesǝnin bir alǝmindǝ Koroğlu oyandı. Baxdı ki, arvad oyaqdı. Soruşdu: 

 - Ay ana, niyǝ yatmırsan? 

 Arvad dedi: 

 - Nǝ bilim, ay bala, yuxum qaçıb. 

 Koroğlu soruşdu: 

 - Ay arvad, bǝlkǝ mǝndǝn qorxursan? 

 Arvad dedi: 
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 - Yox, ay bala, qorxmuram. Ansaq elǝ belǝ... 

 Koroğlu gördü yox, arvad sözlü adama oxşayır. 

Dedi: 

 - Ana, sǝn olasan oğlunun sanı, düzünü de görüm niyǝ yatmırsan? 

 Arvadın dar dünyada ǝziz-xǝlǝf birsǝ oğlu vardı. Odu ki, bu andın 

üstündǝn keçǝ bilmǝyib mǝsǝlǝni açdı: 

 - Vallah, ay bala... elǝ belǝ ürǝyimǝ dağdağa düşüb ki, görǝsǝn sǝn 

kimsǝn, heç bizim yerlǝrin adamlarına oxşamırsan. 

 Koroğlu soruşdu: 

 - Yaxşı, ay ana, sǝnin fikrinsǝ mǝn kim ola bilǝrǝm? 

 Arvad dedi: 

 - Ay bala, baxıram sǝnǝ... nǝ bilim, vallah... Demǝyǝ dǝ utanıram... Sǝn elǝ 

deyǝsǝn Rüstǝm pǝhlivansan axı. 

 Koroğlu gülüb dedi: 

 - Yox, ana, tapa bilmǝdin. 

 - Onda yǝqin Ərǝb Reyhansan. 

 Koroğlu dedi: 

 - Yox, genǝ tapa bilmǝdin. 

 Arvad bir az fikrǝ gedib dedi: 

 - Onda Giziroğlu Mustafa bǝy deyilsǝn ki? 

 - Yox ana, o da deyilǝm. 

 Arvad bir duruxdu. Sonra qonağına baxdı: 

 - Bala, onda, vallah, az qalıram... Ay bala, birdǝn sǝn -o Koroğlu olarsan 

ha. 

 Koroğlu gülüb dedi: 

 - Bax, indi tapmısan. 

 Arvadın sǝsi kǝsildi. Koroğlu bir-iki dǝfǝ onu sǝslǝdi, gördü yox, sǝs 

yoxdur. Axırda durub arvadın yanına gǝldi, gördü nǝ... bu gün ölübsǝn, dünǝn. 

Arvad tir-tap düşüb özündǝn gedib. Bir az sudan-zaddan töküb onu ayıltdı. Arvad 

elǝ, özünǝ gǝlsǝk, durdu ayağa ki, qaçsın, Koroğlu onun bilǝyindǝn tutdu ki: 

 - Ay ana, hara qaçırsan? Mǝn adamyeyǝn-zad deyilǝm ki, niyǝ mǝndǝn 

qorxursan? 
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 Arvad dedi: 

 - Niyǝ sǝndǝn qorxuram? Mǝn çox igid arvadam ki, sǝnin adını eşidǝndǝ 

qorxudan bağrım çatlamayıb. Sǝnin adını eşidǝndǝ paşalar qorxuya düşür. 

Pǝhlivanlar gizlǝnmǝk üçün siçan deşiyi axtarırlar. Mǝn bir özümdǝn getmişǝm, 

çox görürsǝn? 

 Koroğlu bir az gülüb, arvada ürǝk-dirǝk verdi. Sonra tapşırdı ki: 

 - Bax, ana, bu sirri gǝrǝk heç yerdǝ asmayasan. Yoxsa küpǝ girib yeddinsi 

göyǝ çıxasan, balıq olub dǝryaya sumasan, genǝ dǝ ǝlimdǝn qurtara bilmǝzsǝn. 

 Arvad dedi: 

 - Xeyr, arxayın ol! Sirr açmaq nǝdi? Heç gör sǝn gedǝndǝn dǝ bir-iki ay 

sonra mǝn yorğan-döşǝkdǝn dura bilǝsǝyǝm ki, bir söz dǝ danışam? 

 Koroğlu gördü yox, arvad bundan yaman qorxub, dedi: 

 - Ay ana, deyǝsǝn, paşalar, tasirlǝr mǝni burada çox pis qǝlǝmǝ veriblǝr, 

onlar mǝndǝn qorxmağa haqlıdırlar. Çünki mǝn ki varam, onların qatiliyǝm. 

Amma day sǝn niyǝ mǝndǝn qorxursan? 

 Qǝrǝz, Koroğlu arvadla bir xeylǝk söhbǝt elǝdi, Çǝnlibeldǝn, dǝlilǝrdǝn 

danışdı. Paşalarla, xanlarla niyǝ düşmǝn olduğunu dedi. Danışdı, güldü, arvadın 

kefini açdı. Ondan sonra yerinǝ girib tǝzǝdǝn yatdı. 

 Amma arvad yata bilmǝdi ki, yata bilmǝdi. Fikir onu yaman götürmüşdü. 

Axırda çağırıb soruşdu ki: 

 - Ay bala, bǝs axır heç bir demǝdin, sǝn buraya niyǝ gǝlmisǝn? 

 Koroğlu dedi: 

 - Ana, bir qabaqsa de görüm, sirr saxlaya bilirsǝn, ya yox? 

 Arvad dedi: 

 - Əvvǝla budu, saxlaram, nǝyǝ saxlamıram? İkinsisinǝ qalan yerdǝ, mǝn 

kimlǝ bostan ǝkdiyimi yaxşı başa düşürǝm. Qorxma de! 

 Koroğlu dedi: 

 - Ana, doğrusu budu ki, xotkarın qızı Nigar mǝnǝ namǝ yazıb ki, gǝlǝm 

onu aparam. Mǝn dǝ onun üçün gǝlmişǝm. 

 Arvad dedi: 

 - Doğrudan da Nigar xanım elǝ sǝnǝ yaraşan sandı. Allah mübarǝk elǝsin! 

Amma ay bala, onu sǝn nesǝ aparasaqsan? 
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 Koroğlu dedi: 

 - Bu işdǝ gǝrǝk sǝnin oğlun mǝnǝ kömǝk elǝyǝ. 

 Arvad sevinsǝk dedi: 

 - O mǝnim oğlumun ǝlinin içindǝ. Niyǝ elǝmir? Sǝnǝ dǝ kömǝk elǝmǝyib 

kimǝ elǝyǝsǝk? İnşallah sabah keçǝr, o birisi gün nar bağından birbaş. 

 Qǝrǝz, gesǝni yatdılar. Sǝhǝr oldu. Koroğlu durub atı yemlǝdi, suladı, 

rahatladı, arvada pul verdi ki, şey-şüy alıb yemǝk hazırlasın, hǝm dǝ gedib 

oğlunu çağırsın. 

 Koroğlu evdǝn çıxıb birbaş gǝldi bir ustanın yanına. Bir ovus qızıl verib, 

xotkarın adına bir möhür qayırtdırdı, qoydu sibinǝ. 

 Oradan çıxıb, bir dua yazanın yanına getdi. Dua yazan çeşmǝyini burnunun 

usuna taxıb, ǝylǝşib bir sǝsinin üstündǝ müştǝri gözlǝyirdi. Koroğlu onun yanına 

gǝlib dedi: 

 - Əfǝndim, mǝnim bir qosa nǝnǝm var. Budu, bir neçǝ aydı ki, ölüm 

yorğan-döşǝyindǝdi. Hǝr nǝ elǝyiriksǝ sağalmır. İndi mǝnǝ sǝni deyiblǝr. Deyirlǝr 

ki, sǝn çox yaxşı dua yazırsan. Gedǝk, mǝnim nǝnǝmǝ bir dua yaz! 

 Əfǝndi sǝld ayağa qalxdı. Qǝlǝm-davatını götürüb, bir ǝlindǝ imanı, bir 

ǝlindǝ tumanı düşdü Koroğlunun yanına. Gǝlhagǝl gǝlib yetişdilǝr arvadın 

hǝyǝtinǝ. Əfǝndi baxdı ki, hǝyǝtdǝ doğrudan da bir qosa arvad var, amma yaman 

ǝldǝ-ayaqdadı. Xörǝk-zad hazırlayır. Koroğludan soruşdu ki: 

 - Oğlan, bǝs sǝn deyirdin ki, nǝnǝm naxoşdu, nǝnǝn hǝyǝtdǝ gǝzir ki? 

 Koroğlu ǝfǝndinin lap yanına gǝlib dedi: 

 - Əfǝndi, ǝgǝr sanına heyfin gǝlirsǝ çıxart kağız-qǝlǝmini, xotkarın 

dilindǝn qızı Nigar xanıma bir namǝ yaz! 

 Dua yazan bir ǝyri-ǝyri Koroğlunun üzünǝ baxıb dedi: 

 - Mǝn hara, xotkar hara, sǝn nǝ danışırsan? 

 Koroğlu ǝlini atıb yapışdı onun bilǝyindǝn, dedi: 

 - Əfǝndi, mǝni nahaq qana salma! Çıxart kağız qǝlǝmi, yaz! 

 Dua yazan dedi: 

 - Sanım, mǝn xotkarın dilindǝn qızına nǝ yazım? Mǝnim işim deyil. 

 Koroğlu dedi: 

 - Nǝ yazasağını mǝn deyǝsǝyǝm. Sǝn kağız-qǝlǝmini çıxart! 
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 Dua yazan baxdı ki, yox, bunun ǝlindǝn qurtarmaq mümkün olmayasaq. 

Əllǝri ǝsǝ-ǝsǝ bir parça kağız çıxartdı. 

 Koroğlu başladı demǝyǝ: 

 - Xotkarın dilindǝn qızı Nigara yaz ki, «bu namǝni sǝnǝ verǝn adam mǝnim 

çovuşumdur. Mǝnim barigahımda mǝnǝ olan hörmǝt gǝrǝk ona da ola». 

 Əfǝndi altdan-altdan Koroğluya baxa-baxa namǝni yazıb qurtardı. Tez 

istǝdi ki, ağzını-bağlasın, Koroğlu dedi: 

 - Bağlama, ver görüm nǝ yazmısan. 

 Əfǝndinin rǝngi qaçdı. Başladı kǝkǝlǝmǝyǝ, dedi: 

 - Yox, hǝlǝ qurtarmamışam. Sǝhv elǝmişǝm, tǝzǝdǝn yazasağam. 

 Koroğlu, oxuyub gördü ki, ǝfǝndi yazıb: «Nigar xanım, bu adam quldurdur. 

Oraya çatsaq tutub asdırarsan!». 

 Koroğlu bir ǝyri-ǝyri ona baxıb dedi: 

 - Sǝn elǝ bilmǝ ki, mǝn savadsızam. Mǝn dedim sǝn yazasan ki, sizin 

dilinizdǝ olsun. Al, düzǝlt! 

 Əfǝndi qorxusundan kağızı sırıb, tǝzǝdǝn namǝni yazıb Koroğluya verdi. 

Koroğlu baxdı ki, indi düz yazıb. Qayırtdırdığı xotkar möhrünü dǝ namǝyǝ vurub 

sibinǝ qoydu. Sonra dedi: 

 - Əfǝndi, mǝn sǝni bir yaxşı adam bilmişdim. Sǝnǝ yaxşı hörmǝt 

elǝyǝsǝkdim. Amma sǝn mǝni ayrı şeyǝ vadar elǝdin. Mǝn indi sǝni buradan 

buraxa bilmǝrǝm. Gedib ǝngǝl çıxardarsan. Sǝni öldürmǝk dǝ istǝmirǝm. Yazığım 

gǝlir. Mǝnim burada iki günlük işim var. Bu iki gün sǝn burada qalmalısan. Əgǝr 

sǝssiz-sǝmirsiz qaldın, gedǝndǝ sǝnǝ ikinsi dǝfǝ yazdığın namǝyǝ görǝ zǝhmǝt 

haqqı verǝsǝyǝm, yox, rahat oturmadın, onda birinsi dǝfǝ yazdığın namǝyǝ layiq 

zǝhmǝt haqqı alasaqsan. 

 Bunu deyib, Koroğlu duayazanı Qıratın yanına saldı, qapı da bağlayıb 

açarını sibinǝ qoydu. Oradan bazara gǝlib, bir dǝst çovuş paltarı aldı. Geyinib, 

ǝlinǝ dǝ bir tǝsbeh alıb, xotkarın barigahına tǝrǝf yola düşdü. Qapıçılar onun 

ǝlindǝ xotkarın möhürlü namǝsini görsǝk, ikiqat olub torpağa düşdülǝr. Qapılar 

taybatay açıldı. Koroğlu elǝ qapıdan başladı qışqırmağa ki: 

 - Hanı Nigar?... Mǝnim qabağıma çıxsaydı ayaqlarına soyuq dǝyǝrdi? 
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 Bütün barigah ǝhli qorxudan başladılar zağ-zağ ǝsmǝyǝ. Koroğlu qırx 

qapıdan keçib, Nigar xanımın otağı olan bağa girdi. 

 Nigar xanım qırx insǝbelli qızla pǝnsǝrǝnin qabağında oturub, bağa 

tamaşa elǝyirdi. Koroğlunu çovuş paltarında görsǝk, qızlardan birini göndǝrdi ki, 

getsin görsün kimdi, mǝtlǝbi nǝdi? 

 Qaravaş Koroğlunun yanına gǝldi. 

 Koroğlu qızı görsǝk qışqırdı ki: 

 - Hanı Nigar? Niyǝ mǝnim qabağıma çıxmır? Bilmir ki, mǝn xotkarın 

yanından gǝlirǝm? 

 Qaravaş onu bir otağa aparıb, özü qaçdı Nigara xǝbǝr verdi. Elǝ ki Nigar 

qırx insǝbel qızla onun yanına gǝldi, Koroğlu baxdıq ki, Bǝlli Əhmǝdin dediklǝri 

doğru imiş. Nigar doğrudan da elǝ Koroğluya layiq Nigardı. İşarǝ elǝdi ki, qızlar 

çıxsın, sǝnǝ deyilǝsi gizli sözüm var. Qızlar hamısı çıxdı. Elǝ ki tǝk qaldılar, 

Koroğlu ǝbanı, ǝmmamǝni çıxardıb bir tǝrǝfǝ tulladı. Nigar baxdı ki, ǝmmamǝli 

çovuş döndü oldu bir igid oğlan. Koroğlu iki ǝlini döşünǝ qoyub, Nigar xanıma 

salam verdi. Nigar salamı almadı. Koroğlu bir dǝ salam verdi. Nigar yenǝ dǝ 

salamı almayıb istǝdi geri dönsün. Aldı Koroğlu görǝk nǝ dedi: 

 

 Salam verdim, salam almaz, 

 Görüm kǝssin salam sǝni. 

 Axsasız, pulsuz aşığam, 

 Pulum yoxdur, alam sǝni. 

 

 Güllü bağlarda gǝzǝrsǝn, 

 Sahıllar bağrın ǝzǝrsǝn, 

 Yuxa kağıza bǝnzǝrsǝn, 

 Tutmaz qǝlǝm, yazam sǝni. 

 

 Xǝzinǝm yox, ağzın açam, 

 Dövlǝtim yox, tökǝm, saçam, 

 Əlas budu alam, qaçam, 

 Çǝnlibelǝ salam sǝni. 
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 Hansı dağların qarısan? 

 Hansı bağların barısan? 

 Nigar, Koroğlu yarısan, 

 Bilsin külli-alǝm sǝni. 

 

Nigar xanım baxdı ki, bu adam aşıq imiş, özü dǝ deyǝsǝn fikri başqadı. 

Eşqdǝn, mǝhǝbbǝtdǝn danışır. Usadan bir qǝhqǝhǝ çǝkib güldü. Dedi: 

 - Sǝn bir aşıq, mǝn bir xotkar qızı. Sǝninlǝ mǝnim nǝ sövdam? Sǝnin o 

varın, karın hardaydı ki, mǝni alasan. 

 Nigar xanımın savabında aldı Koroğlu dedi: 

 

 Usa-usa dağlar başı, 

 Çǝnli dǝ olur, çǝnsiz dǝ olur. 

 Sǝhd elǝ bir işdǝ tapıl, 

 Sǝnli dǝ olur, sǝnsiz dǝ olur. 

 

 Ağ üzdǝ busǝ tǝk gǝrǝk, 

 Ərǝnlǝr İsatǝk gǝrǝk, 

 Gözǝllǝr Nisatǝk gǝrǝk, 

 Telli dǝ olur, telsiz dǝ olur. 

 

 Koroğlunun atı gǝrǝk, 

 Dǝmir, polad qatı gǝrǝk, 

 Bir igidin zatı gǝrǝk, 

 Pullu da olur, pulsuz da olur. 

 

 Nigar xanım gördü ki, bu çox Koroğlu, Koroğlu deyir. Baxdı ki, Bǝlli 

Əhmǝdlǝ göndǝrdiyi bazubǝnd dǝ onun sazının qolundan asılıb. Yǝqin elǝdi ki, bu 

Koroğludu. Ala gözlǝrini dolandırıb, bir müştǝri gözüylǝ ona baxdı. Deyirlǝr ki, 

mǝhǝbbǝt gözdǝ olar. Elǝ ki, gözlǝr bir-birinǝ sataşdı, ürǝklǝr başladı 

döyünmǝyǝ. 
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 Koroğlu yaxın gǝlib onun qolundan tutdu. Nigar dedi: 

 - Fikrin nǝdi? 

 Koroğlu dedi: 

 - Çǝnlibeldǝn buraya sǝni aparmağa gǝlmişǝm. Day fikrim nǝ olasaq. 

 Nigar dedi: 

 - Sǝn mǝni bu qǝdǝr qoşunun içindǝn nesǝ çıxara bilǝrsǝn? Elǝ deyǝk- 

çıxartdın, haraya aparasaqsan. 

 Koroğlu dedi: 

 

 Ala gözlü Nigar, sǝni 

 Mǝn Çǝnlibelǝ aparram. 

 Alıb Qıratın tǝrkinǝ, 

 Dönǝrǝm yelǝ, aparram. 

 

 Mailǝm gözü qaşına, 

 Düşǝrǝm tǝr savaşına, 

 Durub dolannam başına, 

 Tutaram dilǝ, aparram. 

 

 Tülǝk, tǝrlan qorxmaz sardan, 

 Könül ayrılmaz Nigardan, 

 Sǝni zor ilǝ xotkardan 

 Alaram, elǝ aparram.  

 

 Saymaram xotkarı, xanı, 

 Qoşuna vermǝm amanı, 

 Meydan içindǝ al qanı 

 Döndǝrrǝm selǝ, aparram, 

 

 Koroğlu gǝlsǝ damağa, 

 Zǝrbǝ dözmǝz sultan, ağa, 

 Qıratı qaldırram dağa, 
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 Çardaqlı belǝ aparram. 

 

 Nigar dedi: 

 - İgidliyindǝn dǝm vurma. Zorla iş olmaz. Yaxşısı budur ki, samaat 

şübhǝlǝnmǝmiş bu ǝba-qǝbanı geyib buradan çıx get. Bu gün keçǝr, sabah mǝn 

nar bağına gǝzmǝyǝ çıxasağam. Qaçırda bilsǝn mǝni oradan götürüb qaçırdarsan. 

 Koroğlu baxdı ki, Nigar ağıllı söz deyir. Oradan çıxıb birbaş arvadın evinǝ 

gǝldi. Baxdı ki, arvadın oğlu da gǝlib, onu gözlǝyir. Xoş, beş, on beş, ǝylǝşdilǝr. 

Oğlan üzünü Koroğluya tutub, nǝ mǝtlǝbǝ gǝldiyini soruşdu. 

 Koroğlu Nigarı görǝndǝn sonra elǝ halda deyildi ki, suala dillǝ savab versin. 

Odu ki, aldı sazı, görǝk nǝ dedi: 

 

 Savan oğlan, ölkǝnizǝ üz tutub, 

 Bir qız sorağına gǝldim, ha gǝldim. 

 Osman gözǝlinin düşdüm eşqinǝ, 

 Açıq qabağına gǝldim, ha gǝldim. 

 

 Qıratı çapdırıb yollarda yordum, 

 Düşmǝn qabağında mǝrdanǝ durdum. 

 Öz adım Rövşǝndi, Çǝnlibel yurdum, 

 Laçın oylağına gǝldim, ha gǝldim. 

 

 Əskik olmaz Koroğlunun qovğası, 

 Düşǝr paşalarla sǝngi, davası, 

 İstambul şǝhrindǝ xotkar balası 

 Nigar sorağına gǝldim, ha gǝldim. 

 

 Oğlan dedi: 

 - Ay igid, sǝn bir tǝk oğlansan, osmanlı qoşununun içindǝn Nigarı nesǝ 

çıxarıb aparasaqsan? 

 Koroğlu dedi:  

 - Sǝn mǝni bağa burax, nesǝ aparmağımla işin olmasın. 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

37 

 

 Əvvǝl oğlan bir az çǝkindi. Boyun olmaq istǝmǝdi. Elǝ ki bir tǝrǝfdǝn anası, 

bir tǝrǝfdǝn dǝ Koroğlu onu dilǝ tutdular, axırda razılaşdı. 

 Gesǝni yatdılar. Sǝhǝr Koroğlu yerindǝn durdu. Qıratı yemlǝdi, suvardı, özü 

dǝ yedi, içdi, elǝ ki hǝr şey hazır oldu, duayazanı tövlǝdǝn çıxarıb dedi: 

 - Əfǝndi, sǝn dünǝn mǝnǝ pislik elǝmǝk istǝdin. Amma mǝn sǝnǝ yaxşılıq 

elǝyǝsǝyǝm. Görürǝm, qosa kişisǝn. Bil vǝ agah ol, mǝn Koroğluyam! 

 Bunu deyǝndǝ duayazanın rǝngi ağardı. Başladı ǝsmǝsǝ tutmuş adamlar 

kimi titrǝmǝyǝ. Koroğlu dedi: 

 - Yaxşı, ǝsmǝ! Al bu qızılları, apar xǝrslǝ! Amma eşidǝm, bilǝm ki, bu sirri 

bir adama demisǝn, onda vay halına. İndi get! 

 Duayazan qızılları sibinǝ qoyub, dalına baxa-baxa qapıdan çıxdı. Koroğlu 

onu yola salandan sonra Qıratı mindi, oğlanla birlikdǝ nar bağına gǝldilǝr. Atı bir 

tǝrǝfdǝ bağladı, özü dǝ bir nar kolunun dibindǝ ǝylǝşib, Nigar xanımın yolunu 

gözlǝmǝyǝ başladı. Az keçdi, çox keçdi, Koroğlu bir dǝ gördü ki, budu, Nigar 

xanım qırx insǝbel qızla gǝlir. 

 Koroğlu tez yayınıb, özünü nar kolunun dalına verdi. Qızlar gǝlib keçdilǝr. 

Heç biri Koroğlunu görmǝdi. Bir az gǝzib dolanandan sonra Nigar yorulduğunu 

bǝhanǝ elǝyib ǝylǝşdi. Qızların da hǝrǝsini bir tǝrǝfǝ işǝ göndǝrib, bağı xǝlvǝt 

elǝdi. Koroğlu pusqudan çıxıb Nigarın yanına gǝldi. Salam verib dedi: 

 - Nigar xanım, mǝn hazır. 

 Nigar soruşdu: 

 - Yaxşı, sǝn mǝni indi nǝ ilǝ Çǝnlibelǝ aparasaqsan? Anamın dǝrya kimi 

qoşunundan qorxmursanmı? Bir qılıns ilǝ, bir at ilǝ bu qǝdǝr qoşuna nǝ elǝmǝk 

olar? 

 Koroğlu dedi: 

 - Nigar xanım, qorxma, Qıratın üstünǝ minǝndǝn sonra bizǝ heç bir zaval 

yoxdu. 

 Nigar xanım soruşdu: 

 - Bu qǝdǝr Qırat, Qırat ki deyirsǝn, axır o nesǝ atdı ki, bizim ikimizi bu 

qoşunun içindǝn çıxardıb apara? 

 Aldı Koroğlu dedi: 
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 Usa dağ başında yel kimi ǝsǝr, 

 Dar günümdǝ mǝnǝ ürǝk Qıratım. 

 Bir aylıq mǝnzili bir gündǝ kǝsǝr, 

 Köhlǝn bǝslǝmişǝm, gǝrǝk Qıratım. 

 

 Yolların tozunu göyǝ qaldırar, 

 Müxǝnnǝt üstünü birdǝn aldırar 

 Meydanın içindǝ düşmǝn saldırar, 

 Olar yiyǝsinǝ dirǝk Qıratım. 

 

 Qoç Koroğlu qonar olsa yǝhǝrǝ 

 Yağı düşmǝnlǝri salar qǝhǝrǝ 

 Axurda arpasın qoymaz sǝhǝrǝ, 

 Dara düşsǝm, mǝnǝ kömǝk Qıratım. 

 

 Nigar dedi: 

 - İndi ki bu qǝdǝr tǝ`riflǝyirsǝn, gedǝk bir görǝk o nesǝ atdı? 

 Koroğlu Nigarı Qıratın yanına gǝtirdi. Nigar baxdı ki, at doğrudan da yaxşı 

atdı. Koroğlu yüyǝni ağasdan açıb, tǝrlan kimi Qıratın belinǝ sıçradı. Nigar elǝ 

birsǝ bunu gördü. Koroğlu sǝld sağ ǝlini atıb Nigarı dik qaldırdı, atın dǝrkinǝ 

basdı. At iki dal ayaqları üstǝ qalxıb, bağın hasarına tǝrǝf yönǝldi. Nigar dedi: 

 - Bir dayan görǝk! Fikirlǝşǝk, mǝslǝhǝtlǝşǝk. 

 Koroğlu bayaq atı hasardan sıçrayıb Çǝnlibelǝ tǝrǝf üz qoydu. 

 Koroğlu, Nigar da tǝrkindǝ Qıratı süzdürüb getmǝkdǝ olsun, sǝnǝ kimdǝn 

deyim, Nigar xanımın qardaşından. 

 İstambul xotkarının Bürsü Sultan adında bir oğlu var idi. Elǝ ki, xǝbǝr çıxdı, 

sǝs-küy düşdü, ki, Nigarı götürüb qaçdılar. Bürsü Sultan ata minib qoşuna hay 

vurdu. Qoşun atlanana qǝdǝr Bürsü Sultan özü ata bir-iki qamçı çǝkib yola 

düzǝldi. 

 Qırat yeldǝn qanad taxıb uçurdu. Gǝlhagǝl, gǝlib bir çǝmǝnzarı çıxdılar. Bir 

tǝrǝfdǝn Koroğlu gesǝni yatmamışdı, yaman yuxusuzdu, bir tǝrǝfdǝn dǝ Nigarı 

belǝ xǝlvǝt oğurlayıb aparmaq ona ağır gǝlirdi. Odur ki, düşüb atı otlamağa 
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buraxdı. Nigarı da götürüb oradakı bulağın başına gǝldi. Nigar nǝ qǝdǝr elǝdi ki, 

«Gǝl gedǝk. Qoşun gǝlib bizǝ çatar. Sǝni öldürǝrlǝr, mǝni dǝ geri qaytararlar». 

Koroğlu dedi: 

 - Qorxma, bizim dalımızsa heç kǝs gǝlǝ bilmǝz. 

 Nigar gördü ki, yox, bu, dediyindǝn dönǝn adam deyil. Getmǝyǝsǝk ki, 

getmǝyǝsǝk. Axırda razılaşıb oturdu. Koroğlu atı yançıdar elǝyib, göy çǝmǝnǝ 

buraxdı, sonra Nigar xanıma dedi: 

 - Nigar xanım, mǝn bir az yatım, sǝnin-gözün atda olsun. Elǝ ki, gördün 

otdan ağzını çǝkib, ayaqlarını yerǝ döyüb narahatlıq elǝyir, bil ki, düşmǝn gǝlir. 

Onda mǝni tez oyadarsan. 

Koroğlu bunu deyib, başını alagöz Nigarın dizinin üstǝ qoyub yuxuladı. 

 Aradan bir az keçmişdi, Nigar bir dǝ baxdı ki, Qırat bir hǝrǝkǝtdǝdi, bir 

hǝrǝkǝtdǝdi ki, gǝl görǝsǝn. Ayaqlarını yerǝ döyüb kişnǝyir. 

 Nigar tez Koroğlunu oyadıb dedi: 

 - Dur gör at niyǝ elǝ elǝyir? 

 Koroğlu dedi: 

 - Qorxma bir şey yoxdu. Düşmǝn gǝlir. 

 Bir dǝ baxdılar ki, budu uzaqdan bir atlı elǝ gǝlir, elǝ gǝlir, ildırım kimi. 

 Nigar onu görsǝk tanıdı. Gördü ki, Bürsü Sultandı, dedi: 

 - Qardaşım gǝlir. 

 Koroğlu dedi: 

 - Qoy gǝlsin, görǝk nǝ deyir. 

 Qalxıb sǝld atı mindi, Nigarı da tǝrkinǝ alıb gözlǝmǝyǝ başladı. 

 Bürsü Sultan gǝlib çatdı. Nigarı Koroğlunun tǝrkindǝ görsǝk dedi: 

 - Qızı ver, quldur! 

 Koroğlu dedi: 

 - Xotkar oğlu, hirslǝnmǝ! Basını aparmaq istǝyirsǝn, gǝl apar, day söyüş 

niyǝ söyürsǝn? İndi bir işdi oldu. 

 Bürsü Sultan bu sözü ondan eşidib, bir az da sürǝtlǝndi. Qǝzǝblǝ dedi: 

 - Nesǝ ki yǝ`ni bir işdi olub?! Mǝn onu sǝnin başınla bir yerdǝ 

aparasağam. 

 Koroğlu gülǝ-gülǝ dedi: 
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 - Çox gözǝl! Mǝn dǝ razıyam. Ansaq xotkar oğlu, deyǝsǝn tǝlǝsmisǝn, 

yǝhǝrin qayışını yaxşı bǝrkitmǝmisǝn. Onu düzǝlt, sonra dava elǝyǝk, birdǝn 

yıxılarsan, elǝrsǝn, Nigar xanımın ürǝyi sıxılar. 

 Bürsü Sultan ǝyildi ki, yǝhǝrin qayışına baxsın. Koroğlu fürsǝt vermǝyib, 

tez onun peysǝrindǝn yapışdı. Bürsü Sultan nǝ qǝdǝr ǝllǝşdisǝ boynunu onun 

ǝlindǝn qurtara bilmǝdi. Koroğlu dedi: 

 - Xotkar oğlu, istǝsǝm bu saat sǝni yerǝ vurub parça-parça elǝrǝm. Amma 

bax, heç bir şey elǝmirǝm, buraxıram ki, çıxıb gedǝsǝn. 

 Bürsü Sultan onun ǝlindǝn qurtarsaq atının başın çevirdi, qǝflǝtǝn dönüb 

ona hüsum elǝdi. Koroğlu tez atı sağa sıçratdı. Bürsü Sultan dönüb ǝlindǝki 

nizǝni Koroğluya atdı. Koroğlu nizǝni göydǝ tutub, onun ǝlindǝn aldı, özünü dǝ 

atın üstündǝn dik qaldırıb yerǝ atdı. 

 Nigar işi belǝ görǝndǝ dedi: 

 - Koroğlu, görürǝm hirslǝnmisǝn, haqqın da var. Amma gǝrǝk onu mǝnǝ 

bağışlayasan. O mǝnim birsǝ qardaşımdı. 

 Koroğlu Bürsü Sultanı yerdǝn qaldırdı. Üzünü Nigara tutub dedi: 

 

 Açılıbdı sinǝn gülü, 

 Dönübdü xǝndana, Nigar! 

 Şirnǝn tülkünün nǝ işi, 

 Girǝydi meydana, Nigar! 

 

 Lǝ`nǝt namǝrdin börkünǝ, 

 Düşǝr özü öz ǝrkinǝ, 

 Çǝkǝrǝm Qırat tǝrkinǝ, 

 Aparram bir yana, Nigar! 

 

 Müxǝnnǝtdǝn dad elǝdim, 

 Dost-aşnanı yad elǝdim, 

 Neçǝ qul azad elǝdim, 

 Qǝsd etmǝdim sana, Nigar! 
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 Gǝlmişǝm bu yerdǝ qalam, 

 Düşmǝnlǝrǝ qılıns çalam, 

 Sǝni Çǝnlibelǝ salam, 

 Bil mǝrdi-mǝrdana, Nigar! 

 

 Koroğluyam bel bükǝndǝ, 

 Misri qılınsı çǝkǝndǝ, 

 Başları yerǝ tökǝndǝ, 

 Susayaram qana, Nigar 

 

 Sonra Koroğlu Bürsü Sultanı buraxıb dedi: 

 - Get, sǝni Nigara bağışlayıram. Amma bax, deyirǝm, bir dǝ qabağıma 

çıxsan öldürǝsǝyǝm. 

 Bunu deyib Koroğlu tǝzǝdǝn Qıratı mindi. Nigar da tǝrkindǝ yola düşdü. 

 Bürsü Sultan utandığından nǝ geri dönǝ bildi, nǝdǝ ki, tǝk qabağa gedǝ 

bildi. Bir yerdǝ daldalanıb o qǝdǝr gözlǝdi ki, qoşun gǝlib çatdı. Tǝzǝdǝn onları da 

götürüb Koroğlunun dalına düşdü. Koroğlu bir dǝ dönüb baxdı ki, uzaqdan 

qoşun gǝlir. Qıratın başını döndǝrib dayandı, gözlǝmǝyǝ başladı. Nigar gördü 

Koroğlu dava elǝmǝk fikrindǝdi, dedi: 

 - Koroğlu, gǝrǝk mǝni götürüb qaçmayaydın, indi ki aparırsan, dayanma, 

sür, gedǝk! Atamın qoşunu çoxdu, sǝn tǝksǝn. Onlarla basarmazsan, dava elǝmǝ! 

 Koroğlu dedi: 

 - Mǝn sǝni Çǝnlibelǝ bu sür apara bilmǝrǝm. Sonra deyǝrlǝr ki, Koroğlu 

gedib xotkarın qızını oğurlayıb gǝtirib. Mǝn gǝrǝk dava elǝyǝm. 

 Bu sözdǝ qoşun gǝlib çatdı. Koroğlu, Nigar xanım da tǝrkindǝ, misri qılınsı 

çǝkib, özünü xotkar qoşununa vurdu. 

 Bunlar burada dava elǝmǝkdǝ olsunlar, sǝnǝ Çǝnlibeldǝ dǝlilǝrdǝn xǝbǝr 

verim. 

 Dǝli Hǝsǝn çox gözlǝdi, gördü Koroğlu gǝlmǝdi. Dǝlilǝri yığıb dedi: 

 - Koroğlu gǝlib çıxmadı. Birdǝn ǝlǝ keçǝr, tutular, başsız qalarıq. Dalınsa 

getmǝk lazımdı. 
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 Dǝlilǝrin yarısını Dǝli Mehtǝrlǝ Çǝnlibeldǝ qoydu, qalan dǝlilǝri götürüb 

Koroğlunun dalınsa yola düşdü. Gǝlhagǝl, gǝlib o vaxt yetişdilǝr ki, Koroğlu tǝk 

sağa-sola qılıns vururdu. Dǝlilǝr nǝ`rǝ çǝkib özlǝrini qoşuna vurdular. Dava 

qızışdı. Dǝlilǝm Bürsü Sultanın qoşununu araya aldılar. Koroğlu ǝtrafa göz 

gǝzdirdi. Dǝlilǝrǝ baxdı. Könlü açıldı, ürǝyi atlandı. Aldı görǝk Nigar xanıma nǝ 

dedi: 

 

 Bax indi telli Nigarım, 

 Gǝldi dǝlilǝrim, gǝldi... 

 Xotkar qızı, gözǝl yarım, 

 Gǝldi dǝlilǝrim, gǝldi... 

 

 Düşmǝnǝ qılıns çǝkmǝyǝ, 

 Başları biçib tökmǝyǝ, 

 Paşalar qǝddi bükmǝyǝ, 

 Gǝldi dǝlilǝrim, gǝldi... 

 

 Qurbanam mǝrdin adına, 

 Dostunu salar yadına, 

 Bu gün sǝrkǝr imdadına 

 Gǝldi dǝlilǝrim, gǝldi... 

  

 Əldǝ şeşpǝri, qalxanı. 

 Yağıya vermǝz amanı, 

 Öldürmǝyǝ bǝy, paşanı, 

 Gǝldi dǝlilǝrim, gǝldi... 

 

 İgidin kǝsmǝz qovğası, 

 Hǝmişǝ olar davası, 

 Koroğlunun qoç arxası 

 Gǝldi dǝlilǝrim, gǝldi... 
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 Koroğlunun nǝ`rǝsinǝ dǝlilǝr dahada qızışdılar. Koroğlu bir yandan, dǝlilǝr 

o biri yandan xotkarın qoşununu elǝ hala saldılar ki, qırılan qırıldı, qırılmayan da 

qaçıb dağıldı. 

 Koroğlu tǝrkindǝ Nigar xanım, başında dǝlilǝr Çǝnlibelǝ tǝrǝf yollandı. 

Uzaq yolları keçib, dağları, yamasları aşıb gǝldilǝr, Çǝnlibelǝ çatdılar. 

 Nigar xanım gördü ki, çatdıqları yer usa dağların başı, güllü, çiçǝkli bir 

oylaqdır. Dedi: 

 - Koroğlu, Çǝnlibel budumu? 

 Nigar xanımın savabında aldı qoç Koroğlu görǝk nǝ dedi: 

 

 Çiskinli dağların başı, 

 Nigar, Çǝnlibel budu, bu! 

 İgidlǝr açan savaşı, 

 Nigar, Çǝnlibel budu, bu! 

 

 Çǝkib bǝzirgan soyduğum, 

 Qǝflǝlǝri boş qoyduğum, 

 Paşalar gözü oyduğum, 

 Nigar, Çǝnlibel budu, bu! 

 

 Üst yanı dağ, tǝpǝ, dǝrǝ, 

 Müxǝnnǝtlǝr düşǝr girǝ, 

 Mǝrd igidǝ olan bǝrǝ, 

 Nigar, Çǝnlibel budu, bu! 

  

 Xotkarlar bata bilmǝyǝn, 

 Somǝrdlǝr tuta bilmǝyǝn, 

 Köksünǝ yatıla bilmǝyǝn, 

 Nigar, Çǝnlibel budu, bu! 

 

 Usalardan usa dağı, 

 Hǝrgiz gǝlǝ bilmǝz yağı, 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

44 

 

 Koroğlu tǝk ǝr oylağı, 

 Nigar, Çǝnlibel budu, bu! 

 

 Çǝnlibelǝ hay düşdü. Dǝlilǝr hamısı at minib, silah götürüb qabağa 

çıxdılar. At çapan, ox atan, qılıns oynadan, şeşpǝr hǝrlǝyǝn... Çǝnlibelin ǝtǝklǝri 

sıdır meydanına döndü. Nigar xanımı atdan düşürüb kǝsavǝyǝ mindirdilǝr. 

Çǝnlibelǝ çıxartdılar. 

 Şǝnlik başlandı. Çalanlar, oynayanlar, oxuyanlar bir-birinǝ qarışdı. Koroğlu 

ilǝ Nigarı mǝslisin başına keçirtdilǝr. Süfrǝ açıldı. Dǝlilǝr kefǝ başladı. 

 Hamının kefi saz, hamının üzü, gözü gülürdü. Amma heç birinin kefi Bǝlli 

Əhmǝdin kefinǝ çatmazdı. O özünü lap yeddinsi göydǝ bilirdi. Xǝlǝt xǝlǝt 

üstündǝn yağırdı. Hǝrǝ öz qüvvǝsinǝ görǝ ona bir sür xǝlǝt verirdi. Nigar 

Koroğludan soruşdu: 

 - Ay Koroğlu, bǝs sǝn niyǝ Bǝlli Əhmǝdǝ heç bir xǝlǝt vermirsǝn? 

 Koroğlu dedi: 

 - Mǝnim hǝlǝlik xǝlǝtim odu ki, onu azad elǝyib dǝliliyǝ götürmüşǝm. Elǝ ki 

özünü göstǝrdi, Çǝnlibel dǝlisi olmağa layiq olduğunu sübut elǝdi, mǝndǝn xǝlǝti 

onda görǝsǝk. Mǝn xǝlǝti ansaq igidǝ verirǝm. 

 Bǝlli  Əhmǝd dedi: 

 - Koroğlu, mǝn buraya qorxudan, ürküdǝn ya da ki, aslıqdan gǝlmǝmişǝm. 

Mǝn igid olmasaydım adıma Bǝlli Əhmǝd demǝzdilǝr. İnşaallah gün gǝlǝr, sǝndǝn 

dǝ öz xǝlǝtimi alaram. 

 Hamı onun bu sözünǝ ǝhsǝn dedi. Mǝslis tǝzǝdǝn başlandı. Koroğlu bir 

Nigara baxdı, bir dǝlilǝrǝ baxdı, ürǝyi tellǝndi. Üç telli sazı döşünǝ basıb dedi: 

 

 İstambuldan buta alıb gǝlmişǝm, 

 İstambulda arzumanım qalmadı. 

 Çǝnlibel oylağım, Qırat dayağım, 

 At minmǝkdǝ arzumanım qalmadı. 

 

 Qıratı çǝkmǝsǝm dağlar sökülmǝz, 

 Bǝzmǝndin çǝkmǝsǝm sağrı örtülmǝz, 
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 Qabağımdan qaçan düşmǝn qurtulmaz, 

 Qisas aldım, arzumanım qalmadı. 

 

 Koroğluyam, Çǝnlibeldǝ oturram, 

 Harda gözǝl görsǝm, allam, gǝtirrǝm. 

 Dǝlilǝri muradına yetirrǝm, 

 Gözǝllǝrdǝ arzumanım qalmadı. 

 

 

 

D Ə M İ R Ç İ O Ğ L U N U N   Ç Ə N L İ B E L Ə   G Ə L M Ə Y İ 

 

 Çǝnlibeldǝ dǝlilǝrin sayı gün-gündǝn artırdı. İş gǝlib o yerǝ çatmışdı ki, 

Koroğlu hay vurub düşmǝn üstünǝ gedǝndǝ yeddi yüz yetmiş yeddi qılıns birdǝn 

çǝkilirdi. Koroğlu dǝlilǝri dǝstǝlǝrǝ ayırıb, hǝr dǝstǝni bir sǝrkǝrdǝyǝ tapşırmışdı. 

Sǝrkǝrdǝlǝr arasında Dǝli Hǝsǝn, Dǝli Mehtǝr, Çopur Sǝfǝr, Dǝli Mehdi, 

Halaypozan, Tüpdağıdan, Toxmaqvuran, Tanrıtanımaz, Dilbilmǝz, Gürsüoğlu, 

Qorxuqanmaz, Geridönmǝz, Bǝlli Əhmǝd vǝ İsabalı kimi igidlǝr var idi ki, hǝr biri 

yüz oğlana bǝrabǝr idi. Koroğlu öz dǝlilǝrini gözünün üstündǝ saxlardı. Onların 

bir sözünü iki elǝmǝzdi. Onun öz dǝlilǝrilǝ belǝ rǝftar elǝmǝyi hǝr tǝrǝfǝ 

yayılmışdı. O gün olmazdı ki, Çǝnlibelǝ yeni-yeni adamlar gǝlib dǝlilǝrǝ 

qoşulmasın. Koroğlu soraqlaşır, salıqlaşır, harda bir igid olduğunu öyrǝnirdisǝ 

ǝllǝşib, vuruşub Çǝnlibelǝ gǝtirir, dǝlilǝrinǝ qatırdı. Bunun üçün dǝ Koroğlu 

hǝftǝdǝ, on beşdǝ bir özü Qıratı minib ǝtraf kǝndlǝrǝ, şǝhǝrlǝrǝ çıxırdı. 

 Günlǝrin bir günü, yenǝ dǝ Koroğlu bir dǝst nimdaş çodar paltarı geyib, 

Qıratı minib gǝzmǝyǝ çıxmışdı. 

 Deyirlǝr ki, bu dǝfǝ Koroğlunun yolu Naxçıvan şǝhǝrinǝ düşdü. Şǝhǝri 

sağa gǝzdi, sola gǝzdi, axırda bazarın lap qurtarasağında bir nalbǝnd dükanının 

qabağında atı saxladı. 

 Nalbǝnd müştǝrini görsǝk tez ayağa durdu. Hazır nalları tökdü ortalığa ki, 

bǝyǝndiyini seçsin. Koroğlu baxdı ki, nalbǝnd çox xoşsifǝt bir kişidir. Deyirlǝr ki, 

Koroğlunun hǝr şǝhǝrdǝ, hǝr kǝnddǝ bir neçǝ dostu olardı. Burada da nalbǝndlǝ 
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dost olmaq fikrinǝ düşdü. İşin ǝvvǝlini zarafatla başladı. Nalları birsǝ-birsǝ ǝlinǝ 

alıb, baxmaq bǝhanǝsilǝ ǝzişdirib kişiyǝ qaytardı ki: 

 - Sanım, bunlar ki, ǝzik-üzük dǝmir parçalarıdır. Əmǝlli-başlı nal gǝtir! 

 Kişi bir altdan yuxarı müştǝriyǝ baxdı, heç bir söz demǝdi, tǝzǝdǝn Qıratın 

ayağını ölçüb, dörd dǝnǝ yaxşı nal kǝsdi. Elǝ ki nallar hazır oldu, kişi yaxınlaşdı 

ki, atı nallasın. 

 Qıratın ayağını Koroğludan başqa heç kǝs yerdǝn qaldıra bilmǝzdi. Odur 

ki, özü qollarını çirmǝdi. Atın qabaqsa sağ ǝlini, sonra da sol ǝlini qaldırdı. Bǝli, 

atın ǝllǝri nallandı, növbǝ dal ayaqlarına gǝlǝndǝ Qırat başladı bǝdnallıq elǝmǝyǝ. 

Koroğlu nǝ qǝdǝr ǝllǝşdisǝ atın ayağını saxlaya bilmǝdi ki, bilmǝdi. Bunlar burada 

ǝllǝşmǝkdǝ olsunlar indi sǝnǝ kimdǝn xǝbǝr verim, nalbǝndin oğlundan. 

 Nalbǝndin yeniyetmǝ, savan bir oğlu var idi. Xırdalığından uşaqlar adını 

Dǝmirçioğlu qoymuşdular. Nesǝ deyǝrlǝr, Dǝmirçioğlu illǝ, ayla yox, günlǝ, saatla 

böyümüşdü. Elǝ qollu-qüvvǝtli, boylu-buxunlu bir igid olmuşdu ki, bir baxan 

deyirdi bir dǝ baxım. 

 Koroğlu Qıratı nalbǝndin qabağına çǝkǝndǝ Dǝmirçioğlu dükanın içindǝ 

idi. Baxdı ki, atasının yanına bir müştǝri gǝlib, paltarından çodara oxşayır, amma 

sir-sifǝti lap pǝhlivan sir-sifǝtidir. Dǝmirçioğlunun müştǝriyǝ quşu qondu. Amma 

elǝ ki, Koroğlu başladı nalbǝndlǝ zarafat elǝmǝyǝ, nalları ǝzib geri qaytarmağa 

Dǝmirçioğluna xoş gǝlmǝdi. Bir istǝdi ki, çıxıb onun savabını versin, sonra lǝ`nǝt 

şeytana deyib gözlǝdi ki, görsün işin axırı vǝ olur. 

 Qıratın şıltağı axırda o yerǝ çatdı ki, çǝkis nal bǝndin barmağına dǝyib 

yaraladı. Dǝmirçioğlu day bu yerdǝ özünü saxlaya bilmǝdi. Bir tǝrǝfdǝn 

hirslǝnmişdi, bir tǝrǝfdǝn dǝ Koroğlunun atı saxlaya bilmǝmǝyi ona lǝzzǝt verirdi. 

Yavaşsa dükandan çıxdı. Sǝssiz-sǝmirsiz onlara yaxınlaşdı. Koroğlunu bir tǝrǝfǝ 

itǝlǝyib, atın dal ayaqlarının ikisini dǝ yerdǝn götürdü. At ha çapaladı, ha partladı, 

ayaqlarını Dǝmirçioğlunun ǝlindǝn qurtara bilmǝdi. Axırda yorulub dayandı. 

Dǝmirçioğlu bir altdan yuxarı Koroğluya baxıb dedi: 

 - Bu boyda adam bir atın ayağını da yerdǝn qaldıra bilmirsǝn. Ata, gǝl 

nalla! 

  Koroğlu bir ona baxdı, bir Qırata baxdı, heç bir söz demǝdi. Amma onun 

bu güsünǝ, bu qüvvǝtinǝ lap mat-mǝǝttǝl qalmışdı. 
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 Qǝrǝz, nalbǝnd Qıratın dal ayaqlarını da nallayıb qurtardı. Koroğlu ǝlini 

sibinǝ salıb pul çıxartdı. Dǝmirçioğlu pulları alıb, Koroğlu nallara baxan kimi, o 

yana çevirdi, bu yana çevirdi, ǝlindǝ mum kimi ǝzib, Koroğlunun özünǝ qaytardı 

ki: 

 - Verirsǝn ǝmǝlli-başlı pul ver, bu ǝzik-üzüklǝri niyǝ bizǝ verirsǝn? 

 Koroğlu alıb pula baxdı, gördü doğrudan da ǝzilib ǝriyǝ dönüb. Sibindǝn 

bir qǝdǝr dǝ pul çıxardıb verdi. Dǝmirçioğlu bu dǝfǝ pulları iki baş barmağının 

arasında elǝ sürtdü ki, sikkǝlǝri pozuldu. Sonra Koroğlunun üstünǝ tulladı ki: 

 - Mǝnǝ qǝlp pul lazım deyil. Al saxla, özünǝ gǝrǝk olar. 

 Koroğlu mǝsǝlǝni başa düşdü. Bildi ki, hǝrif ona meydan oxuyur. Heç bir 

söz demǝyib bu dǝfǝ pulu nalbǝndin özünǝ verdi, Qıratı minib yola düşdü. Amma 

fikir onu götürmüşdü. Bilmirdi nesǝ elǝsin ki, Dǝmirçioğlunu Çǝnlibelǝ gǝtirib, 

dǝlilǝrin içinǝ qatsın. Bu fikir-xǝyal ilǝ gǝlib Çǝnlibelǝ çatdı. Dǝlilǝr onun 

qabağına çıxdılar. Baxdılar ki, Koroğlunun kefi üstündǝ deyil. Elǝ bil ki, dünyanın 

bütün dǝrdüqǝmi ona qalıb. Amma nǝ qǝdǝr soruşdularsa, Koroğlu heç bir söz 

demǝdi. 

 İndi bunlar burada qalsınlar, eşit Dǝmirçioğludan. 

 Koroğlu atını sürüb gedǝndǝn sonra nalbǝnd oğluna dedi: 

 - Ay oğul, sǝn neylǝdin? Dins oturduğumuz yerdǝ başımıza iş açdın. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Ay ata, mǝn neylǝdim, başına nǝ iş açdım? O, bizim nallarımızı ǝzdi, mǝn 

dǝ onun pullarını. Rahat oturaydı da... Bu adam uşaq-zad deyil ki, gǝlib özünü 

göstǝrir. 

 Nalbǝnd dedi: 

 - Ay bala, heç bilirsǝn o kimdi? O, paşalara, bǝylǝrǝ qan udduran çǝnlibelli 

qoç Koroğludu. Mǝn qǝsdǝn özümü elǝ göstǝrirdim ki, guya onu tanımıram. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Ay ata, bunu niyǝ mǝnǝ ǝzǝldǝn demǝdin ki, onu qatlayıb dizimin altına 

alaydım. Koroğluluğunu ona göstǝrǝydim. 

 Nalbǝnd oğlunu nǝ qǝdǝr dannadı ki, bala, belǝ fikirlǝrdǝn daşın, o, qoç 

Koroğludu, sǝn onunla basara bilmǝzsǝn. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 
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 - Yox, mǝn gǝrǝk onun dǝrsini verǝm. Koroğlu, Koroğlu... Mǝn dǝ deyirǝm 

bǝs görǝsǝn nesǝ adamdı ki, bundan bu qǝdǝr qorxurlar. Ax, nesǝ bilmǝmişǝm... 

ax, nesǝ bilmǝmişǝm. O hǝlǝ indiyǝ kimi hǝrif görmǝyib. Gördün pullarını ǝzib 

özünǝ qaytaranda nǝ kiridi. Qorxudan sǝsini dǝ çıxara bilmǝdi. 

 Nalbǝnd dedi: 

 - Oğul, sǝn uşaqsan deyin o sǝnǝ baş qoşmadı.  Onun elǝliyinǝ baxma. Adı 

gǝlǝndǝ paşalar, xotkarlar tir-tir ǝsirlǝr. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Paşalar ǝsǝrlǝr dǝ... Paşalarda kişilik nǝ gǝzir? Sǝn hay-küyǝ baxma. 

Gördün ki, bir yabının ǝlinǝ nesǝ avara qalmışdı... 

 Nalbǝnd dedi: 

 - Bala, yabı nǝdir? Ona dǝli Koroğlunun dǝli Qıratı deyǝrlǝr. Paşalar bir o at 

üçün var-yoxlarından keçmǝyǝ hazırdırlar. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Yaxşı, ata, ǝgǝr mǝn onun haman Qıratını bir hǝftǝyǝ kimi sǝnin 

qulluğuna gǝtirdim, gǝtirdim, gǝtirmǝdim, bax, bu papaq mǝnǝ haram olsun. 

 Qǝrǝz, nalbǝnd nǝ qǝdǝr dedisǝ, başa gǝlmǝdi. Axırda Dǝmirçioğlu 

atasından gizli bir sanlı kotan zǝnsirini dǝ götürüb, toqqa ǝvǝzinǝ belinǝ bağladı, 

Çǝnlibelǝ tǝrǝf yola düşdü.  

Bu dağ mǝnim, o dǝrǝ sǝnin, o dǝrǝ mǝnim, bu dağ sǝnin, az getdi, üz 

getdi, tǝpǝ aşıb düz getdi, gesǝlǝrin birindǝ gedib Çǝnlibelin ǝtǝyinǝ çatdı. Elǝ 

tǝzǝsǝ dağı yuxarı qalxırdı ki, gǝdikdǝ Koroğluya rast gǝldi, gesǝ dǝ bǝrk 

qaranlıq idi. Koroğlu soruşdu: 

 - Ayǝ, kimsǝn? Bu gesǝ vaxtı burada nǝ hǝrlǝnirsǝn? 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Sǝnǝ nǝ var kimǝm? 

 Koroğlu sǝsindǝn onu tanıdı. Özünü tanıtmamaq üçün sǝsini qısıb dedi: 

 - Day asığın niyǝ tutur? Mǝn sǝnǝ bir söz demǝdim ki? Elǝ belǝ soruşdum 

ki, görüm kimsǝn. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Mǝn Koroğlunu axtarıram. Onunla işim var. Koroğlu dedi: 

 - Elǝ mǝn dǝ onu axtarıram. 
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 Dǝmirçioğlu soruşdu: 

 - Sǝn onu neylǝyirsǝn? 

 Koroğlu dedi: 

 - O mǝnǝ od qoyub. Gǝlmişǝm onunla haqq-hesab çǝkmǝyǝ. Ya ona verǝn 

allah, ya mǝnǝ. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Mǝn dǝ elǝ buna görǝ gǝlmişǝm. Bir nesǝ gün bundan ǝvvǝl atını 

nallatmağa gǝlmişdi. Hayıf ki, tanımamışam. Gedǝndǝn sonra bilmişǝm ki, 

Koroğlu imiş. İndi gǝlmişǝm. Ya gǝrǝk bu gesǝ onun özünü buradan aparam, ya 

atını. 

 Koroğlu bir istǝdi ki, qusaqlayıb onu tutsun, dǝlilǝrin içinǝ aparsın. Sonra 

fikirlǝşdi ki, qoy hǝlǝ bunun igidliyini bir dǝ yoxlayım, sonra. 

 Yenǝ dǝ sǝsini qısıb dedi: 

 - Mǝn axşamdan buradayam, hǝr şeyi öyrǝnmişǝm. Bu saat özü burada 

yoxdu. Amma atı tövlǝdǝdir. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Sǝn, Gǝl, o tövlǝni mǝnǝ nişan ver, sonrası ilǝ işin olmasın. 

 Koroğlu dedi: 

 - Yaxşı deyirsǝn. Gedǝk atı aparaq. Harada olsa, özü bir gün atın dalınsa 

gǝlǝsǝk. Onda ya bizǝ verǝn allah, ya da ona. 

 Koroğlu bunu deyib, düşdü Dǝmirçioğlunun qabağına, ǝyri-üyrü yollarla 

gǝtirib çıxartdı tövlǝnin yanına. Baxdılar ki, tövlǝnin qapısında yekǝ bir qıfıl var. 

Koroğlu yavaşsa soruşdu: 

 - Yaxşı, indi biz bu qıfılı nesǝ sındırasayıq? 

 Dǝmirçioğlu bir ǝyri-ǝyri onun üzünǝ baxdı ki: 

 - Yox, sǝnin üçün burada bir dǝmirçi dükanı da açaram. 

 Bunu deyib, ǝlüstü dırmaşdı tövlǝnin üstünǝ. Bir suiçim saatda tövlǝnin 

belini dǝlib yekǝ bir yer açdı. Sonra belindǝki zǝnsiri Koroğluya verib dedi: 

 - Gǝl içǝri gir, bu zǝnsiri atın qarnının, döşünün altından salıb bağla, 

usunu mǝnǝ ver. 
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 Koroğlu dinmǝzsǝ tövlǝyǝ düşdü. Zǝnsiri Qıratın qarnından, döşünün 

altından keçirib bağladı, usunu ona verdi. Dǝmirçioğlu bir güs verdi. Koroğlu 

baxdı ki, Qırat elǝ ayağı buxovlu qalxır. Qışqırdı ki: 

 - Əyǝ, dayan, hǝlǝ bağlayıb qurtarmamışam. 

 Dǝmirçioğlu zǝnsirin usunu bir az xoşladı. Koroğlu qǝsdǝn zǝnsirin usunu 

Dürata da bağladı. Dǝmirçioğlu güs versǝk Qıratla Dürat ikisi dǝ qalxdı. Koroğlu 

gördü ki, yox, bu kǝrgǝdan kimi bir şeydir. Zǝnsirini bǝnd elǝyǝ bilsǝ, lap dağı da 

göyǝ çǝkǝr. Zǝnsiri Düratdan açdı. 

 Qǝrǝz, Dǝmirçioğlu Qıratı çǝkdi damın üstünǝ. Atın ayağındakı buxovu 

qırıb atdı, sonra Koroğluya dedi: 

 - İndi gǝl, min tǝrkimǝ, gedǝk! 

 Dǝmirçioğlu bunu deyib özü Qırata minmǝk istǝdi. Qırat ağzını açıb ona 

tǝrǝf yönǝldi. Az qaldı ki, başını qoparıb göyǝ tullasın Koroğlu tez yüyürüb özünü 

Qırata göstǝrdi. At Koroğlunu görsǝk sakit oldu. Koroğlu atın başını tutub dedi: 

 - Qabaqsa sǝn min, sonra mǝn. 

 Qıratda bir xasiyyǝt var idi ki, Koroğlu onun yüyǝnini kimǝ tapşırsaydı, at 

ona ǝl verǝrdi. Qǝrǝz, hǝr ikisi tǝrklǝşib düşdülǝr yola. Elǝ ki dağı aşıb yola 

düşdülǝr, Koroğlu ondan soruşdu. 

 - Əzizim, bura bax, nesǝ deyǝrlǝr, şǝr demǝsǝn, xeyir gǝlmǝz. İndi işdir, 

birdǝn Koroğlu qayıdıb Qıratın aparıldığını bildi, dǝlilǝri dǝ götürüb dalımızsa 

gǝldi, onda biz nǝ elǝyǝsǝyik? 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Nǝ olar, gǝlsin dǝ? Dünǝndǝn gǝlsin, bu gün dǝ iki gün olsun. Elǝ mǝnim 

istǝdiyim dǝ odur da. 

 Koroğlu dedi: 

 - Yaxşı, bǝs sǝn ondan heç qorxmursan? 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Mǝn onun nǝ qılınsından qorxuram, nǝ şeşpǝrindǝn, nǝ dǝ dǝlilǝrindǝn. 

Amma deyirlǝr dava elǝyǝn dǝ onun bir nǝ`rǝ çǝkmǝyi var. Qorxsam, qorxsam 

bǝlkǝ birsǝ o nǝ`rǝdǝn qorxam. 

 Koroğlu dedi: 
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 - O hǝlǝm-hǝlǝm yerdǝ nǝ`rǝ çǝkmǝz. Amma zalım oğlunun qolları yaman 

qüvvǝtlidir. Bir şeyǝ ilişdi, qurtardı. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Ay birsǝ indi gǝlǝ çıxa bura, göstǝrǝm ona qollarının qüvvǝtini. 

 Koroğlu daha danışmadı. Bir az da getdilǝr. Koroğlu daha lap arxayın oldu 

ki, Çǝnlibeldǝn uzaqlaşıblar. Day hay-küy dǝ düşsǝ, dǝlilǝr xǝbǝr tuta bilmǝzlǝr. 

Ağzını onun qulağına dayayıb, bir dǝli nǝ`rǝ çǝkdi. Dǝmirçioğlu aşıb, düz Qıratın 

ayaqlarının altına düşdü. 

 Koroğlu tez atdan düşüb, onun qollarını zǝnsirlǝ möhkǝm-möhkǝm 

bağladı. Handan-gesdǝn Dǝmirçioğlu özünǝ gǝlib, qalxıb oturdu. Dedi: 

 - Olmaya, elǝ sǝn Koroğlusan? 

 Koroğlu dedi: 

 - Bǝli, özüyǝm ki, varam. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Əhsǝn sǝnǝ. Halaldır sǝnǝ o ad. Aç qollarımı gedǝk. Bu gündǝn mǝn sǝnǝ 

kiçik qardaşam. 

 Koroğlu dedi: 

 - Yox, aşna, qollarını aça bilmǝyǝsǝyǝm. Açaram, sonra dǝlilik edǝrsǝn. 

Dur, elǝ belǝ gedǝk. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Arxayın ol, aç qollarımı. Dedim ki, bu gündǝn sǝnǝ qardaşam. 

 Koroğlu qulaq asmadı. 

 Dǝmirçioğlu işi belǝ görǝndǝ dedi: 

 - Mǝn mǝrdǝm, söz verdim, elǝrǝm. Sǝn deyirsǝn ki, bǝs sǝn açmayanda 

özüm aça bilmǝyǝsǝyǝm? 

 Dǝmirçioğlu «aha!» deyib birsǝ dǝfǝ güs verdi. Zǝnsir parça-parça olub 

yerǝ töküldü. Sonra üzünü Koroğluya tutub dedi: 

 - Koroğlu, sǝn mǝnǝ e`tibar elǝyib qollarımı açmadın. Amma mǝnim 

sözüm sözdür. Haraya deyirsǝn, gedǝk. Day ölünsǝn sǝndǝn ayrılmayasağam. 

Ansaq birsǝ şǝrtim var. Kefim istǝyǝndǝ şǝhǝrǝ, atamın, anamın yanına 

gedǝsǝyǝm. 

 Koroğlu dedi: 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

52 

 

 - Külli-ixtiyar sahibisǝn. Nǝ zaman, hara getsǝn gedǝ bilǝrsǝn. 

 Hǝr ikisi durub tǝzǝdǝn Qırata tǝrklǝşib Çǝnlibelǝ gǝldilǝr. Dǝlilǝr yığışdı. 

Mǝslis quruldu. Dǝmirçioğluya xoş gǝldin elǝdilǝr. Nigar Dǝmirçioğlunu beli-başı 

açıq görüb soruşdu: 

 - Yaxşı, igid bǝs belin niyǝ açıqdır? 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Xanım, vallah, birsǝ toqqam var idi. Koroğlu qollarımı bağlamışdı, 

hirslǝnib dartdım, qırıldı. 

 Koroğlu zǝnsir ǝhvalatını danışdı. Hamı onun güsünǝ, qüvvǝtinǝ ǝhsǝn 

dedi. 

 Belǝ bir igidin Çǝnlibelǝ gǝlib dǝlilǝrǝ qoşulmağı Koroğlunu, dǝlilǝri çox 

sevindirdi. 

 Dǝmirçioğlu da sözünü üstündǝ durdu. Dǝlilǝrlǝ dostlaşıb Koroğlunun 

arxası, kömǝyi oldu. 

 

 

K O R O Ğ L U N U N   Ə R Z R U M   S Ə F Ə R İ  

 

 Ərzrumlu Sǝfǝr paşanın Sünun adında bir aşığı var idi. Sünun çox dövranlar 

sürmüş, çox mǝslislǝr görmüş bir ustad idi. Çox özündǝn dǝm vuran aşıqların 

sazını ǝlindǝn alıb yola salmışdı, çox savanları da öyrǝdib, ǝlinǝ saz verib aşıq 

elǝmişdi. 

 Sǝfǝr paşanın imarǝtinin qabağında bir pǝhlivan meydanı, bir dǝ bir aşıq 

meydanı var idi. Pǝhlivan meydanı Qara pǝhlivanın, aşıq meydanı aşıq Sünunun 

idi. Sǝfǝr paşa bayram günlǝrindǝ meydanları bǝzǝdǝrdi. Uzaqdan, yaxından gǝlǝn 

pǝhlivanlar, aşıqlar burada öz güslǝrini sınardılar. Sǝfǝr paşa belǝ bir qanun 

qoymuşdu: meydanlarda basılan yüz tümǝn verǝr, basan yüz tümǝn alardı. Amma 

sǝn gǝl ki, bu neçǝ il ruzigar hǝlǝ bu meydanlarda nǝ Qara pǝhlivan basılmışdı, nǝ 

dǝ aşıq Sünun. Pǝhlivan meydanında Qara pǝhlivan nǝ qǝdǝr qol-qabırğa 

sındırmışdısa, aşıq meydanında da aşıq Sünun bir o qǝdǝr aşığın sazını ǝlindǝn 

alıb, dilini, ağzını bağlamışdı. 
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 Aşıq Sünun çoxdan idi ki, Çǝnlibelǝ gedib, Koroğlunu görmǝk istǝyirdi. 

Amma Sǝfǝr paşadan qorxurdu. Sǝfǝr paşanın Koroğlu ilǝ ǝdavǝti var idi. Koroğlu 

bir nesǝ dǝfǝ onun karvanlarını dağıdıb, adamlarını öldürmüşdü. İndi dǝ ki, 

Koroğlunun xotkar qızı Nigar xanımı Çǝnlibelǝ aparmağı Sǝfǝr paşanı lap 

yerindǝn-yurdundan elǝmişdi. Az qalırdı ki, gesǝlǝr dǝ Koroğlunun qorxusundan 

yata bilmǝsin. Bu tǝrǝfdǝn dǝ xotkar bütün paşalara, qoşun böyüklǝrinǝ fǝrman 

göndǝrmişdi ki, kim Koroğlunun ya özünü, ya da başını gǝtirsǝ, onu dünya 

malından qǝni edǝsǝk.  

Sǝfǝr paşa xotkar fǝrmanını alandan sonra bir yol axtarırdı ki, bir tǝhǝr 

Koroğlunu yox elǝsin. Elǝ hey öz özünǝ deyirdi: «Bu zalım oğlu zalım axırda işi o 

yeri gǝtirib çatdırdı ki, İstambulun göbǝyindǝn xotkarın öz qızını da götürüb 

apardı. Bir az da keçsǝ bunun qabağına çıxmaq olmayasaq». Sǝfǝr paşa çox 

götür-boydan, mǝslǝhǝt-mǝşvǝrǝtdǝn sonra götürüb xotkara belǝ bir namǝ yazdı 

ki: «Qurbanın olum, Koroğlunun başını gǝtirmǝk tǝkbǝtǝklikdǝ heç bir paşanın işi 

deyil. Əgǝr sǝn Koroğlunun tǝlǝf olmasını istǝyirsǝnsǝ, hökm elǝ bütün paşalar 

yerbǝyerdǝn qoşun çǝkib onun üstünǝ yerisinlǝr. Bǝlkǝ bu yol ilǝ onu bizim 

başımızdan elǝyǝsǝn. Yoxsa onun yeddi min yeddi yüz yetmiş dǝlisi var ki, hǝrǝsi 

bir lǝşkǝrǝ bǝrabǝrdir». 

 Sǝfǝr paşa namǝni bir qasidǝ verib xotkara göndǝrdi, özü dǝ hazırlıq 

görmǝyǝ başladı. O, arxayın idi ki, xotkar namǝni alan kimi paşalara hökm 

verǝsǝk. Sǝfǝr paşanı da onların üstünǝ sǝrkǝrdǝ qoyasaq. Ondan sonra bir mǝslis 

düzǝldib pǝhlivanları, qoşun böyüklǝrini çağırdı. Xotkarın fǝrmanından onları hali 

elǝyib sonra da öz namǝsini oxudu. Yığılanların hamısı ona afǝrin dedilǝr. 

 Aşıq Sünun da bu mǝslisdǝ idi. Bir tǝrǝfdǝ oturub qulaq asırdı. Elǝ ki, 

mǝslis qurtardı, hamı dağıldı, Sünun da durub paşanın hüzurundan mürǝxxǝs 

oldu. Amma fikir-xǝyal onu götürmüşdü. Öz-özünǝ deyirdi: 

 «Ey dili-qafil, bu nesǝ ola bilǝr ki, mǝn aşıb Sünun olam, ayağım dǝymǝmiş 

yer, gözüm görmǝmiş adam olmaya, amma Çǝnlibelǝ gedib Koroğlunu 

görmüyǝm». 

 Bu fikir-xǝyal ilǝ aşıq Sünun sǝhǝri elǝdi. Dan yeri ağaranda ayağa durdu, 

dǝstǝrxanını belinǝ bağladı, sazını çiyninǝ saldı, ǝlinǝ dǝ bir ağas alıb yola düşdü. 
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Az getdi, çox dayandı, çox getdi, az dayandı, yolda yel oldu ǝsdi, bulaqda mǝnzil 

kǝsdi, günlǝrin bir günündǝ gǝlib Çardaqlı Çǝnlibelǝ çatdı. 

 Dǝlilǝr Koroğluya xǝbǝr verdilǝr ki, bǝs, ǝrzrumlu Sǝfǝr paşanın aşığı 

Sünun gǝlir. 

 Koroğlu qalxıb aşıq Sünunun qabağına çıxdı. Onun ǝlindǝn tutub hörmǝt-

izzǝtlǝ öz yanına gǝtirdi. Xoş, beş, on beşdǝn sonra süfrǝ açıldı. Koroğlu aşıq 

Sünuna elǝ bir xoşgǝldin elǝdi ki, ruzigarın gözü hǝlǝ belǝ xoşgǝldin görmǝmişdi. 

Aşıb Sünun bu qalmaqla düz on beş gün burada qaldı. Yedi, içdi, çaldı, çağırdı, 

dǝlilǝrlǝ gün keçirdi. On beş günün tamamında Koroğludan izn istǝdi ki: 

 - Qoç Koroğlu, on beş gün sǝnǝ baş ağrısı verdim, indi rüsxǝt ver, gedim. 

 Koroğlu dedi: 

 - Aşıq Sünun, sǝn gǝl getmǝ! Qal burada bizim aşığımız ol! 

 Aşıq Sünun dedi: 

 - Koroğlu, mǝn sǝnin haqqında çox sözlǝr eşitmişdim. Sǝnǝ pis deyǝn dǝ 

vardı, yaxşı deyǝn dǝ vardı. Amma mǝn gördüklǝrimi gördüm. Burada, sǝnin 

yanında qalmaq oraya getmǝkdǝn çox yaxşıdır. Amma bu dönüş qala bilmǝrǝm. 

Mǝn aşığam, aşıq gǝrǝk nǝmǝkbǝhǝram olmasın, yediyi çörǝyi yaddan çıxarmasın. 

Mǝn o kişinin çörǝyini yemişǝm, sǝnin yanına gǝlmǝli dǝ olsam, gǝrǝk gedǝm, 

ondan halallıq alam. 

 Koroğlu dedi: 

 - Aşıq, sözüm yoxdu. Gedirsǝn, get. Amma paşalara, xanlara bel bağlama. 

Mǝnim dǝ atam ömrünü, gününü Hǝsǝn xanın qapısında çürütmüşdü, axırda 

muzdu o oldu ki, xan gözlǝrini çıxartdırdı. İndi gedirsǝn, get, amma işdir, buraya 

gǝlmǝyinǝ görǝ Sǝfǝr paşa sǝni insidib elǝsǝ, düz qayıdıb gǝlǝrsǝn. 

 Aşıq Sünun Koroğluya razılıq elǝdi. Ondan dönüb dǝlilǝrlǝ, Nigar xanımla 

halal-hümmǝt elǝyib yola düzǝlǝndǝ Dǝli Mehtǝr onun qabağına yǝhǝrli, yüyǝnli 

bir at çǝkdi. Aşıq Sünun ata minmǝk istǝmǝdi. Koroğlu dedi: 

 - Min, aşıq! Bu atı Nigar xanım sǝnǝ bağışlayır. Yǝhǝr qaşında da yüz qızıl 

pul var. Onu da külfǝtinǝ xǝrslik elǝrsǝn. 

 Dǝli Hǝsǝn üzǝngini basdı, Dǝmirçioğlu onu dik götürüb atın üstünǝ 

qoydu. Aşıq Sünun bir dǝ dönüb Nigar xanıma razılıq elǝyǝndǝn sonra Ərzruma 

tǝrǝf yol başladı. 
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 İndi aşıq Sünun Ərzruma getmǝkdǝ olsun, sǝnǝ kimdǝn xǝbǝr verim, Telli 

xanımdan. 

 Telli xanım Sǝfǝr paşanın basısı idi. Gözǝl-göyçǝk, özü dǝ igid, pǝhlivan bir 

qız idi. Deyirlǝr ki, Sǝfǝr paşa qırx hasarlı bir bağın içindǝ imarǝt tikdirib Telli 

xanımı orada saxlayırdı. Bura elǝ bir yer idi ki, quş quşluğu ilǝ sǝkǝ bilmǝzdi. Telli 

xanım qardaşının bu işindǝn çox narazıydı, amma dil tǝrpǝdib ona bir söz deyǝ 

bilmirdi. 

 Günlǝrin bir günündǝ Telli xanım oturmuşdu evdǝ. Bir dǝ kǝnizlǝrdǝn biri 

tǝngǝnǝfǝs gǝldi ki: 

 - Xanım, nǝ oturmusan? Aşıq Sünun Çǝnlibeldǝn qoç Koroğlunun yanından 

gǝlib. Özü dǝ, deyirlǝr, bir kǝhǝr at gǝtirib, bir kisǝ dǝ qızıl. 

 Telli xanım dedi: 

 - A qız, get onu buraya çağır, bir az Koroğludan desin görǝk nǝ tǝhǝr 

adamdı. Amma elǝ get, elǝ gǝtir ki, heç kǝs bilmǝsin. Yoxsa qardaşım bilǝr, 

dǝrimizǝ saman tǝpǝr. 

 Kǝniz belǝ bir sözǝ bǝnd idi. Söz Telli xanımın ağzından qurtarmamış 

qapıdan çıxdı. Bir saat keçmǝdi ki, aşıq Sünunu götürüb Telli xanımın yanına 

gǝtirdi. 

 Aşıq Sünun Telli xanımı heç görmǝmişdi. İçǝriyǝ girib gördü, vallah bu elǝ 

bir gözǝldi, elǝ bir gözǝldi ki, aya deyir sǝn çıxma, mǝn çıxım, suya deyir sǝn 

axma, mǝn axım. Aşıq Sünun salam verib, bir tǝrǝfdǝ oturdu. Telli xanım dedi: 

 - Aşıq, deyirlǝr Çǝnlibelǝ gedibsǝn, doğrudurmu? 

 Aşıq Sünun dedi: 

 - Bǝli, xanım, doğrudur. 

 Telli xanım dedi: 

 - Yaxşı, Koroğlunu gördünmü? 

 Aşıq Sünun dedi: 

 - Bǝli, xanım, gördüm. On beş gün dǝ qonağı oldum. 

 Telli xanım dedi: 

 - Bir danış, görǝk o nesǝ adamdır. Bu qǝdǝr ki, onun haqqında danışırlar, 

dǝyǝr, ya dǝymǝz? 

 Telli xanımın gözǝlliyi aşıq Sünunu elǝ valeh elǝmişdi ki, sazı aşırıb dedi: 
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 - Telli xanım, sinǝmǝ üç xanǝ söz gǝlib. İzin ver, ǝzǝl onu söylǝyim, sonra 

Koroğludan oxuyum. 

 Telli xanım dedi: 

 - Aşıq, izindir, oxu! 

 Telli xanımın savabında aldı aşıq Sünun, görǝk nǝ dedi: 

 

 Bu günkü mǝslisdǝ bir gözǝl gördüm, 

 Gözǝllǝr sǝfindǝ sana yaraşır. 

 Geyinib sallanan gözǝllǝr çoxdu, 

 Tǝrlan kimi süzmǝk ona yaraşır. 

 

 Tutini bǝnd eylǝr şirin dillǝri, 

 Şümşad barmaqları, nazik ǝllǝri, 

 Gülabǝtin saçı, qara tellǝri, 

 Tökülǝndǝ dal gǝrdǝnǝ yaraşır. 

 

 Dǝrin-dǝrin dǝryaları boylamaq, 

 Ərǝb at döşünǝ qatıb qovlamaq, 

 Sǝnin kimi bir seyranı ovlamaq, 

 Sünun deyǝr, qoç oğlana yaraşır. 

 

 Telli xanım aşıq Sünunun oğlan demǝkdǝn Koroğluya işarǝ elǝdiyini bilib 

dedi: 

 - Ay aşıq Sünun, o qoç oğlan kimdi ki, gǝlib mǝni ovlasın? 

 Telli xanımın savabında aldı aşıq Sünun, görǝk nǝ dedi: 

 

 Əylǝşibdi Çǝnlibelin elindǝ, 

 Deyil işlǝrindǝ naşı Koroğlu. 

 Misri qılıns hǝmayıldı belindǝ 

 Geyǝr hǝr vaxt al-qumaşı Koroğlu. 

 

 Bir hay bassa, ağır tüplǝr basılar, 
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 Qançırğadan qanlı başlar asılar, 

 Hǝr içkidǝ yetmiş quzu kǝsilǝr 

 Verǝr aşı, ağ lavaşı Koroğlu. 

 

 Bir sidası vardı, başı qoşa pǝr, 

 Meydana girǝndǝ ǝsrǝmiş bir nǝr, 

 Paşalar titrǝyǝr, şahlar tük tökǝr, 

 Yetmiş yeddi dǝli başı Koroğlu. 

 

 Aşıq Sünun bu mǝslisdǝ qalmasa, 

 Şirin sanın eşq oduna salmasa, 

 Telli xanım, inan sǝni almasa, 

 Çǝkǝr, yıxar dağı-daşı Koroğlu. 

 

 Bunlar burada deyib-eşitmǝkdǝ olsunlar, sǝnǝ kimdǝn deyim, Sǝfǝr 

paşadan. 

 Aşıq Sünunun qayıdıb gǝlmǝyi bir suiçim saatda bütün Ərzruma yayıldı. 

Şǝhǝrdǝ bir pıçapıç düşdü ki, gǝl görǝsǝn. Kimi deyir Koroğlu aşıq Sünuna at 

bağışlayıb, kimi deyir qızıl bağışlayıb, kimi deyir kǝnd bağışlayıb, kimi dǝ deyir 

ki, bǝs, Koroğlu Ərzrumun paşalığını aşıq Sünuna tapşırıb. Xǝbǝr yayıla-yayıla 

axırda gedib Sǝfǝr paşaya çatdı. Sǝfǝr paşa sinli olub, sin atına mindi. Tez iki 

nǝfǝr adam göndǝrdi ki, gedib aşıq Sünunu onun hüzuruna gǝtirsinlǝr. Adamlar 

oraya dǝydilǝr, buraya dǝydilǝr, aşıq Sünunu tapa bilmǝdilǝr. Şǝhǝri ǝlǝk-fǝlǝk 

elǝdilǝr. Axırda xǝbǝrdǝn xǝbǝrǝ, xǝbǝrdǝn xǝbǝrǝ öyrǝndilǝr ki, aşıq Sünun Telli 

xanımın yanındadır. Gǝlib ǝhvalatı Sǝfǝr paşaya xǝbǝr verdilǝr. Paşa qǝzǝbindǝn 

az qaldı ki, özünü didib dağıtsın. Ayağa qalxıb Telli xanımın mǝnzilinǝ gǝldi. O 

zaman yetişdi ki, aşıq Sünun Koroğlunu tǝ`riflǝyir. Sǝfǝr paşa qǝzǝbini gizlǝdib 

soruşdu: 

 - Aşıq, hara getmişdin? Bu iki hǝftǝni harada idin? 

 Aşıq Sünun ǝdǝb salamını yerinǝ yetirǝndǝn sonra dedi: 

 - Paşa sağ olsun, Çǝnlibelǝ getmişdim. 

 Paşa soruşdu: 
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 - Danış görǝk nǝ gördün, nǝ eşitdin? Koroğlunun özünü görǝ bildinmi? 

 Aşıq Sünun dedi: 

 - Gördüm, paşa sağ olsun. Elǝ bu iki hǝftǝni onun yanında olmuşam. 

Koroğlu çox qǝribǝ adamdı. 

 Sǝfǝr paşa dedi: 

 - Bir danış görǝk, nesǝ yǝ`ni qǝribǝ adamdı? 

 Aşıq Sünun dedi: 

 - Paşa sağ olsun, mǝn ki Koroğlunu elǝ görmüşǝm, onun sifǝtlǝrini dil ilǝ 

desǝm dilim od tutub yanar. İzin ver caz ilǝ deyim. 

 Paşa dedi: 

 - De, saz ilǝ de! 

 Aşıq Sünun aldı, dedi: 

 

 Qıratın üstündǝ, dǝlilǝr yanında, 

 Dağları, daşları gǝzǝr Koroğlu. 

 Hǝrdǝn asıqlanıb, nǝ`rǝ çǝkǝndǝ 

 Yağılar bağrını ǝzǝr Koroğlu. 

 

 Meydana girǝndǝ hünǝr elǝyǝr. 

 Leş qalar bir yanda, kǝllǝ söylǝyǝr, 

 Yüz sar gǝlsǝ, bir tǝrlana neylǝyǝr? 

 Laçın tǝk havada süzǝr Koroğlu. 

 

 Mǝrd meydandan qaçmayıbdır yaşında, 

 Dǝlilǝrin sǝm görmüşǝm başında, 

 Düşmǝni sındırır tǝr savaşında, 

 Sünun deyǝr şirǝ bǝnzǝr Koroğlu. 

 

 Söz tamam oldu. Paşa aşıq Sünuna dedi: 

 - Aşıq, deyǝsǝn Koroğlu çox xoşuna gǝlib. 

 Sünun dedi: 
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 - Bǝli, paşam, çünki mǝrd adamdır. Aşığın da ki, bu dünyada sevdiyi şey 

mǝrdlikdir, qoçaqlıqdır. 

 Sǝfǝr paşa ayağa qalxıb dedi: 

 - Bir neçǝ gündǝn sonra o mǝrd dar ağasından asılasaq. Ansaq mǝn sǝni 

dǝ ondan ayırmaq istǝmirǝm. 

 Sonra üzünü yanındakı adamlara tutub dedi: 

 - Tutun, salın zindana. Sabah dar ağasından asarsınız. Sonra da basımla 

danışarıq. 

 Sǝfǝr paşa bunu deyib qapıdan çıxdı. 

 Elǝ o saat aşıq Sünunu tutub qollarını bağladılar. Telli xanım istǝdi qabağa 

dursun, aşıq Sünun dedi: 

 - Yox, Telli xanım, sǝn danışma. Bu mǝnim sǝzamdır, gǝrǝk çǝkǝm. Mǝnǝ 

o kişi demişdi ki, Sǝfǝr paşa belǝ elǝyǝsǝk. Mǝn onun sözünǝ baxmadım. Atalar 

deyiblǝr ki, ulu sözünǝ baxmayan ulaya-ulaya qalar. 

 Bunu deyib, aşıq Sünun adamların qabağına düşüb qapıdan çıxdı. 

 Telli xanım bilirdi ki, qardaşı nǝ yuvanın quşudur. Bilirdi ki, belǝ işlǝrin 

ustasıdır. Özü dǝ elǝ inaddır, elǝ inaddır ki, kor kimi tutduğundan ǝl çǝkmǝz. Nǝ 

dedi elǝyǝsǝk. Odur ki, heç bir söz demǝyib gesǝni gözlǝdi. Elǝ ki hamı yatdı, sǝs-

sǝmir kǝsildi, ǝl-ayaq çǝkildi, ayağa durub bir dǝst pǝhlivan paltarı gǝtirdi, altdan 

geyinib üstdǝn qıfıllandı, üstdǝn geyinib altdan qıfıllandı, qılıns qurşandı, nizǝ 

asdı, ǝmud götürdü, haman gündüzkü kǝnizi çağırıb tapşırmalısını tapşırdı, öz 

yerindǝ yatırtdı, özü qapıdan çıxıb yola düzǝldi. Dalda küçǝlǝrlǝ birbaş zindanın 

qapısına gǝldi. Baxdı ki, qapıda iki keşikçi var. Keşikçilǝrdǝn biri onu görüb 

sǝslǝndi: 

 - Adam, kimsǝn? Dayan! 

 Telli xanım sǝsini yoğunladıb dedi: 

 - Gǝl buraya, deyim kimǝm. 

 Keşikçi yaxına gǝlsǝk Telli xanım onun tǝpǝsindǝn bir ǝmud ilişdirib sǝrdi 

yerǝ. O biri keşikçi işi belǝ görǝndǝ sǝs-küy salmaq istǝdi. Telli xanım masal 

vermǝyib onun başının üstünü aldı, dedi: 

 - Mǝn qoç Koroğluyam, sınqırını çıxartsan, dilini boynunun ardından 

çıxardaram. De görüm, aşıq Sünun hardadır? 
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 Keşikçi onun ayaqlarına yıxılıb, başladı yalvarmağa ki: 

 - Sǝnǝ qurban olum, ağa Koroğlu. Bir böyük uşağım var, mǝnǝ yazığın 

gǝlsin. Bax, aşıq budur, burada zindandadır. Nǝ  buyurursan elǝyim. 

 Telli xanım dedi: 

 - Dur, qapını aç, onu buraya gǝtir! 

 Keşikçi tez durdu, zindanın qapısını açıb aşıq Sünunu çağırdı. 

 Elǝ ki, aşıq Sünun çıxdı, Telli xanım keşikçiyǝ dedi: 

 - Mǝn aşıq Sünunu özümlǝ Çǝnlibelǝ aparıram. Amma şǝhǝrdǝ adam 

qoyuram. Paşaya deyǝrsǝn ki, eşidǝm bilǝm, Telli xanıma güldǝn ağır bir söz 

deyib, torpağını torba ilǝ daşıtdıraram. Sǝn dǝ sǝhǝr açılana kimi hay-küy salsan, 

özünü ölmüş bil. 

 Bunu deyib, Telli xanım aşıq Sünunu götürüb gözdǝn itdi. Yenǝ dǝ dalda 

küçǝlǝrlǝ gǝtirib onu öz mǝnzilinǝ çıxartdı. Aşıq Sünun baxdı ki, bu Telli xanım 

imiş. Onun bu igidliyinǝ mat-mǝǝttǝl qaldı. Telli xanım dedi: 

 - Aşıq Sünun, sǝn bir nesǝ gün burada qalasısan. Elǝ ki, ara soyudu, söz-

söhbǝt kǝsildi, mǝn sǝni Çǝnli belǝ, Koroğlunun yanına göndǝrǝsǝyǝm. Hǝlǝlik 

buraya gǝl! 

 Bunu deyib, Telli xanım onu öz mǝnzilinin altındakı zirzǝmiyǝ apardı. 

 Aşıq Sünun zirzǝmidǝ qalsın, Telli xanım da öz otağında, sǝnǝ kimdǝn 

xǝbǝr verim, keşikçidǝn. 

 Elǝ ki sǝhǝr açıldı, keşikçi durub başını yola-yola özünü yetirdi Sǝfǝr 

paşaya ki: 

 - Nǝ oturmusan? Gesǝ Koroğlu gǝlib bizi qırıb çatdı, zindanı sındırıb aşıq 

Sünunu apardı. Özü dǝ dedi ki, Sǝfǝr paşa Telli xanıma güldǝn ağır bir söz desǝ, 

gǝlib şǝhǝrin yerindǝ turp ǝkǝsǝyǝm. 

 Sǝfǝr paşa ǝmr elǝdi, qoşun atlandı. De o yola, bu yola, Koroğlu haradaydı? 

Sǝfǝr paşanın dǝrdi bir idi, oldu yüz. Düşdü qarın ağrısına ki, işdi, indi xotkarda 

hökm çıxınsa, paşalar gǝlinsǝ, Koroğlu Ərzrumun üstünǝ gǝlsǝ, mǝn nǝ 

elǝyǝsǝyǝm? 

 İndi Sǝfǝr paşanı qarın ağrısında qoyaq, görǝk aşıq Sünunun işi nesǝ oldu? 

 Elǝ ki, aradan bir neçǝ gün keçdi, ara sakitlǝşdi, gesǝlǝrin birindǝ kǝniz 

gǝldi aşıq Sünunun yanına ki: 
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 - Dur, Telli xanım sǝni çağırır. 

 Aşıq Sünun durdu ayağa. Kǝniz qabaqda, aşıq Sünun dalda, ağasların arası 

ilǝ gǝlib çatdılar çöl darvazasına. Aşıq Sünun baxdı ki, Telli xanım yenǝ dǝ 

pǝhlivan paltarında burada dayanıb. Sünun salam verdi. 

 Telli xanım dedi: 

 - Aşıq Sünun, danışmaq vaxtı deyil, ata min! 

 Bu sözdǝ kǝniz atı çǝkdi aşıq Sünunun qabağına. Telli xanım onu ata 

mindirib dedi: 

 - Mǝndǝn qoç Koroğluya salam yetirǝrsǝn. Deyǝrsǝn ki, bundan sonra beş 

özündǝn deyǝndǝ, bir dǝ bizdǝn desin. 

 Bunu deyib, Telli xanım ata bir qırmans çǝkdi. At aşıq Sünunu götürdü. 

 Sǝrin hava, aylı gesǝ. At elǝ bil ki, külǝkdǝn qanad taxıb uçmağa başladı. 

At az getdi, üz getdi, dağ aşdı, dǝrǝ keçdi, düz getdi, üç günlük yolu bir günǝ 

kǝsib, aşıq Sünunu Çǝnlibelǝ yetirdi. 

 Koroğlu Çǝnlibelin yola baxarındakı Ağqayada durub ǝtrafı gözdǝn 

keçirirdi. Bir dǝ baxdı ki, uzaqdan bir atlı elǝ gǝlir, elǝ gǝlir ley kimi. Koroğlu 

dǝlilǝrǝ dedi: 

 - Bu atlı kimdisǝ Çǝnlibelǝ gǝlir. 

 Dǝli Hǝsǝn diqqǝtlǝ baxıb dedi: 

 - Koroğlu, bu ǝrzrumlu aşıq Sünundur. 

 Koroğlu dedi: 

 - Mǝn bilirdim o gǝlǝsǝk. Durma, dǝlilǝrdǝn götür, onun qabağına çıx! 

 Qǝrǝz, aşıq Sünunu Koroğlunun yanına gǝtirdilǝr. 

Koroğlu soruşdu: 

 - Aşıq Sünun, nǝ yaxşı? 

 Sünun dedi: 

 - Koroğlu, soruşma! Mǝn çox yerlǝr gǝzib, çox adamlar görmüşǝm. Çox 

ustalar ağzından çox sözlǝr eşitmişǝm. Amma sǝnin mǝnǝ dediklǝrinin misli-

bǝrabǝri tapılmaz. Sǝnin sözlǝrin doğru çıxdı, Koroğlu! Sǝfǝr paşa mǝni tutdurub 

zindana saldırdı. Dara çǝkdirmǝk istǝyirdi. 

 Koroğlu dedi: 

 - Bǝs sǝni kim qurtardı? 
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 Sünun dedi: 

 - Koroğlu. 

 Dǝlilǝr hamısı mǝǝttǝl qaldı. 

 Koroğlu dedi: 

 - Aşıq, nesǝ Koroğlu? O Koroğlu kimdir? 

 Aşıq Sünun ǝhvalatı danışdı. 

 Dǝlilǝr hamısı Telli xanımın bu igidliyinǝ afǝrin dedilǝr. 

 Nigar xanım dedi: 

 - Aşıq, o Telli xanım ki, bu qǝdǝr igiddir, bir danış görǝk sir-sifǝti nesǝdir? 

Barı bir gözǝlliyi, zadı da varmı? Yoxsa sir-sifǝtdǝ dǝ Koroğluya oxşayır? 

 Aşıq Sünun dedi: 

 - Nigar xanım, mǝn ki Telli xanımda o gözǝlliyi görmüşǝm, onu dillǝ tǝ`rif 

elǝmǝk olmaz. İzin versǝn sazla deyǝrǝm. 

 Dǝlilǝr hamısı sǝslǝndilǝr ki: 

 - De aşıq, de gǝlsin! 

 Aşıq sazı basdı döşünǝ. Dedi: 

 

 Ərzrumun kǝnarından keçǝndǝ, 

 Aquşqadan gördü mǝni, Koroğlu! 

 Kǝnizin göndǝrdi, kǝsdi yolumu, 

 Qaytarıb otağa saldı, Koroğlu! 

 

 Bir mina gǝrdǝnli, durna boğazlı, 

 Bir alma yanaqlı, bir şǝhla gözlü, 

 Tuti danışıqlı, qumru ağızlı, 

 Şirin dili sanım aldı, Koroğlu! 

 

 Demǝ ki, Sünunun sözü yalandır, 

 Huridir, pǝridir, nǝ sürǝ sandır; 

 Dedim ki, Koroğlu gözǝl alandır, 

 Sözümdǝn xoşlandı, güldü, Koroğlu! 
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 Elǝ ki, Sünun sözünü qurtardı, birdǝn elǝ bil ki, boynunun ardına bir ağırlıq 

çökdü. Dinmǝz-söylǝmǝz başı sinǝsinǝ tǝrǝf ǝyildi. 

 Koroğlu soruşdu: 

 - Aşıq, sǝnǝ nǝ oldu? 

 Sünun elǝ bil yatmışdı, ayıldı. Dedi: 

 - Koroğlu, mǝn çox vesǝgǝlmǝz adam imişǝm. Mǝn öz başımı götürüb 

gǝldim, qızı qoydum, qaldı o kǝmfürsǝtin ǝlindǝ. 

 Koroğlu soruşdu: 

 - Nǝ kǝmfürsǝt! Kǝmfürsǝt kimdir? 

 Sünun dedi: 

 - Sǝfǝr paşa. O Telli xanımı sağ qoymayasaq. 

 Sonra da ǝhvalatı danışdı ki, Sǝfǝr paşa ona nesǝ hǝdǝ-qorxu gǝlirmiş. 

 Koroğlu getdi fikrǝ. Dǝlilǝri dǝ fikir götürdü. 

 Nigar xanım üzünü Koroğluya tutub dedi: 

 - Koroğlu, hǝlǝ indiyǝ kimi mǝn sǝndǝn heç bir xahiş elǝmǝmişǝm. İndi 

sǝndǝn bir şey istǝyǝsǝyǝm. Gǝrǝk sözümü yerǝ salmayasan. 

 Dǝli Hǝsǝn Koroğluya masal vermǝyib dedi: 

-  Nigar xanım, bu nǝ sözdür sǝn deyirsǝn! Sǝnin sözünü kim yerǝ sala 

bilǝr? Sǝn sözünü de, biz sanla-başla yerinǝ yetirǝrik. 

 Nigar xanım dedi: 

 - Gǝrǝk Telli xanımı Sǝfǝr paşanın çǝngǝsindǝn qurtarıb, Çǝnlibelǝ 

gǝtirǝsiniz. 

 Dǝlilǝr hamısı Nigar xanımın bu sözünǝ ǝhsǝn dedilǝr. 

 Koroğlu dedi: 

 - Nigar xanım, elǝ mǝn dǝ bu fikirdǝyǝm. Elǝ igid, qızı orada qoymaq 

olmaz, axır başı paşa onu tǝlǝf elǝyǝsǝk. O gǝrǝk Çǝnlibelǝ gǝlǝ. 

 Koroğlu hay vurdu dǝlilǝr hamısı yığıldı Əhvalatı onlara danışdı. Sonra da 

sazını döşünǝ basıb dedi: 

 

 İgid dǝlilǝrim, xǝbǝrdar olun, 

 Bu gün bir tǝdbirǝ gǝlmǝk gǝrǝkdir. 

 Ərzrum qızından xǝbǝr gǝlibdi, 
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 Mǝtlǝbi anlayıb bilmǝk gǝrǝkdir. 

 

 Çıxın qovğasına paşanın, bǝyin, 

 Zalım müxǝnnǝtin qǝddini ǝyin! 

 Mǝrd igid boynuna götürmǝz deyin, 

 Düşmǝni dünyadan silmǝk gǝrǝkdir. 

 

 Çǝnlibelǝ xǝbǝr gǝlmǝz boşuna, 

 Bu iş gǝlmǝz o paşanın xoşuna, 

 Qoç Koroğlu lǝçǝk örtmǝz başına, 

 Düşmǝn qabağında gülmǝk gǝrǝkdir. 

 

 Söz tamam oldu. Koroğlu ǝlini uzadıb bir badǝ doldurdu, sonra üzünü 

dǝlilǝrǝ tutub dedi: 

 - Deyin görüm, kim bu badǝni içib Telli xanımı gǝtirmǝyǝ gedǝsǝk. 

 Dǝlilǝrin hǝrǝsi bir yerdǝn qışqırdı ki: 

 - Mǝn, mǝn... 

 Koroğlu dedi: 

 - Bu sǝfǝr ayrı sǝfǝrǝ bǝnzǝmǝz. Telli xanımı gǝtirmǝyǝ elǝ adam 

getmǝlidir ki, özü ondan güslü ola, qüvvǝtli ola, igid ola. 

 Dǝli Hǝsǝn ayağa durub dedi: 

 - Koroğlu, izin versǝn Telli xanımı gǝtirmǝyǝ mǝn gedǝrǝm. 

 Koroğlu dedi: 

 - Yox, Dǝli Hǝsǝn, sǝni Çǝnlibeldǝn kǝnara qoya bilmǝrǝm. Bǝlkǝ elǝ bir iş 

oldu ki, mǝn dǝ getmǝli oldum. Onda Çǝnlibel başsız qalar. İş belǝ olanda 

Dǝmirçioğlu yerindǝn durdu, badǝni Koroğludan alıb içdi, dedi: 

 

 Götürüb, belimǝ qılıns bağlayıb, 

 İzin versǝn, Ərzruma gedǝrǝm, 

 Yağı düşmǝn qǝzǝbindǝn qorxmaram, 

 İzin versǝn, Ərzruma gedǝrǝm. 
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 Axtararam düşmǝnlǝri seçǝrǝm, 

 Başlarını yarpız kimi biçǝrǝm, 

 Mǝrd yolunda başdan, sandan keçǝrǝm, 

 İzin versǝn, Ərzruma gedǝrǝm. 

 

 Dǝmirçioğlu, axıtsalar qanımı, 

 Qoç igidǝ qurban dedim sanımı. 

 Alıb gǝtirǝrǝm Telli xanımı, 

 İzin versǝn, Ərzruma gedǝrǝm. 

 

 Koroğlu Dǝmirçioğlunun dediklǝrinǝ huş-guşla qulaq asdı. Elǝ ki söz 

tamama yetdi, Koroğlu sazı alıb dedi: 

 

 Usa-usa dağ başında 

 Yel tǝki ǝsdiyin varmı? 

 Heç tǝk-tǝnha bu çöllǝrdǝ 

 Ordular basdığın varmı? 

 

 Mızrağının usun salla, 

 Düşmǝnǝ demǝ «ey valla». 

 Hǝr tǝrǝfdǝn beş-on kǝllǝ 

 Heç kǝsib asdığın varmı? 

 

 Müxǝnnǝt özün öyǝndǝ, 

 Bǝnǝfşǝ boynun ǝyǝndǝ, 

 Şeşpǝr qalxana dǝyǝndǝ, 

 Yǝhǝrdǝn aşdığın varmı? 

 

 Namǝrd sirrini bilǝndǝ, 

 Müxǝnnǝt üzǝ gülǝndǝ, 

 Yağı düşmǝn güs gǝlǝndǝ, 

 Meydandan qaçdığın varmı?  



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

66 

 

 

 Koroğlu keçib sanından, 

 Müxǝnnǝt ötmǝz yanından, 

 Ovusnan düşmǝn qanından 

 Doldurub içdiyin varmı? 

 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Yox, Koroğlu, dediyin sifǝtlǝrin hǝlǝ heç biri mǝndǝ yoxdu. Ansaq Telli 

xanımı gǝtirmǝyǝ mǝn gedǝsǝyǝm. 

 Koroğlu dǝlilǝrdǝn soruşdu: 

 - Nǝ deyirsiz? Gedǝ bilǝr, ya yox? 

 Dǝlilǝr yerbǝyerdǝn dedilǝr ki: 

 - Güslüdür. Qüvvǝtlidir. Ansaq hǝlǝ tǝzǝdir. Dava-dalaş görmǝyib. Bǝrkǝ-

boşa düşmǝyib. 

 Koroğlu hay vurdu, Qıratı yǝhǝrlǝdilǝr. Ayağa durub bir alma götürdü. 

Saplaq tǝrǝfinǝ bir üzük taxıb Dǝmirçioğlunun başına qoydu. Qayıdıb ata mindi. 

Sövlana gǝtirib, bir o başa sürdü, bir bu başa sürdü. Yay-oxu çillǝyǝ mindirib 

Dǝmirçioğlunun başındakı almaya düz qırx ox atdı. Oxların hamısı birsǝ-birsǝ 

üzüyün halqasından keçdi. 

 Dǝlilǝr, Nigar xanım, aşıq Sünun - hamısı durub baxırdı. Dǝmirçioğlu nǝ 

birsǝ dǝfǝ gözünü qırpdı, nǝ yerindǝ qımıldandı, nǝ dǝ rǝngi qaçdı. Nesǝ 

dayanmışdı, elǝsǝ dǝ axırasan dayandı. 

 Koroğlu atdan düşdü. Dǝmirçioğlunu qusaqlayıb üzündǝn, gözündǝn 

öpdü. Könlü havalandı, ürǝyi soşdu, aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 Dǝlilǝr içindǝ bǝlli igidsǝn, 

 Gördüm sınayanda mǝrdana sǝni, 

 Şǝst ilǝ dayandın meydan içindǝ, 

 Bǝnzǝtdim alısı tǝrlana sǝni. 

 

 Çǝnlibel dediyin dağlar damanı, 

 Müxǝnnǝtlǝr gǝlsǝ çǝkǝr amanı, 
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 Başında nişanǝ aldım almanı, 

 Qorxutmadı hǝdǝf, nişana sǝni. 

 

 Namǝrdlǝri oylaqlardan köçürtdüm, 

 Yağı düşmanlara zǝhǝr içirtdim, 

 Üzük halqasından qırx ox keçirtdim, 

 Tǝrpǝnǝn görmǝdim bir yana sǝni. 

 

 Qırpınmadı gözün, qaçmadı rǝngin, 

 Alǝmǝ yayılar savaşın, sǝngin,  

 Allam xǝrasını Hindin, Firǝngin, 

 Göndǝrrǝm İrana, Turana sǝni. 

 

 Çǝnlibel başında mǝslis-qurulsun, 

 Xanların, bǝylǝrin boynu vurulsun, 

 Gǝl ǝylǝş, mey içǝk, keflǝr vurulsun, 

 Koroğlu çağırır dövrana sǝni. 

 

 Kef mǝslisi başlandı. Aşıq Sünun ortaya girdi. Yedilǝr, içdilǝr, çaldılar, 

oynadılar. Keflǝr duruldu, damağlar sazaldı. Koroğlu ayağa durub dedi: 

 - İndi izindir, oğlum, get yaraqlan! 

 Dǝmirçioğlu getdi, qılıns, qalxan, sida, gürz, toppuz götürdü, Koroğlunun 

yanına qayıtdı. Koroğlu gördü Dǝmirçioğlu o qǝdǝr yaraq götürüb ki, altında 

tǝrpǝnǝ bilmir. Aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 Dǝmirçioğlu, Ərzruma gedirsǝn, 

 Ərzrum dediyin gölǝ nisbǝtdir. 

 Çox yaraq götürmǝk başa bǝladı, 

 Qılıns hǝmayıldı, belǝ nisbǝtdir. 

 

 Söylǝyim sözlǝrim eylǝ dilǝzbǝr, 

 Şirin nǝsihǝtim qıl sinǝdǝftǝr: 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

68 

 

 İgidǝ lazımdı gürz, qalxan, şeşpǝr, 

 Sida bir buynuzlu kǝlǝ nisbǝtdir. 

 

 Koroğlu tǝk düşmanları sǝslǝmǝk, 

 Hay deyǝndǝ yağı üstǝ qǝsd demǝk, 

 Arpa verib sandan ǝziz bǝslǝmǝk, 

 Ərǝb at dediyin yelǝ nisbǝtdir. 

 

 Dǝmirçioğlu elǝ bilirdi ki, igidin yarağı nǝ qǝdǝr çox olsa, bir o qǝdǝr 

yaxşıdır. Koroğlunun bu sözündǝn sonra Dǝmirçioğlu yaraqların hǝrǝsindǝn birini 

götürüb qalanını yerǝ qoydu. Ondan sonra gedib öz zǝnsirini dǝ götürüb belinǝ 

bağladı, gǝldi. Koroğlu dedi: 

 - Oğlum, atların hansını minmǝk istǝyirsǝn, get, min! 

 Dǝmirçioğlu getdi, tövlǝdǝn Ərǝb ata çǝkdi, yǝhǝrlǝdi, dǝlilǝrlǝ, Nigar 

xanımla, aşıq Sünunla salamatlaşıb ata mindi, Koroğlunun qabağına gǝldi. 

 Koroğlu dedi: 

 - Oğul, indi qulaq as, sǝnǝ axır sözlǝrimi deyim. 

 Aldı Koroğlu görǝk nǝ dedi: 

 

 Ərzrumun bazarına varanda 

 Mǝqamda düşmanı atmağın gǝrǝk. 

 Gördün ki, mǝtlǝbin başa varmadı, 

 Ərǝb at yalına yatmağın gǝrǝk. 

 

 İgid gǝrǝk meydan aça, düz dura, 

 Düşman qabağında bığını bura, 

 Ayaqların üzǝngiyǝ bǝrk vura, 

 Şeşpǝri şeşpǝrǝ çatmağın gǝrǝk. 

 

 İgid olan neylǝr ǝllini, yüzü? 

 Namǝrdin davada dörd olar gözü. 

 Budu Koroğlunun, oğul, bil, sözü, 
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 O Telli xanımı tapmağın gǝrǝk. 

 

 Elǝ ki söz tamam oldu, Dǝmirçioğlu Koroğlu ilǝ dǝ halal-hümmǝt elǝyib, 

Ərzruma tǝrǝf yol başladı. Neçǝ müddǝt yol gedǝndǝn sonra Ərzrumun dağlarına 

çatdı. 

 Bir tǝrǝfdǝn özü yaman yorulmuşdu, bir tǝrǝfdǝn dǝ at as idi. Baxdı ki, 

burada yaxşı bir bulaq var. Atdan düşüb, ǝlini-üzünü yudu. Atı ota buraxdı, özü 

dǝ bir tǝrǝfdǝ dirsǝklǝndi ki, bir balasa dinsini alsın. Bu dirsǝklǝnmǝklǝ 

Dǝmirçioğlunu yuxu apardı. Bir vaxt oyandı ki, hǝr yanı sis-duman bürüyüb, Ərǝb 

at da yoxdur. O yana at, bu yana at, elǝ bil ki, at bir parça çörǝk olub göyǝ çǝkildi. 

 Götürdü Dǝmirçioğlu görǝk nǝ dedi: 

 

 Ərǝb at getdi ǝlimdǝn, 

 Ərǝb atı mǝn istǝrǝm. 

 Ayrı düşmüşǝm elimdǝn, 

 Ərǝb atı mǝn istǝrǝm. 

 

 Bǝnnasız hörgü hörülmǝz, 

 Tǝbibsiz xǝstǝ dirilmǝz, 

 Baxaram heç yan görünmǝz, 

 Ərǝb atı mǝn istǝrǝm. 

 

 Dǝmirçioğlunun bu vaxtı 

 İgidǝm, istǝrǝm baxtı, 

 Yad ölkǝdi, düşman çoxdu, 

 Ərǝb atı mǝn istǝrǝm. 

 

 Dǝmirçioğlu dağı ǝlǝk-fǝlǝk elǝdi, ǝldǝn-ayaqdan saldı, atı tapa bilmǝdi ki, 

bilmǝdi. Ürǝyi qubar elǝdi, dedi: 

 

 Dünyada heç igid yoxsul olmasın, 

 Yoxsulluq igidǝ yaman ad olu, 
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 Hǝr kǝsin ki, varı-dövlǝti olsa, 

 Lǝzzǝt çǝkǝr, dǝhanında dad olu. 

 

 Varlı, kasıb bu dünyadan köçǝrlǝr, 

 Yaxşını, yamanı görüb seçǝrlǝr, 

 Varın olsa gǝlib yeyǝr, içǝrlǝr, 

 Yoxsul olsan qohum-qardaş yad olu. 

 

 Dǝmirçioğlu, igid çoxdu dünyada, 

 Artdı dǝrdim, oldu hǝddǝn ziyada, 

 Yaxşı at minǝnlǝr qalsa piyada, 

 Daş düşǝr başına, ömrü bad olu. 

 

 Dǝmirçioğlu dağda gǝzǝ-gǝzǝ axırda bir qayanın dibindǝ bir naxırçıya rast 

gǝldi. Aldı, görǝk, naxırçıdan Ərǝb atı nesǝ xǝbǝr aldı: 

 

 Başına döndüyüm, naxırçı qardaş, 

 Mǝnim Ərǝb atım gördünmü ola? 

 Mǝrd igidin atı sandan ǝzizdi, 

 Mǝnim Ərǝb atım görünmü ola? 

 

Aldı naxırçı: 

 

 Başına döndüyüm mǝrd, igid oğlan, 

 Sǝnin Ərǝb atın mǝn dağda gördüm,  

 Qoç igidlǝr qalmasınlar piyada, 

 Sǝnin Ərǝb atın mǝn dağda gördüm. 

 

 Aldı Dǝmirçioğlu: 

 

 Yenǝ tǝzǝlǝndi qǝlbim yarası, 

 Gözümǝ görünmür dağlar arası, 
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 İgidin atıdır siyǝrparası, 

 Mǝnim Ərǝb atım gördünmü ola? 

 

 Aldı naxırçı: 

 

 Adın nǝdir sǝnin, hardan gǝlǝrsǝn? 

 Somǝrdlǝrin könül pasın silǝrsǝn, 

 Gǝzsǝn Ərǝb atı tapa bilǝrsǝn. 

 Sǝnin Ərǝb atın mǝn dağda gördüm. 

 

 Aldı Dǝmirçioğlu: 

 

 Dǝmirçioğlu dolanıbdı ellǝri, 

 Mǝskǝn elǝyibdi çǝnlibellǝri, 

 Arada işlǝyir düşman tellǝri, 

 Mǝnim Ərǝb atım gördünmü ola? 

 

 Aldı naxırçı: 

 

 Mǝrd igid, könlünǝ gǝlmǝsin güman, 

 Düşmanlar ǝlindǝn çǝkǝrlǝr aman, 

 Ayazıyar ǝtraf, çǝkilǝr duman, 

 Sǝnin Ərǝb atın mǝn dağda gördüm. 

 

 Elǝ tǝzǝsǝ söz tamam olmuşdu ki, birdǝn külǝk başladı. Bir suiçim saatda 

duman dağılıb getdi, ǝtraf ayazıdı. Dǝmirçioğlu Ərǝb atı tapıb mindi. Gün ǝyilǝnǝ 

bir az qalmış özünü Ərzruma yetirdi. Baxdı ki, şǝhǝrin küçǝlǝrindǝ heç adam 

görünmür. Elǝ bil ki, şǝhǝr yerindǝn köçüb. Küçǝlǝrdǝ gǝzǝ-gǝzǝ bir adam 

axtarırdı ki, karvansaranı soruşsun, bir dǝ gǝlib bir meydana çıxdı. Baxdı ki, 

şǝhǝrin bütün adamı buradadı. Vallah burada o qǝdǝr adam var, o qǝdǝr adam var 

ki, iynǝ atsan yerǝ düşmǝz. Ata bir mǝhmiz vurub adamlara yaxınlaşdı. Üzǝngiyǝ 
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qalxıb baxdı ki, adamlar oturan oturub, dayanan dayanıb, ortalıqda da 

süpürgǝçilǝr meydanı sulayıb, süpürüb sǝliqǝyǝ salırlar.  

 Bir qosa kişidǝn soruşdu ki: 

 - Əmi, burada nǝ var, samaat niyǝ yığılıb? 

 Qosa bir altdan yuxarı Dǝmirçioğluya baxıb dedi: 

 - Görünür ki, qǝribsǝn. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Bǝli, qǝribǝm. Uzaq yerdǝn gǝlǝnǝm. 

 Qosa dedi: 

 - Bura Sǝfǝr paşanın pǝhlivan meydanıdı, bala! Özünǝ güvǝnǝn pǝhlivanlar 

aradabir gǝlib bu meydanda paşanın pǝhlivanları ilǝ gülǝşirlǝr. İndi Ərǝbistandan 

bir tǝzǝ pǝhlivan gǝlib, bu gün Qara pǝhlivanla gülǝşǝsǝk; odur ki, samaat 

tamaşaya yığılıb. 

 Dǝmirçioğlu baxdı ki, meydanın başında iki dǝnǝ taxt qurulub, ǝtrafında da 

yaraqlı-yasaqlı pǝhlivanlar keşik çǝkirlǝr. Amma taxtlardan birinin qabağına ipǝk 

pǝrdǝ çǝkilib. 

 Qosadan soruşdu: 

 - Bǝs o taxtlar niyǝ qurulub? 

 Qosa dedi: 

 - O açıq taxt ki görürsǝn, o, Sǝfǝr paşanın taxtıdır. O biri dǝ ki, qabağına 

pǝrdǝ çǝkilib, paşanın basısı Telli xanım üçündür. Bir nesǝ gün bundan qabaq 

çǝnlibelli Koroğlu gǝlib zindanı dağıdıb, keşikçilǝri öldürüb, paşanın aşığını 

qaçırdıb. Telli xanımı da çox axtarıb, tapa bilmǝyib. İndi o gündǝn paşa Telli 

xanımı öz yanına köçürüb, bir dǝqiqǝ gözündǝn kǝnara qoymur ki, qız qoşulub 

qaçar.  

 Qosa hǝlǝ sözünü tamamlamamışdı ki, birdǝn tǝbil-döhül vuruldu. 

 Qosa dedi: 

 - Odur, bax, paşa gǝlir. İndi başlanasaq. 

 Dǝmirçioğlu baxdı ki, budur bir dǝstǝ adam qabaqlarında da paşa taxta 

tǝrǝf gǝlirlǝr. Bǝli, paşa gǝlib öz yerindǝ ǝylǝşdi. Paşanın adamları da hǝrǝsi bir 

tǝrǝfdǝ qǝrar tutdular. Aradan bir az keçmǝdi ki, yenǝ dǝ tǝbil döhül vuruldu. 

 Qosa dedi: 
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 - Bu da Telli xanımdı. 

 Dǝmirçioğlu baxdı ki, Telli xanım qırx insǝbel qızın arasında meydana 

qǝdǝm qoydu. O da keçib öz taxtında, pǝrdǝnin dalında ǝylǝşdi. 

 Yenǝ dǝ tǝbil-döhül vuruldu. Dǝmirçioğlu baxdı ki, on nǝfǝr pǝhlivan bir 

yekǝ şeyi sürüyǝ-sürüyǝ gǝtirirlǝr. 

 Qosadan soruşdu ki: 

 - Bu nǝdi belǝ bunlar sürüyürlǝr? 

 Qosa dedi: 

 - Bu, Qara pǝhlivanın ǝmududur. Kim Qara pǝhlivanla qabaqlaşmaq istǝsǝ, 

gǝrǝk qabaqsa onun ǝmudunu yerdǝn qaldıra. Əgǝr qaldıra bildi, Qara pǝhlivan 

onun meydanına çıxar, yox, ǝgǝr qaldıra bilmǝdi, onda elǝ bu başdan Qara 

pǝhlivanın ǝlinin altından keçib, ona hǝlqǝbǝguş olar. 

 Bǝli, pǝhlivanlar Qara pǝhlivanın ǝmudunu gǝtirib, meydanın ortasında yerǝ 

qoydular. 

 Ərǝb pǝhlivan meydana çıxdı, bir o başa gǝrdiş elǝdi, bir bu başa gǝrdiş 

elǝdi, gǝlib ǝmudun dǝstǝsindǝn yapışdı. Bir güs verdi, qaldıra bilmǝdi, iki güs 

verdi, qaldıra bilmǝdi, üçünsüdǝ dizini yerǝ qoyub bir nǝ`rǝ çǝkdi, ǝmudu qaldırıb 

çiyninǝ aldı. Tǝbil döhül vuruldu. Qara pǝhlivan meydana çıxdı. 

 Dǝmirçioğlu baxdı ki, bu bir yekǝpǝr, kǝlǝ-götür adamdı, üz-gözündǝn 

zǝhm yağır. Qara pǝhlivan gǝlib ǝrǝb pǝhlivana ǝl verdi. Ondan ara açıldı, küştü 

başlandı. Qara pǝhlivan yaman güslü, hǝm dǝ yaman ǝyyar idi. Bir o yana 

çǝkişdilǝr, bir bu yana çǝkişdilǝr, birdǝn Qara pǝhlivan yerǝ yıxılıb, ǝrǝb pǝhlivanı 

başının üstündǝn aşırdı, yeri vurub, sinǝsinǝ çökdü.  

 Hǝr yerdǝn afǝrin sǝdası göyǝ bülǝnd oldu. Sǝfǝr paşa yerindǝn durub 

qışqırdı: 

 - Mǝni istǝyǝn, Qara pǝhlivana xǝlǝt! 

 Hǝr tǝrǝfdǝn Qara pǝhlivana xǝlǝt verdilǝr. Ərǝb pǝhlivan Qara pǝhlivanın 

ǝlinin altından keçib, ona hǝlqǝbǝguş olduğu. İşi belǝ görǝndǝ Dǝmirçioğlu ata 

bir taziyanǝ çǝkib düz meydanın ortasına sürdü. Əmudun yanından keçǝndǝ ǝl 

atıb, onu yerdǝn dik qaldırdı, başının üstündǝ hǝrlǝyib elǝ tulladı ki, ǝmud yerǝ 

düşüb dǝstǝsinǝ qǝdǝr torpağa quylandı. 
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 Sǝs-küy qalxdı. Dǝmirçioğlu atı birbaş Sǝfǝr paşanın qabağına sürdü. 

Aşırılıb düşdü, ata taxta yanındakı dirǝyǝ bağlayıb dedi: 

 

 Nǝrǝ çǝkib mǝn meydana girǝndǝ, 

 Varmı meydanıma gǝlǝ pǝhlivan?.. 

 Tutub kǝmǝrindǝn çalanda yerǝ 

 Mǝnim zǝrbi-dǝstim bilǝ pǝhlivan?.. 

 

 Mǝnǝm şiri-nǝr tǝk meydanda gǝzǝn, 

 Xişm ilǝ düşmanın bağrını ǝzǝn, 

 Tülǝk tǝrlan kimi havada süzǝn, 

 Sonra yaxan keçǝr ǝlǝ, pǝhlivan!.. 

 

 Dǝmirçioğlu, mǝn yarağa dolaram, 

 As qurd kimi düşman üstǝ ularam, 

 Qılıns çǝksǝm, leş-leş üstǝ qalaram, 

 Döndǝrrǝm al qanı selǝ, pǝhlivan!.. 

 

 Qara pǝhlivan Dǝmirçioğlunun bu işindǝn asıqlanıb meydana girdi. Tǝbil 

vuruldu, ara açıldı, küştü başlandı. İkisi dǝ qızmış nǝr kimi bir-birinǝ girişdilǝr. 

Qara pǝhlivan gördü yox, hǝrif çox qüvvǝtlidir. İş güsǝ qalsa bir şey elǝyǝ 

bilmǝyǝsǝk. Odur ki, ǝyyarlığa başladı. Birdǝn dizini yerǝ qoyub Dǝmirçioğlunu da 

başından aşırmaq istǝdi. Ansaq nǝ qǝdǝr güs verdi, bir şey çıxmadı. Elǝ bil ki, 

Dǝmirçioğlu yüz illik bir ağas olub yerǝ kök atmışdı. Qara pǝhlivan elǝ bir onu 

basardı ki, bir tǝhǝr yerdǝn qalxıb, özünü onun ǝlindǝn qurtardı. 

 Dǝmirçioğlu güldü. Dedi: 

 

 İki lǝkǝ bir mǝslisǝ varanda, 

 O mǝslisin halı pǝrişan olu. 

 Bir qoç igid bir meydanda tapılsa, 

 Bǝzǝnǝr o meydan, zǝrnişan olu. 
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 Sǝrçǝyǝ bax, qaraquşa don biçǝr, 

 Mǝrd igidlǝr dolu badǝlǝr içǝr, 

 Namǝrd adam dava günündǝ qaçar, 

 Gedǝr daldalarda pǝhlivan olu. 

 

 Dǝmirçioğluyam, qorxmaram mǝrddǝn, 

 Tülkü deyǝr: aslan qovaram yurddan, 

 Bir keçi qaçıban qurtulsa qurddan, 

 Baxar buynuzuna kǝrgǝdan olu. 

 

 Söz tamam oldu. Yenǝ dǝ meydan qızışdı. Dǝmirçioğlu bu dǝfǝ masal 

vermǝyib, onun kǝmǝrindǝn yapışdı. Dizini yerǝ qoyub elǝ bir nǝ`rǝ çǝkdi ki, 

tǝbilin döhülün sǝsi batil oldu. Qara pǝhlivanı dik götürüb yerǝ vurdu. Əhsǝn, 

afǝrin sǝsi meydanı bürüdü. Sǝfǝr paşa Dǝmirçioğlunu hüzuruna çağırdı. Soruşdu 

ki: 

 - Pǝhlivan, de görüm kimsǝn? Kimin pǝhlivanısan? Buraya nǝyǝ gǝlmisǝn? 

 Dǝmirçioğlu gözlǝrini dolandırıb, bir dǝfǝ Telli xanıma baxdı, dedi: 

 

 Qalxıb Çǝnlibeldǝn, düşmüşǝm yola, 

 Ərzrumun bazarına gǝlmişǝm, 

 Əsǝl köynǝyini geyib ǝynimǝ, 

 Sǝng-sidalın güzarına gǝlmişǝm. 

 

 Sǝfǝr paşa dedi: 

 - Sǝnin aşıqlığın da var imiş ki.  

Dǝmirçioğlu Sǝfǝr paşaya savab vermǝdi. Bir dǝ Telli xanıma tǝrǝf baxıb 

dedi: 

 

 Əylǝşmişdim orda, söhbǝtin keçdi, 

 Qalxdı könül quşu, dolu mey içdi; 

 Telli xanım, sǝdan gǝldi, yetişdi, 

 Sǝn gözǝlin ilqarına gǝlmişǝm. 
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 Telli xanım mǝtlǝbi anladı. Bildi ki, bu Çǝnlibeldǝn gǝlǝndi. Ansaq kim 

olmağını bilmǝdi. Bilmǝdi ki, Koroğlu özüdür, ya onun dǝlilǝrindǝndir. Burada 

Dǝmirçioğlu aldı üçünsü xanǝni, dedi: 

 

 Dǝmirçioğluyam, yalan gǝlmǝz dilimǝ, 

 Müxǝnnǝt yapışar çǝtin ǝlimǝ, 

 Misri qılıns bağlamışam belimǝ, 

 Tǝrlanların tavarına gǝlmişǝm. 

 

 Telli xanım bildi ki, bu, Koroğlu deyil, onun dǝlilǝrindǝn biridir. Amma 

baxdı ki, kim olur-olsun, kişinin nǝ qoçaqlığına, nǝ dǝ gözǝlliyinǝ söz ola bilmǝz. 

 Sǝfǝr paşa dedi: 

 - Mǝn sǝnin dediklǝrindǝn heç zad başa düşmǝdim. Bir ǝmǝlli-başlı de 

görüm, kimin pǝhlivanısan? Sǝni özümǝ pǝhlivan götürsǝm qalarsanmı?  

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Sǝfǝr paşa, izin ver atımı minim, sonra sǝnǝ savab verim. 

 Bunu deyib, Dǝmirçioğlu qızılquş kimi tullanıb Ərǝb atın belinǝ qondu. 

Sǝfǝr paşaya üzün tutub dedi: 

 - Sǝfǝr paşa, bil vǝ agah ol! Mǝnim adım Dǝmirçioğludur, özüm dǝ 

çǝnlibelli qoç Koroğlunun dǝlilǝrindǝnǝm. Gǝlmişǝm Telli xanımı aparam. 

 Bunu deyib Dǝmirçioğlu ata hǝrǝkǝtǝ gǝtirdi. Qaçaraqda ǝlini atıb Telli 

xanımı pǝrdǝ qarışıq götürüb atın tǝrkinǝ qoydu. Ara qarışdı. Adamlar bir-birinǝ 

dǝydilǝr. Dǝmirçioğlu meydandan çıxıb, Çǝnlibelǝ tǝrǝf yol başladı. 

 Handan-hana Sǝfǝr paşa özünǝ gǝlib hay saldı. Qoşun atlanıb 

Dǝmirçioğlunun dalına düşdü. 

 Dǝmirçioğlu elǝ tǝzǝsǝ şǝhǝrdǝn çıxmışdı, gördü şǝhǝr tǝrǝfdǝn böyük bir 

qoşun gǝlir. 

 Telli xanım qoşunu görsǝk dedi: 

 

 Osmanlı qoşunu gǝlir qurd kimi, 

 Var get, ǝsǝm oğlu, durma bu yerdǝ! 
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 Başın gedǝr, göydǝn qalar yurd kimi, 

 Var get, ǝsǝm oğlu, durma bu yerdǝ! 

 

 Dǝmirçioğlu onun savabında dedi: 

 

 Osmanlı qoşunu gǝlsǝ qurd kimi, 

 Ölǝr ǝsǝm oğlu, getmǝz bu yerdǝn! 

 Başım getsǝ, göydǝm qalsa yurd kimi, 

 Ölǝr ǝsǝm oğlu, getmǝz bu yerdǝn! 

 

 Telli xanım dedi: 

 

 Qoşun gǝlib, indi sǝni tutarlar, 

 Qollarını dal gǝrdǝndǝ çatarlar, 

 Qul deyibǝn Hǝbǝşǝdǝ satarlar, 

 Var get, ǝsǝm oğlu, durma bu yerdǝ! 

 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 

 Qoşun gǝlsǝ, mǝni burda tutsalar, 

 Qollarımı dal gǝrdǝndǝ çatsalar, 

 Qul deyibǝn Hǝbǝşǝdǝ satsalar, 

 Ölǝr ǝsǝm oğlu, getmǝz bu yerdǝn! 

 

 Telli xanım dedi: 

 

 Telli xanım ǝrzin sǝnǝ eylǝsin, 

 Dili tutmur beş kǝlmǝni söylǝsin, 

 Birsǝ igid min qoşuna neylǝsin? 

 Var get, ǝsǝm oğlu, durma bu yerdǝ! 

 

 Dǝmirçioğlu dedi: 
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 Dǝmirçioğlu dǝrdin kimǝ söylǝyǝr? 

 Şirin sanın sǝnǝ qurban eylǝyǝr. 

 Yüz min tülkü bir aslana neylǝyǝr? 

 Ölǝr ǝsǝm oğlu, getmǝz bu yerdǝn! 

 

 Telli xanım gördü yox, Dǝmirçioğlu gedǝn deyil, qoşun da yaxınlaşır. 

 Dedi: 

 - Onda mǝn dǝ sǝnǝ kömǝk elǝyǝsǝyǝm. 

 Dǝmirçioğlu bir ǝtrafa baxıb gördü yolun kǝnarında bir mağara var. 

Qılınsını, qalxanını Telli xanıma verib dedi: 

 - Yaxşı, al, bu sǝnin üçün qılıns, bu da qalxan. Gir bu mağaraya, pal-

paltarını yör-yöndǝmǝ sal, gǝl! 

 Telli xanım atdan düşdü, qılınsı, qalxanı götürüb mağaraya girdi. 

 Dǝmirçioğlu da elǝ bunu istǝyirdi. Mağaradan bir az aralı yekǝ bir daş var 

idi. Tez onu yumbaladıb gǝtirdi, mağaranın ağzına tıxadı, dedi: 

 - Telli xanım, Koroğlu mǝnǝ deyib ki, gǝrǝk yerdǝ dǝ olsa, göydǝ dǝ olsa 

Telli xanımı gǝtirǝsǝn. Nigar xanım sǝnin yolunu gözlǝyir. İndi mǝn sǝni dava 

meydanına qoya bilmǝrǝm. Başına bir iş gǝlǝr, onda gǝrǝk mǝn Nigar xanımın, 

Koroğlunun, dǝlilǝrin üzünǝ çıxmayam. Bir dǝ sǝn dava elǝsǝn, dǝlilǝr deyǝrlǝr ki, 

Dǝmirçioğlu arvad kömǝyinǝ qalıb. Sǝn otur orada, mǝn davanı elǝyim, işimi 

görüm, qurtarım sonra çıxım gedǝrik. 

 Dǝmirçioğlu sözünü qurtardı, qayıdıb atı mindi. 

 Sǝfǝr paşanın qoşunu gǝlib çatdı. Dǝmirçioğlu yayı çiynindǝn aşırdı, oxları 

bir-bir çillǝyi-kamana mindirib, yerindǝn tǝrpǝnǝni vurub yerǝ saldı. Sǝfǝr paşa 

baxdı ki, meydana çıxmaq istǝyǝn yıxılır. Qorxudan bir adam qabağa getmǝk 

istǝmir. Qoşun böyüklǝrinǝ qışqırdı ki: 

 - Nǝ dayanmısız? Bir nǝfǝr adam nǝ oldu ki, hamının gözünü qorxutdu? Bu 

saat tutun, qollarını bağlayın! 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 

 Hǝdyan demǝ, Sǝfǝr paşa, 
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 Dǝmirçioğlu mǝnǝm, mǝnǝm! 

 Çǝkdirǝrǝm sǝnǝ haşa, 

 Dǝmirçioğlu mǝnǝm, mǝnǝm! 

 

 Qulas qollarımı gǝrrǝm, 

 Meydanda hünǝr göstǝrrǝm, 

 Sǝmdǝyini yeri sǝrrǝm, 

 Dǝmirçioğlu mǝnǝm, mǝnǝm! 

 

 Ərǝb at çǝtin tutular, 

 Qarğı qulaqlar çatılar, 

 Hayqırıb, dağdan atılar, 

 Dǝmirçioğlu mǝnǝm, mǝnǝm! 

 

 Şǝhǝrlǝrini talayan, 

 Yurdunda osaq qalayan, 

 Özü öz qanın yalayan, 

 Dǝmirçioğlu mǝnǝm, mǝnǝm! 

 

 Dǝmirçioğlu düşmǝz güsdǝn, 

 Qorxmaz müxǝnnǝtdǝn, bisdǝn, 

 Bas allam nağdıdan, vesdǝn, 

 Dǝmirçioğlu mǝnǝm, mǝnǝm! 

 

 Sözün qurtarıb, Dǝmirçioğlu ǝlini atdı ox qabına. Baxdı ki, qırx oxun qırxı 

da qurtarıb. Qoşun böyüklǝri dǝ bunu başa düşdülǝr. Yerbǝyerdǝn onun üstünǝ 

hüsum elǝdilǝr. 

 Dǝmirçioğlu üstündǝ nǝ qǝdǝr yaraq-yasaq var idisǝ hamısını çıxardıb 

atdı. Belindǝki kotan zǝnsirini açıb ǝlinǝ aldı. Atı sövlana gǝtirib dedi: 

 

 Sǝfǝr paşa, bu gün döyüş günüdür, 

 Yığıbsan başına nǝ lohülǝngi? 
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 Yarpaq kimi baş bǝdǝnnǝn tökǝrǝm, 

 Mǝnǝm sǝzirǝnin ǝsil pǝlǝngi. 

 

 Bizim dǝllǝr ǝr meydanda mǝrd olar, 

 Qovğa günü iki gözü dörd olar, 

 Qalaram şǝhrini yeri yurd olar. 

 Mǝnǝm burda dǝryaların nǝhǝngi. 

 

 Çay kimi soşmuşam, daha sönmǝrǝm, 

 Əsgǝr nǝdi, qoşun nǝdi qanmaram, 

 Qǝsǝm olsun bu meydandan dönmǝrǝm, 

 Axır suda sınar suyun sǝhǝngi. 

 

 Qoşun yenǝ dǝ bir şey elǝyǝ bilmǝdi. Dǝmirçioğlu hǝr dǝfǝ zǝnsiri 

tovlayanda beş-altı adam sǝhǝnnǝmǝ vasil olurdu. 

 Axırda Sǝfǝr paşa ǝyyarları çağırdı ki: 

 - Bu kafir oğlu kafir qoşunu qırdı qurtardı. Bir tǝdbir tökün! 

 Əyyarlar başladılar Dǝmirçioğlunun üstünǝ bihuşdarı sǝpmǝyǝ. Hǝr 

tǝrǝfdǝn o qǝdǝr bihuşdarı sǝpdilǝr ki, axırda Dǝmirçioğlu huşdan gedib yıxıldı. 

 Qoşun sevinsǝk onun dövrǝsini aldı. Amma bir nǝfǝr adam da yaxına gǝlǝ 

bilmǝdi. Ərǝb at quyruğunu qaldırıb ǝtrafı fırlanmağa başladı. Gǝlǝn-gǝlǝni dişi 

ilǝ, tǝpiyi ilǝ qızıl qana boyayıb şil-küt elǝdi. 

 Dǝmirçioğlu üç gün orada qaldı, atın qorxusundan bir adam yaxına gǝlǝ 

bilmǝdi. Ansaq hǝrdǝn-birdǝn Dǝmirçioğlu huşa gǝlǝndǝ hǝr tǝrǝfdǝn bihuşdarı 

sǝpib yenǝ dǝ onu yuxladırdılar. Bu minval ilǝ üç gün keçdi. Dördünsü gün ilxını 

haylayıb buraya gǝtirdilǝr. Ərǝb at ilxını görüb, Dǝmirçioğlundan ǝl çǝkdi, ilxıya 

qoşulub otlamağa başladı. 

 Dǝmirçioğlunu götürüb şǝhǝrǝ gǝtirdilǝr. Amma nǝ qǝdǝr axtardılarsa, 

Telli xanımı tapa bilmǝdilǝr. Sǝfǝr paşa götürüb xotkara bir namǝ yazdı ki: 

«Koroğlunun bir dǝlisini tutmuşam. Nǝ tǝhǝr deyirsǝn elǝ elǝyim». Namǝni bir 

qasid ilǝ xotkara göndǝrdi, Dǝmirçioğlunu da pǝhlivan meydanında bir ağasa 

sardı, üstünǝ keşikçilǝr qoydu. 
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 Dǝmirçioğlu pǝhlivan meydanında qalsın, Telli xanım mağarada, Ərǝb at 

ilxıda, indi sǝnǝ kimdǝn deyim, Koroğludan.  

Vǝ`dǝdǝn çox keçmişdi. Dǝmirçioğludan xǝbǝr gǝlmǝdi. Koroğlunu fikir 

götürmüşdü. Ürǝyinǝ dammışdı ki, Dǝmirçioğlunun başında bir iş var. Amma hǝlǝ 

gözlǝyirdi ki, bir-iki gün dǝ keçsin, görsün nǝ olur. Gesǝnin bir vaxtı bir dǝ 

yuxuda gördü ki, bir dişi laxlayıb, ağzı qan ilǝ doldu. Sǝksǝnib, yuxudan ayıldı. 

Elǝ bir nǝ`rǝ çǝkdi ki, bütün dǝlilǝr yuxudan qalxdılar. 

 Koroğlu dǝlilǝri yanında görǝndǝ aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 At belinǝ dǝlilǝrim, 

 Sizǝ qurban san, yerisin!.. 

 Tutulubdu Dǝmirçioğlu, 

 İgid pǝhlivan yerisin!.. 

 

 Yağılar çǝksin amanı, 

 Gözüm görmǝsin yamanı, 

 Leş-leşǝ verǝk düşmanı 

 Axsın, qızıl qan yerisin?.. 

 

 Qoç Koroğlu gǝlǝr suşa, 

 Polad qalxan tutar başa, 

 İgidlǝr dursun savaşa, 

 Qıran sultan, xan, yerisin!.. 

 

 Dǝlilǝr işi belǝ görǝndǝ yaraqlanıb atlandılar. Koroğlu özü dǝ misri qılınsı 

belinǝ bağladı, qalxan asdı, nizǝ götürdü, sıçrayıb tǝrlan kimi Qıratın belinǝ 

qondu. Çǝnlibeldǝn ildırım kimi endilǝr. Üz tutub Ərzruma getdilǝr. Dağları, 

daşları üz elǝdilǝr, dǝrǝlǝri, tǝpǝlǝri düz elǝdilǝr. Gǝlib Ərzruma çatdılar. 

 Sǝfǝr paşa, o gündǝn ki Dǝmirçioğlunu tutmuşdu, hǝr gün yanına gǝlib 

Telli xanımın yerini soruşurdu. 

 Dǝmirçioğlu da hǝr dǝfǝsindǝ ona savab verirdi ki: 
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- Sǝfǝr paşa, mǝnim adım Dǝmirçioğludur, özüm dǝ Koroğlu dǝlisiyǝm. Biz 

ölǝrik, düşmǝnǝ sirr vermǝrik. Sǝn bir dǝ Telli xanımı görmǝyǝsǝksǝn. 

 Sǝfǝr paşa da hǝr gün onu yeddi pǝhlivana döydürüb, sonra da dǝrisindǝn 

bir qarış soydurub, yerinǝ saman tǝpdirirdi. 

 Belǝ-belǝ bir neçǝ gün keçdi. Qasid xotkardan xǝbǝr gǝtirdi ki: «Sǝfǝr 

paşa, Koroğlunun dǝlisini tutdurmusan, namǝm sǝnǝ çatan kimi onu dar 

ağasından asıb, xǝbǝrini mǝnǝ gǝtirǝrsǝn. Özün dǝ qoşunu hazırla, yaxın 

zamanda Koroğlunun üstünǝ yeriş elǝyǝsǝyik». 

 Sǝfǝr paşa namǝni alan kimi sar çǝkdirib hamıya xǝbǝr verdi ki: «pǝhlivan 

meydanına yığılın, koroğlunun dǝlisini dara çǝkǝsǝyǝm». 

 Koroğlugil o zaman gǝlib Ərzruma çatdılar ki, hamı pǝhlivan meydanına 

yığılmışdı. Koroğlu işi belǝ görǝndǝ şǝhǝrin kǝnarında atdan düşdü, paltarını 

dǝyişdi, bir aşıq paltarı geydi, bir saz da götürüb dǝlilǝrǝ dedi: 

 - Biz şǝhǝrǝ belǝ girsǝk, işi bilib Dǝmirçioğlunu tǝlǝf elǝrlǝr. Siz burada 

dayanıb mǝni gözlǝyin. 

 Elǝ ki mǝn nǝrǝ çǝkdim, onda özünüzü qoşuna vurun!  

 Bunu deyib özü pǝhlivan meydanına yollandı. Koroğlu o vaxt pǝhlivan 

meydanına yetişdi ki, sǝlladlar dar ağasını hazırlayırdılar. Koroğlu baxdı ki, 

meydanın ortasında torpaqdan bir tǝpǝ düzǝldiblǝr. Dar ağasını da tǝpǝnin 

üstündǝ qurublar. 

 Xotkarın namǝsi gǝlǝndǝn sonra Sǝfǝr paşa arxayınlamışdı. Xotkar 

yazmışdı ki, qoşun hazırlayır, Çǝnlibelǝ yeriş olasaq. Odur ki, Sǝfǝr paşa day 

Koroğludan qorxmurdu. İndi Dǝmirçioğlunu elǝ öldürmǝk istǝyirdi ki, 

Koroğlunun ürǝyinǝ dağ çǝksin. Bu torpaq tǝpǝni dǝ onun üçün hazırlamışdı. 

Adını da qoymuşdu Çǝnlibel. Dǝmirçioğlunu ǝlǝ salıb deyirdi ki, sǝni, Çǝnlibeldǝ 

asasağam. 

 Sǝfǝr paşa Koroğlunu çiynindǝ saz görsǝk çağırdı ki: 

 - Əyǝ, yanşaq, yaxşı gǝlibsǝn. Bu gün bizim bayramımızdır. Gǝl, sǝn dǝ bir 

az çal, oxu! 

 Koroğlu dedi: 

 - Hǝmişǝ bayramda olasan, paşa! Ansaq bu hansı bayramdır? 

 Paşa lovğalana-lovğalana dedi: 
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 - Yanşaq, Koroğlunu tanıyırsanmı? 

 Koroğlu dedi: 

 - Tanıyıram, paşam! Çox qansız adamdır. 

 Paşa dedi: 

 - Odur, bax! Onun bir dǝlisini tutdurmuşam. İndi asdırasağam. Bayram 

onun bayramıdır. 

 Koroğlu belǝ baxanda gördü meydanın başında Dǝmirçioğlunu zǝnsirǝ 

çǝkiblǝr. Qıçlarının dǝrisini elǝ soyublar ki, parça-parça sallanır. Rǝngi ağappaq 

ağarıb, elǝ bil ki, eyni meyit rǝngidi. Hirs Koroğlunun tǝpǝsinǝ vurdu. Bir istǝdi ki, 

elǝ ǝlini uzadıb tutsun paşanın xirtdǝyindǝn, çǝkib çǝçǝnǝyini ayırsın. Bir dǝ 

fikirlǝşdi ki, dǝlilǝr hǝlǝ uzaqdadır, elǝ elǝsǝ ara qarışar. 

 Paşa başının adamları ilǝ Dǝmirçioğlunun yanına gǝldi. Koroğlu da gǝlib 

bir az aralı dayandı. Dǝmirçioğlu o qǝdǝr qan itirmişdi ki, huşu başında deyildi. 

 Paşa ayağı ilǝ onu vurub dedi: 

 - Yarım saatlıq ömrün qalıb. Bax, o dağı görürsǝn ki? Yarım saatdan sonra 

sǝni orada dara çǝkdirǝsǝyǝm. 

 Dǝmirçioğlu bunu eşidib gözlǝrini yumdu, üzünü dǝ o yana çevirdi. 

 Paşa dedi: 

 - Sǝn gǝl, inad olma! Telli xanımın yerini de, sǝni buraxım, çıx, get! 

 Dǝmirçioğlu Sǝfǝr paşanın savabında dedi: 

 - Sǝfǝr paşa, hǝr gün bu sözü mǝnǝ niyǝ deyirsǝn? 

Mǝn Koroğlu dǝlilǝrindǝnǝm. Biz ölǝrik, yağıya sirr vermǝrik. Telli xanım 

çoxdan Çǝnlibeldǝdir. 

 Bu yerdǝ Koroğlu özünü saxlaya bilmǝdi. Sazı döşünǝ basıb dedi:  

 

 Dǝmirçioğlu, dǝlilǝrim 

 Qisasını alar indi. 

 Sultana, paşaya, xana 

 Misri qılıns çalar indi. 

 

 Dǝmirçioğlu Koroğlunun sǝsini eşitsǝk dik gözlǝrini açdı. İstǝdi qalxsın, 

Koroğlu ona göz basıb dedi: 
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 Olum mǝn sǝnin qurbanın, 

 Mǝrd igidsǝn, qıydın sanın, 

 Somǝrd dǝlilǝr duşmanın 

 Yanar oda qalar indi. 

 

 Uyma yağının felinǝ. 

 Gǝrǝk Koroğlu bilinǝ. 

 Qızıb Ərzrum elinǝ 

 Bir vǝlvǝlǝ salar indi. 

 

 Sǝfǝr paşa soruşdu: 

 - Yanşaq, o sǝni görsǝk ayağa durmaq istǝdi. Yoxsa bir birinizi 

tanıyırsınız? 

 Koroğlu dedi: 

 - Tanıyıram, paşam. Bu heyvǝrǝ oğlu heyvǝrǝ bir dǝfǝ mǝni soyub bütün 

var-yoxumu ǝlimdǝn alıb. 

 Paşa dedi: 

 - Eybi yoxdur. O mǝnǝ dǝ az dağ çǝkmǝyib. İndi qisasımızı alarıq. 

 Koroğlu dedi: 

 - Paşa sağ olsun! Sinǝmǝ üç xanǝ söz gǝlib, isazǝ ver, onu deyim. 

 Paşa isazǝ verdi. Aldı Koroğlu dedi: 

 

 Sǝfǝr paşa, bu gün qisas günüdü, 

 Müxǝnnǝt ölkǝsi gǝrǝk talana!.. 

 Mǝrd igidlǝr qovğa günü düşǝndǝ 

 Şǝrbǝt deyib öz qanına yalana!.: 

 

 Dǝmirçioğlu başa düşdü ki, Koroğlu ona işarǝ edir, ona ürǝk-dirǝk verir. 

Dedi: 

 - Paşa, mǝni öldürǝsǝksiniz. Heç olmazsa sazımı verin, onun savabını 

verim, sonra ölüm. 
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 Dǝmirçioğlunun sazını verdilǝr. Alıb sazı döşünǝ basdı, dedi: 

 

 Çǝnlibeldǝn Ərzruma gǝlǝndǝ 

 Sǝfǝr paşa düşdü mǝnim dǝstimǝ. 

 Axtardım şikarı, yerindǝ tapdım, 

 Qoymadılar tez yetirǝm dostuma. 

 

 Koroğlu dedi: 

 

 Sam yeli tǝk üstlǝrindǝn ǝsǝndǝ, 

 Dava günü öz sanından küsǝndǝ, 

 Misri qılıns kǝllǝlǝri kǝsǝndǝ 

 Bağırsaqlar sǝmdǝklǝrǝ dolana. 

 

 Aldı Dǝmirçioğlu dedi: 

 

 Aslan kimi mǝrd meydanda dururdum, 

 Hǝr tǝrǝfǝ misri qılıns vururdum, 

 Əsgǝrlǝri, paşaları qırırdım, 

 Namǝrd ǝyyar dǝrman sǝpdi üstümǝ. 

 

 Koroğlu dedi: 

 

 Eşitginǝn Koroğlunun sözünü, 

 Mǝn bilirǝm ǝyrisini, düzünü, 

 Birsǝ görsǝt Telli xanım üzünü, 

 Könül silvǝlǝnǝ, san havalana. 

 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 

 Axtardığın bir pünhanda yatıbdır, 

 Düşmanlarım mǝtlǝbinǝ çatıbdır, 
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 Sǝfǝr paşa indi mǝni tutubdur, 

 İstǝyir ki, saman tǝpǝ pustuma. 

 

 Axır xanǝlǝrdǝn Sǝfǝr paşa şübhǝlǝndi. Gördü yox, bunlar düşmǝn kimi 

danışmırlar. Yavaşsa yanındakı pǝhlivanlardan birinǝ pıçıldadı ki: 

 - Bu adamdan mǝnim gözüm su içmir. Deyǝsǝn, bu da Çǝnlibeldǝn 

gǝlǝndi. Hazır olun, bunu tutmaq lazımdır. 

 Ondan üzün Koroğluya tutub dedi: 

 - Yanşaq, indi de görüm sǝn özün kimsǝn? Kimin yanşağısan? 

 Sǝfǝr paşa istǝyirdi ki, onu xam salsın. Ta ki pǝhlivanlar hazırlansınlar.  

Amma Koroğlu da mǝsǝlǝni başa düşmüşdü, dedi: 

 - Paşam sağ olsun! Qulaq as, indi deyim mǝn kimǝm. 

 

 Qul deyǝrlǝr qulun boynun burarlar, 

 Qullar qabağında gedǝn tirǝm mǝn. 

 Hesabiyǝ dağ da olsam ǝyillǝm, 

 Bǝdhesaba yaman kinligirǝm mǝn. 

 

 Qırram qoşununu xaki-pay kimi, 

 Bir qılıns vuraram Əmiray kimi, 

 Mǝn soşmuşam boz-bulanıq çay kimi, 

 İnanma ki, neçǝ ilǝ sönǝm mǝn. 

 

 Koroğlu da yatıb-yatıb oyanmış, 

 Misri qılıns qızıl qana boyanmış, 

 Mǝn poladam, dǝmirçidǝ dayanmış, 

 Şişǝ döylǝm ǝl dǝyǝndǝ sınam mǝn. 

 

 Sözü qurtarıb Koroğlu bir dǝli nǝ`rǝ çǝkdi. Dǝlilǝr hǝr tǝrǝfdǝn töküldülǝr. 

Burada bir savaş oldu, bir savaş oldu ki, ruzigarın gözü hǝlǝ belǝ bir savaş 

görmǝmişdi. Koroğlu masal vermǝyib Sǝfǝr paşanı tutdu. Qoşundan qırılan qırıldı, 

qırılmayan da Sǝfǝr paşanı tutulmuş görüb davadan ǝl çǝkdi. 
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 Koroğlu hökm elǝdi ki, Dǝmirçioğlunu açıb Sǝfǝr paşanı onun yerindǝ 

zǝnsirǝ vursunlar. Dǝlilǝr Dǝmirçioğlunun yanına gǝldilǝr. Baxdılar ki, 

Dǝmirçioğlu lap ǝldǝn düşüb, Koroğlu onu belǝ görǝndǝ ürǝyi qubar elǝdi. 

 Aldı, görǝk ona nǝ dedi: 

 

 Mǝlul-mǝlul nǝ baxırsan, 

 Dǝmirçioğlu, Dǝmirçioğlu?! 

 Sanım odlara yaxırsan, 

 Dǝmirçioğlu, Dǝmirçioğlu?! 

 

 Dost dostdan aralı gǝrǝk, 

 Qovğaya varalı gǝrǝk, 

 İgidlǝr yaralı gǝrǝk, 

 Dǝmirçioğlu, Dǝmirçioğlu!.. 

 

 Qoç Koroğlu eylǝr savaş, 

 Kǝsǝr, tökǝr çox qanlı baş, 

 Telli xanım sǝnǝ peşkaş. 

 Dǝmirçioğlu, Dǝmirçioğlu!.. 

 

 Dǝmirçioğlu Telli xanımın adını eşidǝndǝ gözlǝrini açdı. 

 Dedi: 

 - Koroğlu, Telli xanım mağaradadı. Adam göndǝr gedib gǝtirsinlǝr. 

 Dǝli Hǝsǝn mağaranın yerini-yurdunu öyrǝnib, dǝlilǝrdǝn dǝ bir neçǝsini 

götürdü, gedib Telli xanımı gǝtirdi. 

 Dǝmirçioğlu Telli xanımı görsǝk dedi: 

 

 Ədǝb ilǝ, ǝrkan ilǝ, 

 Telli gǝlir qarşımıza. 

 Mǝn qurbanam o dildara, 

 Əsǝb gǝlir tuşumuza. 
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 Durub daldada baxanda, 

 Sanım odlara yaxanda, 

 Yarın seyrinǝ çıxanda, 

 Nǝ xoş gǝlir xoşumuza. 

 

 Dǝmirçioğlu, nǝ olasaq!.. 

 Bülbül ölsǝ gül solasaq, 

 Qadir mövladan gǝlǝsǝk 

 Nǝ yazılıb başımıza. 

 

 Dǝmirçioğlunun sözü Koroğluya yaman ǝsǝr elǝdi. 

 Dedi: 

 - Dǝmirçioğlu, qorxma, dünyanı dağıdaram, sǝni ölmǝyǝ qoymaram. 

 Sonra Sǝfǝr paşaya üzünü tutub dedi: 

 - Düş qabağıma. Gǝrǝk sǝni özüm öz ǝlimlǝ bu dar ağasından asam. 

 Bunu deyib Koroğlu Qıratı mindi, Sǝfǝr paşanı qabağına saldı. Tǝpǝnin 

ǝtrafında onu dörd dolandırmağa başladı. 

 Dedi: 

 - Sǝn mǝnim dǝlimi bu dağda asdırmaq istǝyirdin. İndi dolan bu dağı. 

 Onda sazı döşünǝ basdı, dedi: 

 

 Qoymam qala Sǝfǝr paşa, 

 Sǝndǝ bu dağı, bu dağı... 

 Çǝkdin çal-çarpaz sinǝmǝ 

 Sǝn dǝ bu dağı, bu dağı... 

 

 Tutdurmuş idin dǝlimi, 

 Sındırmış idin belimi, 

 Satın gǝzirdin ölümü 

 Sǝn dǝ bu dağı, bu dağı... 

 

 Dǝlimi saldın zindana, 
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 Bais oldun nahaq qana, 

 Namǝrdliklǝ vurdun sana 

 Sǝn dǝ bu dağı, bu dağı... 

 

 Asışdırdın as aslanı, 

 Qılıns qanında paslanı, 

 Qoymam, qırram bǝyi, xanı, 

 Sǝn dǝ bu dağı, bu dağı... 

 

 Koroğluyam saldım talan, 

 Özün öz qanına yalan, 

 Qırat döşündǝ dörd dolan 

 Sǝn dǝ bu dağı, bu dağı... 

 

 Koroğlu Sǝfǝr paşanı dar ağasına gǝtirǝndǝ Telli xanım irǝli gǝlib yaylığını 

onun ayağının altına atdı. 

 Dedi: 

 - Qoç Koroğlu, qardaşımı mǝnǝ bağışla! 

 Koroğlu Sǝfǝr paşanı buraxdı. Ansaq dedi: 

 - Sǝfǝr paşa, get, sǝni Telli xanıma bağışladım, amma bir dǝ girimǝ 

keçsǝn, öldürǝsǝyǝm. 

 Ondan sonra hay vurdu, dǝlilǝr atlandılar. Dǝli Hǝsǝn Sǝfǝr paşanın 

kǝsavǝsini tapıb gǝtirdi. Dǝmirçioğlu ilǝ Telli xanımı kǝsavǝyǝ qoyub yola 

düşdülǝr. 

 Az getdilǝr, çox getdilǝr, yolun bir yarısında Koroğlu Dǝli Hǝsǝnǝ dedi: 

 - Gedǝk, görǝk Dǝmirçioğlu nesǝdir? 

 Gǝlib gördülǝr ki, Telli xanım ǝylǝşib kǝsavǝnin içindǝ, Dǝmirçioğlunun da 

başını alıb dizinin üstünǝ. 

 Koroğlu soruşdu: 

 - Telli xanım, Dǝmirçioğlu nesǝdir? 

 Dǝmirçioğlu sǝsǝ gözlǝrini açıb dedi: 
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 - Koroğlu, qorxma, daha mǝnǝ ölüm yoxdur. Ansaq sǝn elǝ bilmǝ ki, mǝn 

qorxaqlıq elǝmişǝm, ya düşmǝnlǝ basara bilmǝmişǝm. 

 Qalxıb Telli xanıma söykǝndi, dedi: 

 

 Qoşun gǝlib sǝf-sǝf olub düzüldü, 

 Halay vurub gǝldi mǝnim üstümǝ. 

 San Koroğlu, öz sanımdan qorxmadım, 

 Qorxum oldu zǝfǝr dǝyǝ dostuma. 

 

 Axırasan mǝn mǝrdana durmuşam, 

 Qoşunundan ǝl tutanın qırmışam, 

 Bir diz üstǝ qırx nǝfǝrin vurmuşam, 

 Ox-yay dǝyib, yara salıb şǝstimǝ. 

 

 Dǝmirçioğlu hey çağırdı kǝrimi, 

 Dost yoluna qoymuş idim sǝrimi, 

 Sǝfǝr paşa soydururdu dǝrimi, 

 Qǝsdi buydu saman tǝpǝ pustuma. 

 

 Qǝrǝz, dǝstǝ nǝ durdu, nǝ dǝ dinsǝldi, gǝlib Çǝnlibelǝ çatdı. 

 Nigar xanım qabağa çıxdı. Dǝlilǝrlǝ, Koroğlu ilǝ görüşdü. Telli xanıma xoş 

gǝldin elǝdi. Dǝmirçioğlunu yaralı görǝndǝ özünü saxlaya bilmǝyib ağladı. 

Koroğlu Nigarın yanına gǝldi, aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 Ağlama alagöz Nigar! 

 Dǝmirçioğlu sağalasaq. 

 Bağrıma basma göz, Nigar!.. 

 Dǝmirçioğlu sağalasaq. 

 

 Çǝnlibeldi mǝnǝ pǝnah, 

 Tapdıraram hǝkim, sǝrrah,  

 Köksünü ötürüb çǝkmǝ ah. 
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 Dǝmirçioğlu sağalasaq. 

 

 Koroğlu heç ǝymǝz boyun, 

 Tutasam Telliylǝn toyun, 

 Kǝsǝsǝm tunsu, qoç, qoyun, 

 Dǝmirçioğlu sağalasaq. 

 

 Deyirlǝr ki, Koroğlunun kimyagǝr Dǝrviş adında bir hǝkim dostu var idi. 

Çağırıb, Dǝmirçioğlunu haman Kimyagǝr Dǝrvişǝ tapşırdı. Dava, dǝrman... 

Dǝmirçioğlu sağalıb durdu ayağa. Nigar xanım Çǝnlibeldǝ bir mǝslis düzǝldib, 

yaxşı bir toy elǝdi. Telli xanımı Dǝmirçioğluya verdilǝr.  

 

 

E Y V A Z I N    Ç Ə N L İ B E L Ə   G Ə T İ R İ L M Ə Y İ 

 

Yaz tǝzǝsǝ açılmışdı. Çǝnlibel yenǝ dǝ gülǝ, nǝrgizǝ boyanmışdı. Bulaqlar 

qayır-qayır qaynayır, ürǝklǝr oyur-oyur oynayırdı. Dǝlilǝrin nǝ`rǝsi yenǝ dǝ 

Çǝnlibeli başına götürmüşdü. 

 Koroğlu Dǝli Mehtǝri götürüb atları, ilxıları gözdǝn keçirmişdi, Kosa Sǝfǝri 

yanına alıb Yağı qoruğunu gǝzmişdi. Tanrıtanımazı çağırıb, bǝndǝrgahları, 

qaraulxanaları yoxlamışdı. Dǝli Hǝsǝn dǝlilǝrin hamısını nizama düzüb onun 

yanına gǝtirmişdi. 

 Koroğlu hǝr şeyi öz qaydasında görǝndǝn sonra Çǝnlibeldǝ kef mǝslisi 

qurdurdu. 

 Saqi tuluqları mǝslisin ortasına sürüyüb badǝ gǝzdirirdi. 

 Koroğlu qara bığların altından bir-iki badǝ keçirǝndǝn sonra dönüb aşıq 

Sünuna baxdı. 

 Deyirlǝr ki, Koroğlu belǝ dönüb baxanda day aşıq Sünunda sorğu-sual 

olmazdı. O saat ǝlini üçtelli saza atıb ortaya çıxardı. 

 Aşıq Sünun sazı döşünǝ basıb, bir-iki ağız deyǝndǝn sonra üzün 

Koroğluya tutdu. Min yerdǝn «Afǝrin!.. Sǝd afǝrin!..» dedilǝr. Koroğlunun ürǝyi 

atdandı, ǝlini badǝyǝ atanda Nigar xanım dǝrin bir ah çǝkdi. Koroğlu badǝni 
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saxladı. Dönüb yanında oturan Nigar xanıma baxdı. Gördü Nigar xanım elǝ 

qǝmgindir, elǝ qǝmgindir ki, day nesǝ. Qara qaşlar çatılıb, gözlǝr doluxsunub, 

elǝdi ki, elǝ bir haya bǝnddi. Koroğlu dedi: 

 - Nigar xanım, niyǝ belǝ qǝmlisǝn? 

 Nigar savab vermǝdi. Koroğlu bir dǝ soruşdu. 

 Nigarın ala gözlǝrindǝn damsı-damsı yaş gillǝnib, lalǝ yanaqlardan aşağı 

gǝldi. Koroğlu ǝlindǝki badǝni yerǝ qoydu. 

 Dǝlilǝr Nigarın xatırını çox istǝyirdilǝr. Şübhǝlǝndilǝr ki, bǝlkǝ Koroğlu 

onun ürǝyinǝ dǝyib. Odur ki, yerbǝyerdǝn qalxdılar: «Nigar xanım, gǝrǝk dǝrdini 

bizǝ deyǝsǝn. Bǝs biz burada ölmǝmişik ki, sǝn qǝm-qüssǝ çǝkǝsǝn». Nigar işi 

belǝ görǝndǝ ürǝyi kövrǝklǝndi, üzünü Koroğluya tutub dedi: 

 

 Qǝm-qüssǝm başımdan aşıb, 

 Mǝn tǝk dǝrdǝ dalan yoxdu. 

 Ah çǝkmǝkdǝn bağrım bişib, 

 Birsǝ yada salan yoxdu. 

 

 Nesǝ baxım ev-eşiyǝ, 

 Yaralı könlüm üşüyǝ, 

 Toz bürümüş boş beşiyǝ, 

 Şirin layla çalan yoxdu. 

 

 Çǝnlibeldǝ qar görünür, 

 Güllǝr mǝnǝ xar görünür, 

 Günüm ahü-zar görünür, 

 Bir qaydıma qalan yoxdu. 

 

 Tutun mǝslisdǝ yasımı, 

 Geymişǝm qǝm libasımı, 

 Bu fǝlǝkdǝn qisasımı, 

 Nǝ zamandı alan yoxdu. 
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 Sǝnǝ deyim ǝr Koroğlu, 

 Kǝsirsǝn dağlarda yolu, 

 Bir çarǝ söylǝ, nǝ olu? 

 Dǝrdǝ çarǝ qılan yoxdu. 

 

 Dǝlilǝr sǝnǝ düzülǝr, 

 Əlim ǝlindǝn üzülǝr, 

 Bağman ölsǝ, bağ pozular, 

 Mǝn tǝk gülü solan yoxdu. 

 

 Çǝnlibeli güllǝr bǝzǝr, 

 Güllǝr saralsa kim üzǝr? 

 Hǝr quş balasıynan gǝzǝr, 

 Niyǝ sǝnin balan yoxdu? 

 

 Koroğlusan, hay salarsan, 

 Paşalardan bas alarsan, 

 Neçǝ şǝhǝrlǝr talarsan, 

 Sǝn tǝk şǝhri talan yoxdu. 

 

 Nǝ dǝrd olsa mǝni tapar, 

 Sonsuzluq bir yanım çapar. 

 Yarılğan uçar, toz qopar. 

 Görǝrsǝn ki, qalan yoxdu. 

 

 Nigarı dǝrdǝ gǝtirǝn, 

 Sǝsǝdin qǝbrǝ yetirǝn, 

 Koroğlu namın götürǝn, 

 Yurdunda son olan yoxdu. 

 

 Ustad deyir ki, Koroğlunu heç kǝs ağlayan görmǝmişdi. Amma Nigarın 

sözündǝn sonra Koroğlu elǝ oldu, elǝ oldu ki, Nigarın ağlamağı yaddan çıxdı. 
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 Aşıq Sünunun ürǝyi tab gǝtirmǝdi. Sazını döşünǝ basıb dedi: 

 

 Bürüyüb alǝmi şanın, şöhrǝtin, 

 Bir de, qoç Koroğlu, nǝdǝn mǝlulsan? 

 Adın çǝkilǝndǝ titrǝyir yağı, 

 Bir de, qoç Koroğlu, nǝdǝn mǝlulsan? 

 

 Dǝlilǝr yeriyir, alaylar bükür, 

 Düşmanlar ǝlindǝn dad, hǝzǝr çǝkir, 

 Quşlar qanad salır, şahlar tük tökür, 

 Bir de, qoç Koroğlu, nǝdǝn mǝlulsan? 

 

 Dağların başından keçǝmmir karvan, 

 Ovsarı ǝlindǝ ağlayır sarvan, 

 Tasirlǝr ǝlindǝn çǝkirlǝr aman, 

 Bir de, qoç Koroğlu, nǝdǝn mǝlulsan? 

 

 Nǝ`rǝndǝn meşǝdǝ ǝsir aslanlar, 

 Zǝrbindǝn titrǝyir xotkarlar, xanlar, 

 Sǝnǝ baş ǝyirlǝr bǝylǝr, sultanlar, 

 Bir de, qoç Koroğlu, nǝdǝn mǝlulsan? 

 

 Qıratın üstündǝ dili tǝng olan, 

 Paşalar varına talanlar salan, 

 İskǝndǝr tǝk sudan bas-xǝras alan, 

 Bir de, qoç Koroğlu, nǝdǝn mǝlulsan? 

 

 Çǝnlibeldǝ ağır mǝslislǝr quran, 

 Tunçular döşlǝyǝn, öyǝşlǝr qıran, 

 Ayaqlarda ǝsǝn, başlarda duran, 

 Bir de, qoç Koroğlu, nǝdǝn mǝlulsan? 
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 Koroğlunun köhnǝ yarası tǝzǝlǝndi. Aşıq Sünunun sazını ǝlindǝn alıb, 

bağrına basdı. Dedi: 

 

 Sǝnǝ deyim, aşıq Sünun, 

 Gözlǝrimdǝ yaş inildǝr, 

 Bir igid oğul usundan 

 Şeş atanda beş inildǝr. 

 

 Telli Nigar mǝlul durar, 

 Əl qoynunda, boynun burar, 

 Mücganın sinǝyǝ vurar, 

 Göz oxşayar, qaş inildǝr, 

 

 Könlümü namǝrdlǝr yıxsa, 

 Polad qolçaq qolum sıxsa, 

 Misri qılıns qından çıxsa. 

 Leş sǝrilǝr, baş inildǝr. 

 

 Soşdu, dǝli könül soşdu, 

 Mövs verdi, kǝllǝdǝn aşdı, 

 Bir meşǝyǝ ki, od düşdü, 

 Quru yanar, yaş inildǝr. 

 

 Koroğluyam, sözüm çoxdu, 

 Sözlǝrim peykanlı oxdu, 

 Hansı igidin sonu yoxdu, 

 Osaq sönǝr, daş inildǝr. 

 

 Aşıq Sünun bilirdi ki, Koroğlunun uşağı olmur. Deyilǝnlǝrǝ görǝ o, bir dǝfǝ 

savanlıqda Alasalar dağında bǝrk dara düşüb, yeddi gün, yeddi gesǝ mansırada 

qalmışdı. Ondan sonra day uşağı olmurdu. İndi işi belǝ görǝndǝ bu ǝhvalat aşıq 

Sünunun yadına düşdü. 
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 Dedi: 

 - Koroğlu, buna görǝ sǝn heç mǝlul olma! Sǝnin mǝnim kimi aşığın var. 

Dünya ki var, mǝnim ayağımın altında sini kimidi. Gedǝrǝm, gǝzǝrǝm, dolanaram, 

Rüstǝm kimi igid, Yusif kimi gözǝl bir oğlan taparam, gǝlib sǝnǝ xǝbǝr verǝrǝm, 

gǝtirib özünǝ oğul elǝrsǝn. 

 Aşıq Sünunun bu fikrinǝ hamı afǝrin dedi. Aşıq Sünun geyindi, kesindi, pul 

götürdü, qızıl götürdü, sazını da çiyninǝ salıb yola düzǝldi. 

 Dağlar aşdı, dǝrǝlǝr keçdi. Neçǝ-neçǝ oymaqlar, neçǝ-neçǝ kǝndlǝr, 

şǝhǝrlǝr gǝzdi. Hǝr yerdǝ mǝslislǝr qurdu, dövranlar açdı, çox oğlanlar gördü, çox 

igidlǝr sınadı, amma Koroğluya, Nigara layiq oğul tapa bilmǝdi. Hǝr yerdǝn, hǝr 

torpaqdan keçib axırda gǝlib Tǝkǝ-Türkmanda bir obaya çıxdı. Baxdı ki, budur 

çoban-çoluq sahal-sumru sürünü, malı döşlǝrdǝn töküb obaya gǝtirirlǝr. Savanlar 

aşıq Sünunu saz çiynindǝ görsǝk tutdular yaxasından ki, bǝs yaxşısa gǝlib 

çıxıbsan, kǝnddǝ toy var, gǝrǝk sǝni toya aparaq. 

 Aşıq Sünuna da elǝ belǝ bir mǝslis lazım idi. Qoşulub onlara birbaş kǝndǝ 

getdi. 

 Axşam toy mǝslisi quruldu. Toy yiyǝsi dövlǝtli bir adam idi. Türkmanın 

adlı-sanlı igidlǝri, ağsaqqal, qarasaqqalları, qızları, gǝlinlǝri, pǝpǝ deyǝndǝn 

mǝmǝ yeyǝnǝ qǝdǝr hamısı toya gǝlmişdi. 

 Yemǝk-içmǝkdǝn sonra aranı açıb, aşıq Sünunu ortaya çıxartdılar. Aşıq 

ustadlardan bir-iki ağız demişdi ki, toybǝyi üzünü ona tutub soruşdu: 

 - Aşıq, sǝn bizim yerlǝrin adamına oxşamırsan. Bir de görǝk, haradan gǝlib 

haraya gedǝnsǝn? Kimin aşığısan? 

 Aşıq Sünun dedi: 

 - Mǝn adı dillǝrdǝ dastan olan qoç Koroğlunun aşığı Sünunam. 

Çǝnlibeldǝn gǝlirǝm. 

 İgidlǝrdǝn biri Koroğlunun adını eşidib dedi: 

- San aşıq, qurban olum sǝnǝ, bir az Koroğludan de! Onu çox igid deyirlǝr. 

 Aşıq Sünun gördü fürsǝtdi. O belǝ fürsǝtlǝri ǝldǝn vermǝzdi. Hǝr yerdǝ ki, 

dövran açdı, hökmǝn gǝrǝk bir bǝhanǝ salıb Koroğludan deyǝ idi, onun 

igidliyindǝn, mǝrdliyindǝn, bǝylǝrlǝ, paşalarla düşmǝnliyindǝn oxuyaydı. Aşıq 
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Sünun belǝ çox say-seçmǝ igidlǝrin Çǝnlibelǝ gǝlmǝyinǝ, dǝlilǝrǝ qoşulmağına 

sǝbǝb olmuşdu. Odur ki, indi dǝ fürsǝt bilib sazı döşünǝ basdı: 

 

 İgidlǝr oylağı o Çǝnlibeldǝ, 

 Daşdan qala quran qoç Koroğludur. 

 Kinli paşalara meydan oxuyan, 

 Çox köhlǝnlǝr yoran qoç Koroğludur. 

 

 Düşmanın üstünü quş tǝk aldıran; 

 Aslanlar dişindǝn ovlar saldıran, 

 Xaqanlar başına şeşpǝr çaldıran, 

 Qulas qollar buran qoç Koroğludur. 

 

 Dağları, daşları duman bürüsǝ, 

 Qılınslar pas atıb qında çürüsǝ, 

 Misir, İstambul, Şam tamam yerisǝ, 

 Tǝk qabaqda duran qoç Koroğludur. 

 

 Qayada tor qurub tǝrlanlar tutan, 

 Yüz yağını birdǝn qol-qola çatan, 

 Ərǝb at döşünǝ sǝrdarlar qatan, 

 Ər bağırlar yaran qoç Koroğludur. 

 

 Sünun, ǝylǝşiblǝr ǝrlǝr qarşında, 

 Alaylar boşlanar tǝr savaşında, 

 Yeddi min yeddi yüz dǝli başında, 

 Şahlar üstǝ varan qoç Koroğludur. 

 

 Aşıq Sünun sözünü qurtarsaq toybǝyi qışqırdı: 

 - Mǝni istǝyǝn Koroğlunun aşığına xǝlǝt!.. 
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 O qǝdǝr xǝlǝt, o qǝdǝr nǝmǝr yığıldı ki, hǝdsiz, hesabsız. Amma aşıq 

Sünunun adǝti deyildi. Heç yerdǝ yığılan nǝmǝri, verilǝn xǝlǝti götürmǝzdi. Yenǝ 

dǝ heç bir şey götürmǝyib dedi: 

 - Mǝn Koroğlu aşığıyam. Pula, nǝmǝrǝ ehtiyasım yoludur. Biz öz varımızı, 

dövlǝtimizi fağır-fuğaraya paylayırıq. Bunları da mǝn bu yerin çoban çoluğuna 

bağışlayıram. 

 Bunu deyib yenǝ dǝ sazı, döşünǝ basdı ki, Koroğludan desin, toybǝyi onu 

saxlayıb dedi: 

 - Aşıq, bir az da bizim yerin igidlǝrindǝn oxu! 

 Aşıq Sünun dedi: 

 - Başına dönüm, ustad deyib ki, aşıq gördüyünü çağırar. Mǝn sizin yerin 

igidlǝrini görmǝmişǝm, tanımıram, onlardan nesǝ oxuyum? Əgǝr mǝslisdǝ belǝ 

igid varsa, qoy dursun, baxım, tanıyım, sonra da özünǝ layiq tǝ`rifini deyim. 

Bu söz aşıq Sünunun ağzından çıxan kimi mǝslisǝ bir hay-küy düşdü. Hǝr 

tǝrǝfdǝn başladılar ki, «Qǝssaboğlu Eyvaz ortalığa çıxsın». Sǝs-küy qarışdı bir-

birinǝ. Aşıq Sünun göz gǝzdirdi ki, görsün bu Qǝssaboğlu Eyvaz nesǝ adamdı. 

Amma nǝ qǝdǝr gözlǝdisǝ heç kǝs yerindǝn tǝrpǝnmǝdi. Axırda toybǝyi üzünü öz 

yasavullarına tutub soruşdu: 

 - Qǝssaboğlu Eyvaz niyǝ durmur? 

 Dedilǝr: 

 - Xan sağ olsun, deyir ki, Türkman doludu igidlǝ, mǝn onların yanında 

nǝyǝm ki, ortaya çıxam? 

 Toybǝyi üzünü mǝslisin o biri başına tutub dedi: 

 - Eyvaz, sǝn bizǝ ağsaqqallıq elǝmǝ! Kimin ortalığa çıxmalı olduğunu biz 

bilirik. Dur, çıx ortaya! 

 Aşıq Sünun baxdı ki, mǝslisin lap başından bir oğlan durdu ayağa, bir 

oğlan durdu ki, heç Yusif onun ǝlinǝ su da tökmǝyǝ layiq deyil. Bu elǝ bir oğlandı 

ki, boy, buxun, qaş, göz, elǝ bil ki, qüdrǝtin qǝlǝmi ilǝ çǝkilmiş bir şǝkildi durub. 

Aşıq Sünun baxdı ki, axtardığını tapıb. Qoç Koroğluya, telli Nigara layiq oğlan elǝ 

budur ki var. Sevindiyindǝn bilmǝdi ki, yerdǝdi, ya göydǝdi. Suşa gǝlib aldı, görǝk 

nǝ dedi: 
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 Mǝslis başında durubsan, 

 Kimǝ çatar soyun, Eyvaz?! 

 Qaşlarını nǝ qurubsan, 

 Bürsǝ bǝnzǝr boyun, Eyvaz! 

 

 Gözǝllǝr pişvaza gǝlǝr, 

 Doğan ana qǝdrin bilǝr, 

 Alnın açıq, üzün gülǝr, 

 Nǝ şirindir suyun, Eyvaz! 

 

 Sǝn Yusifi - Kǝn`ansanmı? 

 Paşasanmı, sultansanmı? 

 Mǝlǝksǝnmi, insansanmı? 

 Kimǝ çatar soyun, Eyvaz?! 

 

 Çatmaz güsünǝ nǝr sǝnin, 

 Adın dildǝ ǝzbǝr sǝnin, 

 Koroğlu kimi ǝr sǝnin 

 Axır olur oyun, Eyvaz! 

 

 Aşıq Sünun sǝnǝ heyran, 

 Eylǝmǝ könlümü viran, 

 Çǝnlibeldǝ qurub dövran 

 Bir tutaydım toyun, Eyvaz! 

 

 Hǝr tǝrǝfdǝn «sağ ol!» sǝsi usaldı. Aşıq Sünunun bu ustadlığına hamı 

«afǝrin!» dedi. Amma aşıq Sünunun gözlǝri elǝ Eyvazda idi. Fikirlǝşdi ki, Eyvaz 

gözǝllikdǝ, boy-buxunda doğrudan da Koroğluya layiq oğlandır. Qoy indi bir 

igidliyini dǝ yoxlayım. Sazı döşünǝ basıb dedi: 

 

 Çǝnlibel başında ǝsrǝmiş bir nǝr, 

 Eyvaz, gǝlǝr alar Koroğlu sǝni, 
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 Yıxar qayaları, atar dağları, 

 Kǝmǝndinǝ salar Koroğlu sǝni. 

 

 Söz Eyvaza toxundu. İrǝli yeriyib mǝslisin ortasına çıxdı. Dedi: 

 - Aşıq, sǝn nahaq yerǝ mǝni Koroğlu ilǝ qorxudursan: 

 

 İgidlikdǝ vardır eldǝ adımız, 

 Aşıq, bizǝ Tǝkǝ-Türkman deyǝrlǝr. 

 Hara varsaq qabağımız qayıtmaz, 

 Aşıq, bizǝ Tǝkǝ-Türkman deyǝrlǝr. 

 

Aşıq Sünun dedi: 

 

 Dinib danışdığı davadır, dovdur, 

 Söndürǝn ruzgardır, yandıran qovdur, 

 Alǝmi bürüyǝn sönmǝz alovdur, 

 Alovlara qalar Koroğlu sǝni. 

 

Eyvaz dedi: 

 

 Düşman gözün oyum-oyum oyaram, 

 Mǝnsur kimi dǝrisini soyaram 

 Koroğlunu qızıl qana boyaram, 

 Aşıq, bizǝ Tǝkǝ-Türkman deyǝrlǝr. 

 

Aşıq Sünun dedi: 

 

 Dava günü qulas qolu qayıtmaz, 

 Nǝ`rǝsindǝn gesǝ igidlǝr yatmaz, 

 Yerdǝ olsan, göydǝ olsan, unutmaz, 

 Demǝ, gözdǝn salar Koroğlu sǝni. 
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Eyvaz dedi: 

 

 Köhlǝn minib çıxar olsam yoluma, 

 Kim yapışar rikabıma, qoluma? 

 Koroğlu sağıma, Hǝsǝn soluma, 

 Aşıq, bizǝ Tǝkǝ-Türkman deyǝrlǝr. 

 

Aşıq Sünun dedi: 

 

 Dağların başında yel kimi ǝsǝr, 

 Bir qılınsa yetmiş yeddi baş kǝsǝr, 

 Tǝrlan gǝmişdirib Çǝnlidǝ küsǝr 

 Gǝlǝr qıya, çalar Koroğlu sǝni. 

 

Eyvaz dedi: 

 

 Türkmanların say-seçmǝsin yığaram, 

 Bulut olub Çǝnlibelǝ yağaram, 

 Koroğlunu özüm tutub boğaram, 

 Aşıq, bizǝ Tǝkǝ-Türkman deyǝrlǝr. 

 

 Aşıq Sünun dedi: 

 

 Sünun Koroğluya bir şirin nökǝr, 

 Düşmanın üstünǝ göydǝn od tökǝr, 

 Şığıyıb Qıratın tǝrkinǝ çǝkǝr, 

 Əziz-xǝlǝf qılar Koroğlu sǝni. 

 

 Eyvaz dedi: 

 

 Hayqırıb meydanda açsam qol-qanad, 

 Qarı düşman qabağımda olar mat,  
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 Eyvazı qorxutmaz Koroğlu, Qırat, 

 Aşıq, bizǝ Tǝkǝ-Türkman deyǝrlǝr. 

 

 Aşıq Sünun axtardığını tapmışdı. Odur ki, vaxt itirmǝyib toyun sabahısı 

günü Çǝnlibelǝ tǝrǝf yola düşdü. Yel oldu yolda ǝsdi, yolun damarın kǝsdi, az 

getdi, çox getdi, bir sabah ertǝsi özünü Çǝnlibelǝ yetirdi. Çǝnlibelǝ sǝs düşdü ki, 

bǝs aşıq Sünun gǝlib. Dǝlilǝr, xanımlar hamısı yığıldı onun başına. Koroğlu dedi: 

 - Aşıq Sünun, de görüm haralardan gǝlirsǝn? Niyǝ belǝ gesikdin? Bu 

sǝfǝrdǝ nǝ gördün, nǝ eşitdin? 

 Aşıq Sünun üçtelli sazı bağrına basıb dedi: 

 

 Gǝzdim şǝhǝrlǝr, obalar, 

 Keçdi zimistan, yaz gördüm, 

 Dolandım çöllǝr, sǝhralar, 

 Bulaq üstǝ yarpız gördüm. 

 

 Dǝn-dǝn oldu dağlarda qar, 

 Bağlar gǝtirdi heyva-nar, 

 Dolandı qış, gǝldi bahar, 

 Göllǝrdǝ ördǝk, qaz gördüm. 

 

 Dolandım neçǝ oymağı, 

 Keçdim düzü, aşdım dağı, 

 Hǝlǝb qǝsri, Bağdad bağı, 

 Döşǝnmiş payandaz gördüm. 

 

 Gedǝndǝ mǝnǝ oldu tuş 

 Qars, Kağızman, İstambul, Muş, 

 Çanaqqala, Sarıqamış 

 İgidlǝrin şahbaz gördüm. 

 

 Alasalardan aşanda, 
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 Ərzrumu dolaşanda, 

 Qǝnimlǝrtǝk savaşanda, 

 Gözü qanlı xırsız gördüm. 

 

 Əyri qılınsı belindǝ, 

 Tǝ`rifi mǝrdlǝr dilindǝ, 

 O Tǝkǝ-Türkman elindǝ 

 Qǝssaboğlu Eyvaz gördüm. 

 

 Mǝ`rǝkǝdǝ başda duran, 

 Meydanda igidlǝr yoran, 

 Hǝrdǝn pişvazına varan, 

 Qırx insǝbelli qız gördüm. 

 

 Laçın kimi göydǝ süzǝr, 

 Namǝrdlǝr bağrını ǝzǝr, 

 Mǝslisindǝ saqi gǝzǝr, 

 Ortada söhbǝt-saz gördüm. 

 

 Aşıq Sünun, de üzbarı 

 Dolandım dünyanı yarı, 

 Qoç Koroğlunun Nigarı, 

 Eyvaz tǝk ǝri az gördüm. 

 

 Söz tamam oldu. Aşıq Sünun sazla dediyi kimi sözlǝ dǝ danışdı. Eyvazı o 

qǝdǝr tǝ`riflǝdi ki, hamı görmǝzǝ-bilmǝzǝ ona aşiq oldu. Dǝlilǝr üzlǝrini 

Koroğluya tutub dedilǝr: 

 - Koroğlu, indi fikrin nǝdir? 

 Koroğlu bir dǝlilǝrǝ baxdı, bir dönüb alagöz Nigara baxdı, dedi: 

 

 Tanrıdan dövlǝt istǝrǝm: 

 Qaxetdǝ bir bağım ola!.. 
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 İçindǝ mǝrmǝr hovuzu. 

 Üç güllü otağım ola!.. 

 

 Poladdan qolçaq qoluma, 

 Dǝlilǝr sağı-soluma, 

 At minǝm, düşǝm yoluma, 

 Çǝnlibel durağım ola. 

 

 Qoç Koroğlu ǝr yaşında, 

 Qüdrǝt qǝlǝmi qaşında, 

 Əylǝşǝm mǝslis başında, 

 Xan Eyvazım sağım ola. 

 

 Söz tamam olsaq Nigar xanım saqiyǝ göz elǝdi. Ara açıldı. Süfrǝ döşǝndi. 

Saqi ortaya girdi. Deyirlǝr ki, Koroğlunun hǝr piyalası yarım tuluq şǝrab idi. 

Koroğlu birinsi badǝni içǝndǝn sonra Dǝli Mehtǝri çağırdı ki: 

 - Əyǝ, çǝk, Qıratı yǝhǝrlǝ. 

 Dǝli Mehtǝr Qıratı yǝhǝrlǝyib Koroğlunun bǝrabǝrinǝ gǝtirdi. Koroğlu 

xanımlarla, dǝlilǝrlǝ görüşdü, halallaşdı. Qıratı minmǝk istǝyǝndǝ Nigar irǝli 

yeriyib dedi: 

 - Ay Koroğlu, Tǝkǝ-Türkman kimi qorxulu uzaq sǝfǝrǝ gedirsǝn. Qoy 

dǝlilǝrdǝn dǝ bir neçǝsi yanınsa getsin. Demǝk olmaz. Birdǝn dava-zad olar, sǝnin 

üçün yalqız yaxşı keçmǝz. 

 Koroğlu dedi: 

 - Nigar xanım, sǝn Çǝnlibeldǝn, dǝlilǝrdǝn yaxşı muğayat ol! Mǝndǝn 

qorxma, Qırat ki altımdadı, mǝnǝ zaval yoxdu. Hardan olsa, vurub, yarıb salamat 

çıxasağam. Ürǝyini sıxma. Bir neçǝ günǝ Eyvazı gǝtirib sǝnǝ çatdıraram. 

 Koroğlu Qıratın ziltǝngini bǝrkitdi. Bir ǝlini atın yalmanına atıb belinǝ 

sıçradı. Dǝlilǝr, xanımlar Koroğlunun elǝ Qırata sıçramağını gördülǝr, Qırat yel 

kimi ǝsdi, quş kimi uçdu. Gǝdiklǝr keçdi, bellǝr aşdı, yoxuşlar çıxdı, enişlǝr endi, 

yerin damarını kǝsib, bir nesǝ gündǝn sonra Tǝkǝ-Türkmana çatdı. 
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 Koroğlu uzun yol gǝlmişdi deyin çox asmışdı, bǝrk dǝ yorulmuşdu. İstǝdi 

ki, düşsün, hǝm atı dinsǝlsin, hǝm dǝ ki, özü bir az yemǝkdǝn, zaddan tapıb 

yesin. O yan-bu yana göz gǝzdirirdi, bir dǝ gördü ki, yoldan bir az aralı bir çoban 

qoyun otarır. Düşüb Qıratı otlamağa ötürdü, özü çobanın yanına gǝlib dedi: 

 - Çoban qardaş, atalar deyiblǝr ki, asdın çobana, yoruldun sarbana. 

Çörǝkdǝn-zaddan nǝyin var? 

 Çoban dedi: 

 - Qardaş, süd boldur, ansaq çörǝk qonağa layiq deyil, dünǝndǝn qalıb 

quruyub. 

 Koroğlu dedi: 

 - Bǝri ver görüm, ziyan yoxdur. Bu çölün düzündǝ nǝ quru, nǝ yumşaq? 

 Çoban sanlı, qüvvǝtli, yekǝ bir adam idi. Çanağı da batman yarım süd 

tuturdu. Çanağı ǝlinǝ alıb bir nesǝ qoyunu sağdı, bir az da çörǝk gǝtirib dedi: 

 - Qonaq qardaş, gǝrǝk, mǝni bağışlayasan. Çörǝk çox qurudur. Heç 

bilmirǝm nesǝ yeyǝsǝksǝn. 

 Çobanın savabında Koroğlu dedi: 

 - Fikir elǝmǝ, gǝtir bǝri. Elǝ asam ki, daşdan yumşaq hǝr nǝ olsa, 

yeyǝsǝyǝm. 

 Koroğlu quru çörǝklǝri doğrayıb südün içinǝ tökdü. Çanaq ilǝ ağızbağız 

süd doğraması elǝyib, ǝlinǝ dǝ bir qaşıq alıb üstünǝ düşdü. Ona kimi Qırat da 

otlayıb qoydu. 

 Koroğlu öz-özünǝ fikir elǝyib dedi: Mǝn obaya bu paltarla getsǝm, 

tanıyarlar. Yaxşısı budur ki, paltarımı bu çobanla dǝyişdirim. Üzün çobana tutub 

dedi: 

 - Çoban qardaş, mǝni yaxşısa doyurdun. İnşaallah, vaxt olar, yaxşılığından 

çıxaram. Ansaq indi sǝndǝn bir tǝvǝqqǝm dǝ var. 

 Çoban dedi: 

 - Buyur, qardaş! Əlimdǝn gǝlǝni ǝsirgǝmǝrǝm. 

 Koroğlu dedi: 

 - Çoban qardaş, mǝn bu yerin adamı deyilǝm. Çox uzaqdan gǝlmişǝm. 

Bizim yerlǝrdǝ davar qismi bir az çǝtin tapılan şeydi. Amma sizin bu yerlǝrdǝ bol 

olur, özü dǝ usuz. İndi mǝn gǝlmişǝm burdan bir az mal-davar alıb aparam. 
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Ansaq qorxuram ki, mǝni bu paltarda, bu yar-yasaqda görüb qorxudan heç kǝs 

mǝnimlǝ sövda elǝmǝyǝ. Gǝl, biz paltarlarımızı dǝyişdirǝk. Mǝnim atım da qalsın 

burada, sǝnin yanında. Mǝn gedim alverimi elǝyim. Qayıdan baş, genǝ dǝ 

dǝyişǝrik. Mǝn dǝ sǝnin yaxşılığından çıxaram. 

 Çoban dedi: 

 - Neynǝk, qardaş, nesǝ deyirsǝn elǝ elǝyǝk. Ta ki sǝnin işin düzǝlsin.  

 Qǝrǝz, Koroğlu çobanın paltarını alıb geyindi, çomağını da ǝlinǝ alıb obaya 

tǝrǝf yollandı. 

 Aşıq Sünun qǝssabın dükanının yerini, yurdunu öyrǝnib ona demişdi. 

Koroğlu birbaş gǝldi dükanın qabağına. Baxdı ki, dükan bağlıdı. Sorax-salıx ilǝ 

öyrǝndi ki, bǝs Eyvaz atası qǝssab Alı ilǝ çölǝ sürülǝri yoxlamağa gedib. Koroğlu 

buna çox sevindi. Sürülǝrin yerini öyrǝnib çölǝ tǝrǝf yollandı. Elǝ obadan tǝzǝsǝ 

aralanmışdı ki, gördü budur, bir qosa qǝssab sürüdǝn ǝtlik qoyun ayırır. Koroğlu 

irǝli gǝlib salam verdi. Qǝssab ǝleyk alıb soruşdu ki: 

 - Mǝnǝ görǝ nǝ qulluğun? 

 Koroğlu dedi: 

 - Qul sahibi olasan, ağa.. Çodaram, qoyun almaq istǝyirǝm. 

 Qǝssab Alı bunu eşitsǝk sǝslǝndi ki: 

 - Ədǝ Eyvaz, bǝri gǝl, müştǝri gǝlib. Gǝl kömǝk elǝ. 

 Koroğlu baxdı ki, sürünün o biri başından bir oğlan gǝlir, Sünun bir 

demişdisǝ bu, beşdi. Elǝ doğrudan da Nigara yaraşan oğuldur. Eyvaz gǝlib çatdı. 

Salam, ǝleykǝssǝlamdan sonra qǝssab Alı Koroğludan soruşdu: 

 - Oğul, sǝnǝ nǝ qǝdǝr qoyun lazımdır? 

 Koroğlu dedi: 

 - Ağa! Mǝn min dǝnǝ ǝtlik alasağam. 

 Qǝssab Alının çiçǝyi çırtdadı. Dedi: 

 - Oğul, bax bu sürü yaxşı ǝtlikdir. İçindǝ bir dǝnǝ dǝ olsun sağmal heyvan 

yoxdu. Al elǝ bunu verim sǝnǝ. Xeyir görǝrsǝn. 

 Koroğlu bir-iki qoyunu ǝllǝdi, baxdı, soruşdu ki: 

 - Bǝs, ağa, bunların qiymǝti nesǝdir? 

 Qǝssab Alı dedi: 
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 - Vallah, indi qoyun qismi bir az bahadır. Ansaq görürǝm, sǝn uzaqdan 

gǝlirsǝn. Sǝnǝ birini iki tümǝndǝn hesab elǝrǝm. 

 Koroğlu dedi 

 - Yox, ağa, mǝn o qiymǝtǝ qoyun ala bilmǝrǝm. 

 Qǝssab Alı nǝ qǝdǝr dil-ağız tökdüsǝ gördü ki, yox, müştǝri heç ipǝ-sapa 

yatan deyil. Axırda dedi: 

 - Oğul, sǝn de görǝk bǝs neçǝyǝ alarsan? 

 Koroğlu dedi: 

 - Ağa, bizim yerlǝrdǝ qoyunun biri gedir on tümǝnǝ. Mǝn qoyunu sǝndǝn 

iki tümǝnǝ alsam, hǝrǝsindǝ sǝkkiz tümǝn qazansım olur. Bu da ki, insaf deyil. Bu 

nǝ yemǝ sığmaz, nǝ göyǝ. Mǝn qoyunun birini sǝndǝn beş tümǝnǝ alasağam. 

Verirsǝn, ayır, pulunu verim. Yox, vermirsǝn, onda gedim ayrı adam tapım. 

 Qǝssab Alı gördü ki, bu müştǝri lap göydǝn düşmǝdi. Dedi: 

 - Neynǝk, oğul sǝn deyǝn olsun. Əyǝ, Eyvaz ayır sürünü! 

 Eyvaz sürünü ayırdı. Koroğlu da başladı pulu saymağa. Bir, iki, beş, on, yüz 

tümǝnǝ çatanda bir on beş tümǝn dǝ atdı ki: 

 - Bu da bu oğlanın payı. 

 Hǝr yüz tümǝnǝ on beş tümǝn, hǝr yüz tümǝnǝ on beş tümǝn. Eyvaz 

şübhǝlǝndi. Bir Koroğlunun bazburutuna baxdı, bir bığlarına baxdı, dedi: 

 - Ata! 

 

 Qǝdǝm qoyub hǝrdǝn-hǝrdǝn yerişlǝr 

 Bu qılıqda çodar olmaz, hay olmaz. 

 Beş-beş verǝr, on beş, on beş bağışlar, 

 Bu qılıqda çodar olmaz, hay olmaz. 

 

 Qǝssab Alı dedi: 

 - Ay bala, çodar olmayıb nǝ olasaq! Görmürsǝn pal-paltarını? Görünür ki, 

bunların yerlǝrindǝ qoyun çox bahadı. 

 Eyvaz atasının savabında dedi: 

 

 Mǝrd igidlǝr kimi yolları basan, 
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 Tülǝk tǝrlan kimi bǝrǝlǝr pusan, 

 Bu ya Koroğludur, ya Dǝli Hasan. 

 Bu qılıqda çodar olmaz, hay olmaz. 

 

 Sünun gǝldi Çǝnlibelin elindǝn, 

 Eyvaz bülbül olub uçar gülündǝn, 

 Bu söz çıxıb telli Nigar dilindǝn, 

 Bu qılıqda çodar olmaz, hay olmaz. 

  

 Koroğlu gördü ki, Eyvaz onu tanıyıb. Bir tǝrǝfdǝn buna çox şad oldu ki, 

ayıq uşaqdır. Bir tǝrǝfdǝn qa qorxdu ki, işin üstü açılar, Eyvaz ǝldǝn gedǝr. Odur 

ki, üzün Eyvaza tutub dedi: 

 - Bala, mǝn gördüm ki, sǝn bir yeniyetmǝ yaxşı oğlansan, istǝdim sǝnǝ 

maya verǝm, damazlıq düzǝldǝm. Day mǝni quldur-qaçağa niyǝ oxşadırsan? 

İstǝmirsǝn, heç almaram. Gedib ayrı adamdan alaram. 

 Qǝssab Alı hirslǝndi. Üzünü Eyvaza tutub dedi: 

 - Bura nǝ şayırlıq, aşıqlıq yeridir? Qoysana alverimizi elǝyǝk. 

 Eyvaz atasına bir söz demǝyib, çǝkilib bir tǝrǝfdǝ dayandı. 

 Qǝrǝz, Koroğlu pulu sayıb verdi, sonra qǝssab Alıya dedi: 

 - Ağa, mǝnim çobanlarım, bax, bu bǝlǝnin o biri tǝrǝfindǝdirlǝr. İndi bir 

adam qoş, mǝnǝ kömǝk elǝsin, sürünü bǝlǝndǝn aşıraq. 

 Qǝssab Alı Eyvaza dedi: 

 - Yeri qonağa kömǝk elǝ, qoyunları bǝlǝndǝn aşır! 

 Eyvaz heç bir söz demǝyib sürünü haylamağa başladı. Koroğlu qǝsdǝn 

yolda Eyvaza heç bir söz demǝdi. 

İkisi dǝ kirimişsǝ sürünü bǝlǝndǝn aşırdılar. Eyvaz baxdı ki, burada 

doğrudan da ağır bir sürü var.  

Koroğlu dedi: 

 - Basıoğlu, sǝn bir balasa zǝhmǝt çǝk burada qoyunun qabağında dayan 

mǝn çobana xǝbǝr verim. 

 Bunu deyib, Koroğlu sumdu çobanın yanına: 

 - Çoban qardaş, mǝn gǝldim, paltarı, yar-yasağı ver! 
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 Elǝ ki paltarlarını alıb geyindi, yaraqlarını qurşandı, atın ziltǝngini bǝrkidib 

hazırladı; ondan üzünü çobana tutub dedi: 

 - İndi yaxşı-yaxşı mǝnǝ qulaq as! Bil, agah ol ki, mǝn çodar-zad deyilǝm. 

Mǝn çǝnlibelli qoç Koroğluyam. 

 Belǝ deyǝndǝ çobanın rǝngi bir tǝhǝr oldu. İstǝdi dursun. Koroğlu onun 

çiynindǝn basıb yerǝ oturtdu, dedi: 

 - Hay-küy salma! Mǝn axtardığımı tapmışam, şikarımı ovlamışam. Mǝnǝ 

qoyun-zad lazım deyil. Sürünün düz yarısını sǝnǝ bağışlayıram. Yarısını da 

Qǝssab Alıya verǝrsǝn. Deyǝrsǝn ki, Eyvazı Koroğlu apardı. 

 Bunu deyib, Koroğlu ata tullandı. Çoban elǝ birsǝ bunu gördü. Qırat bayaq 

ha gözdǝn itdi. 

 Eyvaz dayanmışdı. Bir dǝ baxdı ki, budur, bir atlı gǝlir, özü dǝ elǝ gǝlir ki, 

ildırım kimi. Bir göz yumub-açan saatda atlı onun bǝrabǝrinǝ çatdı. Eyvaz başını 

qaldırıb gördü nǝ... atlı çodardı. 

 Koroğlu dedi: 

 

 Qardı Çǝnlibelin başı, 

 Varaq, a qǝssabın oğlu!.. 

 Gǝl gedǝk düşmana qarşı 

 Duraq, a qǝssabın oğlu!.. 

 

 Çox oldum davada, doyda, 

 İgid görmǝdim sǝn soyda, 

 Əl ver, burda sǝnnǝn soyda 

 Vuraq, a qǝssabın oğlu!.. 

 

 Əsǝli qoydum börkümǝ, 

 Büründüm çodar kürkünǝ. 

 Gǝl min Qıratın tǝrkinǝ, 

 Varaq, a qǝssabın oğlu!.. 

 

 Aslanam, deyilǝm tülkü. 
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 Tanımıram qorxu, hürdü, 

 Ərǝbi, Əsǝmi, Türkü 

 Qıraq, a qǝssabın oğlu!.. 

 

 Çoxdur Koroğlunun yaşı,  

 Nǝ qovğalar çǝkib başı, 

 Əl ver, sǝnnǝn dağı-daşı 

 Yaraq, a qǝssabın oğlu!.. 

 

 Eyvaz mǝsǝlǝni başa düşdü. Amma Koroğlu ona masal vermǝdi. Qırata bir 

taziyanǝ vurdu. Atın burnunun deşiklǝrindǝn alov çıxdı. Yüyǝni gǝmirib yel kimi 

qanadlandı. Çǝnlibelǝ tǝrǝf baş alanda Koroğlu qırğı kimi şığıyıb Eyvazı götürdü, 

atın üstünǝ qoydu. 

 Eyvaz dedi: 

 - İgid, sǝn olasan inandığın, de görüm sǝn kimsǝn? 

 Koroğlu dedi: 

 - Dünǝn Koroğlu idim; bu gün çodar oldum, indi genǝ dǝ Koroğluyam. 

Sǝni Çǝnlibelǝ, özümǝ oğul, dǝlilǝr sǝrdar elǝmǝyǝ aparıram. 

 Bunu deyib Koroğlu yola düzǝlmǝk istǝyirdi ki, baxdı, qǝssab Alı bǝlǝnin 

başından qışqıra-qışqıra gǝlir. Koroğlu atın başını çǝkib dayandı. Alı kişi çatıb 

gördü çodar dönüb olub bir pǝhlivan. Dedi:  

 

 Əsǝm oğlu, dǝli çodar, 

 Vermǝrǝm Eyvazı sǝnǝ. 

 Eyvazsız qǝlbim qan olar, 

 Vermǝrǝm Eyvazı sǝnǝ. 

 

 Eyvaz igidlǝrin gözü, 

 Burax gǝlsin eşit sözü, 

 Əllisi, altmışı, yüzü, 

 Vermǝrǝm Eyvazı sǝnǝ. 
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 Sinǝnǝ çǝkmǝmiş dağı 

 Yol al burdan, qanlı yağı, 

 Bu gözümün odlu çağı 

 Vermǝrǝm Eyvazı sǝnǝ. 

 

 Külli mǝxluqat yığıla, 

 Çǝtindi sövdam dağıla, 

 Kim qıyar belǝ oğula? 

 Vermǝrǝm Eyvazı sǝnǝ. 

 

 Qǝssab Alı qılıns çalar, 

 Düşmandan qisasın alar, 

 Başın gedǝr, leşin qalar, 

 Vermǝrǝm Eyvazı sǝnǝ. 

 

 Koroğlu qǝssabın savabında dedi: 

 

 Sanım qǝssab, gözüm qǝssab, 

 Qoy aparım mǝn Eyvazı, 

 Yerǝ salma sözüm qǝssab, 

 Qoy aparım mǝn Eyvazı. 

 

 Eyvaz deyib Nigar ağlar, 

 Köysünü çal-çarpaz dağlar, 

 Aparmasam qara bağlar, 

 Qoy aparım mǝn Eyvazı, 

 

 Eyvazın qaradır qaşı, 

 Tutma mǝnlǝ tǝr savaşı 

 Dǝlilǝrin olar başı. 

 Qoy aparım mǝn Eyvazı. 
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 Tük tökǝr mǝndǝn paşalar, 

 Xotkarlar çǝkǝr haşalar, 

 Türkmanda ǝrlǝr baş alar, 

 Qoy aparım mǝn Eyvazı 

 

 Koroğluyam mǝn, çaparam, 

 Qiyamǝt olub qoparam, 

 Razı olma zornan aparam, 

 Qoy aparım mǝn Eyvazı. 

 

 Koroğlu sazla dediyi kimi sözlǝ dǝ dedi: 

 - Qǝssab, mǝn xotkarlara, paşalara qan udduran qoç Koroğluyam. Mǝnim 

övladım yoxdur. Eyvazı aparıram özümǝ oğul, yeddi min yeddi yüz yetmiş dǝliyǝ 

sǝrdar elǝyǝm. Mǝn bura gǝlǝndǝ söz verib gǝlmişǝm. Sǝn gǝl, mǝni dost-düşmǝn 

yanında xǝsalǝt elǝmǝ. Eyvazı mǝnim ǝlimdǝn alma. Qoy aparım, sǝndǝn kǝm 

baxsam, bu papaq mǝnǝ haram olsun. Hǝr vaxt da ki, istǝsǝn genǝ dǝ öz 

oğlundur. Elǝ o da, mǝn dǝ. 

 Qǝssab Alı fikirlǝşdi ki, bu belǝ danışır, bunun kefinǝ dǝyib Eyvazı ǝlindǝn 

almaq heç kişilikdǝn deyil. O, Koroğlunun yanında olsa, mǝnim dǝ başım usa olar. 

Sözüm ötkün olar. İstǝyǝndǝ dǝ gedǝrǝm, görǝrǝm. Odur ki, dedi: 

 - Koroğlu, kefinǝ dǝyib Eyvazı ǝlindǝn almıram. Apar, get, amma gözün 

üstündǝ olsun. 

 Koroğlu dedi: 

 - Arxayın ol! Mǝn sǝndǝn yaxşı ata olasağam. Götür, sürüdǝn dǝ beş yüz 

qoyun ayır, apar. Beş yüzünü vǝ çobana bağışlamışam. 

 Tǝzǝdǝn Koroğlu, Eyvaz qǝssab Alı ilǝ görüşüb, öpüşüb ayrıldılar. Alı 

Tǝkǝ-Türkmana, Koroğlu ilǝ Eyvaz da Çǝnlibelǝ tǝrǝf yola düşdülǝr. 

 Koroğlu Çǝnlibelǝ getmǝkdǝ olsun, indi sǝnǝ kimdǝn xǝbǝr verim, Ərǝb 

Reyhandan. 

 Ərǝb Reyhan Türkman bǝylǝrindǝndi. Özü dǝ çox igid adam idi. Bu 

tǝrǝflǝrdǝ hǝlǝ indiyǝ kimi onun sözünün qabağında söz deyǝn olmamışdı. 
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Koroğluyla Eyvaz qǝssab Alıyla elǝ tǝzǝsǝ görüşüb ayrılmışdılar ki, bu tǝrǝfdǝn 

Ərǝb Reyhan başında da yüz atlısı gǝlib çıxdı. 

 Qǝssab Alıdan soruşdu: 

 - Ə kişi, onlar kimdilǝr elǝ? 

 Alı dedi: 

 - Koroğlu idi. Eyvazı götürüb apardı. 

 Ərǝb Reyhan qışqırdı: 

 - Nesǝ Koroğlu idi, nesǝ yǝ`ni Eyvazı apardı? Sǝn nǝ danışırsan? Başına at-

zad tǝpmǝyib ki? Niyǝ verdin? 

 Qǝssab Alı dedi: 

 - Nesǝ vermǝyǝydim? Əgǝr mǝnim Koroğluya güsüm çatsaydı, qǝssab niyǝ 

olurdum? Mǝn dǝ olardım sǝnin kimi pǝhlivan da. Sǝnin güsün çatmayanda mǝnim 

güsüm haradan çatsın? 

 Söz Ərǝb Reyhanı götürdü. Onun fikri vardı ki, Eyvaz bir az da böyüyǝndǝn 

sonra, alıb öz dǝstǝsinǝ qatsın. Bu barǝdǝ bir neçǝ dǝfǝ Alı kişiyǝ dǝ demişdi; 

amma Alının heç Ərǝb Reyhanla arası yox idi. Xasiyyǝtindǝn xoşu gǝlmǝzdi. Ansaq 

bir söz dǝ deyǝ bilmirdi. İndi odur ki, qǝsdǝn belǝ deyib ona yandı qındı verirdi. 

Bir tǝrǝfdǝn qǝssab Alının sözlǝri, bir tǝrǝfdǝn Eyvazın ǝldǝn getmǝyi, bir tǝrǝfdǝn 

dǝ Koroğlunun Çǝnlibeldǝn gǝlib Tǝkǝ-Türkmanda belǝ iş görmǝyi Ərǝb Reyhana 

çox ağır gǝldi. Başının adamlarına hay vurub Koroğlunun dalına düşdü. 

 Koroğlu yola nabǝlǝd, onlar bǝlǝd. Bir kǝsǝ yol ilǝ gǝlib keçidi kǝsdilǝr. 

Bura elǝ keçiddi ki, Türkmandan gǝlǝn yolların hamısı gǝlib buradan keçirdi. 

Koroğlu yaxınlaşanda baxdı ki, keçid kǝsilib. Bildi ki, xǝbǝr tutub qabaqkǝsdi 

elǝyiblǝr. Atı vurub sıldırımın başına qalxdı ki, oradan düşmǝni yaxşı görsün. 

Eyvaz diqqǝtlǝ baxıb Ərǝb Reyhanı tanıdı, dedi: 

 - Koroğlu, bu Ərǝb Reyhandır. Bir tǝhǝr elǝ ki, onun ǝlinǝ düşmǝyǝk. Hǝlǝ 

bu vaxta kimi bir adam onun ǝlindǝn salamat qurtarmayıb. 

 Koroğlu Ərǝb Reyhanı tanıyırdı. Üz-üzǝ gǝlmǝmişsǝ dǝ, ondan çox 

eşitmişdi. Bilirdi ki, güslü, qüvvǝtli, igid bir adamdır. 

 Baxdı ki, ǝgǝr keçidǝ düşsǝ, çox darısqallıqdır, ǝl-qol açmaq olmayasaq. 

Ayrı bir yol da yox idi. Atı vurub sıldırımın kǝnarına gǝldi. Gördü yox, buradan da 
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keçmǝk mümkün deyil. Bura bir uçurumdur ki, dibi görünmür. Eni dǝ, az olsa, on 

beş-iyirmi addım var. Qaldı mat-mǝǝttǝl ki, nǝ elǝsin. 

 Amma Ərǝb Reyhan yolu yaxşı tanıyırdı. Odur ki, keçidi kǝsib rahatsa 

oturmuşdu, gözlǝyirdi. Bilirdi ki, uçurumdan keçmǝk mümkün deyil. Koroğlu 

axırda ya keçidǝ düşǝsǝk, ya da ki, sür`ǝt elǝmǝsǝ qalıb orada asından ölǝsǝk. 

 Koroğluya yalqızlıq ǝl verdi. Çǝnlibel, dǝlilǝr yadına düşdü. Bu ağır vaxtda 

onları yanında görmǝk istǝyirdi. Bir dǝ baxdı ki, budur, Çǝnlibel tǝrǝfdǝn bir dǝstǝ 

durna gǝlir. Ürǝyi qubar elǝdi. Sazı döşünǝ basdı, aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 Göydǝn gedǝn, beş durnalar, 

 Bizim ellǝr yerindǝmi? 

 Bir-birindǝn xoş durnalar, 

 Bizim ellǝr yerindǝmi? 

 

 Söhbǝt olurdu sazınan, 

 Ördǝk olurdu qazınan, 

 Neçǝ insǝbel qızınan 

 Tuti dillǝr yerindǝmi? 

 

 Sevib-seçib bǝyǝndiyim, 

 Sǝdasına oyandığım, 

 Arxasında dayandığım 

 Mǝrd dǝlilǝr yerindǝmi? 

 

 Bǝzirgana sataşdığım, 

 Qumaşına bulaşdığım, 

 Dönüb boynundan aşdığım 

 Çǝnlibellǝr yerindǝmi? 

 

 Hǝrdǝn işvǝ, qǝmzǝ satan 

 Mǝnimlǝ ixtilat qatan 

 Gǝlǝndǝ at başı tutan, 
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 Şux gözǝllǝr yerindǝmi? 

 

 Çalxalanıb döyündüyü, 

 Arxa verib söyündüyüm, 

 Qovğa günü öyündüyüm 

 Nǝr dǝlilǝr yerindǝmi? 

 

 Koroğlu heç demǝz yalan, 

 İndi olub bağrı talan, 

 Dǝmirçioğlu, Dǝli Hasan 

 İgid ǝrlǝr yerindǝmi? 

 

 Koroğlu fikirlǝşdi ki: «yol elǝ bu uçurumdandır. Mǝn keçidǝ 

düşmǝyǝsǝyǝm. Gǝl, bir baxtını sına. Əgǝr bu qatar durnanın başçısını vura bildin, 

onda Qıratda uçurumdan tullana bilǝsǝk, yox, ǝgǝr vura bilmǝdin, onda gör 

başına nǝ çarǝ taparsan». 

 Bunu fikirlǝşib, Koroğlu oxu mindirdi çilleyi-kǝmanǝ, başçı durnaya bir ox 

atdı. Oxun yaydan qurtarmağı ilǝ dǝymǝyi bir oldu. Durna fırlana-fırlana gǝlib 

Koroğlunun qabağına düşdü. Koroğlunun ürǝyi açıldı, könlü şad oldu. Durnanın 

telindǝn bir dǝstǝ kǝsib Eyvazın papağına sansdı. Ata mindi, Eyvazı tǝrkinǝ alıb 

bǝrk-bǝrk özünǝ bağladı. Atı sövlana gǝtirdi. 

 Koroğlu durnalar üçün oxuyanda Ərǝb Reyhan aşağıdan baxıb gülürdü. Elǝ 

bilirdi ki, Koroğlunun day axırı çatıb. Bir dǝ baxdı ki, Koroğlu sıldırımın başında 

atı sövlana gǝtirib. Öz adamlarına dedi: 

 - Əyǝ, hazır olun! Hǝrif, deyǝsǝn, day sana doyub, yola düşmǝk istǝyir. 

 Bu dǝmdǝ Koroğlunun sǝsi usaldı. Baxdılar ki, atın boynunu qusaqlayıb 

deyir: 

 

 Arxam qarı düşman, qabağım uçrum, 

 Apar Çǝnlibelǝ mǝni, Qıratım! 

 Sǝnǝ sığınmışam, qurtar bu dardan, 

 Apar Çǝnlibelǝ mǝni, Qıratım! 
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 Olur Çǝnlibelin söhbǝti, sazı, 

 Gǝlir gümrah keçir baharı, yazı, 

 Almışam tǝrkimǝ igid Eyvazı. 

 Apar Çǝnlibelǝ mǝni, Qıratım! 

 

 Koroğlu ǝmǝyi getmǝsin zaya, 

 Gǝrǝk qan udduram bǝyǝ, paşaya, 

 Sıçrayıb quş kimi atıl o taya, 

 Apar Çǝnlibelǝ mǝni, Qıratım! 

 

 Ərǝb Reyhan dedi: 

 - Bu adam ya dǝlidi, ya da... elǝ dǝlidi ki, var. Yoxsa o uçurumdan da at 

atılar? Özü dǝ üstündǝ iki adam. 

 Koroğlu atı bir dǝ sövlana gǝtirdi. Ərǝb Reyhan qışqırıb dedi: 

 - Əgǝr o bu uçurumdan atlana bilsǝ, mǝn bir dǝ ona ǝl qaldırmaram. 

 Hamının gözü qalmışdı Koroğluda. Koroğlu ata süzdürüb uçurumun 

başına gǝldi. Sıldırımın lap kǝnarında ata bir qırmans vurdu ki, elǝ bil göydǝ 

ildırım oynadı. Qırat dörd ayağını yığışdırıb qızıl quş kimi sıçradı, uçurumun o 

tǝrǝfinǝ düşdü. Özü vǝ elǝ sıçradı ki, Koroğlunun başında papağı da tǝrpǝnmǝdi. 

 At özünü düzǝldib, yolu ǝlinǝ aldı. Koroğlu bir ata baxdı, bir dönüb 

uçuruma baxdı, dedi: 

 

 Sanım Qırat, gözüm Qırat, 

 Bu döyranlar ǝrzǝnindi. 

 Sǝni minǝn alar murad, 

 Uzaq yollar ǝrzǝnindi. 

 

 Qıratı minǝrǝm körpǝ, 

 Hayqıranda çıxar sarpa, 

 Hǝr dönǝdǝ on tas arpa, 

 İpǝk çullar ǝrzǝnindi. 
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 Koroğluyam, oxlarınan 

 Döyüş etdim çoxlarınan. 

 Başı polad mıxlarınan, 

 Gümüş nallar ǝrzǝnindir. 

 

 Ərǝb Reyhan sözünün üstündǝ durmadı. Başının adamlarına hay vurub, 

genǝ onun dalına düşdü. Koroğlu dönüb gördü ki, Ərǝb Reyhan atlıları ilǝ gǝlir. 

 Atın başını qaytarıb geri döndü, Ərǝb Reyhanın qabağına gǝldi, yetirib 

dedi: 

 

 Yağı düşmanın hǝrbǝsi 

 Qaçırtmaz meydandan mǝni. 

 Qorxaq müxǝnnǝt zǝrbǝsi 

 Qaçırtmaz meydandan mǝni. 

 

 Girrǝm meydana ǝr kimi, 

 Durram qabaqda nǝr kimi, 

 Düşmǝn boylanar xǝr kimi, 

 Qaçırtmaz meydandan mǝni. 

 

 Hǝrdǝn bǝrǝdǝ yataram, 

 Ortada şeşpǝr ataram, 

 Paşanı diri tutaram, 

 Qaçırtmaz meydandan mǝni. 

 

 Alǝmǝ bǝlli hünǝrim, 

 Çǝnlibeldǝ dǝlilǝrim, 

 Mǝrd igidǝ peşkǝş sǝrim, 

 Qaçırtmaz meydandan mǝni. 

 

 Koroğluyam, budu düzü, 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

118 

 

 Somǝrdin sǝrt olar üzü, 

 Müxǝnnǝtin tǝ`nǝ sözü 

 Qaçırtmaz meydandan mǝni! 

 

 Koroğlu sazla dediyi kimi sözlǝ dǝ dedi: 

 - Ərǝb Reyhan! Mǝn Koroğluyam. Mǝn xotkarlardan, vǝzirlǝrdǝn, 

gizirlǝrdǝn qorxmuram. Onda ki olasan sǝn. Ansaq mǝnim sǝnin bu adamlarına 

yazığım gǝlir. Onları nahaq yerǝ qırdırıb qanlarına bais olma! Mǝnimlǝ dava 

elǝmǝk istǝyirsǝn, buyur, bu meydan, bu da şeytan. Mǝrd igid davada başının 

adamını qırdırmaz. 

 Ondan atı sövlana gǝtirib dedi: 

 

 Mǝrdsǝn gǝl meydana Reyhan 

 Savaşaq indi sǝnnǝn mǝn. 

 Gör güsümü, çǝk dad, aman, 

 Savaşaq indi sǝnnǝn mǝn! 

 

 Alaq ǝlimizǝ nizǝ, 

 Mǝrdlǝr ǝhsǝn desin bizǝ 

 Duraq meydanda üz-üzǝ, 

 Savaşaq indi sǝnnǝn mǝn 

 

 Demǝ mǝnǝ bu hǝdyanın,  

 Yǝqin bil ki, allam sanın 

 Qılınsla tökǝrǝm qanın, 

 Savaşaq indi sǝnnǝn mǝn 

 

 Gǝrǝk dost-düşmanım seçǝk, 

 Çǝtin olar qorxam, qaçam, 

 İstǝrǝm ki, meydan açam, 

 Savaşaq indi sǝnnǝn mǝn! 
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 Koroğluyam, durmuşam mǝrd, 

 Yaman ürǝyǝ düşsün dǝrd, 

 İgidsǝnsǝ, ol meydangǝrd, 

 Savaşaq indi sǝnnǝn mǝn! 

 

 Ərǝb Reyhan atını sövlana gǝtirib Koroğlunun üstünǝ sürdü. Dava başlandı. 

Yetmiş yeddi fǝndin hamısını işlǝtdilǝr. Amma heç biri o birinǝ dov gǝlǝ bilmǝdi. 

Nǝ qılınsdan kar aşmadı, nǝ nizǝdǝn iş çıxmadı, nǝ ǝmuddan murad hasil olmadı. 

Axırda Koroğlu qǝzǝblǝnib atdan düşdü. Paltarının ǝtǝklǝrini belinǝ sansdı. 

Qollarını çırmadı, meydanda gǝrdiş elǝmǝyǝ başladı. Ərǝb Reyhan da atdan düşdü. 

Küştü başlandı. Gah onun dizlǝri meydanı kotan kimi sökürdü, gah bunun dizlǝri. 

Koroğlu gördü yox, Ərǝb Reyhanda balasa sanavar deyil. Axırda qǝzǝblǝnib elǝ bir 

dǝli nǝ`rǝ çǝkdi ki, dağ-daş sǝsǝ gǝldi. Ərǝb Reyhanın adamları hamısı qırğı 

görmüş süsǝ kimi qaçıb dağıldılar. Koroğlu onu başına qaldırıb yerǝ vurdu. 

Sinǝsinǝ çöküb xǝnsǝri boğazına dayadı. Ərǝb Reyhan bir dǝfǝ dǝ olsun nǝ dindi, 

nǝ sǝsini çıxartdı, nǝ dǝ aman istǝdi. Koroğlu ayağa durub xǝnsǝri yerinǝ qoydu. 

 Koroğlu çox mǝrd idi. Ağlamayan, yalvarmayan düşmǝni öldürmǝzdi, 

bağışlayardı. Ərǝb Reyhanı da belǝsǝ igidliyinǝ görǝ bağışladı. 

 Durub atı mindi, üzün Ərǝb Reyhana tutub dedi: 

 - Get, sǝni igidliyinǝ bağışlayıram. 

 Ərǝb Reyhan dedi: 

 - Koroğlu, nǝ qǝdǝr ki sǝn sıldırımın üstündǝydin, mǝn elǝ bilirdim ki, sǝn 

mǝndǝn qorxursan. Amma elǝ ki uçurumdan atlandın, söz verdim ki, sǝnǝ ǝl 

qaldırmayım. Amma sözümün üstündǝ durmadım. Ona görǝ dǝ basıldım. Eybi 

yoxdu. Bir dǝ görüşǝrik, borsundan  çıxaram. 

 Koroğlu dedi: 

 - Sǝn elǝ bilirdin ki, mǝn sǝndǝn qorxub qaçırdım? Yox, Ərǝb Reyhan! 

 

 Qoç quzudan quzu törǝr qoç olar, 

 Qoç igiddǝn qoçaq olar, sultanım! 

 Mǝrd igidlǝr dava günü şad olar 

 Müxǝnnǝtlǝr naçaq olar, sultanım! 
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 Sanım qurban mǝrd igidin özünǝ, 

 Mǝrdi ölsǝ, ǝlin vurmaz dizinǝ, 

 Fürsǝt düşsǝ düşmanının gözünǝ, 

 Burma-burma bıçaq olar, sultanım 

 

 Mǝrd igidlǝr bir-birinǝ daldadı, 

 Çuğullar ölmǝyib, saği-soldadı, 

 Mǝrd meydandan qaçmaz, qaçsa aldadı, 

 Qovğa günü haçaq olar sultanım! 

 

 Söz tamam oldu. Koroğlu: «Borslu borslunun sağlığını istǝr, Ərǝb 

Reyhan»,- deyib atın başını qaytardı, Çǝnlibelǝ tǝrǝf yol başladı. Az sürdü, çox 

sürdü, gǝlib Çǝnlibelin ǝtǝklǝrinǝ çatdı. Dağları görsǝk ürǝyi atlandı. Üçtelli sazı 

bağrına basıb dedi: 

 

 Mǝni binadan bǝslǝdi, 

 Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 Tülǝk tǝrlanlar sǝslǝdi 

 Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 

 Dolanda igid yaşıma, 

 Yağı çıxdı savaşıma, 

 Dǝlilǝr gǝldi başıma 

 Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 

 Sǝfǝr elǝdim hǝr yana, 

 Şahları gǝtirdim sana 

 Qıratım gǝldi sövlana 

 Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 

 Kǝsdim yollar, vurdum karvan, 
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 Çǝkib soydum çox bǝzirgan, 

 Düşmanlara uddurdum qan 

 Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 

 Əsir çǝkdin Çǝnlibelǝ, 

 Qoç Koroğlu düşdü dilǝ, 

 Xan Eyvaz mǝnimlǝ belǝ 

 Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 

 Nigar xanım çoxdandı ki, Koroğlunun yolunu gözlǝyirdi. Vǝ`dǝdǝn çox 

keçmişdi, amma hǝlǝ Koroğludan xǝbǝr çıxmırdı. Bir gün yenǝ Nigar xanımın 

ürǝyi sıxıldı. Durub Telli xanımı da yanına aldı. Bir usa tǝpǝnin başına çıxıb yollara 

baxmağa başladı. Bir dǝ baxdı ki, yollarda toz dumana qarışdı, duman toza. 

Diqqǝt elǝyib gördülǝr Koroğlu Qıratın üstündǝ, tǝrkindǝ dǝ Eyvaz budu gǝlir. 

Tǝlǝsik tǝpǝdǝn enib dǝlilǝrin yanına gǝldilǝr. Nigar xanım üzünü dǝlilǝrǝ tutub 

dedi: 

 

 At belinǝ qoç dǝlilǝr, 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 Bir-birindǝn xoş dǝlilǝr, 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 

 Eyvazım bǝnzǝr laçına, 

 Sonalar heyran saçına, 

 Vermǝrǝm Çinǝ, Maçına, 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 

 Dolun libasa, yarağa, 

 Atlılar getsin sorağa, 

 Qoymaram gözdǝn irağa, 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 
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 Koroğlu oxunu qurub, 

 Sevib, seçib tǝrlan vurub, 

 Qıratın tǝrkindǝ durub, 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 

 Külli mǝxluqat yığılı, 

 Paylayın qǝndi, noğulu, 

 Koroğlunun qoç oğulu 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 

 Qoç dǝlilǝr, açın qanat, 

 Düzǝldin mǝslis, toy, büsat 

 Götürün libas, qılıns, at, 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 

 Ordu basan, qala yıxan, 

 Pǝnsǝsindǝ pǝlǝng sıxan, 

 Qǝniminǝ qarşı çıxan 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 

 Xoş danışan, şirin gülǝn, 

 Mǝslis aparmağı bilǝn, 

 Dǝlilǝrǝ sǝrdar gǝlǝn 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 

 Atı gǝtirǝr sövlana, 

 Ox atar namǝrd düşmana, 

 Nigar da Eyvaza ana, 

 Eyvazı pişvaz elǝyin!.. 

 

 Nigar xanımın sözü qurtaran kimi yeddi min yeddi yüz yetmiş dǝli atlandı. 

Hǝrǝ bir sür xǝlǝt götürüb Eyvazı pişvaz elǝdilǝr. 
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 Mǝslis quruldu. Keflǝr duruldu. Saqi dolandı. Ruh tazalandı. Aşıq Sünun 

sazını köklǝyib ortaya çıxdı. Çaldılar, oxudular, dedilǝr, güldülǝr, Nigar xanım 

Eyvazın gözlǝrindǝn öpdü, köynǝyinin yaxasından keçirib özünǝ oğul elǝdi. 

 

 

 D U R N A   T E L İ 

 

Eyvaz Çǝnlibelǝ gǝlǝndǝn bǝri Nigar xanımın ürǝyi yerinǝ gǝlmişdi. Qoç 

Koroğlu kimi ǝr bir yanında, Eyvaz kimi oğul bir yanında, dǝlilǝr ki gözünün 

qabağında, day dünyada bir kef var idi, o da Nigar xanımda idi. Amma 

Koroğlunun kefi ondan da saz idi. O özünǝ hǝm oğul gǝtirmişdi, hǝm dǝ arxa, 

kömǝk gǝtirmişdi. Eyvaz igidlikdǝ, mǝrdlikdǝ dǝlilǝrin arasında ad qazanmışdı, 

sanlara dǝyǝn bir oğlan olmuşdu. 

Koroğlunun bir xasiyyǝti var ki, boş vaxtlarda hǝmişǝ dǝlilǝrlǝ mǝşq 

elǝyǝrdi. At minmǝk, nizǝ oynatmaq, qılıns vurmaq, qalxan tutmaq, ox atmaq 

onların sǝhǝr-axşam peşǝlǝri idi.  

Yenǝdǝ belǝ günlǝrdǝn biri idi. Dǝlilǝr bölük-bölük olub mǝşq elǝyirdilǝr. 

Eyvaz da yaraqlanıb, yasaqlanıb bir dǝstǝ atlı ilǝ dava mǝşqinǝ çıxmışdı.  

Koroğlu, Dǝmirçioğlu da yanında bir usa yerdǝ durub mǝşqǝ baxırdı. 

Xanımlar da onların yanında idilǝr. Bir dǝ baxtılar ki, budu, bir dǝstǝ atlı çapa-

çapa gǝlir, qabaqlarında da  Eyvaz. Amma Eyvaz, nǝ Eyvaz.. Ərǝb atın üstündǝ, 

misri qılıns dǝstindǝ, tülǝk-tǝrlan şǝstindǝ, min bir sanın qǝsdindǝ, elǝ süzür, elǝ 

süzür ki, elǝ bil oxdu yayından qopub. Durna telini dǝ ki sansıb başına, elǝ bil 

qeysǝr balasıdır başına sıqqa qoyub. 

 Nigar xanım baxdı, özünü saxlaya bilmǝdi, üzün Koroğluya tutub dedi: 

 - Koroğlu, bir bu yana bax, gör o gǝlǝn kimdi? 

 Sǝn demǝ Koroğlu da elǝ ona baxırmış. Nigar deyǝndǝ Koroğlu sazı basdı 

döşünǝ dedi: 

 

 Nigar xanım, sǝnǝ deyim, 

 Bu gǝlǝn Eyvaz, bu gǝlǝn. 

 Əynindǝ polad geyim, 
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 Bu gǝlǝn Eyvaz, bu gǝlǝn. 

 

 Eyvazım on beş yaşında, 

 Qüdrǝt qǝlǝmi qaşında, 

 Durna teli var başında, 

 Bu gǝlǝn Eyvaz, bu gǝlǝn. 

 

 Meydanda igidlǝr mǝrdi, 

 Qabaqda ǝr oğlu ǝrdi, 

 Dava günü qızmış nǝrdi, 

 Bu gǝlǝn Eyvaz, bu gǝlǝn. 

 

 Misri qılıns dǝstindǝdi, 

 Ərǝb atın üstündǝdi, 

 Şirin sanın qǝsdindǝdi, 

 Bu gǝlǝn Eyvaz, bu gǝlǝn. 

 

 Sǝmi dǝlilǝrin xası, 

 Meydanda var mǝrd davası, 

 Koroğlunun qoç balası. 

 Bu gǝlǝn Eyvaz, bu gǝlǝni. 

 

 Telli xanım da burada idi. Dǝmirçioğlu sağalmışdı deyin onun da kefi saz 

idi. Baxıb, baxıb birdǝn qayıtdı ki: 

- Nigar xanım, görürsǝnmi durna teli Eyvaza nesǝ yaraşır. Gör o kişilǝrǝ elǝ 

yaraşanda bizǝ nesǝ yaraşar? Gǝl, uşaqları göndǝrǝk gedib bizǝ dǝ durna teli 

gǝtirsinlǝr. 

 Elǝ bu sözdǝ Eyvaz gǝlib çatdı onların bǝrabǝrinǝ. Atdan düşüb Nigar 

xanıma, Koroğluya, Dǝmirçioğluya, xanımlara salam verdi, ondan üzünü 

Koroğluya tutub dedi: 

 - Eşidirsǝnmi? Xanımlar durna teli istǝyirlǝr. İzin ver gedib onlara durna teli 

gǝtirim. 
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 Koroğlu bir istǝdi izin vermǝsin. Qorxdu ki gedǝ, başına bir xǝtǝr-zad 

gǝlǝ. Bir dǝ fikirlǝşdi ki, getsǝ yaxşıdı. İgidin başı qalda gǝrǝk. Bǝrkǝ-boşa düşsǝ 

yaxşıdı. Döndü Nigar xanıma, soruşdu: 

 - Nǝ deyirsǝn? Getsin, getmǝsin? 

 Nigar dönüb Eyvaza baxdı. Gördü vallah Eyvaz elǝ baxır, elǝ baxır ki, elǝ bil 

gözlǝri ilǝ dil olub yalvarır. Ürǝyi tablamadı. Onu sındırmaq istǝmǝdi. İzin verdi. 

 Dǝmirçioğlu işi belǝ görsǝk irǝli yeriyib dedi: 

 - Koroğlu, izin ver, mǝn dǝ gedim. 

 Kosa Sǝfǝr dedi: 

 - Sǝn hǝlǝ tǝzǝ yorğan-döşǝkdǝn durubsan. 

 Dǝmirçioğlu qoymadı ki, Kosa Sǝfǝr sözünü qurtarsın, dedi: 

 - Yox, Kosa Sǝfǝr gedǝsǝyǝm. Heç o yan-bu yanı yoxdu. 

 Koroğlu dedi: 

 - Sǝbǝbi nǝdi ki, sǝn belǝ hökmǝn getmǝk istǝyirsǝn? 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Birinsi odu ki, Eyvaz hǝlǝ savandı, tǝk gedǝ bilmǝz. İkinsi dǝ odu ki, 

durna telini Telli xanım istǝdi. Yaraşmaz ki, mǝn evdǝ oturam, bu sǝfǝrǝ başqası 

gedǝ. 

 Koroğlu ona da izin verdi. Bu dǝmdǝ Bǝlli Əhmǝd dǝlilǝrin içindǝn çıxdı. 

Dedi: 

 - Koroğlu, izin ver, mǝn dǝ gedim. 

 Koroğlu Bǝlli Əhmǝdǝ dǝ izin verdi. Yol uzaq oldu. Buna görǝ Eyvaz Qıratı 

mindi. Dǝmirçioğlu ilǝ Bǝlli Əhmǝd dǝ hǝrǝsi bir seçmǝ at minib yola düzǝldilǝr. 

At sürdülǝr, dǝrǝ keçdilǝr, düz getdilǝr, gǝlib Bağdad ǝtrafına çatdılar. 

 Baxdılar burada o qǝdǝr durna var, o qǝdǝr durna var ki, çınqıl kimi. Atları 

ota buraxıb, özlǝri oxyaylarını götürüb başladılar durna ovlamağa. Hǝ birini,  

beşini, on beşini... Qǝrǝz, bir-iki saatın içindǝ bir alǝm durna vurdular. Əylǝşib 

bunların tellǝrini yolub heybǝlǝrǝ yığdılar, ǝtlǝrindǝn dǝ kabab çǝkib xurma 

ağasının dibindǝ yemǝyǝ başladılar. Ola durna ǝtinin kababı, xurma ağasının 

sǝrini...yeyib, içib hǝrǝsi bir tǝrǝfdǝ yuxuya getdilǝr. 

 Sǝn demǝ, Bağdad paşası Aslan paşanın qoruqçusu bunlara göz qoyurmuş. 

Elǝ ki, onlar yuxuya getdilǝr, qoruqçu daban aldı Aslan paşanın yanına ki, bǝs: 
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 - Nǝ oturursan? Üç nǝfǝr nabǝlǝd adam gǝlib, bu namda, bu nişanda; 

özlǝri dǝ filan bulağın başında yatıblar. Amma içlǝrindǝ bir nǝfǝr var lap 

Koroğludu ki durub. 

 Qoruqçu bu sözlǝri desǝk, xotkarın fǝrmanı düşdü Aslan paşanın yadına. 

Koroğlunun Türkmana gedir Ərǝb Reyhanla vuruşmağı, Eyvazı Çǝnlibelǝ 

gǝtirmǝyi, bütün alǝmǝ sǝs salmışdı. Xotkar bu işdǝn sonra götürüb genǝ bütün 

paşalara fǝrman yazmışdı ki, bǝs Koroğlunun ya özünü, ya dǝlilǝrini öldürǝnǝ 

ǝn`am verǝsǝk, görüb xǝbǝr vermǝyǝni dar ağasından asasaq. Fǝrmandan birisi 

dǝ gǝlib Bağdadda Aslan paşaya çatmışdı. Odu ki, indi qoruqçu Koroğlu adını 

çǝksǝk, Aslan paşa qoşun böyüyünü çağırıb hökm elǝdi ki, hazırlaşsın. 

 Bǝli, tǝbil vuruldu. Qoşun yığıldı. Yaraqlanıb yasaqlanıb yola düşdülǝr. 

 Qırat ayaqlarını yerǝ döyüb kişnǝmǝyǝ başladı. Dǝmirçioğlu ilǝ Bǝlli Əhmǝd 

Qıratın sǝsinǝ yuxudan ayılıb gördülǝr ki, qoşun dörd bir yanı tutub. Bǝlli Əhmǝd 

ǝl elǝdi qılınsa. Dǝmirçioğlu tutdu onun ǝlindǝn ki: 

 - Nǝ elǝyirsǝn? Görmürsǝn Eyvaz yatıb? Onu oyatmamış dava elǝmǝk 

olmaz. Sonra bir-birimizdǝn ayrı düşǝrik. Eyvaz ǝlǝ keçǝr. 

 Bunu deyib Dǝmirçioğlu başladı Eyvazı oyatmağa. Amma nǝ qǝdǝr elǝdi, 

Eyvaz oyanmadı. Sǝslǝdilǝr, tutub silkǝlǝdilǝr, bir nǝtisǝ hasil olmadı. Qoşunun da 

ki dalı kǝsilmirdi. Dönmüşdü çǝyirtkǝyǝ, gǝldiksǝ gǝlirdi. Dǝmirçioğlu axırda 

ǝlassız qalıb aldı, görǝk nǝ dedi: 

 

 Qoşun gǝlib dörd yanımız aldılar, 

 Belǝ nǝ yatmısan, ayıl, Eyvaz xan!.. 

 Hǝr tǝrǝfdǝn mansıraya saldılar, 

 Axırda olarıq zayıl, Eyvaz xan!.. 

 

 Qǝbul qılma müxǝnnǝtin sözünü, 

 Sǝnǝ ǝrz elǝyim sözün düzünü, 

 Dur, göstǝr yağıya dönmǝz üzünü, 

 Gün kimi alǝmǝ yayıl, Eyvaz xan!.. 

 

 İnsafdırmı Bǝlli Əhmǝd tutula, 
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 Qulas qolu dal gǝrdǝndǝ çatıla, 

 Dǝmirçioğlu qul adına satıla, 

 Koroğlu dǝlisi sayıl, Eyvaz xan!.. 

 

 Eyvaz sazın sǝsinǝ yuxudan oyandı. Baxdı ki, qoşun hǝr tǝrǝfi alıb. İstǝdilǝr 

durub atlansınlar. Baxdılar ki, at hayanda idi. Atları çoxdan halqa-mǝrǝkǝ elǝyib, 

kǝmǝnd atıb tutublar. Qaldılar piyada. Bu tǝrǝfdǝn dǝ Aslan paşa ǝmr verdi ki, 

hüsum elǝyib onları tutsunlar. Qoşun hǝrǝkǝtǝ gǝlǝndǝ Dǝmirçioğlu bir dǝli nǝ`rǝ 

çǝkib, ǝl atdı misri qılınsa. Dǝlilǝr üç tǝrǝfdǝn özlǝrini vurdular dǝryayi-lǝşgǝrǝ. 

Sağdan vurdular, soldan çıxdılar, soldan vurdular, sağdan çıxdılar. Amma nǝ 

qǝdǝr qırdılarsa, nǝ qoşunun dalı kǝsildi, nǝ dǝ ki bir yol tapıb aradan çıxa 

bildilǝr. Piyadalıq dǝlilǝri ǝldǝn-dildǝn saldı. Amanlarını kǝsdi. Axırda onları bir-

birlǝrindǝn ayrı salıb tǝklǝdilǝr, üçünü dǝ tutub atları ilǝ bǝrabǝr şǝhǝrǝ gǝtirdilǝr. 

 İndi bunlar burda qalmaqda olsunlar, sǝnǝ kimdǝn deyim, Xosa Əzizdǝn. 

 Koroğlunun bir bǝzirgan dostu var idi. Adı Xosa Əziz idi. Xosa Əziz neçǝ 

illǝr Koroğlu ilǝ dostluq elǝmişdi. İndi Eyvazgil tutulan vaxtda o da mallarını 

satmaq üçün Bağdada gǝlmişdi. Qoşun elǝ ki Eyvazgili tutub şǝhǝrǝ tǝrǝf gǝlmǝyǝ 

üz qoydu, bazara sǝs düşdü ki, bǝs üç nǝfǝr quldur tutublar, asmağa aparırlar. 

Bazar adamı hamısı çıxdı onların tamaşasına. Xosa Əziz dǝ bu adamların içindǝ 

idi. Gözlǝ ha gözlǝ, gözlǝ ha gözlǝ, axırda dǝstǝnin usu açıldı. Aslan paşa keçdi, 

qoşun böyüklǝri keçdi, atlılar keçdi. Birdǝ baxdılar ki, budu, bir bölük qoşun 

dustaqları ortalığa alıb gǝtirir. Xosa Əziz gördü nǝ?.. Tutulan Eyvazdı, 

Dǝmirçioğludu, bir dǝ Bǝlli Əhmǝddi. Dünya alǝm Xosa Əzizin gözündǝ qaraldı. 

Dedi: «Ey dadi-bidad!.. Bu zalım oğlu zalım uşaqları öldürǝsǝk». Qalxdı mat-

mǝǝttǝl ki: «Nǝ tǝhǝr elǝyim? Mǝnim burda ǝlimdǝn bir iş gǝlmǝyǝsǝk. Tisarǝt 

deyil ki, min dǝnǝ Bağdad tasirini bir xoruza yüklǝyim. Burada qılıns vurmaq 

lazımdır. Xǝbǝrǝ getsǝm dǝ buradan Çǝnlibelǝ azı bir hǝftǝlik yoldu. Mǝn gedǝsi, 

xǝbǝr verǝsi, Koroğlu gǝlǝsi, yǝqin ki, onları öldürǝrlǝr». 

 Xosa Əziz elǝ bu götür-qoyda idi bir dǝ gördü budu, dustaqlardan bir az 

aralı üç dǝnǝ at gǝtirirlǝr. Belǝ baxanda Qıratı tanıdı. Öz-özünǝ dedi: «Ey dili-

qafil, tapmışam. Nǝ tǝhǝr olsa, gǝrǝk Qıratı ǝlǝ keçirib Koroğluya xǝbǝr çatdıram". 
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Bunu deyib Xosa Əziz düşdü onların dalına. Gǝlhagǝl, gǝlhagǝl, gǝlib çatdılar 

Aslan paşanın imarǝtinin qabağına. 

 Aslan paşa dedi: 

 - Özlǝrini zindana salın, atlarını buraya gǝtirin. 

 Keşikçilǝr Eyvazgili aparıb saldılar zindana. Mehtǝrlǝr dǝ atları çǝkdilǝr 

Aslan paşanın qabağına. Aslan paşa ǝmr elǝdi, mehtǝrbaşı qabaqsa 

Dǝmirçioğlunun atını minib gǝrdişǝ gǝtirdi. Bir o başa sürdü, bir bu başa sürdü, 

gǝtirib Aslan paşanın qabağında saxladı. At Aslan paşanın xoşuna gǝldi. 

 Ondan mehtǝrbaşı Bǝlli Əhmǝdin atını minib sövlana gǝtirdi. Aslan paşa bu 

atı da bǝyǝndi. Növbǝ Qırata gǝldi. Yazıq Xosa Əziz içini yeyǝ-yeyǝ qalmışdı. 

 Bilmirdi neylǝsin. Ürǝyindǝ qoymuşdu ki: «Əgǝr bütün var-yoxdan da 

çıxmalı olsam, gǝrǝk Qıratı ǝlǝ keçirdǝm». Bǝli, mehtǝrbaşı Qıratı mindi, nǝ qǝdǝr 

elǝdisǝ at yerindǝn tǝrpǝnmǝdi. Mehtǝrbaşı axırda hirslǝnib ata bir taziyanǝ çǝkdi. 

Qırat bir az da qulaqlarını salladı. Mehtǝrbaşı bir taziyanǝ dǝ çǝkǝndǝ 

atquyruğunu qısdı, gözlǝrinin birini yumdu, axsaya-axsa yerimǝyǝ başladı. Aslan 

paşa gülüb dedi: 

 - Görünür ki, bunlardan ikisi ağadı, birisi nökǝr. Bu nökǝrin atıdı. Çünki elǝ 

sir-sifǝtdǝn dǝ nökǝrǝ oxşayır. 

 Sonra üzünü mehtǝrbaşıya tutub dedi: 

- O iki atı ilxıya qat! Bu ǝlǝngǝni dǝ ver o qoruqçuya. Qoy aparıb minsin. 

Genǝ ayağını yerdǝn götürǝr. 

 Qıratı verdilǝr qoruqçuya. Aslan paşanın hǝrǝkǝti qoruqçuya yaman 

dǝymişdi. O, gǝtirdiyi xǝbǝrǝ görǝ ǝn`am gözlǝyirdi. Xǝlǝt gözlǝyirdi. İndi bir 

şilxor yabının birini vermişdilǝr yedǝyinǝ. Odu ki, qoruqçu yaman pǝrt olmuşdu. 

Xosa Əziz işi belǝ görǝndǝ ürǝyindǝ Qırata afǝrin dedi. Sonra samaatı yarıb özünü 

qoruqçuya yetirdi. Dedi: 

 - Ayǝ, qoruqçu, neçǝ verim bu şilxor yabıya? 

 Söz qoruqçunu lap götürdü göyǝ. Başladı söyüb savaşmağa. Xosa Əziz onu 

yanlayıb başladı dǝlil-dǝlayil elǝmǝyǝ ki: «Balam, day bizi niyǝ söyürsǝn? Biz nǝ 

günahın sahıbıyıq?». 
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 Qǝrǝz, oyan-buyan, Qosa Əziz yağlı dilini işǝ salıb qoruqçunun hirsini 

yatırdı. Atalar deyiblǝr ki, tasir-tüssar dili ilanı yuvasından çıxardar. Axırı ki, Xosa 

Əziz bir az pul verib, Qıratı qoruqçudan aldı. 

 Xosa Əziz dayanmayıb, atı birbaş çǝkdi düşdüyü mǝnzilin hǝyǝtinǝ. Tez 

qabağına bir az arpadan, saman dan töküb özünü yetirdi bazara. Bir batman qır-

saqqız, bir top da bez alıb gǝldi evǝ. O qǝdǝr gözlǝdi ki, qaş qaraldı. Osağı asıb 

qır-saqqızı tökdü tiyana, ǝridib elǝdi mum kimi. Sonra bunu bezin üstünǝ sürtüb 

möhkǝm-möhkǝm sarıdı Qıratın belinǝ, özü dǝ çıxıb oturdu üstündǝ. Qır-saqqız 

Xosa Əzizi elǝ tutdu ki, kǝndir qayış kimi. Elǝ ki, Xosa Əziz arxayınladı, bildi ki, 

day yıxılmayasaq atın başını balasa boşladı. At götürüldü, nǝ götürüldü? Elǝ bil ki, 

Çǝnlibeldǝ bala qoyub gǝlib. Yazıq Qosa Əzizdǝ nǝ Xosalıq qalmışdı, nǝ Əzizlik. 

Bayaq ha huşunu itirdi. At nǝ qǝdǝr yol getdi-bilmǝdi, nesǝ getdi-bilmǝdi. Bir dǝ 

at bǝrk kişnǝdi. Xosa Əziz atın sǝsinǝ gözlǝrini açıb gördü Çǝnlibeldǝdi. 

 Dǝlilǝr Qıratın sǝsini eşitsǝk tökülüb gǝldilǝr. Baxdılar ki, Qırat, budu, elǝ 

gǝlir, elǝ gǝlir, az qalır dırnaqları çatlaya. Amma ki, tǝkdi. Eyvaz da üstündǝ 

yoxdu. At bir az da yaxınlaşdı. Gördülǝr nǝdisǝ üstündǝ bir şey qaralır. Qaldılar 

mǝǝttǝl ki, görǝsǝn bu nǝ sirrdi. Bu dǝmdǝ at özünü yetirdi. Süzüb, düz 

Koroğlunun qabağında dayandı. Üzünü gǝldiyi tǝrǝfǝ tutub elǝ kişnǝdi ki, dağ, 

daş lǝrzǝyǝ gǝldi. Sonra Koroğluya baxıb ayaqlarını yerǝ döymǝyǝ başladı. 

Koroğlu vǝfalı atının boynunu qusaqlayıb üzündǝn-gözündǝn öpdü. Baxdılar ki, 

atın üstündǝ bir adam var, amma özündǝ deyil. Yapışdılar qolundan ki, 

düşürsünlǝr. Ha çǝkdilǝr, qopmadı ki, qopmadı. Axırda baxıb gördülǝr ki, özünü 

qır-saqqızla ata yapışdırıb. 

 Qǝrǝz, uzun baş ağrısı olmasın, kişini elǝ bez qarışıq atdan götürüb, yerǝ 

qoydular. Koroğlu baxdı ki, Xosa Əzizdi. De su, zad, Xosa Əziz özünǝ gǝldi. 

Koroğlu soruşdu: 

 - Bu nǝ ǝhvalatdı? 

 Xosa Əziz dedi: 

 

 Qoç Koroğlu, sǝnǝ xǝbǝr söylǝyim, 

 Sǝnin Eyvazından xǝbǝrin varmı? 

 Qaranlıq könlünü işıq eylǝyim, 
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 Sǝnin Eyvazından xǝbǝrin varmı? 

 

 İgid dǝ igiddǝn çǝkǝrmi minnǝt? 

 Paşa qabağında buyurur sǝllad. 

 Hanı Dǝmirçioğlu, o Bǝlli Əhmǝd? 

 Sǝnin Eyvazından xǝbǝrin varmı? 

 

 Xosa Əziz xosaların qǝhrindǝ, 

 Xan Eyvaz da qızıl gülün tǝhrindǝ, 

 Qolu bağlı gördüm Bağdad şǝhrindǝ, 

 Sǝnin Eyvazından xǝbǝrin varmı?! 

 

 Söz tamama yetişdi. Xosa Əziz sazla dediyi kimi, sözlǝ dǝ dedi ki: 

 - Koroğlu! Eyvazı, Dǝmirçioğlunu, Bǝlli Əhmǝdi Aslan paşa tutub zindana 

salıb. Özünü tez yetirmǝsǝn, bir dǝ onların üzünü görǝ bilmǝyǝsǝksǝn. 

 Elǝ bil ki, dǝlilǝrin üstünǝ su sǝpdilǝr. Xanımlar hamısı başlarını aşağıya 

saldılar. Koroğlu dönüb Nigara baxdı. Gördü vallah Nigar bir haldadı, bir haldadı 

ki, alma yanaqlar Sǝmǝrqǝnd kağızı kimi ağarıb. Ala gözlǝr bahar buludu kimi 

dolub. Yaqut dodaqlar bir dǝqiqǝdǝ elǝ solub, elǝ bil lalǝdi, şaxtaya düşüb. 

Koroğlu elǝ istǝyirdi ağzını açsın ki, Nigar xanım yerindǝn qalxdı. Nǝ Koroğluya 

baxdı, nǝ dǝlilǝrǝ baxdı, yavaş-yavaş tǝpǝnin lap usqarına gǝldi. Bir Eyvaz gedǝn 

yollara baxdı, bir uzaqdakı başı qarlı dağlara baxdı. Saçından üç tel ayırıb, basdı 

mǝrmǝr sinǝnin üstünǝ, dedi: 

 

 Başı ǝrşǝ duran dağlar, 

 Dağlar, Eyvazı neynǝdiz?! 

 Üç igidi udan dağlar, 

 Dağlar, Eyvazı neynǝdiz?! 

 

 Qarğasam, tökülǝr daşın, 

 Borandan ayılmaz başın, 

 Düşǝr daşın, qalar leşin, 
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 Dağlar, Eyvazı neynǝdiz?! 

 

 Oğul deyib ağlayaram, 

 Dağ çǝkǝrǝm, dağlayaram, 

 Soşub qılıns bağlayaram, 

 Dağlar, Eyvazı neynǝdiz?! 

 

 Mǝn Nigaram, ah çǝkǝrǝm, 

 Daşın çaylara tökǝrǝm, 

 Yerindǝ bürs-bar tikǝrǝm, 

 Dağlar, Eyvazı neynǝdiz?! 

 

 Dünya Koroğlunun gözündǝ qaraldı. Elǝ bil ki, Çǝnlibel başına dolandı. 

Əlini atıb Qıratın yüyǝnindǝn tutdu. Elǝ qǝzǝblǝ ata sıçradı ki, Qıratın ǝvǝzinǝ ayrı 

bir at olsaydı, çoxdan beli sınmışdı. Ondan üzünü Kosa Sǝfǝrǝ tutub dedi: 

 

 Xǝbǝr verin dǝlilǝrim oyansın, 

 Tutulubdu bir Eyvazım, ǝldǝdi! 

 Misri qılıns qızıl qana boyansın, 

 Tutulubdu bir Eyvazım, ǝldǝdi! 

 

 Yatmışdım aşkara gördüm duşumu, 

 Əzǝlindǝn mǝn bilirdim işimi. 

 Çǝkin, yǝhǝrlǝyin çǝrlǝmişimi, 

 Tutulubdu bir Eyvazım, ǝldǝdi! 

 

 Düşmanlarım tamaşaya durarlar. 

 Şad oluban kef mǝslisi qurarlar. 

 Koroğlu getmǝzsǝ, yǝqin qırarlar. 

 Tutulubdu bir Eyvazım, ǝldǝdi! 

 

 Söz tamam oldu. Koroğlu dedi: 
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 - Mǝn getdim. Siz dalsa gǝlǝrsiniz, Bağdad bağlarında sizi gözlǝyǝsǝyǝm. 

Kim sǝhǝr tezdǝn hamıdan qabaq gǝlib mǝnǝ salam versǝ, qızıl alasaq. 

 Bunu deyib, atın başını boşladı. Qırat iki dal ayaqları üstǝ qalxdı, Bağdad 

tǝrǝfǝ üz qoydu. 

 Dǝlilǝr tǝlǝ-tǝhdili hazırlaşdılar. Maraqlanıb, yasaqlanıb yola düşdülǝr. Nǝ 

qǝdǝr getdilǝr, nǝ tǝhǝr getdilǝr bilmirǝm, sǝhǝr dan yeri sökülǝndǝ Koroğlu bir 

dǝ gördü ki, Dǝli Mehtǝr, Kosa Sǝfǝr, Çopur Mehdi, İsabalı, Tupdağıdan, 

Toxmaqvuran, Halaypozan, Tanrıtanımaz, Dilbilmǝz onun qabağında ǝl qılınsda 

dayanıblar. Belǝ baxanda gördü Bağdad bağlarında xurmanın sayı var, amma 

dǝlilǝrinin sayı yoxdu. 

 Dedi: 

 - Yaxşı gǝlibsiniz. Amma hǝlǝ tezdi. Bir az gözlǝyǝk, bǝlkǝ bir şey öyrǝnǝ 

bildik. Şǝhǝrǝ belǝ girsǝk, bizi tanıyar, uşaqları tǝlǝf elǝyǝrlǝr. 

 Hǝlǝ Koroğlu sözünü qurtarmamışdı, bir dǝ gördülǝr budu, bir atlı çaparaq 

sürüb çölǝ tǝrǝf gedir. 

 Koroğlu dedi: 

 - Kosa Sǝfǝr, o adam şǝhǝrdǝn gǝlir. Bir qabaqla gör, bǝlkǝ bir şey 

öyrǝnǝsǝn. 

 Kosa Sǝfǝr atı ǝldǝn qoydu. Bir su içim saatda atlının başının üstünü aldı. 

Baxdı ki, bu ǝynindǝ çuxa, ayağında bağdadı başmaq, başında tirmǝ şal, 

enlikürǝk, qarnıyoğun bir kişidi. 

 Kosa Sǝfǝr dedi: 

 - Ay kişi, bir dayan görüm. Belǝ haraya tǝlǝsirsǝn? 

 Kişi savab verib dedi: 

 - Tǝlǝsirǝm, tǝlǝsirǝm. Çöldǝ biçinçilǝrim var. Onlara çörǝk aparıram. Tez 

şǝhǝrǝ qayıtmalıyam. 

 Kosa Sǝfǝr soruşdu: 

 - Yaxşı, şǝhǝrdǝ nǝ var ki belǝ? Xeyir ola?! 

 Kişi dedi: 

 - Aslan paşa Koroğlunun üç dǝlisini tutub. Bu gün onları asasaqlar. Böyük 

şadyanalıq olasaq. İndi gǝrǝk mǝn tez şǝhǝrǝ qayıdam ki, hǝm asılanda orada 
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olam, hǝm dǝ basdırılanda hǝrǝsinin qǝbrinǝ bir qara daş atam ki, allah o 

dünyada mǝnǝ ǝsri-xeyir versin. 

 Kişi elǝ bunu demǝyini gördü. Kosa Sǝfǝr alısı quş kimi onun üstünǝ 

şığıyıb, xirtdǝyindǝn yapışdı. Murdar ǝt kimi sallaya-sallaya Koroğlunun qabağına 

gǝtirdi. Yerǝ qoyanda Koroğlu baxdı ki, kişi çoxdan sǝhǝnnǝmǝ vasil olub. 

Soruşdu ki: 

 - Bunu niyǝ belǝ elǝdin? 

 Kosa Sǝfǝr ǝhvalatı danışdı. Koroğlu üzünü dǝlilǝrǝ tutub dedi: 

 - Atdan düşüb hǝrǝniz bunun üstünǝ bir qara daş atın. Qoy o dünyada 

allah ǝsr payını çox elǝsin. 

 Yeddi min yeddi yüz yetmiş dǝli atdan düşüb hǝrǝ onun üstünǝ bir daş 

tulladı. O qǝdǝr daş yığıldı ki, yekǝ bir dağ oldu. Deyirlǝr ki, indi dǝ o dağ qalır. 

Özüdǝ atalar deyiblǝr ki, oradan keçǝndǝ lǝ`nǝtlǝmǝ oxumaq böyük savabdı. 

 Qǝrǝz, Koroğlu bildi ki, uşaqları bu gün asasaqlar. Dǝlilǝrǝ hay vurdu, hamı 

atlandı. Yavaş-yavaş şǝhǝrǝ tǝrǝf sürmǝyǝ başladılar. 

 Bir az da getmişdilǝr, gördülǝr bir qosa kişi biçin biçir. Amma elǝ ağlayır, 

elǝ ağlayır ki, yaş gözündǝn dolu kimi tökülür. 

 Koroğlu yaxın gǝlib soruşdu: 

 - Ay ǝmi, niyǝ ağlayırsan? 

 Qosa heç başını da qaldırmayıb dedi: 

 - Neynirsǝn? Sǝndǝn ki mǝnim dǝrdimǝ dǝrman olmayasaq, çıx, yolunla 

get! 

 Qosa sözü nǝ qǝdǝr yayındırmaq istǝdisǝ, Koroğlu ǝl çǝkmǝdi. Kişi gördü 

olmayasaq, axırda dedi: 

 - İndi ki ǝl çǝkmirsǝn, qabaqsa mǝnǝ de görüm sǝn kimsǝn? Bu başındakı 

dǝstǝ-tifaq nǝdi? 

 Koroğlu dedi: 

 - Mǝn Muradbǝyli tǝrǝflǝrdǝnǝm. Buradan mal aparmağa gǝlmişik. Yollar 

şuluqdu deyin belǝ yaraqlı-yasaqlı gǝlmişik. 

 Qosa Muradbǝyli sözün eşidǝndǝ bir fikrǝ sumdu. 

Dedi: 
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 - Yaxşı, deyirsǝn ki, Muradbǝyli tǝrǝfdǝnsǝn. De görüm, Koroğlunu 

tanıyırsan, ya yox? 

 Koroğlu gördü qosada söz var. Dedi: 

 - Tanıyıram. Niyǝ tanımıram! 

 Qosa dedi: 

 - İndi ki tanıyırsan, mǝnǝ de görüm Koroğluya dost adamsan, ya düşmǝn? 

 Koroğlu dedi: 

 - Dost olarıq. Nǝ var ki? Bu şeylǝri mǝndǝn niyǝ soruşursan? 

 Qosa dedi: 

 - Bala, düzdü, mǝn nǝ Rüstǝm Zal olmuşam, nǝ Giziroğlu Mustafabǝy 

deyilǝm, nǝ dǝ Koroğluya tay olan deyilǝm. Amma savanlığımda mǝn dǝ özümǝ 

görǝ bir kişi olmuşam. Sözümü başa düş ey!.. Belǝ mǝrd olmuşam. Düşmǝnǝ arxa 

çevirmǝmişǝm. 

 Kişi bir az dayandı. Yengi ilǝ gözünü silib dedi: 

 - Bizim bu Bağdadda bir paşa var. Adına Aslan paşa deyǝrlǝr. Çox namǝrd, 

yox müxǝnnǝt, çox da hiylǝgǝr adamdı. İndi üç gündü ki, Koroğlunun üç dǝlisini 

tutub zindana salıb. Dünǝn sar çǝkib xǝbǝr verib ki, bu gün onları asdırasaq. Bala, 

doğrusu ki, mǝn elǝ mǝrd oğulların belǝ namǝrd adam ǝlindǝ ölmǝyini qǝbul 

elǝyǝ bilmirǝm. Əgǝr mǝrdi-mǝrdana meydan açsaydı, tǝkbǝtǝk vuruşub 

öldürsǝydi, mǝnǝ yer elǝmǝzdi... Neynim, qosalığın üzü qara olsun. İndi mǝnim 

yüzdǝn artıq yaşım var. Əlimdǝn bir iş gǝlmir. Atalar deyiblǝr, adam ǝli ilǝ iş görǝ 

bilmǝdi, güs verǝr dilinǝ. Dil dǝ ki, oldu bağlı, ixtiyarı oldu bǝylǝr, paşalar ǝlindǝ, 

onda ǝlas qalır gözǝ. Adam dǝm verir gözünün yaşına. 

 Qosa sözünü qurtaran kimi Koroğlu dǝlilǝrǝ hökm elǝdi ki, qosaya kömǝk 

elǝsinlǝr. Dǝlilǝr tutuquşu kimi doluşdular zǝmiyǝ. Bir su içim saatda qosanın 

bütün taxılını biçib, dǝrzlǝyib, yığdılar bir tǝrǝfǝ. 

 Qosa mat-mat baxırdı ki, görǝsǝn bunlar kimdilǝr, nǝ elǝmǝk istǝyirlǝr. Bir 

fikrindǝn keçdi ki, bǝlkǝ bunlar Aslan paşanın adamlarındandırlar. Taxılı 

yandırmaq istǝyirlǝr. Amma baxdı ki, yox. Bu, düşmǝnçiliyǝ oxşamır. 

 Elǝ ki dǝlilǝr qurtardılar, Koroğlu qosaya dedi: 

 - Qosa, bil vǝ agah ol! Dediyin Koroğlu mǝnǝm. İndi bu saat sǝnin o Aslan 

paşanın ürǝyinǝ bir od qoyasağam ki, mǝhşǝrǝsǝn yansın. Biz bu saat şǝhǝrǝ 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

135 

 

girǝsǝyik. Sǝn dǝ bir böyük xursunla Aslan paşanın xǝzinǝsinin qabağında mǝni 

gözlǝrsǝn. 

 Koroğlu bunu deyib dǝlilǝrǝ hay vurmaq istǝyirdi ki, yola düşsünlǝr, qosa 

dedi: 

 - Koroğlu, ayaq saxla, görürǝm ki, Aslan paşa sǝni yaman qǝzǝblǝndirib. 

Odu ki, gözlǝrin qızıb. Ansaq şǝhǝrǝ belǝ girmǝk olmaz. Sǝni tanıyarlar. Sǝn özün 

şǝhǝrǝ tǝk gir. Adamların da qoy beş-beş, on-on olub samaata qarışsınlar, elǝ 

girsinlǝr. 

 Kosa Sǝfǝr dedi: 

 - Koroğlu, qosanın sözü ağıllı sözdü. Nǝ deyirsǝn? 

 Koroğlu üzünü dǝlilǝrǝ tutub dedi, görǝk nǝ dedi: 

 

 Usa-usa dağ başında, 

 Yaz bir yana, qış bir yana. 

 Titrǝşir ağzım içindǝ 

 Dil bir yana, diş bir yana. 

 

 Nǝ edǝk, dǝlilǝr, edǝk! 

 Düşmanın bağrını didǝk! 

 Xan Eyvaza kömǝk edǝk! 

 Dörd bir yana, beş bir yana. 

 

 Hǝr nǝ oldu, mǝnǝ oldu, 

 Qaynadı paymanam doldu, 

 Gördün ki, düşman güs gǝldi, 

 Qov bir yana, qaş bir yana. 

 

 Koroğlunun yox ǝlası, 

 Misirdǝn gǝlir xǝrası. 

 Çǝkǝndǝ misri qılınsı, 

 Leş bir yana, baş bir yana! 
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 Sǝrkǝrdǝlǝr o saat hǝrǝ öz dǝstǝsini böldü. Koroğlu dǝlilǝri hazır görüb 

dedi: 

 - Dǝlilǝrim, mǝn Aslan paşanın mǝslisindǝ olasağam. Onların o qǝdǝr 

başlarını qatasağam ki, siz yerlǝrinizi tuta bilǝsiz. Samaatın arasına qarışıb 

meydanı elǝ halqa-mǝrǝkǝ elǝyǝrsiniz ki, misri qılınslar çǝkilǝndǝ bir adam da 

tǝrpǝnǝ bilmǝsin. Amma gözünüz mǝndǝ olsun. Mǝn ǝlimi bığlarıma çǝkmǝmiş 

bir adam yerindǝn tǝrpǝnmǝsin. 

 Koroğlu sözünü qurtardı. Ondan paltarının üstündǝn bir aşıq paltarı 

geyindi, çiyninǝ dǝ bir saz salıb yola düşdü. 

 Bǝli, Koroğlu aşıq paltarında meydana tǝrǝf getmǝkdǝ olsun, dǝlilǝr 

samaata qarışıb yerlǝrini tutmaqda olsun, qosa xursun üçün evǝ getmǝkdǝ olsun, 

sǝnǝ indi kimdǝn deyim, Aslan paşadan. 

 Aslan paşa sar çǝkdirib bütün samaatı meydana yığmışdı. Meydan bir 

bǝzǝnmişdi, bir bǝzǝnmişdi ki, elǝ bil toy-bayramdı. Sǝlladlar dǝlilǝri qolu bağlı 

gǝtirib dar ağasının yanında saxlamışdılar. Aslan paşa bir kef-damaqda idi ki, gǝl 

görǝsǝn. Meydanın başında taxt qurdurub ǝylǝşmişdi. Elǝ hey üzünü sǝdrǝ`zǝmǝ 

tutub deyirdi: 

 - Dayan, gör xotkar bizǝ nǝ ǝn`amlar göndǝrǝsǝk...Zarafat deyil ha... Hǝlǝ 

indiyǝ kimi bir paşa Koroğlunun bir dǝlisinin gözünü pilǝyǝ bilmǝyib. Mǝnǝ Aslan 

paşa deyǝrlǝr. 

 Bǝli, sǝlladlar tǝnabları yağlayıb hazırladılar. Tǝbil vuruldu. Sǝdrǝ`zǝm irǝli 

gǝlib samaata demǝlisin dedi, tapşırılmasın tapşırdı, ondan bir dǝstǝ yaraqlı ǝsgǝr 

gǝtirib samaatın qabağında bir sǝrgǝ düzdülǝr ki, işdi, bǝlkǝ birdǝn qarışıqlıq-

zad oldu. Elǝ ki hǝr iş qurtardı, sǝllad Eyvazı dar ağasına gǝtirdi. 

 Dǝmirçioğlunun qan başına vurdu. Bir güs vurdu, iki güs vurdu ki, 

qollarının ipini qıra bilsin, amma hǝr dǝfǝ güs vurduqsa ip onun ǝtini kǝsib içǝriyǝ 

girirdi. Dǝmirçioğlu başa düşdü ki, onun qollarını mumlu kirişlǝ bağlayıblar. İşi 

belǝ görǝndǝ ümidi üzüldü, ürǝyi kövrǝklǝndi, aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 Hanı mǝnim qoç Koroğlum, 

 Gǝlǝ girǝ bu meydana! 

 Çǝkǝndǝ misri qılınsı 
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 Qǝbzǝsi qana boyana! 

 

 Qırat bir burdan atıla, 

 Müxǝnnǝt ölkǝn çapıla! 

 Koroğlu burda tapıla, 

 Hǝrǝniz qaça bir yana! 

 

 Ondan üzünü Aslan Paşaya tutub dedi: 

 - Paşa! 

 

 Dǝmirçi oğlunu dindir, 

 Suçunu boynuna mindir, 

 Biz iki dǝlini öldür, 

 Paşa, qıyma Eyvaz xana! 

 

 Elǝ bu dǝmdǝ Koroğlu özünü saldı meydana. Aslan paşa gördü budu, bir 

aşıq çiynindǝ saz girdi ortalığa. 

 Dedi: 

 - Ayǝ, yanşaqsanmı? 

 Koroğlu dedi: 

 - Bǝli paşam, yanşağam. 

 Aslan paşa dedi: 

 - Ayǝ, heç Koroğlunun sözlǝrindǝn bilirsǝnmi? 

 Koroğlu dedi: 

 - Ay paşa, izin ver, sǝnǝ söz oxuyum, söz olsun. Koroğlu nǝ adamdı ki, 

onun sözü belǝ mǝslisdǝ oxuna?! 

 Paşa dedi: 

 - Yox, sǝn bilmirsǝn. Mǝn Koroğlunun üç dǝlisini tutmuşam. Bu şadyanalıq 

da onun şadyanalığıdı. İndi sǝn bir az Koroğlunun sözlǝrindǝn de ki, onların 

ürǝklǝri açılsın. 

 Koroğlu bir dönüb dar ayağında dayanan Eyvaza, Dǝmirçioğluna, Bǝlli 

Əhmǝdǝ baxdı, bir dǝ dönüb samaatın içindǝ dayanan dǝlilǝrinǝ baxıb, üçtelli sazı 
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bağrına basdı. Barmaqlarını sütlǝyib tellǝrǝ elǝ vurdu ki, meydan sǝsǝ gǝldi. 

Qızılquş kimi bir dǝfǝ meydanı fırlanıb dedi: 

 

 Dǝlilǝrim, bu gün dava günüdü, 

 Müxǝnnǝt ölkǝsi talanmaq gǝrǝk! 

 Qoç igidlǝr yarasından bǝllǝnǝr, 

 Şǝrbǝt tǝk qanına yalanmaq gǝrǝk! 

 

 Mǝrd igidlǝr nǝ`rǝ çǝksin davada, 

 Şahin kimi şikar tutsun yuvada, 

 Misri qılıns sövlan vursun havada, 

 Bağırsaq sǝmdǝyǝ dolanmaq gǝrǝk! 

 

 Koroğlu içǝndǝ düşman qanını,. 

 Mǝrd meydanda nǝ`rǝsindǝn tanını, 

 Qırın vǝzirini, tutun xanını, 

 Leş-leşin üstünǝ qalanmaq gǝrǝk! 

 

 Aslan paşa dedi: 

 - Sağ ol, aşıq! Lap Koroğlu kimi oxuyursan. 

 Koroğlu dönüb dar ayağındakı dǝlilǝrǝ baxdı. Gördü onlar üçü dǝ 

Koroğlunu tanıyıblar. Dǝmirçioğlu gözünü zillǝyib bir dar ağasına, Bǝlli Əhmǝd dǝ 

bir dar ağasına. Bildi ki, onlar qollarının açılasağına bǝnddilǝr ki, ağasları 

dibindǝn çıxarıb işǝ başlasınlar. Dönüb Eyvaza baxdı. Gördü yox, Eyvaz, özgǝ 

haldadı. Dar ağasının dibindǝ dayanıb gözlǝrini zillǝyib Koroğluya. Özü dǝ 

sevindiyindǝn gözlǝri dolub. 

Koroğlu onu belǝ görǝndǝ ürǝyi tab gǝtirmǝdi. Dedi: 

 

 Sanım paşa, gözüm paşa, 

 Paşa, qoy gǝlsin Eyvazı! 

 Budu sana sözüm paşa, 

 Paşa, qoy gǝlsin Eyvazı! 
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 Göydǝn ildırım tökdürrǝm, 

 Yurdunda bostan ǝkdirrǝm, 

 Torpağın dağa çǝkdirrǝm, 

 Paşa, qoy gǝlsin Eyvazı! 

 

 Əylǝşib paşalar, bǝylǝr, 

 Sinǝmdǝn baş verib millǝr. 

 Koroğlu iltimas eylǝr, 

 Paşa, qoy gǝlsin Eyvazı! 

 

 Koroğlu oxumağında olsun, paşa qulaq asmağında, dǝlilǝr dǝ 

gözlǝmǝyindǝ. Sǝnǝ kimdǝn deyim, kimdǝn deyim, Giziroğlu Mustafa bǝydǝn. 

 Bağdad tǝrǝflǝrdǝ Giziroğlu Mustafa bǝy adında adlı-sanlı bir igid var idi. 

Giziroğlu Mustafa bǝy doğrudan da qoçaq, qolu qüvvǝtli bir adam idi. Atası 

keçmişdǝ gizir olmuşdu. Sonra xotkarın üzünǝ ağ olduğuna görǝ onu dar 

ağasından asmışdılar. Deyirlǝr ki, Giziroğlu Mustafa bǝy o zamandan qırx atlı ilǝ 

dağlara çǝkilmişdi. Paşalarla ǝdavǝt saxlayırdı. Hǝrdǝn atasının düşmǝnlǝrindǝn 

birinin üstünǝ gedib, tutub dar ağasından asardı, yenǝ dǝ çıxıb dağlara çǝkilǝrdi. 

 Giziroğlu Mustafa bǝy çoxdan idi ki, Koroğlu ilǝ qabaqlaşmaq, onunla 

ayırd elǝmǝk istǝyirdi. İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz deyiblǝr. Odu ki, 

Giziroğlu da deyirdi: «Ya gǝrǝk Koroğlunun adı deyilǝ, ya mǝnim». Koroğlu da 

Giziroğlu Mustafa bǝydǝn çox eşitmişdi. Üzünü görmǝmişdisǝ dǝ amma güsünǝ, 

qüvvǝtinǝ bǝlǝd idi. Özü dǝ bilirdi ki, Giziroğlu o dağ mǝnim, bu dǝrǝ sǝnin onun 

dalınsa gǝzir. 

 Bǝli, xǝbǝr gǝlib çatdı Giziroğlu Mustafa bǝyǝ ki, Aslan paşa Koroğlunun 

üç dǝlisini tutdurub, özlǝrini dǝ bu gün asdırasaq. Giziroğlu öz adamlarını başına 

yığıb dedi: 

 

 Sǝfǝrimdi şǝhri-Bağdad, 

 Kimdi mǝnnǝn köçǝn, gǝlsin! 

 Yeddi hoqqa, hazar peşǝ 
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 Mǝndǝn artıq içǝn gǝlsin! 

 

 Bilirsǝnmi halım nesǝ? 

 İlǝ dönǝr mǝnǝ gesǝ. 

 Yeddi boynu bir qılınsa 

 Mǝrǝndi tǝk biçǝn gǝlsin! 

 

 Hanı bu bağçanın gülü? 

 Oxumur şeyda bülbülü, 

 Koroğlu, üç ǝsir dǝli, 

 Şirin sandan keçǝn gǝlsin! 

 

 Sonra Mustafa bǝy sazla dediyi kimi, dillǝ dǝ dedi ki: 

 - Mǝnim Koroğlu ilǝ haqq-hesabım var, bu öz yerindǝ. Bir gün gǝlǝr, 

görüşǝrik, haqq-hesabımızı kǝsǝrik. Amma Aslan paşanın bu nakişiliyinǝ mǝn 

dözǝ bilmǝrǝm. Axı Koroğlunun dǝlilǝrinin ki, onunla heç bir işi yox imiş. Bütün 

görǝnlǝr deyirlǝr ki, çölün düzündǝ durna ovlayırmışlar. Aslan paşa bu nakişiliyi 

elǝyir ki, xotkara xoş gǝlsin. İndi ki, o xotkara quyruq bulayır, mǝn dǝ onun o 

quyruğunu kǝsib soxaram gözünǝ, başqalarına da ibrǝt olar. Mǝn qoymayasağam 

o, dǝlilǝri öldürsün. 

 Başının adamları Giziroğlunun fikrini bǝyǝndilǝr. Bu mǝrdliyinǝ afǝrin 

dedilǝr. Durub hamısı yaraqlandılar, yasaqlandılar, Bağdada gǝldilǝr. Meydandan 

bir az aralı bir tǝpǝ kimi yer var idi. Giziroğlu çıxdı tǝpǝnin üstünǝ ki, görsün 

meydanın ortasında nǝ var, nǝ yox? Baxdı ki, Koroğlu aşıq paltarında oxuyur. 

Onun bu igidliyinǝ Giziroğlu mǝǝttǝl qalıb, ürǝyindǝ afǝrin dedi; başının 

adamlarına dedi: 

 - Dayanın görǝk bu işin axırı nesǝ olasaq. Mǝn heç inana bilmirǝm ki, o bu 

qoşunun içindǝn öz dǝlilǝrini qurtarıb qaçırda bilǝ. And içirǝm, dayanıb axırasan 

gözlǝyǝsǝyǝm. Əgǝr gördüm ki, güsü çatmır gedib kömǝk elǝyǝsǝyǝm. Yox, güsü 

çatdı, qurtardı, onda dalınsa gedib şǝhǝrdǝn çıxandan sonra onunla ayırd 

elǝyǝsǝyǝm. Ya ona verǝn allah, ya mǝnǝ. 
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 Bunu deyib atdan düşdü, başladı gözlǝmǝyǝ. Bu zaman Koroğlu da 

meydanda gǝrdiş elǝyib oxuyurdu. Baş qatırdı ki, dǝlilǝr özlǝrini yaxşı yerlǝşdirǝ 

bilsinlǝr. Giziroğlu gözlǝdi, gözlǝdi gördü yox, deyǝsǝn Koroğlu heç dava elǝmǝk 

fikrindǝ deyil. Ağlına gǝldi ki, bǝlkǝ Koroğlunun dǝlilǝri hǝlǝ gǝlib çıxmayıb, tǝkdi 

deyin qorxur. Qoy burada olduğumu ona bildirim. 

 Giziroğlu Mustafa bǝyin bir şeşpǝri var idi, usu haça. Bu elǝ bir şeşpǝr idi 

ki, mǝşhuri-alǝm. Arvadlar uşaqlarına qarğış elǝyǝndǝ «sǝni görüm Giziroğlunun 

şeşpǝrinǝ rast gǝlǝsǝn» deyǝrdilǝr. Giziroğlu haman haça şeşpǝri qaldırdı başına, 

bir dǝfǝ hǝrlǝyib tulladı. Şeşpǝr gǝlib meydandakı mǝssidin günbǝzinǝ elǝ dǝydi 

ki, günbǝzdǝn od töküldü. Aslan paşa dik yerindǝn qalxdı ki: 

 - O nǝdi? Göydǝn od tökülür. 

 Koroğlu bir dǝ gördü qabağına bir şey düşdü. Belǝ baxanda gördü 

Giziroğlunun haça şeşpǝridi. O saat başa düşdü. Dedi: 

 - Paşa! Od göydǝn tökülmür. O od hǝmişǝ sǝnin başının üstündǝdi. 

 Koroğlu hǝlǝ sözünü qurtarmamışdı, bir dǝ baxdı ki, Aslan paşanın 

sǝdrǝ`zǝmi ǝkilmǝk istǝyir. Sazı döşünǝ basıb dedi: 

 

 Laf eylǝmǝ, Aslan paşa, 

 Sǝdrǝ`zǝm qaçdı sandım. 

 Havadakı humay quşlar 

 Yuvasından uçdu sandım. 

 

 Aslan paşa tez dönüb ǝtrafına baxdı. Sǝdrǝ`zǝm doğrudan da ǝkilmǝk 

istǝyirdi. Aşıqdan şübhǝlǝnmişdi. Deyǝsǝn ürǝyinǝ dammışdı ki, bu, Koroğludu. 

Amma ki, Aslan paşanın birdǝn dönüb ǝtrafına baxmağından qorxub yerindǝ 

oturdu. Aslan paşa üzün ona tutub dedi: 

 - Nǝ var? O nǝ idi? 

 Sǝdrǝ`zǝm ağzını paşanın qulağına yapışdırıb dedi:  

 - Paşa sağ olsun, mǝnim bu aşıqdan gözüm su içmir. Bu Koroğluya 

oxşayır. 

 Koroğlu gördü ki, sǝdrǝ`zǝm işi başa düşüb. Onun sözünü yalansıtmaq 

üçün aldı sözün, ikinsi xanǝsini dedi: 
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 Meydanda igidlik satdı, 

 Gǝlmǝdi, günü yubatdı, 

 Giziroğlu şeşpǝr atdı, 

 Şeşpǝr yerǝ keçdi sandım. 

 

 Bunu deyib, Koroğlu yerdǝki şeşpǝri göstǝrdi. Aslan paşa baxdı ki, şeşpǝr 

doğrudan da Giziroğlu Mustafa bǝyindi. Tez sǝllada hökm elǝdi ki, işǝ başlasın. 

Sǝllad o saat sumdu Eyvazın üstünǝ. Tutub onu yuxarı qaldırmağa başladı. 

Koroğlu Eyvazı dara gedǝn görüb götürdü sözün üçünsü xanǝsini dedi: 

 

 Koroğluyam, bilin nǝdǝn 

 Qara bağrım oldu zǝdǝn. 

 Eyvazdımı dara gedǝn? 

 Yaralarım sansdı sandım. 

 

 Koroğlu sözünü tamam elǝdi. Dönüb dǝlilǝrǝ baxdı, Gördü hamısı hazır 

dayanıb işarǝ gözlǝyir. Özlǝri dǝ elǝdilǝr, elǝdilǝr ki, asıqlarından dodaqlarını 

gǝmirib, bığlarını çeynǝyirlǝr. Bir dǝfǝ meydanı fırlandı. Sonra üzünü 

Dǝmirçioğlugilǝ tutub dedi: 

 

 Arif olun üç igidlǝr, 

 Nǝr girǝr meydana indi. 

 Qırılar zǝnsirlǝr, iplǝr, 

 Nǝr girǝr meydana indi. 

 

 Çǝnlibeldǝn laçın gǝlib, 

 Qollarını açın, gǝlib, 

 Qabağından qaçın, gǝlib, 

 Nǝr girǝr meydana indi. 
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 Sǝllad Eyvazı dar ağasına gǝtirmişdi. Gözlǝyirdi ki, aşıq qurtarsın, sonra ipi 

Eyvazın boğazına keçirsin. Koroğlu gǝrdiş elǝyǝ-elǝyǝ onun yanına gǝlib dedi: 

 

 Lovğa-lovğa baxma mǝnǝ, 

 Sar qonammaz yasǝmǝnǝ, 

 Qan uddurram indi sǝnǝ, 

 Batar meydan qana indi. 

 

 Koroğlu bir dǝ fırlandı, aldı sözün o biri xanǝsini dedi: 

 

 Dǝlilǝrim, sǝf-sǝf durun! 

 Su üzündǝ sǝlǝ qurun! 

 Bu abdalın boynun vurun! 

 Dönsün meydan qana indi. 

 

 Hay deyǝndǝ qoşa gǝlin! 

 Huy deyǝndǝ soşa gǝlin! 

 Koroğluyam, xoşa gǝlin! 

 Qan qarışsın qana indi. 

 

 Dǝlilǝr hǝrǝkǝtǝ gǝldilǝr. Koroğlu bir dǝli nǝ`rǝ çǝkib dedi: 

 

 Hoydu, dǝlilǝrim, hoydu, 

 Yeriyin meydan üstünǝ! 

 Havadakı şahin kimi, 

 Tökülün al qan üstünǝ! 

 

 Qoyun bǝdöylǝr kişnǝsin, 

 Misri qılınslar işlǝsin, 

 Kimi tǝnab qılınslasın, 

 Kiminiz düşman üstünǝ. 

 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

144 

 

 Koroğlu çǝkǝr haşanı, 

 Bǝylǝr edǝr tamaşanı, 

 Mǝn özüm Aslan paşanı 

 Hǝrǝniz bir xan üstünǝ. 

 

 Koroğlu oxuya-oxuya ǝlini bığına çǝkdi. Dǝlilǝr töküldülǝr. Ara qızışdı. 

Koroğlu bir hǝmlǝdǝ özünü Aslan paşaya çatdırdı. Misri qılınsın çǝkilmǝyi ilǝ 

Aslan paşanın başının yerǝ düşmǝyi bir oldu. Dǝlilǝr tǝnabları qılınsladılar. Eyvazı, 

Dǝmirçioğlunu, Bǝlli Əhmǝdi azad elǝdilǝr. Koroğlu bir dǝ onu gördü ki, 

meydanın hǝr başında bir dǝnǝ dar ağası qalxır, düşür. Hǝr dǝfǝdǝ on-on beş 

adamı xurdxǝşil elǝyir. Baxdı ki, biri Dǝmirçioğlu, biri Bǝlli Əhmǝddi, hǝrǝsi öz dar 

ağasını çıxarıb alıb çiyninǝ, düşüb qoşunun içinǝ. 

 Koroğlu qılıns vura-vura özünü çatdırdı xǝzinǝnin qapısına. Gördü qosa 

buradadı. Qapıya bir ǝmud ilişdirdi. Bayaq ha qapı parça-tikǝ olub yerǝ töküldü. 

Çağırdı ki: 

 - Qosa, gǝl! 

 Qosa gǝldi. Koroğlu soruşdu: 

 - Bǝs xursunun hanı? 

 Qosa dedi: 

 - Ay bala, vallah sevindiyimdǝn bilmirǝm heç nǝ elǝdim. 

 Koroğlu dedi: 

 - Eybi yoxdu. Gir içǝriyǝ! 

 Qosa girdi içǝriyǝ. Koroğlu ona bir kisǝ qızıl verdi. Dǝlilǝrdǝn dǝ ikisini 

qoşdu ona ki: 

 - Aparın bunu sağ-salamat qoyun evinǝ, sonra gǝlin. 

 İndi gǝl sǝnǝ kimdǝn deyim, Giziroğlu Mustafa bǝylǝ Koroğludan. Elǝ ki, 

Koroğlu ǝlini bığına çǝkdi, meydan qarışdı bir-birinǝ, ǝvvǝl-ǝvvǝl Giziroğlu heç 

bir şey anlamadı. Handan-gesdǝn başa düşdü ki, mǝsǝlǝ nesǝ imiş. Başının 

atlılarına dedi: 

 - Balam, day burada bizlik heç bir iş yoxdu. Mǝn day ona qol çǝkdim. İndi 

qaldı birsǝ mǝnim onunla öz haqq-hesabım. Gedǝk! 
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 Bunu deyib adamlarını da götürüb çǝkilib getdi.  Elǝ ki, dava qurtardı, 

Koroğlu ǝtrafa nǝzǝr salıb gördü Giziroğlu yoxdu. O saat mǝsǝlǝni başa düşdü. 

Bildi ki, Giziroğlu onun yolunu kǝsǝsǝk. İndi qǝsdǝn çǝkilib gedib ki, dǝlilǝr 

onların savaşmağını görmǝsinlǝr. Elǝ ki, dǝlilǝr hamısı keflǝri saz, damağları çağ 

atlanıb Çardaqlı Çǝnlibelǝ tǝrǝf yol başladılar, Koroğlu üzünü Kosa Sǝfǝrǝ tutub 

dedi: 

 - Kosa Sǝfǝr, buradan Çǝnlibelǝ neçǝ yol var? 

 Kosa Sǝfǝr dedi: 

 - Buradan Çǝnlibelǝ iki yol var. Biri haman bu yoldu ki, gedirik. Biri dǝ dağ 

yoludu ki, bax, o tǝpǝlǝrin dalından diklǝnir. Amma o yol çox çǝtindi. Özü dǝ bir 

yarım dǝfǝ bu yoldan uzaqdı. 

 Koroğluya da elǝ bu lazım idi. Üzünü dǝlilǝrǝ tutub dedi: 

 - Siz bu yol ilǝ gedin! Mǝn dağ yolu ilǝ gedǝsǝyǝm. Əgǝr siz mǝndǝn 

qabaq Çǝnlibelǝ çatdınız, demǝk ki, uşaqları siz tǝk, mǝnsiz qurtarıbsınız. Aslan 

paşanın xǝzinǝsi dǝ hamısı sizǝ çatasaq. Yox, ǝgǝr mǝn tez çatdım, onda xǝzinǝ 

hamısı mǝnimdi. 

 Bunu deyib Koroğlu day savab gözlǝmǝdi. Bayaq ha Qırata bir qamçı 

göstǝrib tǝpǝlǝri aşdı. Dǝlilǝr işdǝn bixǝbǝr hǝrǝ öz atına dǝyib yola düşdülǝr. 

Koroğlu Qıratı qaytarıb tǝzǝdǝn tǝpǝyǝ çıxdı. Elǝ ki, arxayın oldu ki, day dǝlilǝr 

çıxıb gediblǝr, ondan yola düşdü, papağını da gözünün üstünǝ qaldırıb, Qıratı 

yavaş-yavaş çay kǝnarı ilǝ sürmǝyǝ başladı. Elǝ bir az getmişdi, birdǝn Qırat 

qulaqlarını diklǝyib, şaxǝ qalxdı. Bir dǝ uzaqdan bir at kişnǝmǝyi eşidildi. Koroğlu 

dönüb baxanda gördü Giziroğlu Mustafa bǝy öz Alapaça atının üstündǝ budu, elǝ 

gǝlir, elǝ gǝlir ki, tozu dumana qatıb, dumanı toza. Qırat Alapasanın sǝsini eşitsǝk 

dayandı. Koroğlu nǝ qǝdǝr elǝdisǝ at yerindǝn tǝrpǝnmǝdi. Koroğlu qanrılıb 

geriyǝ baxdı ki, görsün Giziroğlu uzaqdadı, yaxında, bir dǝ onu gördü ki, 

tǝpǝsinǝ bir ǝmud dǝydi. Koroğlu özünü atın üstündǝ saxlaya bilmǝyib tǝpǝsi 

üstǝ yerǝ gǝldi, yumbalanıb çaya düşdü. Giziroğlu tez ǝlindǝki ǝmudu yerǝ atıb 

qılınsını çǝkdi ki, düşüb onun başını kǝssin, Koroğlu sǝld sudan çıxıb onun öz 

ǝmudunu götürdü, Giziroğlunun tǝpǝsinǝ elǝ bir ǝmud vurdu ki, bu dǝfǝ dǝ 

Giziroğlu dığırlanıb çaya düşdü. Sǝld qalxıb sudan çıxmaq istǝyǝndǝ Koroğlu 
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ǝlini uzadıb yapışdı onun ǝlindǝn, çǝkib çıxartdı bayıra. Ondan ǝl elǝdi misri 

qılınsa ki, dava başlasın. Giziroğlu dedi: 

 - Koroğlu, ǝl saxla! Sǝnin mǝnimlǝ bir ǝdavǝtin zadın yoxdu ki? 

 Koroğlu dedi: 

 - Mǝnim xeyr. Sǝnin mǝnimlǝ ǝdavǝtin var. 

 Giziroğlu dedi: 

 - Yox, mǝnim dǝ yoxdu. Mǝn istǝyirdim bilǝm, görǝm sǝn güslü olarsan, ya 

mǝn? Onu da ki, gördüm. Day bundan sonra bizim vuruşmağımız axmaqlıqdı. Əl 

ver, dost olaq! 

 Koroğlu ilǝ Giziroğlu ǝl verdilǝr, görüşdülǝr, öpüşdülǝr, bir-biri ilǝ dost 

olub ayrıldılar. Koroğlu Çǝnlibelǝ tǝrǝf, Giziroğlu da öz dağlarına tǝrǝf yol 

başladı. Koroğlu getmǝkdǝ olsun, biz görǝk Giziroğlu nǝ elǝdi. 

 Giziroğlu oradan birbaş gǝlib çatdı öz adamlarına. Soruşdular ki: «Nǝ oldu? 

Hanı Koroğlunun başı?». Giziroğlu ǝhvalatı nesǝ olmuşdusa, onlara danışdı. 

Adamların arasında pıçapıç başlandı ki, bǝs yalan deyir. Heç qorxudan 

Koroğlunun gözünǝ dǝ görünmǝyib. Giziroğlu nǝ qǝdǝr dedisǝ, inanmadılar. 

Axırda Giziroğlu qǝzǝblǝnib dedi: 

 - İndi ki, belǝ oldu, gǝlin gedǝk lap Çǝnlibelǝ. Soruşun onun özündǝn. 

Əgǝr o, mǝrd adamdısa düzünü deyǝr. Yox ǝgǝr namǝrdlik elǝsǝ, yalan danışsa, 

mǝn lap sizin gözünüzün qabağında onunla vuruşum, siz dǝ tamaşa elǝyin. 

 Hamı bu sözǝ razı oldu. Atlanıb Çǝnlibelǝ tǝrǝf yol başladılar. 

 Koroğlu bir tǝrǝfdǝn getmǝkdǝ olsun, Giziroğlu da başının adamları ilǝ bir 

tǝrǝfdǝn getmǝkdǝ olsun, indi eşit dǝlilǝrdǝn! 

 Dǝlilǝr at sürdülǝr, yol yordular, sǝhǝr dan yeri tǝzǝsǝ sökülǝndǝ gǝlib 

Çǝnlibelǝ çatdılar. Xanımlar qabağa çıxdılar. Kosa Sǝfǝr uzaqdan Nigar xanımı 

görsǝk qışqırdı ki: 

 - Nigar xanım, birsǝ de görüm Koroğlu gǝlib, ya yox. 

Nigar xanım dedi: 

 - Yox. Gǝlmǝyib. 

 Kosa Sǝfǝr dedi: 

 - Çox yaxşı. Axırı ki, heç olmasa birsǝ dǝfǝ mǝrsi biz apardıq. Mǝnzil 

başına ondan tez gǝldik. 
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 Elǝ bu dǝmdǝ Qırat bǝrk kişnǝdi. Dönüb gördülǝr Qırat yağı qoruğunda 

otlayır. Koroğlu da böyrü üstǝ göy otun üstündǝ uzanıb gülǝ-gülǝ deyir: 

 - Hardasınız? Sizi gözlǝmǝkdǝn gözümün kökü saraldı ki... 

 Kosa Sǝfǝr dedi: 

 - Genǝ mǝrsi sǝn uddun! 

 Koroğlu dedi: 

 - Mǝrsi mǝn uddum. Ansaq bizim bir adǝtimiz dǝ var axı. Hǝmişǝ mǝnzil 

başında kim mǝnǝ sǝhǝr tezdǝn hamıdan qabaq salam versǝ, mǝn ona yüz qızıl 

verǝrǝm. O başdan hǝrǝnizǝ yüz qızıl borsluyam. İndi dǝ ki, sǝhǝr tezdǝn genǝ dǝ 

yeddi min yedd düz yetmiş dǝli hamınız birdǝn gǝlibsiniz. Aslan paşanın 

xǝzinǝsindǝ dǝ ki, bu qǝdǝr qızıl elǝ ansaq olar. Odu ki, xǝzinǝ sizǝ çatır. Nesǝ 

istǝyirsiniz elǝsǝ dǝ öz aranızda bölüşdürün. 

 Dǝlilǝr hamısı atlardan töküldülǝr. Süfrǝ açıldı. Dǝlilǝr yeyib-içmǝkdǝ, 

çalıb-oynamaqda olsunlar, eşit Giziroğlunun dǝstǝsindǝn. Dǝstǝ gǝlib o zaman 

çatdı ki, dǝlilǝr şirin kefdǝ idilǝr. Mustafa bǝy dedi: 

 - Bu saat bunların keflǝrini pozmaq heç insafdan deyil. Gözlǝyǝk 

qurtarsınlar, sonra. 

 Bir tǝrǝfdǝ dayanıb gözlǝmǝyǝ başladılar. Elǝ ki, saqi birbaş mǝslisi 

dolandı, keflǝr duruldu, başlar ayazıdı, Nigar xanım dedi: 

 - Koroğlu, indi danış görǝk, nesǝ getdiz! Uşaqları nesǝ qurtardız? 

 Koroğlu başdan başlayıb axırasan ǝhvalatı xanımlara, Bağdada getmǝyib 

Çǝnlibelǝ qalan dǝlilǝrǝ danışdı. Amma Giziroğlunun adını da çǝkmǝdi. O barǝdǝ 

bir kǝlmǝ dǝ kǝsmǝdi. Nigar xanım ala gözlǝrini bir dǝfǝ süzdürüb Koroğluya bir 

qıyqas baxdı. Dedi: 

 - Ay Koroğlu, sǝn ki, belǝ iş üzü bilǝnsǝn, igidsǝn, görǝsǝn bu dünyada 

sǝnin kimi ikinsi bir adam da var, ya elǝ anan sǝni tǝk doğub? 

 Koroğlu heç bir söz demǝdi. Yavaşsa qalxıb, aşıq Sünunun sazını ǝlindǝn 

aldı, basdı bağrına. Dedi: 

 

 Anadan oğul doğulubdu, 

 Giziroğlu Mustafa bǝy. 

 Bu dünyaya tǝk gǝlibdi. 
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 Giziroğlu Mustafa bǝy. 

 

 Nizǝsinin usu qanlı, 

 Dǝlilǝri dǝmir donlu, 

 Bir igiddi adlı-sanlı, 

 Giziroğlu Mustafa bǝy. 

 

 Bir atı var Alapaça, 

 Aman vermir Qırat qaça, 

 Şeşpǝrinin usu haça, 

 Giziroğlu Mustafa bǝy. 

 

 Bir atadan kaş olaydıq, 

 Bir-birindǝn xoş olaydıq, 

 Doğmasa qardaş olaydıq, 

 Giziroğlu Mustafa bǝy. 

 

 Hay deyǝndǝ haya basar, 

 Huy deyǝndǝ huya basar, 

 Koroğlunu çaya basar, 

 Giziroğlu Mustafa bǝy. 

 

 Koroğlu sözünü qurtaran kimi Giziroğlu Mustafa bǝy gizlǝndiyi yerdǝn 

çıxıb mǝslisǝ gǝldi. Dedi: 

- Koroğlu, sǝn doğrudan da mǝrd adamsan. Ansaq öz gǝsini çox şişirdib, 

özünü çox kiçildirsǝn. Dayan, indi mǝn düzünü danışasağam. 

 Ondan Giziroqlu başlayıb ǝhvalatı nesǝ olmuşdusa, ǝvvǝldǝn axıra kimi 

danışdı. Nǝ bir kǝlmǝ o yana elǝmǝdi, nǝ bir kǝlmǝ bu yana. 

 Koroğlu ilǝ Giziroğlu tǝzǝdǝn qusaqlaşdılar, öpüşdülǝr, görüşdülǝr, qardaş 

oldular. Giziroğlunun adamları da gǝlib mǝslisǝ girdilǝr. 

 Mǝslis tǝzǝdǝn başlandı. 
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H Ə M Z Ə N İ N   Q I R A T I   A P A R M A Ğ I 

 

 Bağdad ǝhvalatından sonra xotkar ǝtrafa namǝlǝr yazıb, adlı-sanlı paşaları, 

sǝrkǝrdǝlǝri, pǝhlivanları, qoşun böyüklǝrini yanına çağırdı. Böyük bir mǝslis 

qurdurdu. Elǝ ki, mǝslis arǝstǝ oldu, hǝr kǝs öz yerini tutdu, xotkar dedi: 

 - Nǝ qǝdǝr ki, bu Koroğlunun sǝsi kǝsilmǝyib, dünya üzündǝ zindǝganlıq 

bizǝ haram olasaq. Sizi çağırmışam ki, mǝslǝhǝt tökǝsiniz görǝk, nesǝ elǝyǝk ki, 

onu dünya üzündǝn silǝk. Budu, günü-gündǝn onun başının adamları çoxalır. 

Dünyanın hansı yerindǝ bir dǝlǝduz varsa gedib ona qoşulur. Axırda bir gün 

görǝsǝyik ki, budu, qoşun düzǝldib şǝhǝrlǝrimizi, kǝndlǝrimizi alır. Ondan sonra 

ya gǝrǝk gedib ona nökǝrdǝn-nayıbdan olaq, ya da ki, qaçıb dağlarda, daşlarda 

qaçaqlıq elǝyǝk. 

 Elǝ ki, xotkar sözünü qurtardı, paşalar verdilǝr ağız-ağıza. Hǝrǝsi bir sür 

tǝdbir tökdü. Biri dedi: aldadaq, qonaq çağıraq, tutub dar ağasından asaq. Biri 

dedi: adamlarından ǝlǝ keçirǝk, pul verǝk, qızıl verǝk, öldürtdürǝk. Biri dedi: adam 

göndǝrǝk, görǝk nǝ istǝyir, verǝk barışıq elǝyǝk. Biri dedi: sǝn başa düşmürsǝn. 

 O birisi dedi: 

 - Sǝn qorxaqsan. 

 Qǝrǝz, bu mǝslisdǝ bir sǝs-küy qalxdı ki, ağız deyǝni qulaq eşitmǝdi. 

 Bunlar deyişmǝkdǝ olsunlar, sǝnǝ kimdǝn deyim, toqatlı Hasan paşadan. Bu 

Hasan paşa kim ola, kim olmaya, haman toqatlı Hasan paşa ola ki, atların üstündǝ 

Alı kişinin gözlǝrinin çıxarılmasını mǝslǝhǝt görmüşdü, Hǝsǝn xan da onun 

gözlǝrini çıxartdırıb dünya işığına hǝsrǝt qoymuşdu. 

 Hasan paşa xotkarın sağ ǝli idi. Hǝmişǝ onun ǝziz günlǝrindǝ süfrǝsinin 

başında oturar, ağır günlǝrindǝ dǝ yastığının dibini kǝsǝrdi. Özü dǝ hǝm paşa idi, 

hǝm dǝ çox basarıqlı qoşun böyüyü idi. Dava dǝsgahının min bir fǝnd-felini 

sinǝdǝftǝr elǝmişdi. İndiyǝ kimi xotkar onu hansı qulluğa buyurmuşdusa, birǝ beş 

yerinǝ yetirmişdi. 

 Qǝrǝz, Hasan paşa da bu mǝslisdǝ idi. Elǝ ki, sǝs-küy qalxdı, xotkar fikir 

verib gördü ki, bu danışanların heç biri qoşun çǝkib Koroğlunun üstünǝ getmǝk 
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fikrindǝ deyil. Hamı ondan qorxur. Elǝ bir tǝhǝr elǝmǝk istǝyirlǝr ki, ilanı Seyid 

Əhmǝd ǝli ilǝ tutalar. Xotkar üzün Hasan paşaya tutub dedi: 

 - Hasan paşa, söz sǝnindi. 

 Hasan paşa durub zǝmini-ǝdǝb öpdü, dedi: 

 - Xotkar sağ olsun, xotkar ǝmri ki var, allah ǝmridi. Sǝn doğru buyurursan. 

Koroğlu, doğrudan da, çox tüğyan elǝyib. Mǝn indiyǝ kimi ona fikir vermirdim. 

Deyirdim paşalar özlǝri onun öhdǝsindǝn gǝlǝrlǝr. İndi ki, iş bu ǝndazǝyǝ minib, 

baş üstǝ. Onun atasının gözlǝrini mǝn çıxartdırmışam. İnşallah xotkarın sayǝsindǝ 

özünü dǝ bu İstambul şǝhǝrindǝ dar ağasından asaram. Ansaq xotkar sağ olsun, 

onun çoxlu adamları var ki, gǝlib lap böyük-böyük mǝslislǝrǝ girib, söhbǝtlǝrǝ 

qulaq asırlar. Sonra ona xǝbǝr verirlǝr, odu ki, mǝn öz fikrimi tǝklikdǝ sǝnǝ 

deyǝsǝyǝm. 

 Mǝslis adamları Hasan paşanın bu sözündǝn ürǝkdǝ rǝnsidǝ oldularsa da 

xotkarın qorxusundan büruzǝ verǝ bilmǝdilǝr. Xotkar Hasan paşaya ǝhsǝn deyib, 

mǝslisi dağıtdı. Elǝ ki, tǝk qaldılar, Hasan paşa dedi: 

 - Xotkar sağ olsun, Koroğlu bu saat çox güslǝnib. Onu aldatmaqla tora 

salmaq olmaz. Biz gǝrǝk üç tǝrǝfdǝn qoşun çǝkib onu halqa-mǝrǝkǝ elǝyǝk, 

hamısını bir yerdǝ qırıb qurtaraq. Yoxsa tǝk onu öldürmǝkdǝn bir kar aşmaz. 

 Xotkar dedi: 

 - Hasan paşa, sǝnǝ qırx gün möhlǝt verirǝm. Əgǝr onu muz-mǝhǝl elǝdin, 

sǝni özümǝ sǝdrǝ`zǝm elǝyǝsǝyǝm. Yox, elǝyǝ bilmǝdin, onda... 

 Hasan paşa dik qalxıb dedi: 

 - Sǝnǝ qurban olum! Mǝn ǝgǝr onu qolu bağlı sǝnin qabağına gǝtirǝ 

bilmǝsǝm, özüm özümü hǝlak elǝyǝrǝm. Ansaq sǝn bütün paşaların, qoşun 

böyüklǝrinin ixtiyarını mǝnǝ ver! 

 Xotkar dedi: 

 - Külli-ixtiyarsan. Nesǝ istǝyirsǝn elǝ dǝ elǝ! 

 Hasan paşa zǝmini-ǝdǝb öpüb, mürǝxxǝs olmaq istǝyǝndǝ xotkar dedi: 

 - Bir dǝ bu zalım oğlu zalım bu tǝrǝfǝ bir dǝnǝ karvan buraxmır. Hamısını 

soyur. Gǝrǝk bir tǝhǝr elǝyib yaraqlı-yasaqlı karvan düzǝldǝsǝn, bir az şǝhǝrǝ mal 

gǝtirtdirǝsǝn. Yoxsa bütün şǝhǝrdǝ danışırlar ki, bǝs xotkar qalıb Koroğlunun 

ǝlindǝ asiz. Şǝhǝrǝ mal gǝtirtdirǝ bilmir. 
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 Hasan paşa ǝlini gözünün üstünǝ qoyub dedi: 

 - O da mǝnim gözüm üstǝ! 

 Onda xotkar Hasan paşaya rüsxǝt verdi. Özü dǝ bütün paşalara namǝ yazdı 

ki, bǝs, Hasan paşa onların üstündǝ külli-ixtiyardı. Kim onun buyruğuna ǝmǝl 

elǝmǝsǝ dar ağasından asılasaq. 

 Qasid namǝlǝri aparmaqda olsun, sǝn eşit Hasan paşadan. 

 Hasan paşa oradan birbaş Toqata qayıdıb bir mǝslis düzǝltdi. Tanıdığı, 

bildiyi böyük sǝrkǝrdǝlǝri, qoşun böyüklǝrini, pǝhlivanları yanına çağırdı. Elǝ ki, 

yerli yerin tutdu, Hasan paşa özü mǝslisǝ gǝldi. Əvvǝl-ǝvvǝl bir mǝslisǝ göz 

gǝzdirdi. Hamını gözdǝn keçirtdi. Arxayın oldu ki, hamısı öz bildiyi, tanıdığı, 

e`tibar elǝdiyi adamlardı. Başladı xotkar mǝslisindǝ olanların hamısını onlara 

danışmağa. Hamı ǝhvalatdan hali olandan sonra çıxardıb xotkarın möhürlü 

namǝsini onlara oxudu; ondan dedi: 

 - Bilin vǝ agah olun! Bizim tǝdbirimiz belǝdi ki, Koroğlunun üstünǝ üç 

tǝrǝfdǝn qoşun çǝkǝk. Gǝrǝk elǝ elǝyǝk ki, o, göz açmağa masal tapa bilmǝsin. 

İndi sizi bura yığmaqdan mǝnim muradım budu ki, deyǝsiniz görüm, bu işǝ kim 

boyun qoya bilǝr? Kim bu üç qoşunda birinin sǝrkǝrdǝsi ola bilǝr?  

 Mǝslisin üstünǝ elǝ bil su sǝpǝlǝdilǝr. Daşdan, divardan sǝda çıxdı, 

mǝslisdǝn sǝda çıxmadı. Onda Hasan paşa dedi: 

 - Qoşunun birisini mǝn özüm aparasağam. Özüdǝ qǝnşǝr tǝrǝfdǝn 

gedǝsǝyǝm. O biri qoşunların biri sağ tǝrǝfdǝn, biri sol tǝrǝfdǝn gǝlib baş 

qatasaqlar ki, onlara da mǝn hǝr bir kömǝk elǝyǝsǝyǝm. 

 Yenǝ dǝ mǝslisdǝn sǝs çıxmadı. Hasan paşa işi belǝ görǝndǝ ǝmr elǝdi, iki 

badǝ doldurub gǝtirdilǝr. Əl atıb hǝr badǝyǝ bir dǝnǝ qiymǝtli lǝ`l saldı. Ondan 

dedi: 

 - O kimdi ki, bu badǝni alıb içǝ. Bu lǝ`li sibinǝ qoyub, bu işǝ boyun qoya. 

Mǝn ǝhd elǝyirǝm ki, Toqat paşalığını ona bağışlayam, üstündǝ dǝ pǝrdeyi-

ismǝtdǝ olan qızlarımdan birini ona verǝm. 

 Bu sözdǝ mǝslisin baş tǝrǝfindǝn bir nǝfǝr savan adam ayağa durdu. Bu 

adam kim ola, kim olmaya, ǝrzinsanlı Bolu bǝy ola. 

 Bolu bǝy Ərzinsan qalasında qoşun böyüyü idi. İgid oğlanlardan biri idi. 

Özü dǝ çoxdan idi ki, Hasan paşanın böyük qızı Dünya xanıma aşiq idi. Ansaq 
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indiyǝ kimi neçǝ dǝfǝ ǝl altından adam salmışdı, qızın ürǝyini almaq istǝmişdisǝ 

dǝ, qız hǝr dǝfǝ demişdi ki, iti görüm, qurdu görüm, onu görmǝyim. O da sür`ǝt 

elǝyib Hasan paşanın yanına elçi göndǝrǝ bilmǝmişdi. Çünki bilirdi ki, Hasan paşa 

qızlarını çox istǝyir. Onların bir sözünü iki elǝmǝz. İndi ki, Hasan paşa işi gǝtirib 

bu ǝndazǝyǝ mindirdi, Bolu bǝy fürsǝti qǝnimǝt bilib ayağa durdu. Elǝ o ayağa 

dursaq Hasan paşa sevinsǝk dedi: 

 - Mǝrhǝba, Bolu bǝy! Elǝ mǝn bilirdim ki, bu işǝ axırda sǝn gedǝsǝksǝn. 

 Bolu bǝy irǝli yeriyib badǝnin birini Hasan paşadan aldı. Dedi: 

 - Paşa sağ olsun! Sǝn bilirsǝn ki, mǝn bu işin öhdǝsindǝn gǝlǝrǝm. Ansaq 

mǝnim bir şǝrtim var. 

 Hasan paşa dedi: 

 - Şǝrtini de! Hǝr nǝ olsa yerinǝ yetirǝsǝyǝm. 

 Bolu bǝy çox hiylǝgǝr adam idi. O, nesǝ deyǝrlǝr, şeytana papaq tikib 

tǝpǝsini dǝ deşik qoyardı. Bir dǝfǝ gözlǝrini dolandırıb mǝslisǝ baxdı. Sonra 

üzünü Hasan paşaya tutub usadan dedi: 

 - Paşa, mǝn bilirǝm ki, bu xotkar ǝmridi. Odu ki, buradakı ǝhdǝ arxayınam. 

Bilirǝm ki, burada xilaf söz olmaz. Nesǝ ki ǝhd elǝmisǝn, Toqat paşalığını 

verǝsǝksǝn, mǝni dǝ özünǝ nökǝr elǝyib qızını verǝsǝksǝn. Mǝnim sözüm onda 

deyil. Mǝnim şǝrtim budu ki, gǝrǝk pǝhlivan Qǝsǝr Alını, bir dǝ Mehtǝr Murtuzu 

mǝnǝ verǝsǝn. 

 Qǝsǝr Alı Toqatın lap arzuman pǝhlivanlarından idi. Hǝlǝ indiyǝ kimi onun 

arxasını yerǝ vuran, qılınsının qabağında qalxan saxlayan olmamışdı. Mehtǝr 

Murtuz da düz yeddi il Koroğluya mehtǝrlik elǝmişdi, Çǝnlibeli yaxşı tanıyırdı. 

 Hasan paşa dedi: 

 - Şǝrtin şǝkǝr üstǝ! Hamısına razıyam. 

 İş belǝ olanda Bolu badǝni içdi. Lǝ`li dǝ götürüb qayıtdı, yerindǝ oturdu. 

Ondan Hasan paşa ikinsi badǝni qaldırdı, dedi: 

 - İndi növbǝt ikinsinindi. 

 Elǝ bu sözdǝ bir qasid toz-torpağa bulanmış özünü saldı mǝslisǝ. Hasan 

paşaya baş ǝyib ona bir namǝ verdi. Hasan paşa namǝni oxuyub gördü ki, Ərǝb 

Reyhandandı. Yazıb ki, «Hasan paşa, eşitmişǝm Koroğlunun üstünǝ qoşun 
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çǝkirsǝn. Bil vǝ agah ol! Koroğlu mǝnim düşmanımdı. Əgǝr razı olsan, mǝn dǝ 

onun üstünǝ gedǝrǝm». 

 Hasan paşa şadlığından bilmǝdi ki, nǝ elǝsin. O, Ərǝb Reyhanı tanıyırdı. 

Bilirdi ki, zor adamdı. Koroğlu ilǝ olan ǝhvalatını da eşitmişdi. Üzün mǝslisǝ tutub 

dedi: 

 - İkinsi adam da öz ayağı ilǝ gǝldi. 

 Bunu deyib Hasan paşa badǝni qaldırıb qasidǝ verdi. Dedi: 

 - Badǝni iç! İçindǝn lǝ`li dǝ aparıb ağana ver. Deynǝn ki, yolunu gözlǝyirik. 

Tez gǝlsin. Gözümüz üstǝ yeri var. 

 Qasid badǝni içdi. Lǝ`li öpüb sibinǝ qoydu. Mürǝxxǝs olmaq istǝyǝndǝ 

Hasan paşa vǝzirinǝ tapşırdı ki, qasidi aparıb yedirsin, içirsin, bir az da pul verib 

yola salsın. Namǝyǝ dǝ bir savab yazsın. Vǝzir qasidi dǝ götürüb getdi. 

Mǝslisdǝkilǝr soruşdular ki, «namǝ kimdǝn idi?» Hasan paşa dedi: 

 - Ərǝb Reyhandan. 

 Hamı şad oldu. Hasan paşa ǝmr elǝdi çalanlar, oxuyanlar, oynayanlar 

gǝldilǝr. Kef başlandı. Elǝ ki, yedilǝr, içdilǝr, damağlar duruldu, Mehtǝr Murtuz 

zǝmini-ǝdǝb öpüb dedi: 

 - Paşam, sağ olsun, xotkara da qurban olum, sǝnǝ dǝ. Sizin buyruğunuz 

allah buyruğudu. İndi ki bizi göndǝrirsǝn, gedǝsǝyik. Ansaq orasını deyim ki, 

Koroğlunun igidliyinin düz yarısı Qıratdandı. Nǝ qǝdǝr ki, o, Qıratın üstündǝdi, 

biz ona heç nǝ elǝyǝ bilmǝrik. Əgǝr Koroğlunu muz-mǝhǝl elǝmǝk istǝyirsǝnsǝ, 

bir tǝhǝr elǝ o atı onun ǝlindǝn çıxart! 

 Söz deyǝsǝn Hasan paşanın beyninǝ batdı. Mǝslisdǝkilǝr dǝ Mehtǝr 

Murtuzun sözünü tǝsdiqlǝdilǝr. Hasan paşa dedi: 

 - Murtuz, dǝrdi bilǝn dǝrmanın da bilǝr. De görüm, nǝ tǝhǝr elǝmǝk olar ki, 

Qıratı onun ǝlindǝn çıxardaq? 

 Mehtǝr Murtuz dedi: 

 - Paşa, vallah, nǝ bilim? Day onun atını pul ilǝ alası deyilik ki, gǝrǝk elǝ bir 

adam ola ki, sanından keçǝ, Çǝnlibelǝ gedǝ. Ya gǝtirǝ, ya da ki, başını Koroğluya 

tǝslim verǝ. 

 Paşa bir mǝslisǝ baxdı. Hamı başını aşağı dikdi. Hasan paşa özü dǝ bilirdi 

ki, bu çox çǝtin işdi. Heç kǝs qol qoymaz. Fikirlǝşib yol axtarırdı ki, nǝ elǝsin, bir 
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dǝ mǝslisin lap başmaq çıxanından bir sır-sındır adam qalxdı ayağa. Paşa baxdı 

ki, bu Keçǝl Hǝmzǝdi.. 

 Keçǝl Hǝmzǝ sayılmayan, urvatı olmayan bir adam idi. Mǝssidǝ 

qoymazdılar ki, başmaq oğurlayar, tövlǝyǝ qoymazdılar ki, quşqun oğurlayar. 

Keçǝl Hǝmzǝ kef mǝslisi başlananda gǝlib bir tǝhǝr özünü salmışdı içǝriyǝ ki, 

qarnını doyursun. 

 Qǝrǝz, Hǝmzǝ mǝslisin ortasına yeriyib dedi: 

 - Paşa sağ olsun, bu işǝ mǝn gedǝrǝm. Qıratı gǝtirdim, gǝtirmişǝm, yox 

gǝtirǝ bilmǝdim, Koroğlu işi başa düşdü, nǝ olsun? Bir keçǝl başdı, qoy qurban 

olsun sǝnǝ. 

 Hasan paşa dedi: 

- Bala, Hǝmzǝ, ǝgǝr sǝn gedib Qıratı gǝtirsǝn, mǝn sǝni dünya malından 

qǝni elǝrǝm. 

 Hǝmzǝ dedi: 

- Paşa, mǝnǝ tǝk dünya malı lazım deyil. 

 Paşa dedi: 

 - Sǝnǝ bǝylik verǝrǝm. 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Yox, paşa, o da mǝnǝ lazım deyil. 

 Hasan paşa dedi: 

 - Sǝni özümǝ oğulluğa götürǝrǝm. 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Yox, qurbanın olum. Mǝnǝ tǝkbǝtǝklikdǝ bunların heç biri lazım deyil. 

Üçünü dǝ birdǝn nǝ sǝn vermǝzsǝn, nǝ dǝ mǝn istǝmǝrǝm. Gǝl, mǝn sǝndǝn elǝ 

bir şey istǝyim ki, mǝnim üçün bunların hamısından qiymǝtli olsun, sǝnin üçün 

hamısından usuz. 

Hasan paşa dedi: 

- İstǝ, görüm, o nǝdi elǝ. 

Hǝmzǝ dedi: 

- Deyirsiniz ki, Koroğlunun nǝ qǝdǝr igidliyi varsa, onun tǝn yarısı Qıratdı. 

Bu yarısını mǝn gǝtirǝsǝyǝm. Sizǝ qalasaq yarısı. O yarısından da bir pay düşǝsǝk 

Bolu bǝyǝ. Sǝnǝ qurban olum, bu pay üçün sǝn ona Toqat paşalığını verdin, lǝ`l 
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verdin, bir dǝ böyük qızın Dünya xanımı verdin. Gǝl, bu yarısı üçün dǝ kiçik qızını 

ver mǝnǝ, gedim Qıratı gǝtirim. 

 Hasan paşa dedi: 

 - Ay axmaq, niyǝ bǝyǝm, bir qız nǝ oldu ki, bǝylikdǝn, mal-dövlǝtdǝn, 

mǝnǝ oğul olmaqdan qiymǝtli oldu. 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Paşa, sǝn bilirsǝn ki, keçǝl çoxbilmiş olar. Mǝn dǝ gǝlir-çıxarını bilǝn 

adamam. Mǝn bilirǝm ki, sǝn bu üç şeyin üçünü dǝ mǝnǝ verǝn deyilsǝn. Amma 

qızı versǝn mǝn olaram sǝnin kürǝkǝnin. Kürǝkǝn ki var, elǝ oğula bǝrabǝr bir 

şeydi. Ondan sonra elǝ bǝylik dǝ öz-özünǝ gǝlǝsǝk, mal-dövlǝt dǝ. 

 Mǝslisdǝkilǝr hamısı keçǝlin fǝrasǝtinǝ afǝrin dedilǝr. Hasan paşa getdi 

fikrǝ. Bilmǝdi nǝ elǝsin. Qızı Keçǝl Hǝmzǝyǝ vermǝyǝ ürǝkdǝn razı deyildi. Amma 

bu tǝrǝfdǝn dǝ fikirlǝşirdi ki, Qırat gǝlsǝ Koroğlu basılasaq. Onda da ki, 

sǝdrǝ`zǝmlik ona çatasaq. 

Dedi: 

- Hǝmzǝ, razıyam. 

Hǝmzǝ dedi: 

- Yox, paşa sağ olsun! Zǝhmǝt çǝk öz dilindǝn bir dǝnǝ kağız yaz, 

möhrünü dǝ bas üstünǝ, ver qoyum sibimǝ. Ondan sonra mǝnǝ möhlǝt qoy. 

Vǝ`dǝ başına gǝtirdim – haqqımı ver, gǝtirmǝdim – boynumu vur. 

Hasan paşa çar-naçar  öz dilindǝn bir dǝnǝ qol kağızı yazdı. Möhrünü dǝ 

üstünǝ basıb verdi Hǝmzǝyǝ. Hǝmzǝ kağızı alıb qoydu qoltuğuna. Ondan Hasan 

paşaya dedi:  

- İndi mǝnǝ izin ver mürǝxxǝs olum. Yolçu yolda gǝrǝk.  

Bunu deyib Keçǝl Hǝmzǝ mǝslisdǝn çıxdı. Hasan paşa bu işǝ çox şad oldu. 

Mǝslisi dağıtdı. Bolu bǝyǝ demǝlisini dedi, tapşırmalısını tapşırdı, yola saldı ki, 

gedib hazırlaşsın. Özu dǝ bir namǝ yazıb bir qasidlǝ bayazidli Əhmǝd tasirbaşıya 

göndǝrdi ki, «Sǝninlǝ çox vasib işim var. Başını orada islat, burda qırxdır!». 

Bǝli qasid Əhmǝd tasirbaşı üçün Bayazidǝ getmǝkdǝ olsun, Bolu bǝy 

hazırlaşmaq üçün Ərzinsana getmǝkdǝ olsun, sǝnǝ kimdǝn deyim, Keçǝl 

Hǝmzǝdǝn.  



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

156 

 

Keçǝl Hǝmzǝ çarığını geydi, patavasını bǝrkitdi, dǝstǝrxanına bir-iki çörǝk 

qoyüb belinǝ bağladı, düşdü yolun ağına. Pay-piyada, günǝ bir mǝnzil, tǝyyi-

mǝnazil dayandı, çox getdi az dayandı, bir axşam üstü gǝlib Çardaqlı Çǝnlibelǝ 

çatdı.  

Deyirlǝr ki, Koroğlu Ağ Qayada durub karvan yollarına baxırdı. Bir dǝ gördü 

ki, budu, bir nǝfǝr gǝlir. O qǝdǝr gözlǝdi ki, Hǝmzǝ gǝlib qayanın dibinǝ çatdı. 

Başladı sığıryuxarı dırmaşmağa. Koroğlu qayadan düşüb kǝsdi onun qabağını ki: 

- Dayan! De görüm kimsǝn? Haradan gǝlib, haraya gedirsǝn? 

Hǝmzǝ baxdı ki, qabağındakı bir oğlandı, bir oğlandı ki, adam üzünǝ 

baxmağa ürǝk elǝmir. Boy-buxun, qol-bilǝk. Süysünün ǝti qat-qat tökülüb, qara 

bığlar kǝl buynuzu kimi «deşǝrǝm ha deşǝrǝm» deyir. Gözlǝr tǝrlan gözü kimi 

oyur-oyur oynayır. Belindǝ bir qılıns var ki, allah göstǝrmǝsin. Hǝmzǝ bildi ki, bu, 

Koroğludu hiylǝ niqabını çǝkdi üzünǝ. Özünü tanımamazlığa vurub dedi: 

 - Koroğlunu axtarıram. 

 Koroğlu soruşdu: 

 - Neylǝyirsǝn Koroğlunu? 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Qadan-balan mǝnim bu sanıma gǝlsin. Mǝn ilxıçıyam. Ömrümü, günümü 

bǝy-paşa qapısında çürüdüb, ilxıya getmişǝm. O, nesǝ deyǝrlǝr, qurbağalı 

gölmǝçǝlǝrdǝn su içmǝkdǝn dodaqlarım ziyil töküb. Anamı görüm ki, mǝni doğan 

gün bir qara daş doğa idi. Başım keçǝldi. Onun usbatından heç bir qapıda duruş 

gǝtirǝ bilmirǝm. Nǝ qǝdǝr işǝ san yandırsam da elǝ ki keçǝl olduğumu bildilǝr 

çıxardıb qovurlar. Day bu keçǝlliyim üzündǝn gen dünya mǝnǝ dar olub. İndi 

başına dönüm, Koroğlunu deyib gǝlmişǝm. Deyirlǝr o çox mǝrd adamdı. Çörǝyǝ 

qızırqanan deyil. Ya budu mǝni qoysun elǝ qapısında, basasında süfrǝsinin qırıq-

quruğundan yeyib dolanım, ya da bu başımı çǝkib bǝdǝnimdǝn qopartsın, bu 

dünyanın dǝrd-qǝmindǝn azad olum. 

 Bunu deyib Keçǝl Hǝmzǝ elǝ ağladı, elǝ ağladı ki, gözünün yaşını bıldır-

bıldır tökdü. Koroğlunun keçǝlǝ yazığı gǝldi. Dedi: 

 - Dur, gedǝk! O Koroğlu dediyin elǝ mǝnǝm. 

 Bunu eşitsǝk Hǝmzǝ düşdü Koroğlunun ayaqlarına ki: 

 - Qurban kǝsilim sǝnǝ, Koroğlu, mǝni qapından qovma! 
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 Koroğlu onu qaldırıb dedi: 

 - Dur ayağa! Kişisǝn. Kişi bir qarın çörǝkdǝn ötǝri ayağa yıxılmaz. 

 Keçǝl Hǝmzǝ durdu. Koroğlu dedi: 

 - De görüm, ǝlindǝn nǝ iş gǝlir? 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - San Koroğlu, mǝn bilirǝm ki, bu başla sǝn mǝni nǝ kababçı 

elǝmǝyǝsǝksǝn, nǝ şǝrabçı. Elǝ mǝnǝ bir dǝnǝ at tapşır, bǝslǝyim sǝnin üçün. 

Dǝdǝ-baba sǝnǝtim odu. 

 Koroğlu Keçǝl Hǝmzǝni götürüb gǝldi. Dǝlilǝr Hǝmzǝni görüb dedilǝr: 

 - Ay Koroğlu, bunu haradan tapıb gǝtirdin? Bunun gözlǝri Üçtǝpǝ 

sağsağanının gözlǝri kimi qayır-qayır qaynayır. Heç ǝmǝlli adama oxşamır. Rǝdd 

elǝ getsin. 

 Xanımlar da dǝlilǝrin sözlǝrini tǝsdiqlǝdilǝr. 

 Koroğlu xanımları, dǝlilǝri sakit elǝyib dedi: 

 - Görürsünüz, yazığın birisidi. Bizǝ nǝ elǝyǝsǝk? Qoyun süfrǝmizin qırıq-

quruğundan yeyib qapıda, basada dolansın. 

 Keçǝl Hǝmzǝ qırıq-quruğundan yeyib qapıda, basada qurdalanmağa 

başladı. Xanımlar, dǝlilǝr nǝyǝ buyurardılarsa, gedǝrdi. Getdiyi işi yaxşı da 

yarıdardı. Belǝ zirǝkliyinǝ görǝ get-gedǝ dǝlilǝrin, xanımların yanında Keçǝl 

Hǝmzǝnin hörmǝti dǝ artdı. 

 Koroğlu da Keçǝl Hǝmzǝnin diribaşlığını görüb, onun adını dǝyişdirib 

Kaloğlan qoydu. Tövlǝdǝ bir yük yabısı var idi. O qǝdǝr yüklǝmişdilǝr ki, 

sümüklǝri çıxmışdı. Ona baxmağı da Keçǝl Hǝmzǝyǝ tapşırdı. Keçǝl Hǝmzǝ yabıya 

muğayat olmağa başladı. Amma başladı, nǝ başladı... 

 Axşam tumarlayır, sǝhǝr tumarlayır, yabıya bir san yandırırdı ki, gǝl 

görǝsǝn. Tövlǝdǝki atların otundan, arpasından oğurlayıb, yabının qarnına 

tökyrdü. Bir neçǝ gündǝ yabını elǝ kökǝltdi, elǝ gökǝltdi ki, dǝrisinǝ sığmaz elǝdi. 

 Bir gün Koroğlu tövlǝyǝ atların yanına gǝlmişdi.  Yabıya baxıb mat-mǝǝttǝl 

qaldı. Dedi: 

 - Ay Kaloğlan, sǝn ata nǝ yaxşı muğayat olurmuşsan. İndi ki belǝ ata 

baxmaq ǝlindǝn gǝlir, Dürat bu il çox sınqındı, tapşırıram onu sǝnǝ. Gǝrǝk onu da 

Qırata çatdırasan. 
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 Bu işǝ xanımlar, dǝlilǝr razı olmadılar. Amma  Koroğlu onlara qulaq 

asmadı. 

 Keçǝl Hǝmzǝ bir neçǝ gün Dürata çox yaxşı baxdı. Elǝ ki, at başladı 

dirçǝlmǝyǝ, birdǝn arpasını xırpadan kǝsdi. Dürat yenǝ dǝ başladı arıqlamağa. 

 Koroğlu işi belǝ görüb soruşdu: 

 - Ay Kaloğlan, bu ata nǝ oldu belǝ, genǝ gün-gündǝn dala gedir? Olmaya 

yaxşı baxmırsan? 

 Keçǝl Hǝmzǝ dedi: 

 - Mǝn ǝlimdǝn gǝlǝni elǝyirǝm, ağa! Amma at, o nesǝ deyǝrlǝr gesǝ-

gündüz içǝridǝ başından bağlıdı, ayaqlarından buxovlu. Nǝ eşik üzü görür, nǝ 

gün üzü. Yǝqin ki, ondan sınıxır. 

 Qırat ilǝ Dürat bir tövlǝdǝ bağlanırdı. Atların ikisinin dǝ ayağında buxov 

var idi. Özlǝri dǝ ayrı-ayrı açarlarla açılırdı. Koroğlu çıxartdı Düratın açarını Keçǝl 

Hǝmzǝyǝ verdi. Xanımlar, dǝlilǝr bunu eşidib dedilǝr: 

 - Ay Koroğlu, sǝn nǝ elǝyirsǝn? Tanımadığın, bilmǝdiyin bir adama e`tibar 

elǝyib, Düratın buxov açarını niyǝ verirsǝn? 

 Koroğlu yenǝ dǝ xanımları, dǝlilǝri sakit elǝdi ki: 

 - Qorxmayın, heç zad olmaz. 

 Keçǝl Hǝmzǝ bir neçǝ gündǝ yenǝ dǝ Düratı dǝrisinǝ sığmaz elǝdi. Amma 

ki, vaxt keçirdi. Keçǝl Hǝmzǝ Çǝnlibelǝ gǝlǝni az qalırdı bir ay olsun. Hasan 

paşaya verdiyi vǝ`dǝ tamam olurdu. Çox fikir-xǝyaldan, çox götür-qoydan sonra 

gesǝlǝrin birindǝ öz-özünǝ dedi: «Mǝn bir il dǝ burada qalsam, Koroğlu Qıratın 

nǝ mehtǝrçiliyini mǝnǝ verǝsǝk, nǝ dǝ buxovunun açarını. Toqatda nǝ tanıyırlar ki, 

Qırat hansıdı, Dürat hansıdı. Elǝ bunu aparım, paşanı aldadım, qızı alım, beş gün 

bu dünyada kef çǝkim.». 

 Keçǝl Hǝmzǝ bunu deyib, gesǝ xǝlvǝtsǝ Düratı yǝhǝrlǝdi. Minib, asta qaçan 

namǝrddi, birbaş Toqat deyib daban aldı. 

 Sabah açıldı. Dǝli Mehtǝr yerindǝn qalxıb, atları baş çǝkmǝk üçün tövlǝyǝ 

gǝldi. Gördü nǝ Dürat var; nǝ dǝ Keçǝl Hǝmzǝ. Başı lovlu gǝldi Koroğlunun yanına 

ki: 

 - Nǝ durubsan? Nǝ Dürat var, nǝ dǝ Keçǝl Hǝmzǝ... 
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 Dǝlilǝr çaxnaşıb, bir-birlǝrinǝ dǝydilǝr. Xanımlar da bir yandan düşdülǝr 

Koroğlunun üstünǝ. De başladılar mǝzǝmmǝt elǝmǝyǝ ki: 

 - Biz sǝnǝ demǝdikmi tanımadığın adama e`tibar elǝyib atı tapşırma. 

İgidin atını apardılar, ya arvadını, ikisi dǝ namusdan sayılır. Bizim qorxumuzdan 

quş quşluğu ilǝ Çǝnlibelin hǝndǝvǝrinǝ gǝlǝ bilmirdi. Koroğlunun, Çǝnlibelin, 

dǝlilǝrin adı gǝlǝndǝ paşalar, bǝylǝr tir-tir ǝsirdilǝr. Gör indi iş nǝ yerǝ gǝldi ki, bir 

keçǝl gǝdǝnin birisi gǝlib buradan at apardı. İndi bu xǝbǝr ǝtrafa yayılasaq. 

Düşmǝnlǝr üstümüzǝ ayaq alasaq. Özün öz ǝlinlǝ elǝ iş elǝdin ki, alǝm yığılsaydı 

sǝnǝ elǝyǝ bilmǝzdi. İndi de görǝk, Düratı haradan tapasaqsan? Nesǝ 

gǝtirǝsǝksǝn?  

 Koroğlu dedi: 

 - Dürat gedib, Qırat durur. Minib gedib, tapıb gǝtirrǝm. Az mǝni 

mǝzǝmmǝt elǝyin. 

 Dǝlilǝr başladılar deyinmǝyǝ ki: gedǝrsǝn... gǝtirǝrsǝn... Sǝn nǝ bilirsǝn ki, 

o kimdi? Haradan gǝlmişdi? Atı haraya apardı? 

 Koroğlu qǝzǝblǝnmişdi. Taqsırkardı deyin bir söz deyǝ bilmirdi. Amma ki, 

asığından bığlarını gǝmirirdi. Birdǝn dik qalxdı ayağa. Üzün Eyvaza tutub dedi: 

 - Eyvaz, mǝnǝ şǝrab! 

 Eyvaz şǝrab gǝtirdi. Koroğlu yeddi badǝni dalbadal içdi. Ondan Dǝli 

Mehtǝrǝ dönüb çığırdı ki: 

 - Atı yǝhǝrlǝ! 

 Qıratı ifçin yǝhǝrlǝyib Koroğlunun qabağına çǝkdilǝr. Elǝ bil ki, Koroğlunun 

dili lal olmuşdu. Bir kǝlmǝ nǝdi, heç dodağını da tǝrpǝtmǝdi. Atı minib yola 

düşdü. 

 Koroğlu Qıratı sürmǝkdǝ olsun, sǝnǝ deyim Hǝmzǝdǝn. 

 Hǝmzǝ sanının qorxusundan bir yerdǝ düşüb dinsǝlmǝyib at sürürdü. 

Yolun üstündǝ Qırx Dǝyirmanlar deyilǝn bir yer var idi. Oraya çatmağa az 

qalmışdı ki, dönüb geri baxdı. Gördü vallah yolda toz dumana qarışıb, duman 

toza. Bir dǝ diqqǝt elǝyǝndǝ gördü budu, Koroğlu Qıratın üstündǝ elǝ gǝlir, elǝ 

gǝlir ki, ley kimi. Keçǝl Hǝmzǝnin tüpürsǝyi qurudu. Ha udqundu gördü yox, 

ağzının suyunu uda bilmir. Elǝ onu elǝyǝ bildi ki, Düratı qamçılayıb, özünü tez 
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Qırx Dǝyirmanların qapısına saldı. Atdan düşdü. Atı dǝyirmanın qapısındakı dirǝyǝ 

bağlayıb tǝlǝsik çağırdı: 

 - Ay dǝyirmançı, bir tez eşiyǝ çıx! 

 Dǝyirmançı tez eşiyǝ çıxıb soruşdu: 

 - Qardaş, nǝ istǝyirsǝn? Nǝ var? 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Bax, o yol ilǝ gǝlǝn qoç Koroğludu. Çǝnlibeldǝn gǝlir. İlxısına qotur 

düşüb. Nǝ qǝdǝr dava-dǝrman elǝyibsǝ bir şey çıxmayıb. Axırda hǝkim-Kimyagǝr 

dǝyirmançı beyni buyurub. İndi dǝyirmançı beyni axtarır ki, atların qoturunu 

qurtarsın. Mǝni Hasan paşa göndǝrib ki, dǝyirmançılara xǝbǝr verǝm. Tez başına 

çarǝ qıl ki, yetişsǝ ömrünü tamam elǝyǝsǝk. 

 Dǝyirmançı dili tutar-tutmaz dedi: 

 - Ay qadan alım, bǝs mǝn nǝ elǝyim? Onun ǝlindǝn nesǝ qurtarım? Bir 

bölük köç-külfǝtim var. Gǝl mǝni tǝrkinǝ al bir yana qaçırt. 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Soyun paltarını, al mǝnim paltarımı gey, get dǝyirmanın donuzluğunda 

gizlǝn. Mǝn Koroğlunun ağzını bir yana salaram çıxar gedǝr. Sala bilmǝsǝm dǝ 

qoy mǝni öldürsün. Sǝn yazıqsan. Uşaqların yetim qalar. Mǝn subay-salıq 

adamam. 

 Dǝyirmançı tez paltarını çıxarıb onun paltarlarını geydi. Qaçıb donuzluğa 

girdi. Hǝmzǝyǝ dǝ elǝ bu lazım idi. Tez onun paltarını geyinib dǝyirmanın içinǝ 

girdi. Özünü guppadan unluğun içinǝ salıb, üzünü-gözünü o ki var una buladı. 

 O tǝrǝfdǝn Koroğlu özünü dǝyirmanın qapısına yetirib çağırdı ki: 

 - Ay dǝyirmançı, çölǝ çıx! 

 Keçǝl Hǝmzǝ dǝyirmançı paltarında qapıya çıxıb soruşdu: 

 - Nǝ buyurursan? Mǝnǝ görǝ nǝ qulluq? 

 Koroğlu dedi: 

 - İndisǝ mǝnim qabağımsa buraya gǝlǝn atlı nesǝ oldu? 

 Keçǝl Hǝmzǝ dedi: 

 - Odu, girib içǝridǝ dǝyirmanın donuzluğuna, gizlǝnib. Bilmirǝm nǝ işi 

varsa, sǝni görǝn kimi qaçıb donuzluğa girdi. Mǝnǝ dedi ki, yerimi demǝyǝsǝn. 

 Koroğlu atdan sıçrayıb düşdü. Dedi: 
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 - Bir bu atı saxla görüm. 

 Hǝmzǝ atı tutdu. Koroğlu dǝyirmana girdi. Ağzını donuzluğa tutub dedi: 

 - Ayǝ! Ay keçǝl! Belǝ çıx! 

 Dǝyirmançı bir az da oyana çǝkilib dedi: 

 - Haraya çıxım? Mǝnim sǝnin ilxının qoturuna dǝrman olası beynim yoxdu. 

Ölsǝm dǝ çıxmaram. 

 Koroğlu dedi: 

 - Ayǝ! Ay keçǝl! Qotur nǝdi? Beyin nǝdi? Belǝ çıx! Sǝninlǝ işim çoxdu. 

 Koroğlu gördü yox, bu öz xoşuna donuzluqdan çıxmaq istǝmir. İrǝli yeridi. 

Dǝyirmançı qorxub lap dibǝ çǝkildi. Koroğlu bir addım da irǝli atdı. Dǝyirmançı 

qorxudan lap künsǝ qısılmaq istǝyǝndǝ paltarı ilişdi dǝyirmanın çarxına. Çarx az 

qalmışdı dǝyirmançını bir tǝhǝr elǝsin ki, Koroğlu aman vermǝyib sǝld onun 

qıçından tutdu, çǝkdi bayıra. Baxdı ki, Hǝmzǝ nǝ gǝzir, bu dǝyirmançı imiş. Başa 

düşdü ki, Hǝmzǝ onu aldadıb. Tez bayıra tullandı. Eşit, gör indi Hǝmzǝ nǝ elǝdi. 

 Keçǝl Hǝmzǝ Çǝnlibeldǝ Dürata baxdığı zaman Qıratın da yan-yörǝsinǝ 

hǝrlǝnib, özümǝ mehriban elǝmişdi. Bir dǝ Qıratın bilǝ bir xasiyyǝti var idi ki, 

Koroğlu onun yüyǝnini kimǝ tapşırsaydı, ona üzǝngi verǝrdi. Odur ki, Koroğlunun 

başı içǝridǝ dǝyirmançıya mǝşğul olan müddǝtdǝ Hǝmzǝ Qıratın gözlǝrini 

tumarlayıb minmişdi. Koroğlu dǝyirmandan çıxıb baxdı ki, Keçǝl Hǝmzǝ Qıratın 

belindǝ, dǝyirmandan da bir az aralı durub. Koroğlu bir qǝzǝblǝndi, misri qılınsını 

çǝkib hüsum elǝmǝk istǝdi. Ansaq baxdı ki, bundan bir fayda olmayasaq. Qırat 

ayağını götürsǝ, heç quş da ona çata bilmǝz. Başladı onu dilǝ tutmağa. Dedi:  

 - Ayǝ, Kaloğlan, alı yeyin sürmüşǝm, tǝrlǝyib. Elǝ minib insitmǝ! Düş, al 

yedǝyinǝ, bir az gǝzdir, tǝri soyusun. 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Eybi yoxdu. Mǝn elǝ yavaş-yavaş sürüb gedǝsǝyǝm. Soyuyar. 

 Bunu deyib Hǝmzǝ başladı atı vǝrdişǝ gǝrdişǝ. Koroğlu baxdı ki, Hǝmzǝ at 

minmǝkdǝ çox naşıdı. Yüyǝni qorxudan elǝ dartır ki, dǝhnǝ az qalır atın 

sǝvsǝlǝrini kǝssin. Koroğlunun ürǝyi tablamadı. Dedi: 

 

 Sanım Hǝmzǝ, gözüm Hǝmzǝ, 

 Hǝmzǝ, insitmǝ Qıratı! 
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 Budu sǝnǝ sözüm, Hǝmzǝ, 

 Hǝmzǝ, insitmǝ Qıratı! 

 

 Qıratdı mǝnim dirǝyim, 

 Əriyǝr, qalmaz ürǝyim. 

 Sǝn olasan duz-çörǝyim, 

 Hǝmzǝ, insitmǝ Qıratı! 

 

 Qırat mǝnim iki gözüm, 

 Belǝ dǝrdǝ nesǝ dözüm? 

 Hǝmzǝ, sǝnǝ budu sözüm, 

 Oğul, insitmǝ Qıratı! 

 

 Eşidǝr paşalar, bǝylǝr, 

 Şadlıq xǝbǝrini söylǝr. 

 Koroğlu iltimas eylǝr, 

 Bala, insitmǝ Qıratı! 

 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Koroğlu, igidliyin var. Adın-sanın var. Mǝrd adamsan. Bir ay süfrǝnin 

qırıq-quruğundan yemişik onu niyǝ dilinǝ gǝtirib başımıza vurursan? Heç sǝnǝ 

yaraşan sifǝt deyil. Bir dǝ bir at nǝdi ki, onun üçün bu qǝdǝr yalvarıb-yaxarırsan? 

 Koroğlu dedi: 

 -- Hǝmzǝ, mǝn bilirǝm ki, sǝn bu ata aparıb saxlayan, minǝn deyilsǝn. 

Düzünü de görüm, sǝni kim öyrǝdib göndǝrib? 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Koroğlu, eşit vǝ agah ol! Mǝn Çǝnlibeldǝ sǝnǝ nǝ demişǝmsǝ hamısı 

doğrudu. Bu keçǝl baş bu gen dünyanı mǝnǝ dar elǝyib. Bir adam rǝğbǝt elǝyib 

mǝtni qapısına qoymur. İndi bu atı aparıram Toqatda verǝm Hasan paşaya, bǝlkǝ 

bu yolla bir ağ günǝ çatam. 

 Koroğlu dedi: 

 - Ayǝ, bu tǝdbir Hasan paşanındı, ya elǝ sǝn özün bu fikrǝ düşmüsǝn? 
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 Hǝmzǝ dedi: 

 - Xeyr, Hasan paşanındı. Mǝni o göndǝrib. 

 Koroğlu dedi: 

 - Bala, indi ki belǝdi, düş, atı ver özümǝ, dünya malından nǝ deyirsǝn, nǝ 

qǝdǝr pul istǝyirsǝn, sǝnǝ verim. 

 Hǝmzǝ güldü, dedi: 

 - Koroğlu, sǝn dünya görmüş adamsan. Niyǝ, sǝn bilmirsǝn ki, keçǝli allah 

da aldada bilmǝz. Yaxşı mǝn atdan düşǝndǝn sonra sǝn Koroğlu mǝni sağ 

buraxarsan? Yox aşna, üz vurma! Keçǝl suya getmǝz. 

 Koroğlu dedi: 

 - Ayǝ, Kaloğlan, indi sǝn elǝ atı mǝnim ǝlimdǝn alıb aparıb Hasan paşaya 

verǝsǝksǝn? 

 Keçǝl Hǝmzǝ dedi: 

 - Koroğlu, keçǝl mǝrd olar. Mǝn sǝnin nǝinki atını, heç bir tükünü dǝ qıyıb 

Hasan paşaya vermǝrǝm. Mǝn bilirǝm ki, sǝn axırda gǝlib öz atına sahib 

olasaqsan. Mǝn ona görǝ belǝ elǝyirǝm ki, ortada bir ağ günǝ çıxam. Hǝr nǝ vaxt 

ki Toqata gǝldin, atın üzǝngisini özüm basıb sǝni ona mindirǝsǝyǝm. İndi day 

mǝni bağışla, gedim. Yolum uzaqdı. 

 Koroğlu gördü Hǝmzǝ atı aparır, dedi: 

 - Hǝmzǝ, indi ki yola gǝlmirsǝn, atı aparırsan, barı ǝylǝn, onun qiymǝtini 

deyim, aldanıb usuz vermǝyǝsǝn. 

 Bunu deyib, Koroğlu sazı basdı döşünǝ, dedi: 

 

 Əylǝn deyim Qıratın qiymǝtini, 

 Sǝksǝn min sǝrkǝrdǝ, mala da vermǝ! 

 Sǝksǝn min ağ tüklü qǝmǝr öyǝsǝ, 

 Sǝksǝn min xǝzinǝ pula da vermǝ! 

 

 Sǝksǝn min ilxıya, sǝksǝn min ata, 

 Sǝksǝn min mahaldan gǝlǝn barata, 

 Sǝksǝn min kotana, sǝksǝn min sütǝ, 

 Sǝksǝn min kotallı kala da vermǝ! 
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 Hǝmzǝ dedi: 

 - Koroğlu, arxayın ol, mǝn atı dünya malına vermǝyǝsǝyǝm, Hasan paşa ilǝ 

şǝrtim var. Atı ona verib onun kiçik qızı Dona xanımı alasağam. 

 Koroğlu dedi: 

 -  A zalım, belǝ atı da bir qıza verǝrlǝrmi? 

 Sazı döşünǝ basıb, aldı sözün axır xanǝsini dedi: 

 

 Koroğlu dövlǝtin endirsin düzǝ, 

 Say, götür hamısın sǝksǝn min yüzǝ. 

 Sǝksǝn min gǝlinǝ, sǝksǝn min qıza, 

 Sǝksǝn ayin ǝrgǝnǝ, dula da vermǝ! 

 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Koroğlu, mǝn işin olanını sǝnǝ dedim. İndi özün bil. Mǝnǝ nǝ ad verirsǝn, 

ver! Day mǝn gedirǝm. 

 Koroğlu dedi: 

 - Hǝmzǝ, indi ki belǝ oldu, apar, get, muradına çat! Ansaq mǝn gǝlinsǝ atı 

yaxşı saxla! Qoyma insitsinlǝr. Sǝn ki bilirsǝn. At ki var igidin qardaşıdı. 

 Bu sözdǝ Koroğlunun ürǝyi kövrǝldi. Sazı yenǝ dǝ döşünǝ basdı, dedi: 

 

 Hǝmzǝ, atı yaxşı saxla! 

 At igidin qardaşıdı. 

 Gündǝ muğayat olub, yoxla! 

 At igidin qardaşıdı. 

 

 Yay olanda dağa yollat! 

 Yaz olanda ifçin nallat! 

 Qış olanda mǝxmǝr çullat! 

 At igidin qardaşıdı. 

 

 Atı sevib bǝslǝ körpǝ. 
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 Hayqıranda çıxsın sarpa, 

 Hǝr yeyǝndǝ qırx tas arpa. 

 At igidin qardaşıdı. 

 

 Uzaq-uzaq yollarınan, 

 Beli ipǝk çullarınan, 

 Hoqqa yarım nallarınan, 

 At igidin qardaşıdı. 

 

 Mǝslis qurdum çoxlarınan, 

 Dava etdim oxlarınan, 

 Qara polad mıxlarınan, 

 At igidin qardaşıdı. 

 

 Sǝrin-sǝrin yu suyunan, 

 Quyruğun bağla muyunan, 

 Qoç Koroğlu çox öyünǝn 

 At igidin qardaşıdı. 

 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Koroğlu, arxayın ol! İnşallah gǝlǝrsǝn, görǝrsǝn. 

 Koroğlu dedi: 

 - Hǝmzǝ, get. Amma mǝnim bu sifarişimi dǝ Hasan paşaya çatdır: 

 

 Get de o paşaya, köç elǝmǝsin, 

 Qıratı gǝtirrǝm, qala qoymaram! 

 Qoşunun qıraram, varın talaram, 

 İlxısında bir day qala qoymaram! 

 

 İçmişǝm badǝni indi meyxoşam, 

 Qıratın dǝrdindǝn dǝli, sǝrxoşam, 

 Sözlǝrimi eşit, yaxşı bil, paşam, 
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 Dağıdıb ölkǝndǝ qala qoymaram. 

 

 Qoç Koroğlu ha xışımnan yerisǝ, 

 Duman, çiskin dağlarını bürüsǝ, 

 Nǝ ki pǝrdǝ altda qızın var isǝ, 

 Gǝtirrǝm, birini qala qoymaram. 

 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Gözüm üstǝ! Çatdıraram. Ansaq sǝn tez gǝl! 

 Keçǝl Hǝmzǝ bunu deyib, Qıratı sǝyirtdi, gözdǝn itdi. Koroğlu Düratı 

qaytarmağa gǝlmişdi, Qıratı da  ǝlindǝn verdi. Dǝyirmanın qapısında yerǝ oturdu, 

aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 Çünki oldun dǝyirmançı, 

 Çağır gǝlsin dǝn, Koroğlu! 

 Verdin Qırı, aldın Dürü, 

 Döy başına yan, koroğlu! 

 

 Qırat ǝldǝn getdi barı, 

 Sanda qaldı intizarı. 

 Öyüd arpa, buğda, darı, 

 Al şahadın sǝn, Koroğlu! 

 

 Usa dağları döşlǝtdin, 

 Ağır alaylar boşlatdın, 

 Yüz il lotuluq işlǝtdin, 

 Axır oldun xam, Koroğlu... 

 

 Qırat burdan getdi büyün, 

 Sinǝmǝ vurdu dağ, düyün, 

 Gedim dǝllǝrǝ nǝ deyim? 

 Öl, burada qal, Koroğlu! 
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 Koroğlunun özü as idi, atı da arpasız. Dǝyirmançı da suyu sovub qaçmışdı. 

Koroğlu gesǝni as-susuz yatdı. Elǝ ki, sabah açıldı. Bir dǝ baxdı ki, budu, bir kişi 

qabağında da iki yüklü öküz gǝlir. Kişi gǝlib yetişdi. Bir Koroğluya baxdı, bir 

paltar-maltarına, şǝst-bǝstinǝ baxıb, dedi: 

- A qardaş, dǝyirmançı hanı? 

Koroğlu dedi: 

- Dǝyirmançı yoxdu. İndi dǝyirmanda mǝn dururam.  

Kişi inanmadı. Amma Koroğlu da masal vermǝdi. Bayaq ha öküzlǝrin 

üstündǝn çuvalları düşürüb dǝyirmana apardı. Sonra kişidǝn soruşdu: 

- Qardaş, bunların içindǝ heç arpa varmı? Mǝnim atım arpasızdı. Qorxuram 

damaq ola. Bir az ona arpa verim, yesin. 

Kişi dedi: 

- Çuvalların ikisi arpadı, ikisi buğda. 

Koroğlu baxdı ki, arpa çuvalları yarımçıqdı. Tez ikisini qarışdırıb bir çuval 

elǝdi. Düratın qabağına qoydu. Kişi istǝdi qoymasın. Koroğlu ona bir tǝrs baxdı. 

Kişi gördü ki, bu, o dǝyirmançılardan deyil. Bir az da o  yan-bu yan elǝsǝ, çǝkib 

sǝsǝnǝyini ayırasaq. Yavaşsa çǝkilib bir tǝrǝfdǝ durdu. Koroğlu özü dǝ yaman as 

idi. Dürat arpasını yeyǝnǝ qǝdǝr buğdanı da töküb üyütdü. Unluğa bir az su 

buraxıb tez xamır qatdı, osaq çatdı, çörǝk bişirdi. Öküzün dǝ birini kǝsdi, kabab 

çǝkdi. Yeyib, toqqanın altını bǝrkitdi. Doyandan sonra dönüb kişiyǝ baxdı. Gördü 

kişi kirimişsǝ durub, maddım-maddım baxır onun üzünǝ. Dedi: 

- Əmi, özünü itirmǝ, bu şeylǝri ki, mǝn yedim, pulu neçǝ elǝyir? 

Kişi dinmǝdi. Koroğlu gördü ki, kişi ondan qorxub. Çıxartdı taxılın da, 

öküzün dǝ pulunu iki qat verib onu razı saldı. Sonra Düratı minib yola düşdü. 

Dǝlilǝr, xanımlar koroğludan çox nigaran idilǝr. Gözlǝrini yola dikib onu 

gözlǝyirdilǝr. Bir dǝ gördülǝr ki, budu, Koroğlu gǝlir. Gǝlir, amma nesǝ gǝlir, 

Dürat yedǝyindǝ, başın dikib aşağıya. Özü dǝ elǝdi, elǝdi ki, elǝ bil dǝyirmançıdı. 

Dǝlilǝr, xanımlar o saat başa düşdülǝr ki, Keçǝl Hǝmzǝ dǝyirmanda Koroğlunu 

aldadıb, Qıratı qaçırdıb. Hamı başını aşağı saldı. Nǝ bir salam, nǝ bir kalam. Heç 

kefini, halını da soruşmadılar. 

Koroğlu gǝlib çatdı. Eyvaz onun qabağına çıxdı, 
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 Aldı görǝk nǝ dedi: 

 

 Tǝzǝ sövdagǝr olubsan, 

 Bu sövdan mübarǝk olsun! 

 Alış-veriş öyrǝnibsǝn, 

 Bu sövdan mübarǝk olsun! 

 

 Niyǝ girdin dǝyirmana? 

 Bizi qoydun yana-yana, 

 Atı verdin Kaloğlana? 

 Bu sövdan mübarǝk olsun! 

 

 Sǝn Eyvazı qoydun xǝstǝ, 

 Get, somǝrddǝn mǝtlǝb istǝ. 

 De bir, neçǝ verdin üstǝ? 

 Bu sövdan mübarǝk olsun! 

 

 Koroğlu neçǝ-neçǝ sǝfǝrlǝrǝ getmişdi, amma heç olmamışdı ki, qayıdanda 

dǝlilǝr belǝ elǝsinlǝr. Amma bu dǝfǝ... Hǝlǝ o bir tǝrǝfǝ dursun ki, xanımlar onun 

üzünǝ baxmırdı, dǝlilǝr salam vermirdi. Eyvazın töhmǝtli sözlǝri Koroğluya 

dağdan ağır gǝlmişdi. Koroğlu elǝ bir hala düşmüşdü ki, az qalırdı gözlǝrindǝn 

yaş gǝlsin. Sazı sinǝsinǝ basıb qǝmli-qǝmli dedi: 

 

 Keçǝr dövran belǝ qalmaz, 

 Şad ol, könül, nǝ mǝlulsan?! 

 Dǝlilǝrim salam almaz, 

 Şad ol, könül, nǝ mǝlulsan?! 

 

 Geydiyim igid kürküdü, 

 Dünya Süleyman mülküdü, 

 Dövlǝt ki, var, ǝl çirkidi, 

 Şad ol, könül, nǝ mǝlulsan?! 
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 Koroğluyam, deyim sǝnǝ, 

 Od tutub alışdı sinǝ, 

 Aşıqlığım bǝsdi mǝnǝ, 

 Şad ol, könül, nǝ mǝlulsan! 

 

 Dǝlilǝr o qǝdǝr insimişdilǝr ki, bu sözlǝr dǝ ürǝklǝrini yumşaltmadı. Heç 

birisi Koroğlunun üzünǝ baxmadı. Hǝlǝ bǝzilǝri başladılar dinib-danışmağa. Birisi 

dedi: 

 - İndi ki biz dǝlilǝrin sözü Koroğlunun yanında bir çürük qozdur, day bizim 

burada qalmağımızdan nǝ çıxsın? 

 Söz Koroğluya asıq gǝldi. Bir tǝrǝfdǝn Qırat ǝldǝn getmişdi. Bir tǝrǝfdǝn 

Hǝmzǝ kimi bir keçǝlin biri onu aldatmışdı. Öz dǝrdi özünǝ bǝs deyildi, indi dǝ 

dǝlilǝr belǝ deyirdilǝr. 

 Özünü saxlaya bilmǝyib birdǝn qayıtdı ki: 

 - Mǝn heç kǝsi burada güslǝ saxlamıram. Kim getmǝk istǝyir, çıxıb getsin. 

At mǝnimdir, vermişǝm, özüm billǝm. 

 Bu söz dǝlilǝri götürdü. Hamısı vǝlvǝlǝyǝ düşdü. Getmǝk üçün 

hazırlaşmağa başladılar. Nigar işi belǝ görǝndǝ ayağa durdu. Dǝlilǝr dayandılar. 

Nigarın dǝlilǝr arasında o qǝdǝr hörmǝti var idi ki, bir sözünü iki elǝmǝzdilǝr. Dǝli 

Hǝsǝn qayıdıb oturdu. Eyvaz oturdu. Dǝmirçioğlu oturdu. Dǝlilǝr hamısı bir-bir 

qayıdıb oturdular. Nigar özü dǝ onların arasında oturub, üzün dǝ Koroğludan o 

yana çevirdi. 

 Bu mǝlul, müşkül vaxtında Nigarın küsmǝyi Koroğlunun ürǝyini lap 

qubarlandırdı. Üzün ona tutub dedi: 

 

 Usa dağların başına, 

 Çıxmağı kimdǝn öyrǝndin? 

 Sǝn mǝnim dǝli könlümü 

 Yıxmağı kimdǝn öyrǝndin? 

 

 Nǝ durubsan xaçın kimi? 
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 Maç görmǝdim maçın kimi, 

 Asıqlanmış laçın kimi 

 Baxmağı kimdǝn öyrǝndin? 

 

 Ərisin dağların qarı, 

 Tökülsün çaylara sarı, 

 Koroğlunun gözǝl yarı, 

 Küsmǝyi kimdǝn öyrǝndin?! 

 

 Söz tamam oldu. Amma Nigar heç bir savab vermǝdi. Heç başını qaldırıb 

onun üzünǝ dǝ baxmadı. Koroğlu gördü yox, bu elǝ belǝ küsmǝk deyil. Nigar da 

üz çevirib. 

 Bu, Koroğluya hamısından bǝrk yer elǝdi. Sazı döşünǝ basdı, görǝk nǝ 

dedi: 

 

 Ala gözlü Nigar xanım, 

 Üzün mǝndǝn niyǝ döndü?! 

 Sǝnǝ qurban şirin sanım, 

 Üzün mǝndǝn niyǝ döndü?! 

 

 Qoyun otlar quzu ilǝ. 

 Ayağının tozu ilǝ, 

 Müxǝnnǝtin sözü ilǝ 

 Üzün mǝndǝn niyǝ döndü?! 

 

 İgidin yatmasın baxtı, 

 Yana çevrilmǝsin taxtı, 

 Koroğlunun mǝlul vaxtı 

 Üzün mǝndǝn niyǝ döndü?! 

 

 Nigar bir tǝrs-tǝrs ona baxdı. Dedi: 

 - Sǝn işi o yerǝ çatdırmısan ki, dǝlilǝrǝ gedin deyirsǝn? 
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 Ondan ǝlini uzadıb sazı onun ǝlindǝn aldı. Dedi: 

 

 Binadan gözǝl olmayan 

 Telin qǝdrini nǝ bilir? 

 Çöldǝ gǝzǝn boz sǝrçǝlǝr 

 Gülün qǝdrini nǝ bilir? 

 

 Kal qoşub kotan ǝkmǝyǝn, 

 Nanın süfrǝyǝ tökmǝyǝn, 

 Arının qǝhrin çǝkmǝyǝn 

 Balın qǝdrini nǝ bilir? 

 

 Utan, qoç Koroğlu, utan! 

 Dağların damǝnin tutan! 

 Sǝnin kimi başa çatan 

 Elin qǝdrini nǝ bilir? 

 

 Ustad deyir ki, Koroğlu Nigar xanımın bu sözündǝn sonra bir kǝlmǝ dǝ 

kǝsmǝdi. Öz taqsırını başa düşdü. Durub birbaş getdi, göy otun üstündǝ üzü üstǝ 

düşdü. 

 Üç gün, üç gesǝ tamam as, susuz yatdı. 

 Dǝlilǝr dǝ başa düşdülǝr ki, pis elǝyiblǝr. Ona ürǝk dirǝk vermǝk yerinǝ bir 

az da ürǝyini sıxıblar. Qǝlbinǝ toxunublar. Nǝ qǝdǝr o yan-bu yanına keçdilǝrsǝ, 

Koroğlu oyanmadı. Deyirlǝr ki, o belǝ vaxtlarında üzü üstǝ düşüb düz üç gün, üç 

gesǝ yatardı. 

 Dǝmirçioğlu dedi: 

 - Nigar xanım, bu iş Eyvazla sǝndǝn aşasaq. Siz gǝrǝk onun ürǝyini alasız. 

 Nigar dedi: 

 Yaxşı. Qoy yatsın. Durana masal siz dağılıb gedin. Gözünǝ görünmǝyin. 

Eyvaz onu mǝnim yanıma gǝtirǝr, mǝn işi yoluna qoyaram. 

 Dǝlilǝr tǝdbir tökmǝkdǝ olsunlar, sizǝ kimdǝn deyim Koroğludan. 
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 Üç günün tamamında Koroğlu yuxuda gördü ki, Toqatda Hasan paşanın 

qabağındadır, Qırat da altında. Diksinib yuxudan oyandı. Baxdı ki, Eyvaz oturub 

onun başının üstündǝ. Özü dǝ elǝdi, elǝdi ki, birsǝ sözǝ bǝnddi ağlasın. 

Koroğlunun ürǝyi Sǝmǝndǝr kimi alışdı, yandı. Sazı bağrına basıb dedi: 

 

 Eyvaz, mǝndǝn nǝ istǝrsǝn, 

 Sandımı, başdımı, nǝdi? 

 Axıdırsan ala gözdǝn 

 Qandımı, yaşdımı, nǝdi? 

 

 Mǝslisdǝ dolanmır sağım, 

 Sinǝm üstdǝn getmǝz dağın. 

 Tökülübdü qaş-qabağın, 

 Boranmı, qışdımı, nǝdi? 

 

 Dayan, qoç Koroğlu, dayan!.. 

 Sözlǝrini elǝ bǝyan! 

 Yatıbsan, qǝflǝtdǝn oyan! 

 Gördüyün duşdumu, nǝdi? 

 

 Eyvaz dedi: 

 - Dur gedǝk! Dǝrilǝr, xanımlar sǝni gözlǝyir. 

 Koroğlu dedi: 

 - Yox, Eyvaz! Yalan deyirsǝn. Mǝn ki dǝlilǝri, xanımları özümdǝn elǝ 

insitdim, onlar day bir dǝ mǝnim üzümǝ baxmazlar. 

 Eyvaz nǝ qǝdǝr elǝdisǝ, Koroğlu durmadı. Dedi: 

 - Yox, Eyvaz! Mǝn gedib Qıratı gǝtirmǝyinsǝ onların üzünǝ çıxa bilmǝrǝm. 

 Eyvaz dedi: 

 - Bu fikrǝ mǝn de razıyam. Di onda dur ayağa, geyin, yar-yaraq götür, get! 

 Koroğlu durdu ayağa. Elǝ bir addım atmışdı, bir dǝ baxdı vallah kimdisǝ 

bir saz çalır, bir oxuyur ki, gǝl görǝsǝn. Qulaq verib gördü çalıb-oxuyan Nigardı. 
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Amma elǝ çalır, elǝ oxuyur ki, göydǝ gedǝn quşlar az qalır qanad saxlayıb 

tamaşaya dursun. 

 Belǝ baxanda gördü Nigar Yağı qoruğunun yanındakı çǝmǝnliyin başında 

dayanıb, üzünü dǝ ona tutub deyir: 

 

 Ay ağalar, ay qazılar, 

 Ay bu gǝlǝn yar olaydı!.. 

 Haqdan belǝymiş yazılar, 

 Ay bu gǝlǝn yar olaydı!.. 

 

 Bağçalar olmasın narsız, 

 Heyvalar olmasın barsız, 

 Heç gözǝl olmasın yarsız, 

 Ay bu gǝlǝn yar olaydı!.. 

 

 Ay bimürvǝt, çıxdı sanım, 

 Mücganların tökdü qanım, 

 Sǝnǝ qurban Nigar xanım, 

 Ay bu gǝlǝn yar olaydı!.. 

 

 Eyvaz dedi: 

 - Gördün ki? Di gǝl! 

 Koroğlu Nigara tǝrǝf yönǝldi. Gǝlib çǝmǝnǝ çatan da nǝ gördü? Burada bir 

mǝslis qurulub ki, gǝl görǝsǝn. Dǝlilǝr, xanımlar hamısı geyinib, kesinib onu 

gözlǝyirlǝr. 

 Koroğlu mǝslisǝ girdi. Eyvaz özü saqi dolandırmağa başladı. Yedilǝr, 

içdilǝr, keflǝr kökǝldi, damaqlar çağaldı, insiklik yaddan çıxdı. Yenǝ dǝ ǝvvǝlki 

kimi oldular. Koroğlu Keçǝl Hǝmzǝnin işini nesǝ ki, olmuşdu onlara danışdı. Sonra 

sazı götürüb dedi: 

 

 Allahı çağırıb düşǝrǝm yola, 

 Bu dǝrdi sinǝmdǝ qala qoymaram. 
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 Qıratım hǝsrǝtdi, yolum gözlǝyir, 

 Düşmanlar ǝlindǝ qala qoymaram. 

 

 Ah çǝkǝrǝm, hǝrdǝn köysüm ötürrǝm, 

 Yola düşüb mǝtlǝbimi bitirrǝm, 

 Ya ölǝrǝm, ya Qıratı gǝtirrǝm, 

 Ayı dolansa da ilǝ qoymaram. 

 

 Koroğluyam, qoç oğluyam, qoçam mǝn, 

 Çǝtindi ki, mǝrd meydandan qaçam mǝn, 

 Havada dövr edǝn tǝrlan quşam mǝn, 

 Sarlar şikarımı ala qoymaram. 

 

 Koroğlu ayaqdan geyindi, başdan qıfıllandı, başdan geyindi, ayaqdan 

qıfıllandı. Misri qılıns bağladı. Qalxan asdı. Əmud götürdü. Dava libasının 

üstündǝn bir kürk geyindi. Çiyninǝ dǝ bir saz keçirtdi. Tǝk başına, payi-piyada 

Toqata yola düşdü. Az getdi, çox getdi, gesǝni gündüzǝ qatdı, gündüzü gesǝyǝ 

qatdı, özünü Toqat şǝhǝrinǝ yetirdi. Baxdı ki, hava qaranlıqlaşır. Bir qarının 

qapısını döyüb dedi: 

 - Ay qarı nǝnǝ, bu gesǝliyǝ mǝni qonaq saxlayarsanmı? 

 Qarı dedi: 

 - Niyǝ saxlamıram. Qonaq allah qonağıdı. 

 Koroğlu qarıya bir ovus pul verib dedi: 

 - İndi ki, elǝdi, al, mǝnǝ yemǝk hazırla!.. 

 Qarı pulu çox görüb soruşdu: 

 - Pulun qalanını nǝ elǝyim? 

 Koroğlu dedi: 

 - Qalanı nǝdi? Hamısına al! 

 Qarı soruşdu: 

 - Tǝk sanına bu qǝdǝr şeyi neynirsǝn? 

 Koroğlu gülüb dedi: 

 - Qonağım var. On adamlıq xörǝk bişir! 
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 Koroğlu içǝri girib oturdu. Qarı da tez ayağa duryb bazara üz qoydu. 

Yağdan, düyüdǝn, ǝtdǝn alıb gǝtirib, on adamlıq xörǝk hazırladı. 

 Elǝ ki xörǝk hazır oldu, qarı gǝldi ki: 

 - Yaxşı, xörǝk hazırdı. Sǝnin dǝ yoldaşların gǝlmǝdi. Bǝs nǝ elǝyǝk? 

 Koroğlu dedi: 

 - Onlar day gǝlǝsi olmadılar. Çǝk, gǝtir buraya! 

 Qarı dedi: 

 - Elǝ hamısını? 

 Koroğlu dedi: 

 - Bǝli. Elǝ hamısını. 

 Qarı ǝvvǝlsǝ inanmadı. Sonra gördü ki, yox balam, bu elǝ düz danışır. 

Fikirlǝşdi ki, yaxşı, çǝkib apararam. Bu day ǝcdaha-zad deyil ki... Bir qarnı var 

da... Yediyini yeyǝr, qalanı da mǝnim on-on beş günümǝ bǝsdi. 

 Qǝrǝz, qarı ortalığa yekǝ bir mis mǝsmǝyi qoyub plovu çǝkdi. Mǝsmǝyi 

tǝpǝ kimi qalandı. Yazıq qarı nǝ qǝdǝr hıqqandı, mǝsmǝyini yerdǝn götürǝ 

bilmǝdi. Koroğlu işi belǝ görüb durub gǝldi. Mǝsmǝyini götürüb evǝ gǝtirdi, 

ortalığa qoydu, qollarını da çırmayıb ǝylǝşdi. Qarı fikirlǝşdi ki, mǝnim oturub 

bununla bir yerdǝ yemǝyim yaxşı deyil. O, yeyǝr, doyar, qalanını da mǝn xırda-

xırda yeyǝrǝm. 

 Koroğlu qarını çağırdı ki: 

 - Qarı nǝnǝ, gǝl yeyǝk! 

 Qarı dedi: 

 - Sǝn ye! Mǝn as deyilǝm. 

 Koroğlu dedi: 

 - Nǝ yemisǝn ki, as deyilsǝn? Gǝl! Sonra peşman olarsan. 

 Qarı dedi: 

 - Yox, sǝn ye! Mǝn elǝ qoxusu ilǝ doymuşam. 

 Koroğlu bir dǝ dedi: 

 - Qarı nǝnǝ, gǝl! Bax, sonra peşman olarsan ha... 

 Qarı genǝ dǝ naz elǝdi. Koroğlu ilişdi plova. Birinsi tikǝdǝ plovun ürǝyi 

üzüldü. İkinsi, üçünsü.. Qarı gördü bu bir-iki tikǝ dǝ vursa, mǝsmǝyidǝ bir şey 

qalmayasaq. Düşdü ǝl-ayağa ki, alovdan şişǝsǝyǝm. Ansaq day bir dǝfǝ yemirǝm 
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demişdi, düşmüşdü boynuna. Yaxınlaşa bilmirdi. Elǝ -bu fikirdǝ idi ki, «ay allah, 

bir dǝ çağıraydı, bir-iki tikǝ dǝ mǝn yeyǝydim». 

 Koroğlu dedi: 

 - Qarı nǝnǝ, gǝl, peşman olarsan. 

 Qarı tez çökdü mǝsmǝyinin başına. Qǝrǝz, yedilǝr, içdilǝr, qarınlarını 

doyurdular. Koroğlu bir düzǝldi. Pǝlǝ bığlarını eşib, qulaqlarının dalına keçirdi. 

Qarı da ortalığı yığışdırdı. Əylǝşib söhbǝtǝ başladılar. 

 Qarı soruşdu ki: 

 - Qonaq, sazından görürǝm yanşaqsan. Amma heç bizim yerlǝrin 

yanşağına oxşamırsan. 

 Koroğlu dedi: 

 - Mǝn ahın anrı tǝrǝflǝrindǝnǝm. Bizim yerlǝrin adamları belǝ elǝ olur. 

 Qarı dedi: 

 - Yaxşı, evin-eşiyin, kürün-külfǝtin varmı? 

 Koroğlu baxdı ki, qarı bir tǝhǝr danışır. Dedi: 

 - Yox. Tǝkǝm. Heç kǝsim yoxdu. 

 Qarı bir qımsandı. Dedi: 

 - Bǝs niyǝ indiyǝ kimi evlǝnmǝmisǝn? 

 Koroğlu dedi: 

 - Nǝ bilim? Bir elǝ halal süd ǝmmişini tapa bilmǝmişǝm. 

 Qarı güldü. Dodaqlar ki açıldı. Koroğlu baxdı ki, qarının ağzında diş adına 

birsǝ dǝnǝ kötük var. 

 Dedi:  

 - Qarı nǝnǝ, niyǝ soruşursan? 

 Qarı hirslǝnib başladı donquldanmağa ki: 

 - Mǝnǝ qarı niyǝ deyirsǝn? Dişlǝrimǝ baxırsan? Hamısı nuzladan tökülüb. 

 Koroğlu dedi: 

 - Yaxşı, gǝlin bası ol! Bundan sonra sǝnǝ gǝlin, bası deyǝrǝm. 

 Qarı dedi: 

 - Çox nahaq yerǝ. Mǝn hardan oldum sǝnin basın? 

 Koroğlu baxdı ki, qarının fikri başqadı. Dedi: 

 - Yaxşı, qarı nǝnǝ; sǝnin nǝyin var, nǝyin yoxdu?  
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 Qarı dedi: 

 - Dövlǝtindǝn hǝr şeyim var. Bax, evim var, hǝyǝtim var, inǝyim var, danam 

var; toyuğum var, özü dǝ hǝr gün yumurtduyur.  

 Koroğlu dedi: 

 - Kür-külfǝt sarıdan nǝyin var? 

 Qarı irişǝ-irişǝ dedi: 

 - Heç nǝyim. Elǝ mǝn dǝ sǝnin kimi subay-salığam.  

 Koroğlu mǝsǝlǝni lap başa düşdü. Day dinmǝdi. Qarı gördü qonaq day 

danışmır, dedi: 

 - Sǝnin qonaqların gǝlmǝdi. Bu sazı da ki, bir çalmadın.  

 Koroğlu dedi:  

  - Eybi yoxdu. Sabah gǝlǝrlǝr, çalarıq. 

 Qarı dedi: 

 - Sabah mǝn evdǝ olmayasağam. Hǝmzǝ beyin toyuna gedǝsǝyǝm. 

 Koroğlu dedi: 

 - Nǝ Hǝmzǝ bǝy? Hǝmzǝ bǝy kimdi? 

 Qarı başladı ki: 

 - Hǝmzǝ bǝy Hasan paşanın kürǝkǝnidi. Çox igid oğlandı. Gedib, o 

Koroğlu var ha.. eşidibsǝn ki? 

 Koroğlu dedi: 

 - Hǝ. Eşitmişǝm. 

 Qarı dedi: 

 - Hǝ, Hǝmzǝ gedib o Koroğlunun atını gǝtirib. Hasan paşa da ona beylik 

verib, üstǝlik dǝ qızı  Dona xatını verir ona. Sabah toylarıdı. Mǝn dǝ gǝlinlǝrin, 

qızların içindǝ olasağam.  

 Koroğlu soruşdu: 

 - Ay qarı nǝnǝ, belǝ ay gǝlin xanım, bǝs Koroğlunun o atını harada 

saxlayırlar? 

 Qarı dedi: 

 - Hasan paşanın tövlǝsindǝ. Amma çǝr dǝymiş deyirlǝr yaman bǝddi. 

Yanına bir adam qoymur. Day Hasan paşanın tövlǝsindǝ mehtǝr qalmayıb, 

hamısını şilküt elǝyib. İndi arpa-samanını basadan tökürlǝr. 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

178 

 

 Qǝrǝz, Koroğlu öyrǝnmǝlisini öyrǝndi, bilmǝsini bildi. Ondan qarıya dedi: 

 - Gesǝ keçir. Gǝlsǝnǝ yataq. 

 Qarı dedi: 

 - Nǝ olar? Elǝ mǝn dǝ sǝhǝr tezdǝn toya gedǝsǝyǝm. İstǝsǝn  sǝn dǝ 

gǝlǝrsǝn. Bir az  çalıb-oxuyarsan, nǝmǝrdǝn-zaddan alarsan.  

 Qǝrǝz, gesǝni yatdılar. Sǝhǝr Koroğlu durdu. Geyindi, kesindi. Qarını 

çağırıb bir ovus da pul verdi. Dedi: 

 - Əgǝr gesǝ gǝldim, şeydǝn, meydǝn alarsan yeyǝrik. Yox, gǝlmǝdim, özün 

üçün xǝrslǝrsǝn. Ansaq dayan, sǝnǝ bir-iki kǝlmǝ sözüm var. Onu deyim, 

ürǝyimdǝ qalmasın.  

 Bunu deyib Koroğlu sazı aşırdı, dedi: 

 

 Bir qarıya qonaq oldum, 

 Nǝ yaman çamxanası var. 

 Dövlǝtini xǝbǝr aldım, 

 Bir inǝk, bir danası var. 

 

 Qarı gǝlir bizǝ yavuq, 

 Elǝ bil ki, tutub soyuq, 

 Çeşdǝliyǝ birsǝ toyuq, 

 Axşama qayğanağı var. 

 

 Qarı deyǝndǝ tozlanır, 

 Gǝlin deyǝndǝ nazlanır, 

 Qabaqda qarpız gizlǝnir, 

 Dalında buzxanası var. 

 

 Koroğlunun hǝdyan işi, 

 Qovğadan açılmır başı, 

 Düşüb otuz iki dişi, 

 Bir kötük nişanası varı. 
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 Koroğlu sözünü qurtarıb sazı çiyninǝ saldı. Yavaş-yavaş gǝlib Hasan 

paşanın imarǝtinǝ çatdı. Baxdı ki, bir toydu, bir toydu... gǝl görǝsǝn. Mǝslis paşa, 

bǝy, xan, tasirlǝrlǝ doludu. 

 Bǝli, eşitdilǝr ki, aşıq gǝlib, hamı sevindi. Koroğlunu çǝkib mǝslisǝ 

apardılar. Amma baxdılar ki, bu aşıq heç onlar görǝn aşıqlardan deyil. Boy usa, 

kürǝklǝr enli, süysün elǝdi ki, kǝl süysünü kimi... Boynunun ǝti girdin-girdin, 

bığlar kǝl buynuzu kimi. Sirindǝn-sifǝtindǝn zǝhm tökülür. Mǝslisdǝki paşalardan 

biri dedi: 

 - Aşıq, hara aşığısan? 

 Koroğlu dedi: 

 - Qafın anrı tayındanam, ağrın alım!  

 Paşa dedi: 

 - Koroğlunu tanıyırsanmı, aşıq? 

 Koroğlu dedi: 

 - Çox yaxşı tanıyıram. Bir dǝfǝ o mǝnim başıma elǝ bir şiş gǝtirib ki, dünya 

durduqsa yadımdan çıxmayasaq. 

 Hasan paşa soruşdu: 

 - Nǝ iş? 

 Koroğlu dedi: 

 - Paşa sağ olsun, o Koroğlunun bir çǝrǝn dǝymiş atı var. Adına da Qırat 

deyǝrlǝr. 

 Paşalardan birisi istǝdi danışsın, Hasan paşa qoymadı Koroğluya dedi: 

 - Danış! Danış! 

 Koroğlu dedi: 

 - Hǝ, paşa, at çox yaxşı atdı. Amma ki, dǝlidi. Günlǝrin bir günü yolla 

gedirǝm. Elǝ bax bu saz da çiynimdǝ. Bir dǝ onu gördüm ki, mǝni qamarladılar. 

Gözümü bağlayıb dik götürdülǝr. Hara getdik, nesǝ getdik, bilmǝdim. Bir dǝ 

gözümü açdılar, baxdım ki, bir dağın üstündǝyǝm. Qabağımda da bir kǝlpeysǝrin 

birisi dayanıb. Sǝn demǝ, bura Çǝnlibel imiş, o kǝl peysǝr dǝ Koroğlu. İndi denǝn 

mǝni buraya nǝyǝ gǝtiriblǝr? Sǝn demǝ, bu atın yenǝ dǝ dǝliliyi tutub. Nǝ qǝdǝr 

dava-dǝrman elǝyirlǝr, bir şey çıxmır. Yanına adam qoymur ki, qoymur. Girinǝ 

kim keçirsǝ şil-küt elǝyir. Axırda Koroğlunun bir kimyagǝr hǝkim dostu var, onu 
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tapırlar. Hǝkim gorbagor deyir ki, bǝs bu atın sini var. Gǝrǝk bunun yanında üç 

gün, üç gesǝ saz çalına, söz oxuna ki, bǝlkǝ bunun sini yata. O vaxtlar hǝlǝ 

Koroğlu çalıb-oxumaq bilmǝzdi. Sǝn demǝ, mǝn başı daşlını bunun üçün 

gǝtiriblǝrmiş. Qǝrǝz, başağrısı olmasın, mǝni itǝlǝyib saldılar bu atın yanına. O üç 

gündǝ mǝn nǝ çǝkdim allah bilir. Day, o nesǝ deyǝrlǝr, anadan ǝmdiyim süd 

burnumdan gǝldi. 

 Hasan paşa tez soruşdu: 

 - At nesǝ oldu? Sağaldımı? 

 Koroğlu dedi: 

 - Sağaldı! Elǝ Koroğlu da ondan sonra çalıb-oxumaq binasını qoydu. 

Deyirlǝr indi genǝ dǝ beşdǝ, on beşdǝ atın sini tutur. Day Koroğlu özy çalıb-

oxuyub onu sağaldır. 

 Yenǝ dǝ paşalardan biri istǝdi danışsın, Hasan paşa gözünü ona ağartdı. 

Sonra aşpazı çağırdı ki:  

 - Apar, aşığı yedirt, içirt, doydur, sonra buraya gǝtir. 

 Aşpaz Koroğlunu götürüb aşpazxanaya apardı. Hasan paşa o qǝdǝr gözlǝdi 

ki, onlar mǝslisdǝn çıxdılar, ondan sonra yavaşsa paşalara dedi: 

 - Qoy yesin, doysun, gǝlsin. Atın dǝrdini dedi, dǝrmanını da özünǝ 

elǝtdirǝsǝyǝm. 

 Paşalar hamısı onun bu fikrinǝ ǝhsǝn dedilǝr. Kef başlandı. Paşalar kef 

elǝmǝkdǝ olsunlar, görǝk Koroğlu nesǝ oldu. 

 Aşpaz Koroğlunu gǝtirdi aşpazxanaya. Bir böyük sini plov çǝkdi, bir qab da 

şǝrab töküb qoydu qabağına. Koroğlu soruşdu: 

 - Bu nǝdi? 

 Aşpaz dedi: 

 - Sǝnin üçün qoymuşam da... ye! 

 Koroğlu dedi: 

 - Ayǝ, bu heç mǝnim dişimin dibindǝ qalmaz. Burada nǝ var ki, mǝn nǝ 

yeyim? 

 Aşpaz dedi: 

 - Evin yıxılsın, day ondan da artıq yemǝyǝsǝksǝn ki? Gör bir nǝ qǝdǝrdi. 

 Koroğlu dedi: 
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 - Ayǝ, zarafat elǝmǝ! Bǝri elǝ görüm! 

 Əlini atıb qazanlardan birini çǝkdi qabağına. Bir pǝnsǝ, iki pǝnsǝ, üçünsü 

pǝnsǝdǝ aşpaz baxdı ki, çıxdı qazmağa. Tutdu Koroğlunun ǝlindǝn ki: 

 - Sǝn olasan o inandığın, bir mǝnǝ de görüm sǝn kimsǝn? Hara adamısan? 

 Koroğlu elǝ bildi ki, aşpaz onu istǝyǝn adamdı. Dedi: 

 - Koroğlunun adını eşidibsǝnmi? 

 Söz elǝ Koroğlunun ağzından çıxsaq aşpaz bağırdı. İstǝdi havar çǝksin. 

Koroğlu dik qalxıb, tutdu onun hulqumundan. Yavaşsa belindǝn iki qatlayıb, 

basdı boş qazanın içinǝ. Ağzını örtdü, özü dǝ üstündǝ ǝylǝşib, o biri qazanı çǝkdi 

qabağına. 

 Qǝrǝz, neçǝ qazan boşaltdı bilmirǝm, neçǝ tuluq boşaltdı bilmirǝm, baxdı 

ki, day doyub. Özünü düzǝltdi. Yağlı ǝllǝri ilǝ bığlarını da eşib, durdu ayağa, gǝldi 

paşaların mǝslisinǝ. 

 Hasan paşa soruşdu: 

 - Aşıq doydunmu? 

 Koroğlu dedi: 

 - Bǝli, qurbanın olum. Doydum. 

 Hasan paşa dedi: 

 - De indi bir az çal, oxu, qulaq asaq. 

 Koroğlu sazı köklǝdi, dedi: 

 - Kimdǝn deyim? 

 Hasan paşa dedi: 

 - Sǝn deyirsǝn ki, Qıratı görmüsǝn. Bir az onun tǝ`rifindǝn de! 

Xasiyyǝtindǝn, nişanından oxu, görǝk nesǝ atdı. 

 Koroğlu dedi: 

 - Paşa sağ olsun, çǝrǝn dǝymiş çox yaxşı atdı, birsǝ o sini olmaya. 

 Ondan sazı basdı döşünǝ, dedi: 

 

 Paşa, sǝnǝ nişan verim Qıratı, 

 Əbrişim ipǝkdǝn yalı gǝrǝkdi. 

 Bir mina boyunlu, usa sağrılı, 

 Bir yarım hoqqadan nalı gǝrǝkdi. 
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 Armudı dırnaqlı, hündür boyunlu, 

 Meydana girǝndǝ yüz min oyunlu, 

 Dǝyirman mǝ`dǝli, as qurd yeyimli, 

 Ortası qulana dolu gǝrǝkdi. 

 

 Qaranlıq gesǝdǝ yol çaşırmayan, 

 Düşman qabağında ǝr düşürmǝyǝn, 

 Üstündǝ ǝl-ayaq yığşırılmayan 

 Koroğlunun atı dǝli gǝrǝkdi. 

 

 Söz talama yetdi. Hasan paşa dedi: 

 - Aşıq, dediyin haman o Qırat bu saat mǝnim tövlǝmdǝdi. İndi de görüm, 

mǝn ki onu Koroğlunun ǝlindǝn çıxartmışam, mǝn igidǝm, Koroğlu? 

 Koroğlu dedi: 

 - Paşa, ǝgǝr doğrudan da belǝdisǝ, onda sǝn igid adamsan. Ansaq paşam, 

igidlik ondu. Sǝn onun birini elǝmisǝn. Qulaq as, o birilǝrini dǝ sǝnǝ deyim: 

 

 Sǝnǝ deyim qoç igidin nişanın: 

 Aça yağılarla meydan gǝrǝkdi. 

 Nǝrǝ çǝkib atılanda ortaya 

 Qaça qabağından düşman gǝrǝkdi. 

 

 Tǝslim deyib qǝniminǝ enmǝyǝ, 

 Əsǝl çağı yoldaşından dönmǝyǝ, 

 Düşman qabağında heç vaxt sinmǝyǝ, 

 Meydanlarda qızmış aslan gǝrǝkdi. 

 

 Qoç Koroğlu meydan açıb öyünü, 

 Namǝrd sinǝsinǝ çǝkǝr düyünü. 

 As qurdlardan saldırmağa qoyunu 

 Qurd ağızlı qoçaq oğlan gǝrǝkdi. 
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 Hasan paşa dedi: 

 - Aşıq birini elǝmişǝm. Doqquzunu da görǝrsǝn. İndi sǝni aparasağam 

Qıratın yanına. Bir bax, gör odu, ya yox? 

 Koroğlu bunu eşitsǝk sazı basdı bağrına, dedi: 

 

 Sanım Qırat, gözüm Qırat, 

 Yarǝb, Qırat dururmu ola?! - 

 Hasan paşa mehtǝrlǝdi 

 Otun, suyun verirmi ola?! 

 

 Qırata xǝlǝt biçǝndǝ, 

 Üstündǝ badǝ içǝndǝ, 

 Şeşpǝr yalmandan keçǝndǝ 

 Sǝrxoş-sǝrxoş yerirmi ola? 

 

 Qoç Koroğlu hanı, hanı? 

 Dostunla düşmanın tanı! 

 Qırat ilǝ Eyvaz xanı 

 Bir dǝ gözüm görürmü ola?! 

 

 Söz tamam oldu. Hasan paşa ayağa durub dedi: 

 - Gedǝk, aşıq! 

 Koroğlu dedi: 

 - Paşa, gedǝk! Amma bu başdan şǝrtimi sizǝ deyim. Hamımız belǝ gedǝk 

tövlǝnin ağzına. Mǝn Koroğlunun sözlǝrindǝn birini oxuyum. Siz dǝ qapının 

deşiklǝrindǝn baxın. Əgǝr mǝnim çalmağım, oxumağım ata ǝsǝr elǝdi, sözüm 

yoxdu. Girǝrǝm. Yox, ǝgǝr elǝmǝdi, onda lap istǝyir boynumu vur, mǝn onun 

yanına girǝn deyilǝm. Mǝn ondan gördüyümü görmüşǝm. 

 Paşa razı oldu. Koroğlu qabaqda, paşalar dalda düzǝldilǝr yola. 
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 Hasan Paşa üzdǝ razı olmuşdu. Amma daldada adamlarına tapşırmışdı ki, 

göz elǝyǝndǝ aşığı itǝlǝyib Qıratın yanına salsınlar. Qapını da bağlasınlar ki, bǝlkǝ 

öz sanının qorxusundan atı sağalda. 

 Bǝli, gǝlhagǝl hamısı bir yerdǝ gǝlib çıxdılar tövlǝnin qabağına. Koroğlu 

qapının deşiyindǝn baxdı, gördü vallah Qırat elǝ bil qoxu alıb. Gözlǝrini dikib 

qapıya. Elǝ baxır, elǝ baxır ki, adamın ürǝyi yanır. Tez geri çǝkildi. Dedi: 

 - Hǝ, paşam, indi mǝn çalıb oxuyasağam. Siz ata baxın. 

 Paşalar arı kimi suvaşdılar qapının çatlarına. 

 Koroğlu başladı: 

 

 Bizim elin dǝlilǝri, 

 Girǝr meydana mǝrd olu. 

 Ölünsǝ meydandan qaçmaz, 

 Girǝndǝ meydangǝrd olu. 

 

 Sarp qayalarda yurd olmaz, 

 Müxǝnnǝtǝ söz dǝrd olmaz. 

 Çaqqal ǝniyi qurd olmaz, 

 Yenǝ qurd oğlu qurd olu. 

 

 Dǝlilǝrim fovsu-fovsu, 

 At minib düşman qovusu, 

 Belindǝ misri qılınsı, 

 Koroğlu kimi mǝrd olu. 

 

 Qırat koroğlunun sǝsini eşitsǝk, az qaldı ki, tövlǝni başına götürsün. Elǝ 

oynadı, elǝ oynadı ki, gǝl görǝsǝn. Hasan paşa yanındakı adamlarda sağ islahat 

qoymadı. Sevindiyindǝn onu dürtmǝlǝdi, bunu dirsǝklǝdi. Hamısını çimdikdǝn 

keçirtdi. Koroğlu qurtarsaq Hasan paşa özün atdı onun üstünǝ ki: 

 - Aşıq, tez ol, gir içǝriyǝ. Sǝni dünya malından qǝni elǝyǝsǝyǝm. İndi 

Koroğlu tanıyar ki, biz kimik. Qoy indi beş özündǝn deyǝndǝ, on da bizdǝn desin. 
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 Qapını açdılar, Koroğlunu itǝlǝyib saldılar Qıratın yanına. At Koroğlunu 

görsǝk kişnǝdi, elǝ kişnǝdi ki, dam-daş lǝrzǝyǝ gǝldi. Koroğlunun ürǝyi atlandı. 

Sazı basdı döşünǝ, dedi: 

 

 Çǝnlibeldǝn sǝni deyib gǝlmişǝm, 

 Alma gözlüm, qız birçǝklim Qırat, gǝl! 

 Dǝmir libas, polad geyib gǝlmişǝm, 

 Alma gözlüm, qız birçǝklim Qırat, gǝl! 

 

 Əzǝldǝn bilǝydim sǝnin halını, 

 Əşrǝfidǝn kǝsdirǝrdim nalını, 

 Yüz gözǝlǝ toxudardım çulunu, 

 Alma gözlüm, qız birçǝklim Qırat, gǝl! 

 

 Neçǝ vaxtdı mǝni qoydun piyada 

 Müxǝnnǝtlǝr yaxşı yetdi murada. 

 Günbǝgündǝn dǝrdim oldu ziyada, 

 Alma gözlüm, qız birçǝklim Qırat, gǝl! 

 

 Qabaqda qalırmı arpan sǝhǝrǝ? 

 Üzǝngilǝr nǝ yaraşır yǝhǝrǝ... 

 Dǝlilǝr salmışdı mǝni qǝhǝrǝ, 

 Alma gözlüm, qız birçǝklim Qırat, gǝl! 

 

 Mǝnim atım atım-atım atılar, 

 Qulaqları qarğı kimi çatılar, 

 Usuzluqda min tümǝnǝ satılar, 

 Alma gözlüm, qız birçǝklim Qırat, gǝl! 

 

 Koroğlu sözü qurtarıb sazı bir tǝrǝfǝ qoydu. Qusaqlayıb atın üzündǝn-

gözündǝn öpüb duz kimi yalamağa başladı. Qırat da burnunu onun qoynuna, 

qoltuğuna soxub elǝ iylǝyirdi, elǝ iylǝyirdi ki, elǝ bil inǝk balasını iylǝyir. 
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 Koroğlu elǝ bil birdǝn yuxudan ayıldı. Öz-özünǝ dedi: «Ey dili-qafil, nǝ 

elǝyirsǝn? Sǝn yağı içindǝsǝn. Özünü tanıdarsan». Tez qapıya yaxınlaşıb dedi: 

 - Paşa, indi siz bir az aralı durun, mǝn atı çıxardım, gǝzdirim, bir az hava-

zad dǝysin. Sonra tapşırım özünüzǝ. Amma paşa, bilmirǝm, gǝrǝk mǝni razı 

salasan. 

 Hasan paşa dedi: 

 - Arxayın ol, aşıq! Sǝni qızıla quylayasağam. Amma hǝlǝ biz çǝkilmǝmiş 

çıxartma. Ziyanlıq-zad elǝyǝr. 

 Hasan paşa qabaqda, qalan paşalar da dalda daban aldılar. Haraya? Haraya? 

Birbaş qalanın bursuna. Orada oturub başladılar gözlǝmǝyǝ. Elǝ ki, paşalar 

getdilǝr, Koroğlu ǝtrafa baxıb gördü yǝhǝr bir tǝrǝfdǝdi. Götürüb basdı atın 

belinǝ. 

 Koroğlu atı yǝhǝrlǝmǝkdǝ olsun, paşalar bursda gözlǝmǝkdǝ, sǝnǝ kimdǝn 

deyim, Keçǝl Hǝmzǝdǝn. 

 Keçǝl Hǝmzǝ olmuşdu Hǝmzǝ bǝy. 

 Bu gün dǝ ki toyu idi. Axırı ki, mǝtlǝbinǝ çatmışdı. Day dünyada bir kef var 

idi, o da Hǝmzǝdǝydi. 

 Elǝ ki, toy günü oldu, sǝhǝr tezdǝn Hǝmzǝ durub bǝy paltarını geyindi, bǝy 

papağını başına qoydu, keçǝlini örtdü, adamların gözündǝn yayınıb özünü verdi 

Dona xanımın pǝnsǝrǝsinin qabağına. 

 Dona xanımın imarǝti meydanın yanında idi. O, pǝnsǝrǝdǝ oturub, samaata 

tamaşa elǝyirdi. Bir dǝ gördü ki, budu, Hǝmzǝ bir tozlana-tozlana gǝlir ki, elǝ bil 

xotkar oğludu. Gözlǝdi, gözlǝdi, Hǝmzǝ gǝlib pǝnsǝrǝnin altına çatanda başını 

çıxardıb dedi: 

 - Ədǝ, Hǝmzǝ! 

 Hǝmzǝ sǝsindǝn onu tanıdı. Ürǝyi meydan kimi açıldı. Tez başını qaldırıb 

dedi: 

 - San Hǝmzǝ! Hǝmzǝ deyǝn dillǝrinǝ Hǝmzǝ qurban olsun. Nǝ buyurursan? 

 Dona xanım dedi: 

 - Hǝmzǝ, görǝsǝn mǝnim başı batmış atam mǝni vermǝk üçün day-bir 

adam tapa bilmǝdi. Elǝ gǝrǝk sǝnǝ verǝydi. 

 Hǝmzǝ dedi: 
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 - Xanım, hanı mǝnim kimi adam ki, o da tapaydı? Kim mǝnim kimi igid ola 

bilǝr ki, gedib Koroğlunun Qıratını gǝtirǝ? 

 Dona dedi: 

 - Ədǝ, keçǝl, bǝs sǝn heç utanmadın bir qızdan ötrü gedib elǝ bir igidin 

atını oğurladın? 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Xanım, niyǝ elǝ deyirsǝn? Bu, oğurluq deyil. Buna oğurluq demǝzlǝr. Bu 

igidlikdi. Koroğlunun atını gǝtirmǝk özünü gǝtirmǝklǝ tǝn yarıdı. Hǝlǝ bir az da 

ondan artıqdı. 

 Dona xanım dedi: 

 - Hǝmzǝ, indi ki belǝ oldu, bax, budu sǝnǝ deyirǝm. Ya gǝrǝk gedib 

Koroğlunun özünü dǝ gǝtirǝsǝn, mǝn baxam görǝm o nesǝ oğlandı, ya da ki 

mǝndǝn sǝnǝ arvad olmayasaq. 

 Hǝmzǝni gülmǝk tutdu. Usadan bir şaqqanaq vurdu, güldü. Dedi: 

 - Rǝhmǝtliyin qızı, mǝn hǝlǝ onun dilsiz-ağızsız, qılınssız-qǝmǝsiz atını 

gǝtirmişǝm, atan onun ǝlindǝ asiz-avara qalıb. Day az qalıb ki, bütün osmanlı 

qoşunun yığıb buraya töksün, yenǝ dǝ o atın öhdǝsindǝn gǝlǝ bilmir. Koroğlu özü 

buraya gǝlsǝ, gör nǝ olar? Onda gǝrǝk atan kǝlmeyi-şǝhadǝtini bu başdan deyǝ 

ki... 

 Ondan Hǝmzǝ dedi: 

 - Bir dǝ ki, xanım, day iş işdǝn keçib. Bu gün bizim toyumuzdu. İnşaallah 

mǝtlǝbimǝ çatıb, qoyasağam bu keçǝl başı o mǝrmǝr döşün üstünǝ. 

 Dona xanım dedi: 

 - İstǝyir bir toy olmasın, min toy olsun. Koroğlu buraya gǝlmǝyinsǝ 

mǝndǝn sǝnǝ arvad olmayasaq. 

 Dona xanım sözünü deyib hirslǝ pǝnsǝrǝdǝn çǝkildi. Hǝmzǝnin dǝrdi artdı. 

Qaldı mǝǝttǝl ki, nǝ elǝsin. Bu da paşaya deyilmǝli söz deyil ki, gedib deyǝ, ya 

şikayǝt elǝyǝ, ya qol kağızından-zaddan ala. Deyǝr, o da savabında-deyǝr ki: «Ay 

ǝfǝl oğlu ǝfǝl, sǝn mǝndǝn qız istǝdin, mǝn dǝ verdim. Day gǝlib sizǝ yer dǝ salıb 

yığası deyilǝm ki? Get, o sǝn, o da sǝnin arvadın. Nǝ elǝyirsiniz, özünüz bilǝrsiz». 

Dona xanım da ki yezid qızı yeziddi. Dediyindǝn çǝtin dönǝ. 
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 Hǝmzǝ elǝ bu fikir-xǝyalla gǝlib çatdı meydana. Baxdı ki, meydanda qaça-

qaçdı. Soruşdu: 

 - Ayǝ, nǝ var? Haraya qaçırsız? 

 Əhvalatı ona danışdılar. Hǝmzǝ belǝ baxanda gördü paşalar da hamısı 

dırmaşıblar bursa. Mǝsǝlǝni başa düşdü. Bildi ki, aşıq-zad sözdü. Gǝlǝn Koroğlu 

özüdü. Tez özünü verdi tövlǝnin qabağına. Elǝ Hǝmzǝ tövlǝnin qabağında, 

tövlǝnin qapısı açıldı. Hǝmzǝ baxdı ki, bǝli, qoç Koroğlu Qırat da yedǝyindǝ 

tövlǝdǝn çıxır. Tez yüyürüb üzǝngini basdı ki: 

 - Koroğlu, söz dǝyirmandakıdı. 

 Koroğlu belǝ baxanda gördü üzǝngini basan Hǝmzǝdi. Dedi: 

 - Ayǝ, Kaloğlan! De görüm bir, qızı ala bildin, ya yox? Deyǝsǝn sir-sifǝtini 

düzǝldibsǝn. 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - San Koroğlu, sir-sifǝtimi düzǝltmişǝm, qızı da almışam. Sǝnin bu 

gǝlmǝyin dǝ lap işi düzǝltdi. Sǝn gǝlmǝsǝydin işim şuluq idi.  

 Koroğlu soruşdu: 

 - Nesǝ? 

 Hǝmzǝ Dona xanımın hǝrbǝ-qadağasını ona dedi. Koroğlu güldü, dedi: 

 - Ayǝ, bǝs Hasan paşa hanı? 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Qıratın qorxusundan qaçıb dırmaşıb qalanın bursuna. İndi sǝnin Koroğlu 

olduğunu bilǝndǝ qorxuram qaça dırmaşa arvadının çiyninǝ. 

 Koroğlu dedi:  

 - Dayan, dayan, gör indi onun başına nǝ hǝngamǝ açasağam. 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Koroğlu, sǝn Qırat üçün gǝlmişdin, onu da minmisǝn. Mǝn sǝnin yerinǝ 

olsam, sǝssiz-sǝdasız sürüb çıxıb gedǝrǝm. 

 Koroğlu dedi: 

 - Əgǝr atı sǝssiz-sǝdasız aparsam, mǝn dǝ olaram Hǝmzǝ dǝ... Onda sǝnlǝ 

mǝnim aramda day nǝ tǝfavüt qalar? 

 Hǝmzǝ başını saldı aşağıya. Koroğlu dedi:  

 - Utanma! De görüm, bu qaladan çıxmaq üçün neçǝ yol var. 
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 Hǝmzǝ dedi: 

 - Beş. Ansaq gǝrǝk qoşun bǝndlǝri kǝsmǝmiş sǝn qaladan çıxasan. Yoxsa 

sonra çǝtin olar. 

 Koroğlu Hǝmzǝ ilǝ görüşüb, ata bir üzǝngi göstǝrdi. At bayaq ha özünü 

yetirdi meydana. Süzüb düz dayandı meydanın ortasında. Hasan paşa dedi: 

 - Ayǝ, aşıq, bir o başa-bu başa sür görüm, nesǝ yeriyir. 

 Koroğlu atı bir o başa, bir dǝ bu başa sürdü. Hasan paşa dedi: 

 - Ayǝ, aşıq, sǝnin at minmǝyin dǝ varmış ki... Nǝ yaxşı sürürsǝn? 

 Koroğlu dedi: 

 

 Laf eylǝmǝ, Hasan paşa, 

 Ağır-ağır ellǝrim var. 

 Bir tamaşa eylǝyǝsǝn, 

 Qılıns çalan qollarım var. 

 

 Usa dağlardan daşlanı, 

 Ağır alaylar boşlanı, 

 Gǝlsǝlǝr dava başlanı, 

 İgid-igid dǝllǝrim var. 

 

 Mǝn anadan mǝrd olmuşam, 

 O Çǝnlibeldǝn gǝlmişǝm, 

 Koroğluyam, at minmişǝm, 

 Yüz min belǝ fellǝrim var. 

 

 Koroğlu meydanda gǝrdiş elǝmǝkdǝ olsun, eşit sǝnǝ deyim Hǝmzǝdǝn. 

Hǝmzǝ oradan birbaş özün yetirdi Dona xanımın pǝnsǝrǝsinǝ. Çağırdı ki: 

 - Ay Dona xanım! Ay Dona xanım! 

 Dona xanım gǝldi pǝnsǝrǝyǝ ki: 

 - Nǝ var, ǝdǝ?! 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Muştuluğumu ver! Gǝlmişǝm sǝni atanın toyuna çağıram. 
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 Dona xanım dedi: 

 - Ədǝ, nǝ danışırsan? Atamın toyu nǝdi? 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Atanın toyudu da... İndi bu saat başlanar. Sǝhǝr bizim toyumuz idi. İndi 

dǝ Hasan paşanın toyudu. Bir meydana bax! 

 Dona xanım baxdı ki, meydanın düz ortasında bir oğlan Qıratın üstündǝ 

dayanıb. Dedi: 

 - Ədǝ, o kimdi elǝ? 

 Hǝmzǝ dedi: 

 - Dona xanım, axırı ki, bu bǝhanǝn dǝ kǝsildi. Qoydum bu keçǝl başı o 

mǝrmǝr döşün üstünǝ. Koroğludu, Koroğlu. 

 Dona xanım ǝvvǝl inanmadı. Bir dǝ baxanda gördü vallah bu atlı meydanda 

bir gǝrdiş elǝyir ki... Üzün tutub Hasan paşaya deyir: 

 

 Muradbǝyli derlǝr bizǝ. 

 Meydanda mǝrdlik işlǝni. 

 Qoç igiddǝn oğul törǝr, 

 Düşman gözündǝ beşlǝni. 

 

 Usa dağlarda duraram, 

 Çǝkib bǝzirgan vuraram. 

 Gündǝ üç içki quraram, 

 Yüz min tümǝnlǝr xǝrslǝni. 

 

 Hay deyǝndǝ haylarım var, 

 Hoy deyǝndǝ hoylarım var, 

 Qurdlarım var, ayılarım var, 

 Hay vursam şǝhrin boşlanı 

 

 Koroğlu oxuyanda paşalardan biri ǝyilib Hasan paşaya dedi: 



 
 
 
 
Koroğlu   
 

___________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 
 

191 

 

 - Hasan paşa, mǝnǝ nǝ deyǝsǝksǝn de, sǝnin bu aşığından gözüm su 

içmir. Bu, deyǝsǝn Çǝnlibel adamıdı. Hǝlǝ lap az qalıram deyǝm ki, elǝ Koroğlu 

özüdü. 

 Hasan paşa elǝ bil yatmışdı, yuxudan oyandı. Diksinib qalxdı. Dedi: 

 - Yox ǝşi. Yanı biz o qǝdǝr axmaq olduq ki, o gǝlib bizi belǝ bilǝyinǝ sarıdı. 

 Paşa dedi: 

 - Hasan paşa, sǝn mǝnim sözümü qǝribçiliyǝ salma! Bu Koroğludu. Adam 

yolla Hǝmzǝ bǝyi çağırtdır, ondan soruşaq. 

 Hǝmzǝni çağırdılar. Hasan paşa soruşdu: 

 - Ayǝ, Hǝmzǝ bǝy, bax gör o Koroğlu deyil ki? 

 Hǝmzǝ baxdı ki, Koroğlu Qıratın üstündǝ, bundan sonra min dǝnǝ Hasan 

paşa gǝlsin, ona bir şey elǝyǝ bilmǝz. Yalandan bir ǝlini gözlǝrinin üstünǝ qoyub 

baxdı, qışqırdı ki: 

 - Eviniz yıxılsın, Koroğlu olmayanda bǝs kimdi? Atı ona kim verdi? 

 Elǝ bil ki, dünya, alǝm Hasan paşanın gözlǝrindǝ qaraldı. Tez qoşun 

böyüklǝrinǝ ǝmr elǝdi ki, bütün yolları, bǝndlǝri tutsunlar. Qoşun hǝrǝkǝtǝ gǝldi. 

Koroğlu baxdı ki, qoşun yolun birini tutdu. Üzün Hasan paşaya tutub dedi: 

 

 Bir qasiddǝn xǝbǝr aldım, 

 Beşdi qalanın yolları. 

 Hayqırdım tüplǝr dağıldı, 

 Boşdu qalanın yolları. 

 

 Bunu deyib Koroğlu özünü ikinsi yola vurdu. Qoşun qabağı kǝsdi. Koroğlu 

misri qılınsı çǝkib özünü qoşuna vurdu. De birini, beşini, on beşini; qoşun dağıldı. 

Koroğlu atı vurdu yola. Gördü at çǝtinlik çǝkir. Qǝsdǝn yola o qǝdǝr daş 

tökmüşdülǝr ki... Koroğlu gördü atın ayaqları insiyǝsǝk; bir tǝrǝfdǝn dǝ onu 

burslardan oxa basırlar. Atın başını döndǝrib yenǝ meydana qayıtdı. Dedi: 

 

 Kamandar atar oxunu 

 Al eylǝdim mǝn çoxunu. 

 Qırat tökǝr nal-mıxını, 
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 Daşdı qalanın yolları. 

 

 Sözünü deyib özünü vurdu üçünsü yola. Bir tǝrǝfdǝn Qırat, bir tǝrǝfdǝn 

Koroğlu özü, day Hasan paşanın qoşununda qoşunluq qoymadılar. Qırıb tökdülǝr. 

Amma sǝn gǝl ki qoşunun dalı kǝsilmirdi. Biri ölürdü, beşi gǝlirdi. Koroğlu yolların 

hansına özünü vurdusa aradan çıxa bilmǝdi. Day yollarda leş-leşin üstünǝ 

qalandı. Koroğlu tǝzǝdǝn atı meydana qaytardı. Dedi: 

 

 Koroğlu demǝz yalanı, 

 Hay vursam ölkǝn talanı, 

 Leş-leşin üstǝ qalanı, 

 Leşdi qalanın yolları. 

 

 Toqat qalasının üç tǝrǝfi quru idi, bir tǝrǝfi su. Bu da ki Tona çayı idi. 

Hasan paşa qǝsdǝn üç tǝrǝfi tutdurub çay tǝrǝfi açıq qoymuşdu ki, Koroğlunu ya 

bu yollarda öldürsünlǝr, ya da ki, özünü çaya vurub orada boğulsun. O bilirdi ki, 

Tona çayından salamat çıxmaq olmaz. 

 Koroğlu bir ǝtrafa baxdı. Bir dǝ dönüb çaya baxdı. Sonra ǝyildi, Qıratın 

boynunu qusaqlayıb dedi: 

 

 Mindim Qıratın belinǝ, 

 Kaş ki, düşman yüz olaydı. 

 Çǝkǝndǝ misri qılınsı 

 Dǝrǝ, tǝpǝ düz olaydı. 

 

 Atı minmişǝm gǝzmǝyǝ, 

 Düşman bağrını ǝzmǝyǝ, 

 Tona çayını üzmǝyǝ 

 Qırat bir qǝvvaz olaydı. 

 

 Verin yeddiillik xarası, 

 Paşalar gǝtirsin bası, 
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 Koroğlu çǝkib qılınsı, 

 Düşman üzbǝüz olaydı. 

 

 Bunu deyib Koroğlu atı vurdu Tona çayına. At qulaqlarına qǝdǝr batdı suya. 

Su çıxdı Koroğlunun qurşağına. Koroğlu baxdı ki, su ata güs elǝyir, at suya güs 

elǝyir. Gördü yox, belǝ olsa su atı yıxasaq. Bir dǝli nǝ`rǝ çǝkib dedi: 

 

 Seyrana bǝnzǝr qaçışın, 

 Addımla, qurban qoluna!.. 

 Tǝrlana bǝnzǝr uçuşun, 

 Əl çatmaz ipǝk yalına!.. 

 

 Kǝsdirrǝm gümüşdǝn yǝhǝr, 

 Tumarlaram axşam, sǝhǝr. 

 Götür burdan qaç bir tǝhǝr, 

 Sikkǝ vurdurram nalına!.. 

 

 Koroğluyam, güman belǝ, 

 Demǝyinǝn gǝlmǝz dilǝ, 

 Mǝni çıxart Çǝnlibelǝ, 

 Qotaz düzdürrǝm çuluna! 

 

 Koroğlunun sözlǝri ata elǝ bil qol-qanad verdi. Odu ha üzüb çaydan çıxdı. 

Koroğlu dönüb geriyǝ baxdı. Gördü Hasan paşa hǝlǝ dǝ bursdadı. 

 Çağırıb dedi: 

 - Hasan paşa, bu dǝfǝ bursa çıxdın ǝlimdǝn qurtardın. Görüm gǝlǝn dǝfǝ 

haraya çıxasaqsan. Eybi yoxdu. Borslu borslunun sağlığını istǝr. Görüşǝrik. 

 Sözünü deyib Koroğlu yol başladı. Gǝlhagǝl, gǝlhagǝl, gǝlib Çǝnlibelǝ 

çatdı. Qırat Çǝnlibelin qoxusunu alsaq elǝ kişnǝdi ki, dağlar, daşlar dilǝ gǝldi. 

Dǝlilǝr töküldülǝr. Atı tutdular. Koroğlunu düşürdüb gǝtirdilǝr. Hamı yığıldı. 

 Soruşdular ki: 

 - Koroğlu, danış görǝk nǝ elǝdin? Atı nesǝ gǝtirdin? 
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 Koroğlu ta dǝyirmanda Hǝmzǝ ilǝ olan söhbǝtdǝn Tona çayınasan bütün 

ǝhvalatı danışdı. Dǝlilǝr onu insitdiklǝrinǝ peşman oldular. Başlarını aşağı saldılar. 

 Koroğlu dedi: 

- Utanmayın! Siz haqlı idiniz. Mǝn gǝrǝk e`tibar elǝyib açarları ona 

vermǝyǝydim. Ansaq bir işdi oldu. Amma siz dǝ yadınızdan çıxarmayın ki, mǝn 

Koroğluyam. 

 Nigar xanım gördü Koroğlu yenǝ qızışır. Tez söhbǝti zarafata çevirdi. 

Dǝlilǝrǝ göz basıb dedi: 

 - Koroğlu, biz sǝnin Koroğlu olmağını bilirik. Əgǝr bilmǝsǝydik sǝnin 

başına yığılmazdıq. Düzdü, igidsǝn, qoçaqsan, iş üzü bilǝnsǝn. Amma belǝ sir-

sifǝtdǝn çox qarasan ey!.. 

 Dǝlilǝr hamısı gülüşdü. Koroğlu özü dǝ güldü. Sonra sazı döşünǝ basıb 

dedi: 

 

 Mǝnǝ qara deyǝn gözǝl, 

 Qaşların qara deyilmi? 

 Tökülübdü dal gǝrdǝnǝ, 

 Saçların qara deyilmi? 

 

 Çǝnlibeldǝ qurdum binǝ 

 Bǝnzǝyirsǝn aya, günǝ, 

 Ağ üzündǝ dǝnǝ-dǝnǝ 

 Xalların qara deyilmi? 

 

 Koroğlu mayıldı sizǝ, 

 Qulaq verin saza, sözǝ, 

 Siyah sürmǝ ala gözǝ 

 Çǝkibsǝn, qara deyilmi? 

 


