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آزربایجانین شیفاهی خالق ادبیاتی نین قیمت لی اثری اولن “کوراوغلو”
داستانیندا خالقیمیزا مخصوص قهرمان لیق، وطن پرورلیک، هومانیزم،

دوستلوق، قارداش لیق، قوناق سئورلیک و باشقا خصوصیت لر اوز پارلق بدیعی
ایفاده سینی تاپمیش دیر. آشیق یارادیجی لیغی نین بو عظمت لی عابده سی دفعه لرله موختلیف

-جو ایللرین دن باشلیا راق30 عصرین XIXشکیل لرده نشر ائدیلمیش دیر. هله 
موختلیف مطبوعات صحیفه لرینده ائپوسون اساس قهرمانی و آیری-آیری صورت لری،

ائله جه ده اونلرین آدلری ایله باغلی عابده لر حاقیندا ایلک معلومات لر، روایت لر،
افسانه لر و کیچیک ائپیزودلر نشر اولونماغا باشلمیش دیر.

“کوراوغلو” ائپوسونون بو نشری علمی آرخیو لرده قورونان مووجود قول لر،
همچی نین سون ایللرده توپلنمیش ماتئریال لر اساسیندا ترتیب اولونموش دور. بو

قول لر ائپوسون سوژئت ختتینه مووافیق اول راق آردیجیل لیقل، اثرین اوبرازلر
سیستئمی نین اینکیشاف دینامیکاسینا اویغون سیرالنمیش دیر. ترتیب ایشی “اؤن سوز” و

“کوراوغلو” آرخیوی نین تصویری” بولمه لری ایله ده تجهیز ائدیلمیش دیر.
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آلی کیشی
آلی کیشی نئچه ایللر ایدی کی، حسن خانا ایلخی اوتاریردی. اؤمرونو، گونونو اونون

قاپی سیندا چورودوب، ساچینی-ساققالینی ایلخیچی لیقدا آغارتمیشدی.
هر گون سحر دان یئری آغاراندا آلی کیشی ایلخینی چؤله آپارار، بوتون گونو

اوتارار، گئسه دن بیر پاس کئچن دن سونرا خالخال گتیرردی. داغ لردا، داش لردا
کؤوشن لرده آلی کیشی نین آیاغی دیممیش بیر قاریشدا یئر قالمامیشدی.

بیر گون آلی کیشی ایلخینی سوروب دریا کنارینا آپارمیشدی. آتلر دریانین
کناریندا اوتلییردی. آلی کیشی اؤزو ده بیر طرفده داشا سؤیکنیب اوتورموشدو. دان یئری

یئنیسه آغارمیشدی، قوجا ایلخیچی بیر ده باخدی کی بودور، دریا دان ایکی آیغیر آت چیخدی.
آتلر گلیب ایلخییا قاریشدی لر. ایکی مادیانا یاخینلشان دان سونرا یئنه قاییدیب دریایا

گیردی لر. آلی کیشی نه قدر ایلخیچی لیق ائلمیشدی، بئله شئی گؤرممیشدی. تئز قالخیب
مادیان لری مانشیرلدی. اما بو باره ده هئچ کسه بیر سؤز دئمه دی.

بو ایشین اوستون دن بیر نئچه واخت کئچدی. آلی کیشی آیلری، گون لری ساییب،
مادیان لری گؤزدن قویموردو. ائله کی و`ده باشی یاخینلشدی، آلی کیشی مادیان لرین
یانین دان ال چکمه دی، او قدر گؤزله دی کی، آخیردا اونلر دوغدو. قولون لر بؤیوگوب

دای اولدولر.
بیر گون توقات پاشاسی هاسان پاشا حسن خانا قوناق گلدی. حسن خان

پاشانی قوناق ائله دی. پاشا صحبت آراسیندا خانا دئدی:
- حسن خان، ائشیتمیشم سنین یاخشی سینس آتلرین وار. گرک ایلخین دان منه

ایکی آیغیرلیق آت وئره سن.
حسن خان او ساعت «بچئشم» دئییب، آلی کیشینی یانینا چاغیردی و تاپشیردی:

- ساباه ایلخینی چؤله آپارما، پاشا اوچون ایکی آیغیرلیق آت توتدوراساغام.
حسن خان بو سؤزو دئین کیمی دای لر آلی کیشی نین یادینا دوشدو. او، خانین

باشینی اوسا ائلمک اوچون سحر تئزدن دوردو، دای لری توتوب خالخالدا باغلدی، ایلخینی
سوروب چؤله اؤتوردو.

بیر آز سونرا حسن خان، پاشا دا یانیندا، خالخال گلدی. پاشا باخدی کی،
خالخالدا ایکی اوزون اورتا لی، آریق، چؤپوک لو دای باغلنیب. بیلدی کی، بو دای لری اونا

وئرمک ایستییرلر. گولوب دئدی:
- حسن خان، منه دئمیشدی لر کی، سنین یاخشی سینس آیغیرلیق آتلرین وار.

بون لر ندیر؟ ایش بئله النگه-اولنگه یه قالسا، بون لردان منیم اؤزومده ده
چوخ دور.

پاشانین سؤزو حسن خانا اوخ کیمی دیدی. اوزونو آلی کیشییه توتوب دئدی:
- آخماق قوجا، من سنه دئممیشدیممی آت توتدوراساغام، ایلخینی ساخل،

نیه ساخلمامیسان؟
آلی کیشی دئدی:



- خان ساغ اولسون، من قوجا ایلخیچییام. ایلخی داکی آتلرین هامی سینی اووسومون ایچی
کیمی تانیییرام. سن بو دای لرین بئله لیگینه باخما. اگر باشی نین اوسا اولماغینی

ایستییرسنسه پاشایا بون لری وئر.
آلی کیشی نین یئکه-یئکه دانیشماغین دان حسن خان داها دا غضبلندی. اونون

اوستونه قیشقیریب دئدی:
- منیم ایلخیمدا عالمده سؤی لنن سینس آیغیرلیق آتلر وار. بو النگه لری

قوناغا گؤستریب منی خسالت ائلمکده مقصدین ندیر؟
آلی کیشی دئدی:

- خان ساغ اولسون، منیم مقصدیم پاشانین یانیندا سنین باشینی اوسا
ائلمک دیر. سن بیلیرسن کی، من یاخشی آت تانییانام. سنین ایلخیندا بون لردان یاخشی

آت یوخ دور. بوتون دونیانی گزسن، گئنه ده بئله آت تاپا بیلمزسن.
حسن خان قزبلنیب دئدی:

- بیلمیرم، بیر ساعتا قدر یئرده ده اولسا، گؤیده ده اولسا، گرک پاشایا
لییق، منیم آدیما لییق ایکی دنه یاخشی آیغیرلیق آت سئچه سن. بو ساعت گئت، سئچ، گتیر.

آلی کیشی دئدی:
- خان، اوندا ایزن وئر پاشا اوچون آیغیر سئچمه یه باشقا آدام گئتسین. ایلخیدا بو

دای لردان یاخشی آت یوخ دور. من اؤزوم باشا دوشه-دوشه یاخشی آتی قویوب پیس آت سئچه
بیلمرم. بو منیم آدیما لییق اولماز.

بو سؤز خانی سین آتینا میندیردی. سللد چاغیریب امر ائله دی کی، آلی کیشی نین
بوینونو وورسون. پاشا دا قزبلنمیشدی. آلی کیشی نین آخیر سؤزو اونو دا دلی

ائلمیشدی. اودور کی، دئدی:
- حسن خان، من گؤرورم کی، سنین ایلخیچین بو دای لرا چوخ بؤیوک قیمت

وئریر. یقین کی، ائله او حاق لی دیر. اوندا سن بئله ائله. بو دای لرین هر بیرینی اونون بیر
گؤزونه قیمت ائله.

پاشانین سؤزو حسن خانین خوشونا گلدی. امر ائتدی، سللد آلی کیشی نین
گؤزلرینی چیخارتدی.

آلی کیشی نه دیندی، نه ده سسینی چیخارتدی. بیر دفعه اوف دا ائلمه دی. ائله کی، سللد
ایشینی قورتاردی، آلی کیشی آیاغا قالخیب دئدی:

- حسن خان، اینسان اوچون دونیادا هر ناز-نئ`مت دن شیرین شئی گؤزدور.
سن منی اوندان بینسیب ائلدین. من سنین قاپیندا سان چوروتدوم، ایلن کیمی قابیق
قویدوم، ساچ-ساققال آغارتدیم، اما سن بون لرین هئچ بیرینی بیلمدین، قدیرقیمت

وئرمدین. بیر پاشانین سؤزو ایله منی کور ائلدین. آنساق عیبی یوخدو. بیزیمکی
بئله گلیب. ایندی کی، منیم گؤزلریمی بو دای لرا قیمت ائلدین، باری هئچ اولماسا

سؤزونون آغاسی اول. بو دای لری منه وئر.
حسن خان دای لرین هره سینی اونون بیر قولونا باغلتدیریب قاپی سین دان قوودو.

کور آلی، دای لر دا یئدیینده، تاپ دانا-تاپ دانا اؤز ائوینه گلدیک.



کنده خبر دوشدو. ساماات اونون باشینا ییغیلدی. خبر گئدیب آلی کیشی نین
اوغلو رؤوشنه چاتدی.

رؤوشن روستم کیمی ایگید، یئنی یئتمه ساوان بیر اوغلن ایدی. اون بئش، اون آلتی
یاشی یا اول، یا اولمایا ایدی اما ائله گوس لو، ائله قوت لی ایدی کی، آغاسین بوداغین دان
یاپیشسا کؤکون دن چیخارار، اؤکوزون بوینوزون دان یاپیشسا یئرین دن دیک قالدیراردی

رؤوشن آتاسینی بو حالدا گؤرسک سوروشدو:
- آتا، سنه نه اولوب؟ دئ گؤروم، سنی کیم بو حال سالیب؟

آلی کیشی اهوالتی اوغلونا دانیشدی. رؤوشن قیزمیش پلنگه دؤندو. آیاغا
قالخیب دئدی:

- اوغلون سنین قیساسینی یئرده قویماز، آتا! ایندی حسن خان منیم
قاباغیمدا دایانسین، گؤروم نئجه دایانیر.

کندین ساوان لری دا قالخدی لر. آلی کیشی ایشی بئله گؤرنده اوغلونو چاغیریب
یانیندا ایلشدیردی. علینی اونون چینینه قویوب دئدی:

- هله قیساسین واختی دئییل، بال! واختیندا من اؤزوم دئیه جه یم. ایندی
دقتله قولق آس! منیم گؤزلریم بو دای لرین اوستونده چیخاریلیب، بو دای لرین
اوستونده ده گرک منیم قیساسیم آلینا. بو دای لری سنه تاپشیریرام. بون لر ائلبئله

آتلردان دئییل. بون لر دریا آتین دان عمله گلیب لر. ایندی سن گرک بؤیوک بیر
تؤوله تیکه سن. بو تؤوله یه گرک هئچ بیر یئردن ایشیق دئییلن شئی دوشمه یه. قیرخ گون

تامام آتلر بو تؤوله ده قالساق، باییر-باساق اوزو گؤرمیسک لر: بیر بنی-اینسان
گؤزو ده بو قیرخ گونون عرضینده گرک بو آتلرا باخمایا.

رؤوشن دئدی:
- یاخشی، آتا، بئله اولندا بس من اونلری نئجه یئمله یه جه یم؟ نئجه

سوواراساغام؟
آلی کیشی دئدی:

- سن تؤوله ده هر دای اوچون قیرخ گؤزلو بیر آخور قاییراساقسان. آتلرین قیرخ
گونلوک آرپاسینی، سامانینی همین بو آخورلرا دولدوراساقسان. کندین باشین داکی

زومرود بولق دان تؤوله نین ایچری سینه بیر آرخ آچاساقسان. هر آخورون یانیندا دا
بالسا بیر چارهوووز تیکسکسن. آتلر قیرخ گون بورادا یئییب-ایچیب بسلنسک لر.

ایندی هله لیک تؤوله حاضر اولناسان دای لری چک، بیر یئرده باغل.
رؤوشن قاباقسا آتاسینی راهلدی، سونرا دای لرین یئرینی ساهمانلییب تؤولنی

هازیرلماغا باشلدی. ائله کی، تؤوله حاضر اولدو، آلی کیشی گلیب علی ایله چارهوووزو، آرخی،
آخورلری یوخلییب دئدی:

- یاخشیدی. ایندی سن آخورلری دول دور، سویو دا هوووزلرا باغل. آنساق یئنه ده
سنه دئییرم: گرک تؤوله یه نه ایشیق دوشه، نه ده آتلرا بنی-اینسان گؤزو باخا.

رؤوشن، آتاسی نین دئدیگی کیمی، آخورلری دول دوردو، سویو باغلدی، آتلری ایچرییه
چکیب آخورلرین قاباغیندا هلقبند ائله دی، قاپینی، باسانی برکیدیب چیخدی.



بو ایشدن دوز اوتوز سککیز گون کئچدی.
آتا لر دئییب لر کی، اینسان سبیرسیز اولر. رؤوشن اوتوز سککیز گونو باشا وئردی.

اوتوز دوققوزونسو گون نه قدر ائله دی، اؤزونو ساخلیا بیلمه دی کی، بیلمه دی. ائله بیل کی
بیر آدام اونون اوریینه گیریب هئی دئییردی: «قیرخ گونه باشا گله بیلن ایش اوتوز

دوققوز گونه ده گلر. گئت بیر آتلرا باخ!». آخیر رؤوشن گلیب تؤوله نین اوستونه
چیخدی، بالسا بیر دئشیک آچیب ایچرییه باخدی.

رؤوشن اول گؤزلرینه اینانا بیلمه دی. ساغ آخورداکی آتین چیگین لرینده ایکی
دنه قاناد وار ایدی. قانادلر آلوو کیمی یانیر، قیزیل کیمی پاریلداییردی. رؤوشن تئز سول
آخورداکی آتا باخدی. گؤردو یوخ؛ بو آتین قانادی یوخدو. گؤزلرینی دولندیریب یئنه

ده ساغ طرف دکی آتا باخدی. گؤردو قاناد یاواش-یاواش سؤنور. رؤوشن توتدوغو
ایشدن پئشیمان اولدو. تئز دئشیگی اؤرتمک ایسته دی، آنساق ایش-ایشدن کئچمیشدی. قانادلر

یاواش-یاواش اریگیب آخیردا تامام یوخ اولدولر. رؤوشه نین بیر علی اولدو، بیر باشی.
آنساق هارا چاتاساق؟ اولن اولموشدو. کور-پئشیمان دئشیگی اؤرتوب گئری قاییتدی. اما

بو باره ده آتاسینا هئچ بیر سؤز دئمه دی.
بلی، بیر گون ده گلیب کئچدی. قیرخینسی گون آلی کیشی رؤوشنی چاغیریب دئدی:

- بال، گل منی آتلرین یانینا آپار.
رؤوشن آتاسی نین علین دن توتوب تؤوله یه آپاردی. آلی کیشی قاباقسا ساغ آخورداکی

آتا یاخینلشدی. علینی آتین سویسونون دن قویوب ساغری سینا قدر چکدی. سونرا
رؤوشنه طرف دؤنوب دئدی:

- اوغلوم، بو آتلرا بنی-اینسان گؤزو باخیب.
رؤوشن بیلمه دی نه دئسین، سوروشدو:

- آتا، سن ندن دئییرسن؟
آلی کیشی دئدی:

- اوغول، من دن گیزلتمه، من سنه دئییرم کی، بو آتا بنی-اینسان گؤزو
باخیب. بو آتین گرک قانادی اولیی. دوزونو دئ گؤروم، بو نئجه اولن ایشدیر؟

رؤوشن اهوالتی آتاسینا دانیشدی. آلی کیشی دئدی:
- اوغول، صبرسیزلیک آداما همیشه زیان وئرر. ایندی سن ده اؤز صبرسیزلیگی نین

زیانینی چکیرسن. آنساق فیکیر ائلمه یه گلمز. اولن اولوب، کئچن کئچیب.
سونرا او، سول آخورداکی آتا یاخینلشدی. بو آت اوزون-سایداق، چکمه ساغری لی،

نازیک اورتا لی بیر آت اولموشدو. علی ایله آتین اوزونو، گؤزونو، یالینی، ساغری سینی تومارلدی.
اوندان سونرا یئنه ده ساغ طرف دکی آتین یانینا قاییتدی. بو آت چوخ گؤزللشمیشدی:

ایری باش لی، دولو گؤزلو، قارا بیرچک لی، اوزون بویون لو، تؤکمه دؤش لو، یوغون، ائنلی
ساغری لی... ایکی گؤز ایستییردی کی، اونا تاماشا ائله سین. آت فینخیریب ایکی دال آیاق لری اوسته

گؤیه قالخدی. آغزینی آچیب آلی کیشییه یؤنلمک ایسته دی. قوجا ایلخیچی آتین اوستونه
قیشقیردی. آت سسین دن اونو تانیییب ساکیت اولدو. آلی بو آتین دا باشینی، اوزونو، یالینی،

بئلینی، ساغری سینی تومارلدی. سونرا دئدی:



- اوغول، هله بیر نئچه گون ده آتلری باییرا چیخارماق اولماز. قاپینی
باغلماق لزیم دئییل. اؤزون گونده گلیب یئمله ییب سولیارسان.

رؤوشن آتاسینی ائوه آپاریب، اؤزو تؤوله یه قاییتدی. آتلردان موغایات اولماغا
باشلدی.

بئله لیکله، بیر نئچه گون ده کئچدی.
بیر گون یئنه آتاسی رؤوشن دن سوروشدو:

- اوغول، آتلر نئسه دیرلر؟ نئجه یئییرلر؟
رؤوشن دئدی:

- آتا، ساغ طرف دکی آت دییرمان کیمی اوگودور. آرپا-سامان یئتیرمک اولمور.
سول طرف دکی آت دا یاخشی دیر. آنساق اوندان آز یئییر. اؤزو ده دینس دیر. اما ساغ

طرف دکی آت هئچ دوروب دینسلمیر. قیزمیش نر کیمی اویور-اویور اوینویور.
قوجا ایلخیچی یئنه ده اوغلو ایله برابر تؤوله یه گلدی. آتلری یوخلییب دئدی:

- رؤوشن، اوغول، آتلر داها بؤیوگوب، مینیلمک حدینه چاتیب لر. ایندی اونلری
بیر-بیر برکه-بوشا سالیب، سیناق دان چیخارتماق لزیم دیر. ازل بونو، سونرا دا او

بیری سینی مین، تزه سه سولنمیش شومدا سییرت، قاراتیکانلیغا سور، سونرا دا سیل دیریم
داش لی داغا چاپ.

رؤوشن، آتاسی نین اؤیرتدیگی کیمی، ازل ساغ طرف دکی آتی میندی. یئنیسه
سولنمیش شومدا سییرتدی، سونرا قوجا ایلخیچی نین یانینا قایتاردی. تسروبه لی قوجا آتین

بورنونو توتدو، آت اؤسکورمه دی. سونرا اوریینه قولق آسدی، باخدی کی، آتین اوریی هئچ
تؤیشومور. اوندان سونرا دیرناق لرینی یوخلدی. بیر قیریق دا پالچیق تاپا بیلمه دی.
رؤوشن ایندی ده او بیری آتی میندی، شوما سوردو، سییردیب یئنه آتاسی نین یانینا

قایتاردی. آلی کیشی اونون دا اوریینی دینله دی، بورنونو توتدو، سیخدی، دیرناغینی یوخلدی.
بو آت دا اؤسکورمه دی، اوریی تؤیشومه دی، آنساق دیرناغی نین بیرین دن بیر قیریق پالچیق

تاپیلدی. رؤوشن بو دفعه بیرینسی آتی مینیب قاراتیکانلیغا ووردو. آت قاراتیکان لیغی
یاریب، ایلدیریم کیمی سوزوب، ایلخیچی نین یانیندا دایاندی. قوجا ایلخیچی اونون بال دیرلرینی،

چئچیک لرینی یوخلدی. هئچ بیر یئرینده نه بیر تیکان ایزی تاپا بیلدی، نه ده بیر یارا. او بیری
آت دا سیناق دان پیس چیخمادی. آنساق دال آیاغی نین بیرینی تیکان آزاسیق سیزمیشدی.

رؤوشن آخیرینسی سیناق اوچون یئنه ده بیرینسی آتی مینیب سیل دیریم داشلیغا سالدی.
آت گول کیمی سیل دیریم داشلیغا ائندی، قیزیلقوش کیمی اوچوب، قوجا ایلخیچی نین برابرینده

دایاندی. قوجا آلی آتین قاباق-آیاق لری نین اویلرینی برک سیخدی، آت نه دیکسیندی، نه ده
قیرپیندی.

ایندی نؤوبه ایکینسی آتین ایدی. رؤوشن بو آتی دا مینیب سیل دیریم آشاغی الدن
قویدو. آت چئچیک لرینی داش لرا چیرپا-چیرپا سیل دیریمی ائندی.

قوجا آلی دئدی:
- اوغول، رؤوشن، بیرینسی آت سیناق دان چوخ یاخشی چیخدی. ایکینسی آت دا پیس
چیخمادی، امک ایتیرمه دی. آنساق بیرینسی آتا چاتا بیلمز. بو آتین تایی-برابری چارخ



آلتیندا تاپیلماز. بیرینسی آتین آدینی قیرات، ایکینسی آتین آدینی دورات قویورام. همیشه
قورخولو سفرلره، دوشمن اوستونه، قال لر آلماغا گئدنده قیراتی مینرسن، قیرات

سنی چوخ دارلردان، چوخ اؤلوم لردن قورتاراساق. قیراتین قدرینی یاخشی بیل، اونو
جاندان عزیز ساخل!

سونرا آلی کیشی دئدی:
- اوغول، آتلر بؤیودو. سیناق دان چیخدی. ایندی حسن خان دان قیساس آلماق واختی

چاتیب. چک آتلری یهرله، گئدیب حسن خانل حاق-حسابیمیزی چکک.
هله اوشاق لیقدا بیر گون رؤوشن چؤلده اوینادیغی واخت یئردن بیر داش

تاپمیشدی. داش بالسا ایدی، اما چوخ آغیر، چوخ دا سانبال لی ایدی. اؤزو ده ایشیم-ایشیم
ایشیلداییر، پار-پار پاریلداییردی.

رؤوشن داشی یئردن گؤتوروب، اؤروشده اوتلیان بیر بوزووا آتدی. داش بوزووا
دیمه دی، اما ائله یئلی بوزووو ییخیب اؤلدوردو. رؤوشن قاییتدی، اهوالتی آتاسینا

دانیشدی.
آلی کیشی رؤوشه نین سؤزلرینه قولق آسیب دئدی:

- اوغول، رؤوشن، گئت بوزوو ییه سینی تاپ، بوزووون سریمه سینی وئر، راضی سال.
سونرا دا هامان داشی تاپ، منیم یانیما گتیر.

رؤوشن گئتدی، ازل بوزوو ییه سینی راضی ائله دی، سونرا دا داشی تاپیب گتیردی. آلی
کیشی داشی او اوزونه، بو اوزونه چئویریب یوخلدی. باخدی کی، داش گؤی دن دوشموش ایلدیریم

پارچاسی دیر.
ساباهی سی گون آلی کیشی رؤوشن دن خلوت ایلدیریم پارچاسینی گؤتوروب بیر اوستانین

یانینا آپاردی. سلم-الئیکسسالم دان سونرا داشین بیر بالسا تیکه سینی اوستایا وئریب
دئدی:

- اوستا، بو داش دان منه بیر بیز قاییر.
اوستا بیر داشا باخدی، بیر ده دؤنوب دقتله آلی کیشییه باخدی. داشی قایتاریب

دئدی:
- آلی کیشی، سن بیر دونیا گؤرموش کیشیسن، هئچ داش دان دا بیز اولر؟

چوخ چنه-بوغازدان سونرا آخیری آلی کیشی اوستانی راضی ائله دی کی، داشی بیر
زیندانین اوستونه قویوب دؤیسون، گؤرسون دؤیولور، یا یوخ. اوستا باخدی کی، دوغرودان
دا بو داش موم کیمی بیر شئی دیر. آلی کیشییه دئدیگی سؤزلره پئشیمان اولدو. داش دان بیر

بیز قاییریب اونا قایتاردی. آلی کیشی اوستانین حاقینی وئردی، بیزی سیبینده گیزلتدی. داشین
قالنینی بیر میسریقیلینج قاییرانین یانینا آپاریب دئدی:

- اوستا، بون دان منه بیرقیلینج چک.
بو اوستا اوولکین دن ده اوزونچو ایدی. غرض، اوزون چکچئویردن سونرا آلی کیشی

بو اوستانی دا راضی ائله دی.
اوستا یئددی گونه داش دان بیرقیلینج قاییردی،قیلینج حاضر اولدو، اوستا باخدی کی،

قیلینج... نهقیلینج. والله، بو ائله بیر قیلینس دیر کی، گون کیمی یانیر، آی کیمی ایشیق سالیر.



اوستانینقیلینجا گؤزو دوشدو.
ائله کی، و`ده تامامیندا آلی کیشیقیلینج اوچون گلدی، اوستا اونا اؤزقیلینجینی

وئرمه ییب، اوزینده آیری بیرقیلینج وئردی. آنساق آلی کیشی ایشینی اول دن مؤهکم
توتموشدو. دینمز، سؤیلمز سیبین دن بیزی چیخاریب،قیلینجین تیه سینه باسدی. بیز

قیلینجی دلیب، او بیری طرفینه کئچدی.
اوستا باخدی کی آلی کیشینی آلدادا بیلمیسک، ناچار قالیب، اونون اؤزقیلینجینی
اؤزونه وئردی. آلی کیشیقیلینجی گؤتوروب ائولرینه گلدیک. اما بو باره ده اوغلو

رؤوشنه هئچ بیر سؤز دئمه دی.
ائله کی، رؤوشن قیراتی، دوراتی ایفچین یهرله ییب، آتاسی نین برابرینه چکدی، آلی

کیشی هر شئیی حاضر گؤرنده ائوه گیردی، هامانقیلینجی گیزلتدیگی یئردن گؤتوروب، اوغلو
رؤوشنه وئریب دئدی:

- رؤوشن، آل بوقیلینجی بئلینه باغل. بوقیلینج سن گؤردوگون قیلینس لرا
بنزمز. بوقیلینجا ایلدیریمقیلینج دئیرلر. بو ائله بیر قیلینس دیر کی، قاباغیندا هئچ

بیر شئی دایانماز. هر نیه وورسان کسر، تؤکر. بوقیلینج ایله سن خان لرا، بی لره،
پاشا لرا قان اوددوراساقسان. بوقیلینج ایله موخننت لر، نامردلر سنین علین دن

داد چکسک لر. بوقیلینج ایله سن قال لر سیندیراساقسان، سدلر داغیداساقسان.
آنساق بونون ایلدیریمقیلینج اولدوغونو هئچ کسه بیلدیرمه. بون دان سونرا بونون

آدینی میسریقیلینج دئیرسن. نه قدر کی، سن قیراتین بئلینده سن، بوقیلینج دا سنین
بئلینده دیر، هئچ بیر دوشمن سنه باتا بیلمیسک.

رؤوشنقیلینجی آتاسین دان آلیب بئلینه باغلدی. آلی کیشی دوراتا، رؤوشن ده
قیراتا مینیب یول دوشدولر.

آز گئتدی لر، چوخ گئتدی لر، آخیردا گلیب حسن خانین ایمارتینه چاتدی لر.
رؤوشن بیر طرفده دایاندی. قوجا آلی کیشی دوراتی ایمارتین قاباغینا سوروب حسن

خانی چاغیردی. حسن خان چیخیب قوجا آلی کیشینی یالمانینا ال چاتمایان، اوزون یال لی بیر
آتین اوستونده گؤردو. خان او طرفه باخاندا گؤردو، آلی نین اوغلو دا بوردادی. اؤزو ده

بیر آتا مینیب، بیر آتا مینیب کی، روزیگاریم گؤزو هله بئله آت گؤرمه ییب.
آلی کیشی دئدی:

- حسن خان، بو آتلر سنین بینمدیگین او چؤپوک لو قولن لردیر. سن
بون لرین اوستونده منیم گؤزلریمی چیخارتدیردین. باخ، گؤر ایندی نئجه آت اولوب لر؟

آلی کیشی سونرا دئدی:
- حسن خان، من سنه یاخشی لیق ائلمک ایستدیم، سن آنلمادین. منیم

یاخشیلیغیمین اوزینه منی دونیا ایشیغینا هسرت قویدون. ایندی سن دن قیساسیمی
آلماغا گلمیشم. علین دن گلنی اسیرگه سن، کیشی دئییلسن.

حسن خان آلی نین بو سؤزون دن آسیقلندی،قیلینج چکیب کیشی نین اوستونه
سومدو. رؤوشن قیراتی اونون اوستونه سوردو. ایلدیریم دان قایریلمیش میسریقیلینجین

گؤیده پاریلداماغی ایله خانین باشی نین یئره دیغیرلنماغی بیر اولدو. سس-کوی قوپدو.



قوشون اونلرین اوستونه یئریدی. رؤوشن اؤزونو قوشونا ووردو. بیر یان دان قیرات، بیر
یان دان دورات، بیر یان دان دا رؤوشن میسریقیلینجل قوشونون قاباق دسته سینی قیریب

داغیتدی لر.
آنساق قوشونون دالی کسیلمیردی. دسته دسته نین دالینسا گلیردی. قاریشقانین
سایی وار ایدی، قوشونون سایی یوخدو. آلی کیشی بونو باشا دوشوب دئدی:

- اوغول، بو قدر قوشونا سن تک ساواب وئره بیلمزسن. آخیردا یا
اؤلدوررلر، یا دا دیری توتارلر. سور آتلری، اؤزوموزو بو قوشون دان سالمات قورتا راق!

رؤوشن ازل آتاسی نین سؤزونه باخمادی. یئنه ده اؤزونو قوشونا ووردو. باش لر
کسدی، قول لر قیردی، مردمردانا داوا ائله دی. آنساق کور آتاسی نین اله کئچسیین دن

قورخوب، الس سیز داوا دان ال چکدی. آتاسی ایله برابر آتلری سوروب چؤله طرف اوز
قویدولر.

قوشون دا ال چکمه ییب، اونلرین دالینا دوشدو. بیر خئی لی گئتممیشدی لر کی، بیر
ده رؤوشن قیراتین باشینی چکدی. دؤنوب گئری باخاندا گؤردو کی، بیر دسته کهر آتلی

ایلدیریم کیمی گلیر. دئدی:
- آتا، بیر دسته کهر آتلی یئتیرهایئتیرده دیر.

آلی کیشی دئدی:
- اوغول، رؤوشن، آغیزلرینی سولنمیش شوما سال!

رؤوشن آتلری شوما سالدی. کهر آتلرین هئچ بیری شوم دان چیخا بیلمه دی.
هامی سی باتیب قالدی. قیرات ایله دورات ایلدیریم کیمی شوم دان چیخیب یول دوشدولر. بیر آز

دا گئتمیشدی لر کی، یئنه رؤوشن قیراتین یوینینی چکیب گئری باخدی. گؤردو بو دفعه
ده بیر دسته قارا آتلی، بودور، لئی کیمی گلیر. دئدی:

- آتا، بیر دسته قارا آتلی یئتیرهایئتیرده دیر.
آلی کیشی دئدی:

- بال، آغیزلرینی قاراتیکانلیغا سال!
رؤوشن آتلری قاراتیکانلیغا سوردو. قارا آتلی لر دا اؤزلرینی تیکانلیغا

ووردولر. اما هئچ بیری کنارا چیخا بیلمه دی. هامی سی نین بال دیرلری قیزیل قانا
بویانیب قالدی.

رؤوشن بیر آز دا گئتمیشدی، بیر ده آتین سیلووونو دارتدی، قانریلیب گئری
باخاندا گؤردو ایندی ده بیر دسته آغ آتلی چاتهاچاتدادی. دئدی:

- آتا، بیر دسته آغ آتلی یئتیرهایئتیرده دیر.
آتاسی دئدی:

- اوغول، قورخما، آغیزلرینی داشلیغا سال!
رؤوشن آتلری داشلیغا دیرماشدیردی. آغ آتلر سیل دیریم داش لیق لرا چیخا بیلمه ییب

یاری یولدا قالدی لر. قیرات ایله دورات قیزیلقوش کیمی سوزوب، سیل دیریم قایا لرین دالیندا
گؤزدن ایتدی لر.

آتا-اوغول آخشاما قدر یول گئدیب، آخشام اوستو بیر چایین قیراغینا چاتدی لر.



آلی کیشی بورانین نئجه یئر اولدوغونو اوغلون دان خبر آلدی.
- آتا، بورا آغاس لی، اوتلو بیر یئردیر. اورتا دان دا بیر چای آخیر.

آلی کیشی دئدی:
- اوغول، بورادا یورد سالماق اولماز. ایلخی نین، مال قارانین علین دن دینسه له

بیلمریک. بیر ده کی، خان لر، پاشا لر خبر توتار، بیزه نامردلیک ائلیر.
آتا-اوغول او گئسه چای قیراغیندا قالدی لر. ساباه آچیلدی، یئنه قالخیب یول

دوشدولر. آز گئتدی لر، چوخ گئتدی لر، آخشام بیر دوزنگاها چاتدی لر. آلی اورانین دا نه
سور یئر اولدوغونو رؤوشن دن سوروشدو. رؤوشن ساواب وئردی کی:

- آتا، بورا اوسو-بوساغی گؤرونمه ین بیر دوزنگاه دیر.
آلی کیشی دئدی:

- بورادا دا قالماق اولماز، اورادا آتلنان بورادا دوشر. کاروان لرین
آیاق لری آلتیندا قالریق.

بو گئسنی ده بورادا گئسه له ییب، ساباه یئنه یول دوشدولر. گئتدی لر،
گئتدی لر، بیر اوسا داغین بئلینه چاتدی لر. آلی کیشی سوروشدو:

- اوغلوم، بورا نئجه یئردیر؟
رؤوشن دئدی:

- آتا، بورا هر طرفی سیل دیریم قایا لیق، چن لی، چیسکین لی بیر داغ بئلی دیر.
آلی کیشی سوروشدو:

- اوغول، باخ گؤر، بو بئل کی دئییرسن، بونون هر طرفینده بیر اوسا قایا
گؤرونمور کی؟

رؤوشن دئدی:
- آتا، گؤرونور. بیری ساغیندا، بیری ده سولوندا. اؤزو ده باش لری قاردیر.

آلی دئدی:
- اوغول، منیم آختاردیغیم یئر ائله بورا دیر. من بورانی چوخ یاخشی تانیییرام.

ساوان واخت لردا بورادا چوخ آت اویناتمیشام، چوخ سئیران لرا اوخ آتمیشام، چوخ
سوگورلر اوولمیشام. بورا منیم کؤهنه اویلغیم دیر. بورایا چنلیبئل دئیرلر. بیز

بورادا یورد سالمالیییق. ایندی اؤزوموزه بیر اولساق، آتلریمیزا دا بیر تؤوله تیک.
رؤوشن اؤزلری اوچون بیر اولساق، آتلر اوچون ده بیر تؤوله تیکدی. آتا-اوغول

چنلیبئلده یورد سالدی لر، یاشاماغا باشلدی لر.
گون لرین بیر گونو آلی کیشی رؤوشنی یانینا چاغیریب دئدی:

- اوغول، بورا داکی داغ لرین بیرینده بیر سوت بولق وار، آدینا قوشابولق
دئیرلر. یئددی ایلدن یئددی ایله سومه آخشامی مشریق طرف دن بیر اولدوز، مغریب

طرف دن ده بیر اولدوز دوغار. بو اولدوزلر گلیب گؤیون اورتاسیندا توققوشارلر. اونلر
توققوشاندا قوشابولغا نور تؤکولر، کؤپوکلنیب داشار. هر کیم قوشابولغین او

کؤپوگونده چیمسه ائله قوت لی بیر ایگید اولر کی، دونیادا میس لی-برابری تاپیلماز.
هر کیم قوشابولغین سویون دان ایچسه، آشیق اولر. اؤزونون ده سسی ائله گوس لو اولر کی،



نره سینده مئشه ده آسلن لر اورکر، قوش لر قاناد سالر، آتلر، قاتیرلر دیرناق تؤکر.
چوخ ایگیدلر، شاه زاده لر بو سو اوچون گلیب لر، آنساق هئچ بیری نین باختی یار اولماییب.
ایندی یئددی ایل تامام اولهاول دور. وعده چاتیب. گئت، آختار، قوشابولغی تاپ، آنساق

کؤپوگون دن بیر قاب دا دولدوروب منه گتیر!
رؤوشن گئتدی، داغ لری، داش لری اندر-دؤندر ائله دی. آخیردا بیر داغا چاتدی.

گؤردو داغین بیر طرفینده اوسا، سیل دیریم، ال چاتماز، اون یئتمز بیر قایا وار. قایا
ائله بیر قایا دیر کی ایگید ایستییر اوستونه چیخسین. رؤوشن قایانین دؤرد طرفینی دولندی،

گؤز گزدیردی، ال توتان بیر یئر تاپا بیلمه دی. آخیردا بئلین دن کمندینی آچیب قایایا
آتدی. مین انوای-موسیبتله قایایا دیرماشدی. باخدی کی، بورا ائله چمنزار، للزار

بیر یئردیر، داها نه دئییم. گول گولو چاغیریر، بولبول بولبولو. ائله بیل کی، بو سیل دیریم
قایانین اوستونده بیر باغچا شک لی چکیلیب، یئتمیش ایکی قلمله یئتمیش ایکی رنگ
وورولوب. اورتا لیقدا قوجا بیر آغاس آلتیندا دا قوشابولق دورنا گؤزو کیمی قایناییر،

گؤز یاشی کیمی آخیب اطرافی سود گؤلونه دؤندریر. رؤوشن او قدر گؤزله دی کی، آخشام
اولدو. گئسه ده بیر خئی لی کئچدی. بیر ده گؤردو کی، مشریق دن بیر اولدوز، مغریب دن ده

بیر اولدوز دوغدو. اولدوزلر گلیب دوز قوشابولغین اوستونده توققوشدولر.
اولدوزلرین توققوشماسین دان قوشابولق داشدی. آغ کؤپوک آدام بویو قالخدی.

رؤوشن کؤپوک دن بیر قاب دولدوروب باشینا تؤکدو، بیر قابدا دولدوروب ایچدی.
تزه دن بیر ده قابی دول دورماق ایسته ینده باخدی کی، ائی دادی-بیداد.. کؤپوک

هایاندا ایدی. بولق لر یئنه ده ائله دورولوب، ائله دورولوب کی، ائله بیر گؤز یاشی دیر آخیر.
رؤوشن بیر باشینا، بیر دیزینه ووردو. آنساق هارا چاتاساق.. قابی دا گؤتوروب کورپئشمان

گئری دؤندو، اهوالتی آتاسینا دانیشدی.
آلی کیشی بیر آه چکیب دئدی:

- منیم گؤزلریمین درمانی او کؤپوکده ایدی. او دا کی، اله گلمه دی.
رؤوشه نین دردی بیر ایدی، بئش اولدو. باشینا، گؤزونه دؤیمه یه باشلدی کی، من

نئیه قاباقسا اؤزوم ایچدیم. آلی کیشی دئدی:
- اوغول، سزه-فزه ائلمک دن بیر شئی چیخماز. کئچنه گذشت دئیرلر.

گؤرونور، بیر ده سنی گؤرمک منه قیسمت دئییلمیش. دای منیم اسلیم تامام دیر.
ایندی قولق آس، سنه بیر-ایکی سؤزوم وار.

رؤوشن آتاسی نین یانیندا ایلشدی. آلی کیشی دئدی:
- بال، آی کئچر، ایل دولنار، سنین آدین مغریب دن مشریقتن بوتون

دونیادا مشهور اولر. او کؤپوک دن سنین قول لرینا قوت، اؤزونه ده شاعرلیک وئریلدی.
بیر ده سنین سسینه، ن`رنه ائله بیر قوت گلسک کی، ایسرافیلین سوری اونون یانیندا

میلچک ویزیلتی سی اولساق. بی لر، خان لر، پاشا لر سنین آدین گلنده قورخودان دیز
چؤکسک لر. نه قدر کی، میسریقیلینج سنین بئلینده، سن ده قیراتین بئلینده سن،

اؤزون ده بو چنلیبئلده سن، سنه هئچ کس دوو گله بیلمیسک. آنساق بو
هندورده مشهور بیر قاچاق وار، آدینا دلی حسن دئیرلر. اؤزونو بیرجه اوندان



گؤزله. گئت، سنین آدینی کوراوغلو قویدوم!
آلی کیشی وسیتینی ائله ییب اؤمرونو اؤز اوغلونا باغیشلدی.

کوراوغلو آتاسینی قوشابولغین یانیندا دفن ائله ییب، او گون دن چنلیبئلده
یورد-یووا سالدی.
 ه ا س ا نİ ل ا د ا ل İک او ر او غ ل او 

گون لرین بیر گونو کوراوغلو قیراتی مینیب چنلیبئلین اتیین دکی یول چیخمیشدی.
بیر ده باخدی کی، بودور، بیر دسته یاراق لی-یاساق لی آتلی گلیر. اما آتلی لرین

قاباغیندا بیر اوغلن گلیر، بیر اوغلن گلیر کی، دونیا لرا دیر. اوزون دن،
گؤزون دن ایگیدلیک یاغیر. اوغلن کوروغلونو گؤرسک، دسته سینه های ووردو. آتلی لر او

ساعت کوروغلونو آرایا آلدی لر. کوراوغلو دایاندی. گؤزله دی کی، گؤرسون ایشین آخیری نه
اولساق. اوغلن آتی سؤو لنا گتیردی، سوزدوروب دوز کوراوغلونون قاباغیندا دایاندی.

سونرا بیر کوراوغلویا باخدی، بیر آتینا باخدی، سوروشدو:
- ایه، دئ گؤروم کیمسن؟ بو یئرلرده نه گزیرسن؟

کوراوغلو دئدی:
- یول دان کئچنم.

اوغلن بیر ده کوراوغلونون آتینا باخیب سوروشدو:
- بو آتی هارا دان آلیبسان؟

کوراوغلو دئدی:
- اؤزومونکودور.

اوغلن دئدی:
- دوش آتدان! بو آت منه چاتاساق.

کوراوغلو دئدی:
- من سنه مصلحت گؤرورم کی، اؤز یولونل دوز کئچیب گئده سن. یوخسا

یاخشی اولماز.
اوغلن بو سؤزدن غضبلندی. هیرسله آتی نین باشینی چکدی. آت ایکی دال آیاق لری

اوستونه قالخدی. اوزونو کوراوغلویا توتوب دئدی:
- گؤرونور کی، سن منی تانیمیرسان؟ اگر تانیسایدین بئله دانیشمازدین.

منه دلی حسن دئیرلر. بو یول لردان کیم کئچسه، منه باس-خراس وئرمه لی دیر.
کوراوغلو اونو تانیدی. بیلدی کی، آتاسی نین دئدیگی دلی حسن دیر. بیر ده دقتله

آتینا، اؤزونه باخدی. گؤردو یوخ، دلی حسن دوغرودان دا ایگید اوغلن دیر. کوراوغلو
آتاسی اؤلن گون دن بری اونو آختاریردی. اونونل دوستلشماق، البیر اولماق فیکرینده ایدی.

آنساق بیلیردی کی، بو ایش ائله بئله باش توتمایاساق. داوا-دالش سیز مسئله
دوزلمیسک. فیکیر اونو گؤتوردو کی، ایندی نه تهر ائله سین. ائله بو فیکیرده ایدی کی، دلی

حسن بیر ده قیشقیردی:
- ایه، سنه آتدان دوش دئمیرممی؟ یوخسا اسلین چاتیب؟

کوراوغلو آرامل دئدی:



- دلی حسن، سسینه قوت وئرمه، ایگید دیل آچماز، ال چالر.
دلی حسن دئدی:

- ایه، سن کیمسن کی، منیم قاباغیمدا بئله یئکه-یئکه دانیشیرسان؟
- دایان، دئییم کیمم.

بونو دئییب، کوراوغلو آتین باشینی چکدی. آت ائله قالخدی کی دیرناغی نین آلتین دان
قونان داش بیر نئچه آدام بویو دلی هسه نین باشی نین اوستون دن کئچیب، او طرفه

دوشدو. کوراوغلونون اطرافینی بوروموش آتلی لر چاخناشمایا دوشدولر. کوراوغلو سازی
چینین دن آشیریب دؤشونه باسدی، دئدی:

من دن سلم اولسون اسم اوغلونا،
میدانا گیرنده، میدان منیمدی!

قیراتیم کؤهلندی، اؤزوم قهرمان،
چالرامقیلینجی، دوشمن منیمدی.

میدانا گیرنده میدان تانییان،
حاقین وئرگی سینه من ده قانییام؛

بیر ایگیدم، ایگیدلرین خانییام،
بو اطرافدا بوتون هر یان منیمدی!

آدیمی سوروشسان، بیل، رؤوشن اولو،
آتا دان، بابا دان سینسیم کوراوغلو؛

منم بو یئرلرده بیر دلی، دولو،
گوندوغان دان تا گونباتان منیمدی!

دلی حسن بیر کوراوغلویا باخدی، بیر دؤنوب باشینی آدام لرینا باخدی،
هون دوردن بیر شاققا چکیب گولدو. آتلی لر دا گولوشدولر. اونلرین بو گولوشمیی

کوراوغلویا دیدی. بیر ایسته دی میسریقیلینجی چکیب، اؤزونو اونلرا گؤسترسین. سونرا
ل`نت شیطانا دئییب، آلدی سازی گؤرک نه دئدی:

ایگید میدانا گیرنده،
قایناییب سوشماماق گرک.
اگر اولسا حاق وئرگی سی،

قیسمت دن قاچماماق گرک.
باخمارام دوشمن هایینا،

حاق بل وئرسین، خایینا؛
ایگید ایگیدین پایینا

کؤنده لن دوشممک گرک.
قوچ کوراوغلو چیخار دوزه،

باخمارام اللییه، یوزه؛
من دلی دن اؤیود سیزه:

حدین دن آشماماق گرک.



کوراوغلونون بئله یئکه-یئکه نسیهت وئرمیی دلی حسنه لپ آسیق گلدی.
باشی نین آدام لرینا های ووروب، کوراوغلویا هوجوم ائلمک ایسته دی. کوراوغلو دئدی:

گل سنه سؤیلییم، آی دلی حسن،
آند ایچمیشم بو گون دؤیوش اولماسین.

یوخسا آسلن کیمی سوشا گلرم.
آند ایچمیشم بو گون دؤیوش اولماسین.

مرد ایگیدلر موخننت دن سئچیلسین،
قاری دوشمن دره لره تؤکولسون.
بیزیم آرامیزدا مونسیف تاپیلسین،

آند ایچمیشم بو گون دؤیوش اولماسین.
چکرمقیلینجی، کسرم یولو،

منم ایگیدلرده بیر دلی، دولو.
هله سوشماییب دیر بو قوچ کوراوغلو،

آند ایچمیشم بو گون دؤیوش اولماسینی.
دلی حسن ائله بیلدی کی، کوراوغلو اوندان قورخور. گئری قانریلیب، باشی نین

آدام لرینا دئدی:
- ایه، من ده ائله بیلمیشم کی، بو دوغرودان دا ایگیددی. سن دئمه بو

یانشاق گوزه نین بیری سی ایمیش. توتون، یئکه-یئکه دانیشدیغینا گؤره آتینی علین دن
آلین، اؤزونه ده بیر-ایکی ووروب یول سالین. کوراوغلو باخدی کی، ایش داوا سیز کئچمیسک.

میسریقیلینجی چکیب، آلدی گؤرک نه دئدی:
آسیقلنما، دلی حسن،

میسریقیلینجا قاتارام.
آتی لرام شئشپر کیمی،

باغرین باشینا باتارام.
نامرد ندیر اؤزون اؤیه؟

میداندا مرد ایگید سؤیه؟
قاچیب چیخار اولسان گؤیه،

کمند توللییب توتارام.
نه باخیرسان کوسور کیمی؟

یارپاق نئجه اسیر کیمی؟
ایندی سنین یئسیر کیمی،
قول لرین دالدا چاتارام.

هایقیریب آچسام میدانی،
سو تک آخیدارام قانی.
دسته له ییب بیی، خانی،
قیرات دؤشونه قاتارام.



قوچ کوراوغلو اؤز کاریندا،
یالن اولماز ایلقاریندا.

چکیب حلب بازاریندا،
سنی قول دئییب ساتارام.

کوراوغلونون بو سؤزون دن دلی حسن قیزیشدی. اؤزو چکیلدی بیر کناردا
دوردو، باشین داکی آدام لرا حؤکم ائله دی کی، کوروغلونو توتسون لر.

دلی هسه نین دسته سی کوراوغلویا هوجوم ائله دی. کوراوغلو آتی سؤو لنا گتیریب،
قیزمیش شیر کیمی اونلرین اوستونه سومدو.

بیر یان دان کوراوغلو، بیر یان دان قیرات آز واختدا دستنی قاتیم-قاتیم
قاتلییب الدن-آیاق دان سالدی لر. دسته دن قیریلن قیریلدی، قالن لر دا قاچیب

داغیلدی لر. کوراوغلو دستنی داغیلمیش گؤروب، قیراتی ایلدیریم کیمی سوزدوردو، چکیلیب
بیر یاندا دوران دلی هسه نین اوستونه سوردو. اوزونو اونا توتوب، آلدی گؤرک نه دئدی:

قیراتی گتیردیم سؤو لنا، ایندی،
وارسا ایگیدلرین میدانا گلسین!..

گؤرسون من دلی نین ایندی گوجونو.
بویانسین اندامی آل قانا، گلسین!:.

قورخوم یوخ پاشا دان، سلطان دان، خان دان،
گلسین منم دئین، کئچیردیم جاندان،
ارلر دالدالنیب قورخماسین قان دان،

آت سورسون، قووغایا مردانا گلسین!..
کوراوغلو اییلمز یاغییا، یادا،

مردین اسکیک اولماز باشین دان قادا.
ن`ره لر چکرم من بو دونیادا،

گؤستررم مهشری دوشمانا، گلسین!..
دلی حسن ایله کوراوغلو داوا ائله یه سی اولدولر. قیلینس لرینی چکیب، بیر-بیرلرینه

هوجوم ائله دی لر. قیلینس دان موراد هاسیل اولمادی، امودا ال آتدی لر. اموددان موراد
هاسیل اولمادی، نیزه یه ال اوزاتدی لر. نیزه دن ده کار آشمادی. آخیردا آتدان دوشدولر،

گولشمه یه باشلدی لر. دلی حسن ایله کوراوغلو چوخ گولشدی لر، گاه او بونا گوس
گلدی، گاه بو اونا گوس گلدی. قوچ کوراوغلو آخیردا بیر دلی ن`ره چکیب دلی حسنی

گؤتوروب یئره ووردو. دیزینی سینه سینه دایادی، علینیقیلینجا آتاندا، دلی حسن بیر آه
چکدی.

کوراوغلو دئدی:
- بیر قاشیق قانین دان قورخوب نیه بئله آه چکیرسن؟

کوراوغلونون ساوابیندا دلی حسن دئدی:
- ائی ایگید، من سانیم دان قورخوب آه چکمیرم. اهدیم وار ایدی. اهدیمه

چاتمادیم.



کوراوغلو سوروشدو:
- اهدین نه ایدی؟
دلی حسن دئدی:

- من اهد ائلمیشدیم کی، هر کیم منی باسسا، اونونل دوست، قارداش اولم.
اؤلنه قدر اونون یانیندا قالم. ایندی سن منی باسدین، آنساق اؤلدورورسن،

اهدیمه چاتا بیلمیرم.
دلی هسه نین بو سؤزو کوروغلونو سئویندیردی. آیاغا قالخدی، دلی هسه نین

قولون دان یاپیشیب قالدیردی، علینی اوچ دفعه اونون دالینا ووردو.
دلی حسن اونونقیلینجی نین آلتین دان کئچدی، اؤلنه سن اونا قارداش اولوب،

قوللوغوندا دورماغا آند ایچدی. اوندان سونرا اوزونو کوراوغلویا توتوب دئدی:
- قوچ کوراوغلو، دوز یئددی ایلدیر کی، من بو یول لرین آغاسییام. ایندییه قدر

هله بیر آدام منیم قاباغیما چؤپ سال بیلمه ییب. بو یئددی ایلین عرضینده بیر تاسیر،
بیر بزیرگان منه باس وئرممیش بو هندوردن کئچه بیلمه ییب. بی لردن،

خان لردان، تاسیرلردن آلیب ییغدیغیم مال-دؤولتی، قیزیل-گوموشون، ساواهیراتین
هامی سینی ساخلمیشام. ایگیدلر آراسیندا اولن عادته گؤره ایندی اونلرین هامی سی سنه

چاتیر. بویور، گئدک، مالینا صاحب اول!
کوراوغلو قاباقسا اونا اینانمادی. شوبهه لندی کی، بلکه هیله قوروب اونو تورا

سالماق ایستییر. سونرا فیکیرلشیب اؤز-اؤزونه دئدی: «ئیبی یوخ دور، ائله بئله یاخشی دیر. بو
باش دان یوخلییب، سیناق دان چیخاردارام. قوی مرددیرسه ده ایندی دن بیلینسین،

موخننت دیرسه ده ایندی دن بیلینسین». اؤزو قیراتی میندی، سونرا دا اوزونو اونا توتوب
دئدی:

- مین آتینی، سور، گئدک!
دلی حسن قاباقدا، کوراوغلو دالدا آز گئتدی لر، اوز گئتدی لر، گلیب بیر

سیل دیریم قایانین دیبینه چاتدی لر.
قایانین دیبی یامان کول-کوسلوق ایدی. دلی حسن آتینی کول-کوسلوغا ووردو.

کوراوغلو دا اونون دالینسا. ائله بیر آز گئتمیشدی لر کی، قاباق لرینا بیر ماغارا چیخدی.
دلی حسن آتدان دوشدو. سونرا قیراتین سیلووون دان یاپیشیب دئدی:

- چاتمیشیق. ایندی آتدان دوش، ایچرییه گیرک.
کوراوغلو یئنه ده دلی حسنی قاباغینا سالیب ماغارایا گیردی. باخدی کی،

بورادا او قدر قیزیل-گوموش وار کی، ائله بیل یئددی پادشاهین خزینه سی بورادا دیر.
کوراوغلو ماغارانی تامام-کمال گزدی. هامی سینی گؤزدن کئچیردی. سونرا دلی

حسنه دئدی:
- قوی بون لر هله لیک ائله بوراداسا قالسین لر. ایندی بون لر بیزه لزیم دئییل.

اما ائله کی، چنلیبئلده یورد-یووا سالدیق، باشیمیزا دلی لر، ایگیدلر ییغیلدی، اوندا
بون لر بیزه لزیم اولساق.
دوغرودان دا ائله بئله اولدو.



بو گون دن کوراوغلونون باشینا یاواش-یاواش آدام لر ییغیشماغا باشلدی.
چوخ چکمه دی کی، چنلیبئل قوچاق اوغلن لرین، ایگیدلرین مسکنی اولدو.



 کوراوغلونون ایستانبول سفری
کوراوغلونون آدی بوتون عالمه یاییلمیشدی. دونیانین هر طرفین دن اؤز

خانین دان، پاشاسین دان ظلم گؤرن ایگید اوغلن لر چنلیبئله گلیب، اونون دسته سینه
قوشولوردو. چنلیبئل ایندی دؤنوب باشقا بیر عالم اولموشدو.

بیر قیامت وار ایدی، گل گؤره سن. ائو تیکن، یورد سالن، مشق ائله ین، آت
چاپان، سیدیر اوینایان... هردن مشق زامانی قیلینس لر چکیلنده، چنلیبئل بیر یانار

داغ اولوب، دؤرد اطرافا ایشیق سالیردی. هردن ائله اولوردو کی، بیر سو ایچیم ساعتدا چن،
دومان چنلیبئ لی بوروگوردو. گؤی گورولداییر، ایلدیریم اویناییر، یاغیش یاغیردی. بیر

قیامت قوپوردو کی، لپ ارست-مهشر... اما کی، چوخ چکمیردی، بیردن کولک ده
یاتیردی، یاغیش دا کسیردی، دومان دا چکیلیردی. یئنه ده کک لیک لر اوخویور، قوش لر سسسه سه

وئریردی. گؤیون اوزو آیازیییب آینایا دؤنوردو. قاری ننه اؤز قورشاغینی اوزادیب،
گؤیون اوزونه یئددی قلمله یئددی زینت ووروردو.

چنلیبئلین اؤز قایدا-قانون لری واردی. ایش زامانی هامی ایشده، مشق زامانی
هامی مشقده، کئف زامانی هامی کئفده اولردی. دلی لر سولوق-سولوق داغین دؤرد

طرفینده کئشیک چکردی.
دونیانین ائله بیر یئری یوخ ایدی کی، کوراوغلونون آدی اورادا بل لی اولماسین.

ائله بیر خان، ائله بیر پاشا یوخ ایدی کی، کوراوغلونون آدی گلنده سانی
گیزیلدمه سین. ائله بیر ایگید، ائله بیر دلیقان لی یوخ ایدی کی، کوراوغلونون آدی چکیلنده

اوریی آتلنماسین. بو سس-سدا گلیب ایستامبول دا چاتمیشدی.
ایستامبول کندلری نین بیرینده بل لی احمد آدیندا یئنی یئتمه، ساوان بیر

اوغلن واردی. بل لی احمدین بیغ یئرلری هله تزه سه ترلییردی. اما گوسده،
قوتده روستم پهلیوانا باس وئرمزدی. اؤزو ده چوخ گؤزو-کؤن لو توخ آدامدی.

اؤمرونده بیر دفعه ده اولسون علینه دوشنی تک یئممیشدی. کاسیبسا سوفره سی
همیشه دوست لرین قاباغیندا آچیق اولردی.

بل لی احمد کوراوغلونون سداسینی ائشیدیب، اونا موشتاق اولموشدو. ائله بیل کی،
بیر آدام اونا «یگید ایگید قوللوغوندا اولمالیدیر» دئییردی. بل لی احمد چوخ دوشوندو،

چوخ داشیندی، چوخ اؤلچدو، چوخ بیچدی، چوخ گؤتور قوی دان سونرا بیر سحر چاریق لری نین
باغینی برکیدیب، چنلیبئله طرف یول باشلدی. آز گئتدی، چوخ دایاندی، چوخ گئتدی، آز

دایاندی، بیر سومه گونو گلیب ایستامبول چاتدی. ائله تزه سه بازارا گیرمیشدی، بیر ده
گؤردو سارچی لر سار چکیرلر. او ساعت بازارا ولوه له دوشدو. بیر قاچاقاچ باشلدی کی، گل

گؤره سن. بیر سو ایچیم ساعتدا بوتون بازار-دوکان قالدی باشینا. بل لی احمد ماتمتتل
دایانمیشدی. بیر ده باخدی کی، بودور، بیر چولق تاسیر قیچینی چکه-چکه قاچیر.

بل لی احمد تئز اونون قاباغینی کسدی کی:
- آی عمی، بو سامااتا نه اولوب؟ بو نه قاچاقاچ دیر؟

تاسیر آشاغی دان یوخارییا اونا باخیب دئدی:



- باسی اوغلو، گؤرونور کی، قریب آدامسان.
بل لی احمد دئدی:

- بلی، قریبم. شهره ائله بو ساعت چاتمیشام.
تاسیر قیچینی سورویه-سورویه باشلدی دانیشماغا کی: بس خوتکار گئدیب مککه

زیارتینه. هر سومه گونون دن-سومه گونونه خوتکار قیزی نیگار خانیم مسسیده
گئدیر. او، ائودن چیخاندا سار چکیب خبر وئریرلر کی، هامی داغیلیب ائوینه گئتسین.

خوتکار اؤزو تاپشیریب کی، گرک بیر نامحرم آدام نیگار خانیمین بویونو
گؤرمه سین.

بل لی احمد دئدی:
- یاخشی، بس دوکان لری نیه بئله آچیق قویورلر؟

تاسیر دئدی:
- بو دا خوتکار قیزی نین امری دیر. او، بازاردان کئچنده دوکان لرین هامی سی

گرک آچیق اول. خوتکار قیزی ایستدیگی دوکان لری گزیر، خوشونا گلن شئی لری سئچیر،
سونرا اونون قوللوقچولری گلیب تاسیرله سؤودالشیرلر.

تاسیر دیلی توتا-توتمایا بو سؤزلری دئییب، قاچا راق گؤزدن ایتدی.
بلی، سارچی لرین سسی باشلدی یاخینلشماغا. بل لی احمد قالدی متتل کی، نه

ائله سین. بورادا قالسین-بلکه توتولدو؛ قاچسین - هارایا قاچسین، هارادا گیزلنسین؟
اطرافا گؤز گزدیریب باخدی کی، یانیندا بیر سبزوات دوکانی وار. هرچی باداباد

دئییب گیردی دوکانا. قاپینی چکیب اؤرتدو، اؤزو ده تاختا لرین آراسین دان باخماغا
باشلدی. آز کئچدی، چوخ کئچدی، دسته نین اوسو آچیلدی. سارچی لر کئچدی، گؤزتچی لر کئچدی،

سللدلر دا کئچن دن سونرا بل لی احمد باخدی کی، بودور، نیگار خانیم یئددی
قلمله اؤزونه زینت وئریب قیرخ اینسبئل قیزین آراسیندا یوز ناز-قمزه ایله ساللناسال لنا

گلیر.
خوتکار قیزی دوکان-بازارا تاماشا ائله یه-ائله یه گلیب بل لی احمد گیزلنن

دوکانین قاباغینا چاتدی، بیردن دایاندی. اوزونو قیزلرا توتوب دئدی:
- بو نئجه اولن ایشدی؟ بوتون دوکان لر قالیب باش لی-باشینا. بؤیوک سرراف لر

قیزیل لرینی، ساواهیرات لرینی صاحب سیز قویوب گئدیب لر. بازاردا بیر دنه باغلی دوکان
یوخدو. بو سبزوات دوکانی نین قاپی لری نیه اؤرتولو اولسون؟ یقین بورادا بیر سیرر وار.

من گرک اورایا باخام.
بل لی احمدین اوریی گوپپولتو ایله قیریلیب دوشدو آیاغی نین آلتینا کی، ایندی خوتکار

قیزی گلیب اونو بورادا توتسا، ال بیلیر نه اولساق. ساماات اونون حاقین دا نه
فیکیرلشسک. یقین هامی دئیسک کی، ائله خوتکار قیزینا باخماق اوچون اؤزو قصدا�

گیریب بورادا گیزلنیبمیش. اما داها ایش-ایشدن کئچمیشدی. نیگار خانیم قاباقدا،
قیرخ اینسبئل قیز دا دالدا باشلدی لر دوکانا طرف گلمه یه. بل لی احمد بیر

فیکیرلشدی کی، پیشتاختانین دالینا گیریب گیزلنسین. اما بونو اؤز قئیرتینه سیغیش دیرا
بیلمه دی. دوکانین اورتاسیندا دیک دوروب گؤزلمه یه باشلدی.



قیزلر دوکانین قاپی لرینی آچدی لر. نیگار خانیم ایچرییه گیردی. باخدی کی،
دوکانین ایچینده بیر ساوان یئنی یئتمه اوغلن دایانیب. نیگار خانیمین قاش لری چاتیلدی.

بل لی احمد ایشی بئله گؤروب، کیریمیشسه باشینی آشاغی سالدی. نیگار خانیم قیزلرا
قیشقیردی کی:

- گؤرون بو آدام کیمدی. بورادا نه قاییریر.
قیزلر بایاق بل لی احمدی قارمالدی لر، دارتیب خوتکار قیزی نین قاباغینا

گتیردی لر. نیگار خانیم سوروشدو:
- دئ گؤروم کیمسن؟ بورادا نئیلییرسن؟

بل لی احمد دئدی:
- خانیم، والله من قریب، نابلد بیر آدامام. هئچ سمی سی بیر ساعت اولماز

کی، بو شهره گلمیشم. ائله بازاردا گزیردیم، بیر ده گؤردوم کی، قاچهاقاچ دوشدو.
بیلمدیم نه ائلییم. بیر یئر ده تانیمیردیم کی، گئدم. آخیردا قاچیب بورادا

گیزلندیم.
نیگار خانیم گؤردو کی، اوغلن دوغرودان دا قریب آداما اوخشاییر. اؤزو ده،

دئیه سن، دلدوز آدام دئییل. بیر دفعه ده اولسون گؤزلرینی قالدیریب اونون اوزونه دیک
باخمیر. ائله باشینی آشاغی سالیب دایانیب. آنساق یئنه ده اونون نئجه آدام اولدوغونو

یوخلماق اوچون دئدی:
- سن یالن دئییرسن. سن قصدا� بورادا گیزلنیبسن کی، بیزه باخاسان. من

بو ساعت سنی سللدلرا وئره جه یم.
بل لی احمد دئدی:

- خانیم، من سللددان-زاددان قورخان آدام دئییلم. مین اؤلوم ده اولسا
یالن دئمرم. من سیزه باخماق اوچون بورادا گیزلنممیشدیم. اما،

دوغروسو، سیز کئچن ده گؤزلریمی ده یوممامیشدیم. قاپی نین دئشیگین دن باخیردیم.
نیگار خانیم باخدی کی، بو دوغرودان دا یاخشی اوغلندی. دئدی:

- گؤرورم کی، سن دوز آداما اوخشاییرسان. ایندی کی دوغروسونو دئدین،
قورخما، سنه بیر شئی ائلمه یه جه یم. دئ گؤروم کیمسن، نچیسن، هارا دان گلیب

هارایا گئدنسن؟
بل لی احمد دئدی:

- خانیم، والله، من کند آدامییام. آدیما بل لی احمد دئیرلر. اؤزوم
ده بو آیاق چنلیبئله گئدیرم.

نیگار خانیم چنلیبئل آدینی ائشی دنده فیکره گئتدی. قاش-قاباغی بیر آز دا
چاتیلدی. سوروشدو کی:

- یاخشی، آی بل لی احمد، دئییرلر او چنلیبئلده کوراوغلو آدیندا بیر آدام وار.
بیر دئ گؤروم او نئجه آدامدی؟

بل لی احمد هر شئیی چوخ تئز باشا دوشن آدام ایدی. باخدی کی، نیگار خانیمین
سؤزون دن ایشیق گلیر. او بیلیردی کی، چوخ قیزلر کوراوغلونون هسرتینی چکیر. ایندی خوتکار



قیزی نین بئله کوروغلونو سوروشماغین دان بل لی احمد باشا دوشدو کی، بو دا او دردی
چکن لردن بیری دیر. یوخسا خوتکار قیزی نین کوراوغلو ایله نه ایشی اول بیلر؟ تئز اؤزونو

دوزلدیب دئدی:
- خانی، والله، کوراوغلونون نئجه آدام اولدوغونو من هله دئیه بیلمرم.

چونکی اؤزوم هله اونو گؤرممیشم. اما ائشیتدیگیمه گؤره چوخ ایگید، چوخ دا مرد
آدام دیر.

نیگار خانیم سوروشدو:
- یاخشی، ایندی کی سن کوروغلونو تانیمیرسان، بس چنلیبئله نیه گئدیرسن؟

بل لی احمد دئدی:
- خانیم، بایاق عرض ائلدیم کی، مین دنه اؤلوم اولسا گئنه ده من یالن

دئمرم. ایستییرسن منی آسدیر، ایستییرسن کس دیر. ایندی کی سن سوروشدون، من ده
دوزونو دئیه جه یم. من کوراوغلونون دسته سینه قوشولماغا گئدیرم.

نیگار خانیم فیکره گئتدی. آز فیکیرلشدی، چوخ فیکیرلشدی، آخیردا کاغیذ گؤتوروب
بیر نامه یازدی، آغزینی مؤهورله ییب بل لی احمده وئردی، سونرا بیر آز دا یاخینلشیب

دئدی:
- ایندی کی، چنلیبئله گئدیرسن، بو نامنی ده کوراوغلویا وئررسن. دئیرسن

کی، خوتکار قیزی نیگار خانیم وئردی.
سونرا اییلیب یاواشسا دان اونون قولغینا دئدی:

- دئیرسن کی، نامنی اوخوسون. اگر راضی اولسا اؤزو گلسین، راضی اولماسا
ساوابینی سنینله گؤندرسین.

بل لی احمد «باش اوست» دئییب نامنی سیبینه قویدو. سونرا باشینی قالدیریب
دئدی:

- خانیم، کوراوغلو بلکه نامه نین سن دن اولماغینا اینانمادی. دئییرلر او
چوخ ناتاراز آدامدی. اؤزو ده کی، هله منی تانیمیر.

نیگار خانیم قولون دان بازوبندینی آچیب اونا وئردی. اوسته لیک بیر اوووس دا قیزیل
وئردی کی، اؤزونه بیر آت آلسین، پیادا گئتمه سین. ائله کی، بل لی احمد بازوبندی ده،

قیزیل لری دا یاخشیسا گیزلتدی، نیگار خانیم دئدی:
- آنساق بو سیرری کوراوغلونون باشقا بیر آدام بیلسه، اؤزونو اؤلموش بیل! مین

سانین اولسا بیری علیم دن قورتارا بیلمز.
بل لی احمد دئدی:

- خانیم، بایاق دئدیم کی، من اؤلوم دن قورخان آدام دئییلم. آنساق
آرخایین اول! من بیر ایشی بوینوما گؤتورموگوم، گؤتوردوم، قورتاردی. منه بل لی

احمد دئیرلر. منیم قانیم سئللنر، سیرریم بللنمز.
نیگار خانیم اورا دان گئری دؤنوب، قیرخ اینسبئل قیزل گئتمکده اولسون، سنه

کیم دن دئییم، بل لی احمددن.
بل لی احمد اورا دان بیرباش اؤزونو آت مئیدانینا وئردی. تئز یهرلی، یوین لی



بیر آت آلیب میندی، آغامی ال ساخلسین دئییب، چنلیبئله یول دوشدو. گئسنی
گوندوزه قاتدی، گوندوزو گئسه یه قاتدی، بیر نئچه گون دن سونرا گلیب چنلیبئلین

اتک لرینه چاتدی.
هله اطرافا باخیب داغین یولونو آختاریردی، بیر ده باخدی کی، دؤرد بیر اطرافینی

دلی لر توتوب لر. دئدی:
- آیه، نه اطرافیمی هلقه-مرکه ائله ییب سیز؟ تاسیر دئییلم باس آلسینیز، پاشا

دئییلم اؤس. من ده سیزین کیمی بیر آدامام. منه کوروغلونو گؤسترین، اونونل ایشیم
وار.

دلی لردن بیری دئدی:
- سن قاباقسا سؤزونو بیزه دئ. اگر لزیم اولسا، بیز سنی اونون یانینا

آپاراریق. بلکه ائله سنین ساوابینی اؤزوموز وئرسییک.
بل لی احمد دئدی:

- اگر منیم ساوابیمی سیز وئره بیلسیدینیز، داها کوروغلونو سوروشمازدیم
کی. من کوروغلونو گؤرمه لییم.

غرض، دلی لر دئدی، بل لی احمد دئدی، آخیردا گؤردولر یوخ، بون دان هئچ بیر
سؤز آلماق مومکون دئییل، گؤتوروب کوراوغلونون یانینا آپاردی لر. بل لی احمد

نیگار خانیمین نامه سینی کوراوغلویا وئردی. کوراوغلو نامنی آچدی، اوخویوب گؤردو کی،
خوتکار قیزی یازیر:

باشینا دؤندوگوم آی قوچ کوراوغلو،
اگر ایگیدسنسه، گل آپار منی!

هسرتین دن یوخدو صبریم، قراریم.
اینسی دیر سراسر آهو زار منی.

چنلیبئل اوستونده اسرمیش نرسن،
دوشمن قاباغیندا دایانان عرصن.

تامام دلی لره ایگید، سرکرسن.
آختارسان، تاپارسان دوزیلقار منی.

من خوتکار قیزییام، نیگاردیر آدیم.
شاه لرا، خان لرا محل قویمادیم،

بیر سنسن دونیادا منیم مورادیم،
ایسترم اؤزونه ائیله یار منی!

ائله کی، کوراوغلو نامنی اوخویوب اهوالت دان حالی اولدو، دلی مئهتری چاغیردی
کی:

- قیراتی یهرله، من ایستامبول گئده سی اولدوم.
دلی لر یئربیئردن دئدی لر: «کوراوغلو، دلی اولما. سنین ایستامبولدا نه ایشین

وار؟ بیلمیرسنمی کی، پاشا لر سنین قانینا یئریکلییر. گئدرسن، توتولرسان».
کوراوغلو دئدی:



- یوخ، بوینوما دئیین گلیب، گئتمه لییم.
دلی لر دئدی لر: «اخیر دئ گؤرک، نه اولوب؟ نیه گئدیرسن؟».

کوراوغلو نیگارین نامه سینی اوخودو. دلی حسن نامه دن خبردار اولن دان
سونرا اوزونو دلی لره توتوب دئدی:

- بو نامه دن سونرا گئتممک اولماز. کوراوغلو کیمی اوغلنا ائله خوتکار قیزی
کیمی بیر بوتا لییقدی. آنساق کوراوغلو، بو خترلی، قورخولو سفردی. سن گل، بو

سفره تک گئتمه. قوی بیز ده سنینله گئدک.
کوراوغلو بو یئرده تئل لی سازی باغرینا باسیب دئدی:

- یوخ، دلی حسن!
ایگید گرک یار سئومه یه

اؤزو تک گئده، تک گئده...
موخننت قددین ایمه یه

اؤزو تک گئده، تک گئده...
قنیمینهقیلینج چال،
اوریینه تالن سال،

دوشمن لر اوسته باش آل،
اؤزو تک گئده، تک گئده...

دول پولد یاراغینا،
دوشه ایگید سوراغینا،
یوز تولکونون قاباغینا،

اؤزو تک گئده، تک گئت...
نیگارین شیرین دیل لری،
باغریما سانسیب میل لری؛
اوزاق-اوزاق منزیل لری،

اؤزو تک گئده، تک گئده...
کوراوغلویام، هاشا-هاشا
گیررم خوتکارل ساواشا؛

قیرات دؤشلتمه یه پاشا،
اؤزو تک گئده، تک گئده...

کوراوغلو سازل دئدیگی کیمی سؤزله ده دئدی کی:
- دلی لریم، نیگار خانیمی گتیرمه یه اؤزوم تک گئده جه یم. سیز قالین،

چنلیبئ لی قورویون.
بونو دئییب، کوراوغلو قالخدی آیاغا. کوراوغلونون بو ایگیدلیگی، بو قورخمازلیغی

بل لی احمدین خوشونا گلدی. دئدی:
- کوراوغلو، من کی نیگار خانیمی ائله گؤرموشم، سنی ده بئله گؤرورم، او قیز

سن دن قئیری سینه هاییف دیر:



های وئر یارین سداسینا،
وار کوراوغلو، وار کوراوغلو!

گلیم اونون قاداسینا،
وار کوراوغلو، وار کوراوغلو!

تیرمه سالیب دیر باشینا،
بنزییر سننت قوشونا؛

چاتیب دیر اون بئش یاشینا،
وار کوراوغلو، وار کوراوغلو!

آدی نیگار، اؤزو پری،
وئرم سنه بو خبری؛

گؤرن اونسوز گلمز گئری،
وار کوراوغلو، وار کوراوغلو!
احمد دئییر کئچمک اولماز،
هر بیر سویو ایچمک اولماز،
بیر باخماقل سئچمک اولماز،
دورما، آمان، وار کوراوغلو!

بل لی احمد سؤزونو تامام ائله دی. کوراوغلو اوزونو دلی حسنه توتوب دئدی:
- من گئدیرم. دلی لردن یاخشی موغایات اولرسان. بل لی احمدی ده من

گلینسه بورادا ساخ لرسان.
دلی حسن او ساعت «گؤز اوست» دئییب، بل لی احمدی قاراول خانایا گؤندردی،

اوستونه ده ایکی نفر قاراول قوی دوردو.
کوراوغلونون بئله بیر خاسیتی واردی. اونا هر کیم بیر خبر گتیرسه،

قاباقسا هامان آدامی توتوب ساخ لردی. اؤزو گئدیب ایشی یوخ لردی. اگر خبر دوز
چیخدی، او آداما خلت وئریب، حؤرمت ائلردی. یوخ، اگر یالن چیخدی، اورتادا هیلمییله

اولدو، اوندا ایش قالردی میسریقیلینجا.
کوراوغلو ائله دلی حسنه تاپشیریق لرینی تزه سه وئریب قورتارمیشدی کی، دلی

مئهتر قیراتی گتیردی. کوراوغلوقیلینجینی قورشادی، شئشپرینی گؤتوردو، دلی لرله هاللهوممت
ائله ییب، ترلن کیمی قیراتین بئلینه سیچرادی، یول دوشدو. ائله کی قیرات یوینی

بوش گؤردو، ائله بیل کی، بیر اوخ اولدو، یای دان اوزولدو. دلی لر آنساق چنلیبئلین گدیگین
ده اونون توزونو گؤردولر. قیرات ایلدیریم دان قاناد تاخیب یولو آغزینا آلدی، داغ لر

آشدی، دره لر کئچدی، بیر هفته لیک یولو بیر گونده گلیب، بیر آخشام اوستو ایستامبول
چاتدی.

کوراوغلو ائله شهرین کناریندا بیر قاپینی دؤیدو. قاپییا قوجا بیر آرواد
گلدی. کوراوغلو آرواددان سوروشدو:

- آی آنا، قریبم، منی بو گئسه لییه قوناق ائلرسنمی؟
آرواد دئدی:



- نیه ائلمیرم؟ قوناق قونمایان ائوه اؤلوم قونسون. دوش گل!
کوراوغلو دوشدو. قیراتی تؤوله یه چکدی، اؤزو ده ائوه گیریب بیر طرفده اوتوردو.

آرواد چؤرک گتیردی. کوراوغلو یئمک دن سونرا صحبت آچیب آروادین کیم اولدوغونو
سوروشدو. آرواد دئدی:

- آی بال، آمان-زامان گؤزومون آغی-قاراسی بیرجه اوغلوم وار. خوتکار قیزی
نیگار خانیمین نار باغیندا باغباندی.

کوراوغلو بو ایشی یاخشی فال حساب ائله ییب چوخ سئویندی. دئیه سن، ائله باسا دان
دوشن کیمی قیسمتین اوستونه دوشموشدو. اوردان-بوردان سؤز-صحبت سالیب اؤیرندی

کی، خوتکار اؤزو بورادا یوخ دور. مککه زیارتینه گئدیب. سونرا آرواددان سوروشدو کی:
- آی آنا، بس اوغلون ایندی هاردادی؟

آرواد دئدی:
- خوتکار قیزی نیگار خانیم هر آیدا، اون بئشده بیر قیرخ اینسبئل لی قیزل نار

باغینا گزمه یه چیخیر. ایندی ساباه یوخ، او بیری گون و`ده سی دیر. باغا گزمه یه
گلسک. اودو کی، اوغلوم باغی یؤر-یؤندمه سالیر.

کوراوغلو ایله آرواد چوخ صحبت ائله دی لر. اما نه قدر گؤزله دی لرسه، آروادین
اوغلو گلیب چیخمادی. آخیردا آرواد دئدی:

- بال، اوغلن گلمه دی، یقین گئسنی باغدا قالساق. قوی یئر سالیم سن یات.
یول دان گلمیسن، یورولموسان.

کوراوغلو دئدی:
- نئینک. سالیرسان، سال.

آرواد باشلدی یئر سالماغا.
کوراوغلو باخدی کی، آرواد بونون یئرینی ائوین یوخاری باشیندا، اؤز یئرینی قاپی نین

آغزیندا سالیر. دئدی:
- سن ائله ائلمه، آنا، منیم یئریمی قاپی نین آغزیندا سال.

آرواد گئتدی فیکره. اصلینده آرواد ائله کوراوغلونون خوتکاردان، خوتکار
قیزین دان سؤز-صحبت آچماغین دان، بیر ده سیر-سیفتین دن، یاراق-یاساغین دان بیر آز

شککه دوشموشدو. ایندی ده بئله دئمیی اونو لپ قورخویا سالدی. دئدی:
- یوخ، بال! من قوجا آروادام. گئسه لر تئز-تئز باییرا-باساغا چیخیرام.

کوراوغلو دئدی:
- هئچ عیبی یوخدو. سن ائله منی آیاقلییب دا کئچه بیلرسن. قورخما،

قابیرغا لریم سینماز. اما بیردن، ایشدی، من چؤله-زادا چیخما لی اولسام، سن گرک
خورد-خشیل اولسان.

آروادین سؤزو کسیلدی. چار-ناچار کوراوغلونون یئرینی قاپی نین آغزیندا سالدی.
کوراوغلو ائله یئرینه گیرسک گئتدی یوخویا. خورولتو دونیانی گؤتوردو. اما

آروادین گؤزونه یوخو گئتمه دی کی، گئتمه دی.
گئسه نین بیر عالمینده کوراوغلو اویاندی. باخدی کی، آرواد اویاقدی. سوروشدو:



- آی آنا، نیه یاتمیرسان؟
آرواد دئدی:

- نه بیلیم، آی بال، یوخوم قاچیب.
کوراوغلو سوروشدو:

- آی آرواد، بلکه من دن قورخورسان؟
آرواد دئدی:

- یوخ، آی بال، قورخمورام. آنساق ائله بئله...
کوراوغلو گؤردو یوخ، آرواد سؤزلو آداما اوخشاییر.

دئدی:
- آنا، سن اولسان اوغلونون سانی، دوزونو دئ گؤروم نیه یاتمیرسان؟

آروادین دار دونیادا عزیز-خلف بیرجه اوغلو واردی. اودو کی، بو آندین
اوستون دن کئچه بیلمه ییب مسئلنی آچدی:

- والله، آی بال... ائله بئله اورییمه داغداغا دوشوب کی، گؤره سن سن
کیمسن، هئچ بیزیم یئرلرین آدام لرینا اوخشامیرسان.

کوراوغلو سوروشدو:
- یاخشی، آی آنا، سنین فیکرینسه من کیم اول بیلرم؟

آرواد دئدی:
- آی بال، باخیرام سنه... نه بیلیم، والله... دئمه یه ده اوتانیرام... سن ائله

دئیه سن روستم پهلیوانسان آخی.
کوراوغلو گولوب دئدی:
- یوخ، آنا، تاپا بیلمدین.

- اوندا یقین عرب ریحانسان.
کوراوغلو دئدی:

- یوخ، گئنه تاپا بیلمدین.
آرواد بیر آز فیکره گئدیب دئدی:

- اوندا گیزیروغ لو مصطفی بی دئییلسن کی؟
- یوخ آنا، او دا دئییلم.

آرواد بیر دوروخدو. سونرا قوناغینا باخدی:
- بال، اوندا، والله، آز قالیرام... آی بال، بیردن سن -او کوراوغلو اولرسان

ها.
کوراوغلو گولوب دئدی:

- باخ، ایندی تاپمیسان.
آروادین سسی کسیلدی. کوراوغلو بیر-ایکی دفعه اونو سسله دی، گؤردو یوخ، سس
یوخ دور. آخیردا دوروب آروادین یانینا گلدی، گؤردو نه... بو گون اؤلوبسن، دونن.

آرواد تیر-تاپ دوشوب اؤزون دن گئدیب. بیر آز سودان-زاددان تؤکوب اونو آییلتدی. آرواد
ائله، اؤزونه گلسک، دوردو آیاغا کی، قاچسین، کوراوغلو اونون بیلیین دن توتدو کی:



- آی آنا، هارا قاچیرسان؟ من آدامیئین-زاد دئییلم کی، نیه من دن
قورخورسان؟
آرواد دئدی:

- نیه سن دن قورخورام؟ من چوخ ایگید آروادام کی، سنین آدینی ائشی دنده
قورخودان باغریم چاتلماییب. سنین آدینی ائشی دنده پاشا لر قورخویا دوشور.

پهلیوان لر گیزلنمک اوچون سیچان دئشیگی آختاریرلر. من بیر اؤزوم دن گئتمیشم،
چوخ گؤرورسن؟

کوراوغلو بیر آز گولوب، آروادا اورک-دیرک وئردی. سونرا تاپشیردی کی:
- باخ، آنا، بو سیرری گرک هئچ یئرده آسمایاسان. یوخسا کوپه گیریب یئددینسی

گؤیه چیخاسان، بالیق اولوب دریایا سوماسان، گئنه ده علیم دن قورتارا بیلمزسن.
آرواد دئدی:

- خئیر، آرخایین اول! سیرر آچماق ندی؟ هئچ گؤر سن گئدن دن ده بیر-ایکی آی
سونرا من یورغان-دؤشک دن دورا بیله جه یم کی، بیر سؤز ده دانیشام؟

کوراوغلو گؤردو یوخ، آرواد بون دان یامان قورخوب، دئدی:
- آی آنا، دئیه سن، پاشا لر، تاسیرلر منی بورادا چوخ پیس قلمه وئریب لر،

اونلر من دن قورخماغا حاق لی دیرلر. چونکی من کی وارام، اونلرین قاتی لییم.
اما دای سن نیه من دن قورخورسان؟

غرض، کوراوغلو آروادل بیر خئیلک صحبت ائله دی، چنلیبئل دن، دلی لردن
دانیشدی. پاشا لرل، خان لرل نیه دوشمن اولدوغونو دئدی. دانیشدی، گولدو، آروادین

کئفینی آچدی. اوندان سونرا یئرینه گیریب تزه دن یاتدی.
اما آرواد یاتا بیلمه دی کی، یاتا بیلمه دی. فیکیر اونو یامان گؤتورموشدو.

آخیردا چاغیریب سوروشدو کی:
- آی بال، بس آخیر هئچ بیر دئمدین، سن بورایا نیه گلمیسن؟

کوراوغلو دئدی:
- آنا، بیر قاباقسا دئ گؤروم، سیرر ساخلیا بیلیرسن، یا یوخ؟

آرواد دئدی:
- اول بودو، ساخ لرام، نیه ساخلمیرام؟ ایکینسی سینه قالن یئرده، من

کیمله بوستان اکدیگیمی یاخشی باشا دوشورم. قورخما دئ!
کوراوغلو دئدی:

- آنا، دوغروسو بودو کی، خوتکارین قیزی نیگار منه نامه یازیب کی، گلم
اونو آپارام. من ده اونون اوچون گلمیشم.

آرواد دئدی:
- دوغرودان دا نیگار خانیم ائله سنه یاراشان ساندی. ال موبا رک ائله سین!

اما آی بال، اونو سن نئجه آپاراساقسان؟
کوراوغلو دئدی:

- بو ایشده گرک سنین اوغلون منه کؤمک ائله یه.



آرواد سئوینسک دئدی:
- او منیم اوغلومون علی نین ایچینده. نیه ائلمیر؟ سنه ده کؤمک ائلمه ییب

کیمه ائلیسک؟ اینشالله ساباه کئچر، او بیری سی گون نار باغین دان بیرباش.
غرض، گئسنی یاتدی لر. سحر اولدو. کوراوغلو دوروب آتی یئمله دی، سولدی،

راحتلدی، آروادا پول وئردی کی، شئی-شوی آلیب یئمک حاضرلسین، هم ده گئدیب
اوغلونو چاغیرسین.

کوراوغلو ائودن چیخیب بیرباش گلدی بیر اوستانین یانینا. بیر اوووس قیزیل وئریب،
خوتکارین آدینا بیر مؤهور قاییرتدیردی، قویدو سیبینه.

اورا دان چیخیب، بیر دعا یازانین یانینا گئتدی. دعا یازان چئشمیینی بورنونون
اوسونا تاخیب، ایلشیب بیر سسی نین اوستونده موشتری گؤزلییردی. کوراوغلو اونون یانینا

گلیب دئدی:
- افندیم، منیم بیر قوجا ننم وار. بودو، بیر نئچه آیدی کی، اؤلوم

یورغان-دؤشیینده دی. هر نه ائلییریکسه ساغالمیر. ایندی منه سنی دئییب لر. دئییرلر
کی، سن چوخ یاخشی دعا یازیرسان. گئدک، منیم ننمه بیر دعا یاز!

افندی سلد آیاغا قالخدی. قلم-داواتینی گؤتوروب، بیر علینده ایمانی، بیر
علینده تومانی دوشدو کوراوغلونون یانینا. گلهاگل گلیب یئتیشدی لر آروادین

هیتینه. افندی باخدی کی، هیتده دوغرودان دا بیر قوجا آرواد وار، اما یامان
الده-آیاقدادی. خؤرک-زاد هازیرلییر. کوراوغلودان سوروشدو کی:
- اوغلن، بس سن دئییردین کی، ننم ناخوشدو، ننن هیتده گزیر کی؟

کوراوغلو افندی نین لپ یانینا گلیب دئدی:
- افندی، اگر سانینا هئیفین گلیرسه چیخارت کاغیذ-قلمینی، خوتکارین

دیلین دن قیزی نیگار خانیما بیر نامه یاز!
دعا یازان بیر ایری-ایری کوراوغلونون اوزونه باخیب دئدی:

- من هارا، خوتکار هارا، سن نه دانیشیرسان؟
کوراوغلو علینی آتیب یاپیشدی اونون بیلیین دن، دئدی:

- افندی، منی ناهاق قانا سالما! چیخارت کاغیذ قلمی، یاز!
دعا یازان دئدی:

- سانیم، من خوتکارین دیلین دن قیزینا نه یازیم؟ منیم ایشیم دئییل.
کوراوغلو دئدی:

- نه یازاساغینی من دئیه جه یم. سن کاغیذ-قلمینی چیخارت!
دعا یازان باخدی کی، یوخ، بونون علین دن قورتارماق مومکون اولمایاساق.

اللری اسه-اسه بیر پارچا کاغیذ چیخارتدی.
کوراوغلو باشلدی دئمه یه:

- خوتکارین دیلین دن قیزی نیگارا یاز کی، «بو نامنی سنه وئرن آدام منیم
چوووشوم دور. منیم باریگاهیمدا منه اولن حؤرمت گرک اونا دا اول».

افندی آلت دان-آلت دان کوراوغلویا باخا-باخا نامنی یازیب قورتاردی. تئز



ایسته دی کی، آغزینی-باغلسین، کوراوغلو دئدی:
- باغلما، وئر گؤروم نه یازمیسان.

افندی نین رنگی قاچدی. باشلدی ککه لمه یه، دئدی:
- یوخ، هله قورتارمامیشام. سهو ائلمیشم، تزه دن یازاساغام.

کوراوغلو، اوخویوب گؤردو کی، افندی یازیب: «نیگار خانیم، بو آدام قول دوردور.
اورایا چاتساق توتوب آسدیرارسان!».

کوراوغلو بیر ایری-ایری اونا باخیب دئدی:
- سن ائله بیلمه کی، من ساوادسیزام. من دئدیم سن یازاسان کی، سیزین

دیلینیزده اولسون. آل، دوزلت!
افندی قورخوسون دان کاغیذی سیریب، تزه دن نامنی یازیب کوراوغلویا وئردی.

کوراوغلو باخدی کی، ایندی دوز یازیب. قاییرتدیردیغی خوتکار مؤهرونو ده نامه یه ووروب
سیبینه قویدو. سونرا دئدی:

- افندی، من سنی بیر یاخشی آدام بیلمیشدیم. سنه یاخشی حؤرمت
ائلیسکدیم. اما سن منی آیری شئیه وادار ائلدین. من ایندی سنی بورا دان

بوراخا بیلمرم. گئدیب انگل چیخاردارسان. سنی اؤلدورمک ده ایستمیرم. یازیغیم
گلیر. منیم بورادا ایکی گونلوک ایشیم وار. بو ایکی گون سن بورادا قالما لیسان. اگر
سس سیز-سمیرسیز قالدین، گئدنده سنه ایکینسی دفعه یازدیغین نامه یه گؤره زحمت

حاقی وئره جه یم، یوخ، راحت اوتورمادین، اوندا بیرینسی دفعه یازدیغین نامه یه لییق
زحمت حاقی آلساقسان.

بونو دئییب، کوراوغلو دوایازانی قیراتین یانینا سالدی، قاپی دا باغلییب
آچارینی سیبینه قویدو. اورا دان بازارا گلیب، بیر دست چوووش پالتاری آلدی. گئیینیب،

علینه ده بیر تسبئه آلیب، خوتکارین باریگاهینا طرف یول دوشدو. قاپیچی لر اونون
علینده خوتکارین مؤهورلو نامه سینی گؤرسک، ایکیقات اولوب تورپاغا دوشدولر. قاپی لر

تایباتای آچیلدی. کوراوغلو ائله قاپی دان باشلدی قیشقیرماغا کی:
- هانی نیگار؟... منیم قاباغیما چیخسایدی آیاق لرینا سویوق دیردی؟

بوتون باریگاه اهلی قورخودان باشلدی لر زاغ-زاغ اسمه یه. کوراوغلو قیرخ
قاپی دان کئچیب، نیگار خانیمین اوتاغی اولن باغا گیردی.

نیگار خانیم قیرخ اینسبئل لی قیزل پنسره نین قاباغیندا اوتوروب، باغا
تاماشا ائلییردی. کوروغلونو چوووش پالتاریندا گؤرسک، قیزلردان بیرینی گؤندردی کی،

گئتسین گؤرسون کیمدی، متلبی ندی؟
قاراواش کوراوغلونون یانینا گلدی.

کوراوغلو قیزی گؤرسک قیشقیردی کی:
- هانی نیگار؟ نیه منیم قاباغیما چیخمیر؟ بیلمیر کی، من خوتکارین

یانین دان گلیرم؟
قاراواش اونو بیر اوتاغا آپاریب، اؤزو قاچدی نیگارا خبر وئردی. ائله کی نیگار

قیرخ اینسبئل قیزل اونون یانینا گلدی، کوراوغلو باخدیق کی، بل لی احمدین دئدیک لری



دوغرو ایمیش. نیگار دوغرودان دا ائله کوراوغلویا لییق نیگاردی. ایشاره ائله دی کی، قیزلر
چیخسین، سنه دئییله سی گیزلی سؤزوم وار. قیزلر هامی سی چیخدی. ائله کی تک قالدی لر،

کوراوغلو ابانی، اممامنی چیخاردیب بیر طرفه توللدی. نیگار باخدی کی، اممامه لی
چوووش دؤندو اولدو بیر ایگید اوغلن. کوراوغلو ایکی علینی دؤشونه قویوب، نیگار خانیما

سلم وئردی. نیگار سلمی آلمادی. کوراوغلو بیر ده سلم وئردی. نیگار یئنه ده
سلمی آلماییب ایسته دی گئری دؤنسون. آلدی کوراوغلو گؤرک نه دئدی:

سلم وئردیم، سلم آلماز،
گؤروم کسسین سلم سنی.
آخسا سیز، پول سوز آشیغام،

پولوم یوخ دور، آلم سنی.
گول لو باغ لردا گزرسن،
ساهیل لر باغرین ازرسن،

یوخا کاغیذا بنزرسن،
توتماز قلم، یازام سنی.

خزینم یوخ، آغزین آچام،
دؤولتیم یوخ، تؤکم، ساچام،

الس بودو آلم، قاچام،
چنلیبئله سلم سنی.

هانسی داغ لرین قاریسان؟
هانسی باغ لرین باریسان؟
نیگار، کوراوغلو یاریسان،
بیلسین کول لی-عالم سنی.

نیگار خانیم باخدی کی، بو آدام آشیق ایمیش، اؤزو ده دئیه سن فیکری باشقادی.
عشق دن، مهببت دن دانیشیر. اوسا دان بیر قهقهه چکیب گولدو. دئدی:

- سن بیر آشیق، من بیر خوتکار قیزی. سنینله منیم نه سؤودام؟ سنین او
وارین، کارین هاردایدی کی، منی آلسان.

نیگار خانیمین ساوابیندا آلدی کوراوغلو دئدی:
اوسا-اوسا داغ لر باشی،

چن لی ده اولور، چن سیز ده اولور.
سهد ائله بیر ایشده تاپیل،

سن لی ده اولور، سن سیز ده اولور.
آغ اوزده بوسه تک گرک،

ارن لر ایساتک گرک،
گؤزل لر نیساتک گرک،

تئل لی ده اولور، تئل سیز ده اولور.
کوراوغلونون آتی گرک،



دمیر، پولد قاتی گرک،
بیر ایگیدین ذاتی گرک،

پول لو دا اولور، پول سوز دا اولور.
نیگار خانیم گؤردو کی، بو چوخ کوراوغلو، کوراوغلو دئییر. باخدی کی، بل لی

احمدله گؤندردیگی بازوبند ده اونون سازی نین قولون دان آسیلیب. یقین ائله دی کی، بو
کوراوغلودو. آل گؤزلرینی دولندیریب، بیر موشتری گؤزویله اونا باخدی. دئییرلر کی،

مهببت گؤزده اولر. ائله کی، گؤزلر بیر-بیرینه ساتاشدی، اورک لر باشلدی
دؤیونمه یه.

کوراوغلو یاخین گلیب اونون قولون دان توتدو. نیگار دئدی:
- فیکرین ندی؟

کوراوغلو دئدی:
- چنلیبئل دن بورایا سنی آپارماغا گلمیشم. دای فیکریم نه اولساق.

نیگار دئدی:
- سن منی بو قدر قوشونون ایچین دن نئجه چیخارا بیلرسن؟ ائله دئیکچیخارتدین،

هارایا آپاراساقسان.
کوراوغلو دئدی:

آل گؤزلو نیگار، سنی
من چنلیبئله آپاررام.

آلیب قیراتین ترکینه،
دؤنرم یئله، آپاررام.
مایلم گؤزو قاشینا،

دوشرم تر ساواشینا،
دوروب دولننام باشینا،

توتارام دیله، آپاررام.
تولک، ترلن قورخماز ساردان،

کؤنول آیریلماز نیگاردان،
سنی زور ایله خوتکاردان

آلرام، ائله آپاررام.
سایمارام خوتکاری، خانی،

قوشونا وئرمم آمانی،
میدان ایچینده آل قانی

دؤندررم سئله، آپاررام،
کوراوغلو گلسه داماغا،

زربه دؤزمز سلطان، آغا،
قیراتی قالدیررام داغا،

چارداق لی بئله آپاررام.



نیگار دئدی:
- ایگیدلیگین دن دم وورما. زورل ایش اولماز. یاخشی سی بودور کی، ساماات
شوبهلنممیش بو ابا-قبانی گئییب بورا دان چیخ گئت. بو گون کئچر، ساباه من

نار باغینا گزمه یه چیخاساغام. قاچیردا بیلسن منی اورا دان گؤتوروب قاچیردارسان.
کوراوغلو باخدی کی، نیگار عقل لی سؤز دئییر. اورا دان چیخیب بیرباش آروادین ائوینه

گلدی. باخدی کی، آروادین اوغلو دا گلیب، اونو گؤزلییر. خوش، بئش، اون بئش، ایلشدی لر.
اوغلن اوزونو کوراوغلویا توتوب، نه متلبه گلدیگینی سوروشدو.

کوراوغلو نیگاری گؤرن دن سونرا ائله حالدا دئییلدی کی، سوال دیلله ساواب وئرسین.
اودو کی، آلدی سازی، گؤرک نه دئدی:

ساوان اوغلن، اؤلکه نیزه اوز توتوب،
بیر قیز سوراغینا گلدیم، ها گلدیم.

اوسمان گؤزه لی نین دوشدوم عشقینه،
آچیق قاباغینا گلدیم، ها گلدیم.

قیراتی چاپدیریب یول لردا یوردوم،
دوشمن قاباغیندا مردانه دوردوم.

اؤز آدیم رؤوشندی، چنلیبئل یوردوم،
لچین اویلغینا گلدیم، ها گلدیم.

اسکیک اولماز کوراوغلونون قووغاسی،
دوشر پاشا لرل سنگی، داواسی،

ایستامبول شهرینده خوتکار بالسی
نیگار سوراغینا گلدیم، ها گلدیم.

اوغلن دئدی:
- آی ایگید، سن بیر تک اوغلنسان، عثمانلی قوشونونون ایچین دن نیگاری نئجه

چیخاریب آپاراساقسان؟
کوراوغلو دئدی:

- سن منی باغا بوراخ، نئجه آپارماغیمل ایشین اولماسین.
اول اوغلن بیر آز چکیندی. بویون اولماق ایستمه دی. ائله کی بیر طرف دن آناسی،

بیر طرف دن ده کوراوغلو اونو دیله توتدولر، آخیردا راضی لشدی.
گئسنی یاتدی لر. سحر کوراوغلو یئرین دن دوردو. قیراتی یئمله دی، سوواردی، اؤزو

ده یئدی، ایچدی، ائله کی هر شئی حاضر اولدو، دوایازانی تؤوله دن چیخاریب دئدی:
- افندی، سن دونن منه پیس لیک ائلمک ایستدین. اما من سنه یاخشی لیق
ائله یه جه یم. گؤرورم، قوجا کیشیسن. بیل و آگاه اول، من کوراوغلویام!

بونو دئینده دوایازانین رنگی آغاردی. باشلدی اسمه سه توتموش آدام لر
کیمی تیترمه یه. کوراوغلو دئدی:

- یاخشی، اسمه! آل بو قیزیل لری، آپار خرسله! اما ائشیدم، بیلم کی، بو سیرری
بیر آداما دئمیسن، اوندا وای حالینا. ایندی گئت!



دوایازان قیزیل لری سیبینه قویوب، دالینا باخا-باخا قاپی دان چیخدی. کوراوغلو
اونو یول سالن دان سونرا قیراتی میندی، اوغلنل بیرلیکده نار باغینا گلدی لر. آتی بیر

طرفده باغلدی، اؤزو ده بیر نار کولونون دیبینده ایلشیب، نیگار خانیمین یولونو
گؤزلمه یه باشلدی. آز کئچدی، چوخ کئچدی، کوراوغلو بیر ده گؤردو کی، بودو، نیگار

خانیم قیرخ اینسبئل قیزل گلیر.
کوراوغلو تئز یایینیب، اؤزونو نار کولونون دالینا وئردی. قیزلر گلیب کئچدی لر.

هئچ بیری کوروغلونو گؤرمه دی. بیر آز گزیب دولنان دان سونرا نیگار یورولدوغونو
بهانه ائله ییب ایلشدی. قیزلرین دا هره سینی بیر طرفه ایشه گؤندریب، باغی خلوت

ائله دی. کوراوغلو پوسقودان چیخیب نیگارین یانینا گلدی. سلم وئریب دئدی:
- نیگار خانیم، من حاضر.

نیگار سوروشدو:
- یاخشی، سن منی ایندی نه ایله چنلیبئله آپاراساقسان؟ آنامین دریا کیمی

قوشونون دان قورخمورسانمی؟ بیرقیلینج ایله، بیر آت ایله بو قدر قوشونا نه ائلمک
اولر؟

کوراوغلو دئدی:
- نیگار خانیم، قورخما، قیراتین اوستونه مینن دن سونرا بیزه هئچ بیر زاوال

یوخدو.
نیگار خانیم سوروشدو:

- بو قدر قیرات، قیرات کی دئییرسن، آخیر او نئجه آتدی کی، بیزیم ایکیمیزی بو
قوشونون ایچین دن چیخاردیب آپارا؟

آلدی کوراوغلو دئدی:
اوسا داغ باشیندا یئل کیمی اثر،

دار گونومده منه اورک قیراتیم.
بیر آیلیق منزی لی بیر گونده کسر،

کؤهلن بسلمیشم، گرک قیراتیم.
یول لرین توزونو گؤیه قالدیرار،
موخننت اوستونو بیردن آلدیرار

مئیدانین ایچینده دوشمن سالدیرار،
اولر ییه سینه دیرک قیراتیم.

قوچ کوراوغلو قونار اولسا یهره
یاغی دوشمن لری سالر قهره

آخوردا آرپاسین قویماز سحره،
دارا دوشسم، منه کؤمک قیراتیم.

نیگار دئدی:
- ایندی کی بو قدر ت`ریفلییرسن، گئدک بیر گؤرک او نئجه آتدی؟

کوراوغلو نیگاری قیراتین یانینا گتیردی. نیگار باخدی کی، آت دوغرودان دا یاخشی



آتدی. کوراوغلو یوینی آغاس دان آچیب، ترلن کیمی قیراتین بئلینه سیچرادی. نیگار ائله
بیرجه بونو گؤردو. کوراوغلو سلد ساغ علینی آتیب نیگاری دیک قالدیردی، آتین درکینه

باسدی. آت ایکی دال آیاق لری اوسته قالخیب، باغین هاسارینا طرف یؤنلدی. نیگار دئدی:
- بیر دایان گؤرک! فیکیرلشک، مسلهتلشک.

کوراوغلو بایاق آتی هاساردان سیچراییب چنلیبئله طرف اوز قویدو.
کوراوغلو، نیگار دا ترکینده قیراتی سوزدوروب گئتمکده اولسون، سنه کیم دن

دئییم، نیگار خانیمین قارداشین دان.
ایستامبول خوتکاری نین بورسو سلطان آدیندا بیر اوغلو وار ایدی. ائله کی، خبر چیخدی،

سس-کوی دوشدو، کی، نیگاری گؤتوروب قاچدی لر. بورسو سلطان آتا مینیب قوشونا های
ووردو. قوشون آتلنانا قدر بورسو سلطان اؤزو آتا بیر-ایکی قامچی چکیب یول

دوزلدی.
قیرات یئل دن قاناد تاخیب اوچوردو. گلهاگل، گلیب بیر چمنزاری چیخدی لر. بیر

طرف دن کوراوغلو گئسنی یاتمامیشدی، یامان یوخوسوزدو، بیر طرف دن ده نیگاری
بئله خلوت اوغورلییب آپارماق اونا آغیر گلیردی. اودور کی، دوشوب آتی اوتلماغا

بوراخدی. نیگاری دا گؤتوروب اورا داکی بولغین باشینا گلدی. نیگار نه قدر ائله دی کی،
«گل گئدک. قوشون گلیب بیزه چاتار. سنی اؤلدوررلر، منی ده گئری قایتارارلر».

کوراوغلو دئدی:
- قورخما، بیزیم دالیمیزسا هئچ کس گله بیلمز.

نیگار گؤردو کی، یوخ، بو، دئدیگین دن دؤنن آدام دئییل. گئتمیسک کی،
گئتمیسک. آخیردا رازیلشیب اوتوردو. کوراوغلو آتی یانچیدار ائله ییب، گؤی چمنه

بوراخدی، سونرا نیگار خانیما دئدی:
- نیگار خانیم، من بیر آز یاتیم، سنین-گؤزون آتدا اولسون. ائله کی، گؤردون

اوتدان آغزینی چکیب، آیاق لرینی یئره دؤیوب ناراحات لیق ائلییر، بیل کی، دوشمن گلیر.
اوندا منی تئز اویادارسان.

کوراوغلو بونو دئییب، باشینی آلگؤز نیگارین دیزی نین اوسته قویوب یوخولدی.
آرا دان بیر آز کئچمیشدی، نیگار بیر ده باخدی کی، قیرات بیر حرکتده دی، بیر

حرکتده دی کی، گل گؤره سن. آیاق لرینی یئره دؤیوب کیشنییر.
نیگار تئز کوروغلونو اویادیب دئدی:

- دور گؤر آت نیه ائله ائلییر؟
کوراوغلو دئدی:

- قورخما بیر شئی یوخدو. دوشمن گلیر.
بیر ده باخدی لر کی، بودو اوزاق دان بیر آتلی ائله گلیر، ائله گلیر، ایلدیریم کیمی.

نیگار اونو گؤرسک تانیدی. گؤردو کی، بورسو سلطاندی، دئدی:
- قارداشیم گلیر.
کوراوغلو دئدی:

- قوی گلسین، گؤرک نه دئییر.



قالخیب سلد آتی میندی، نیگاری دا ترکینه آلیب گؤزلمه یه باشلدی.
بورسو سلطان گلیب چاتدی. نیگاری کوراوغلونون ترکینده گؤرسک دئدی:

- قیزی وئر، قول دور!
کوراوغلو دئدی:

- خوتکار اوغلو، هیرسلنمه! باسینی آپارماق ایستییرسن، گل آپار، دای سؤیوش
نیه سؤیورسن؟ ایندی بیر ایشدی اولدو.

بورسو سلطان بو سؤزو اوندان ائشیدیب، بیر آز دا سرعتلندی. غضبله دئدی:
- نئجه کی ی`نی بیر ایشدی اولوب؟! من اونو سنین باشینل بیر یئرده

آپاراساغام.
کوراوغلو گوله-گوله دئدی:

- چوخ گؤزل! من ده راضییام. آنساق خوتکار اوغلو، دئیه سن تلسمیسن،
یهرین قاییشینی یاخشی برکیتممیسن. اونو دوزلت، سونرا داوا ائلیک، بیردن

ییخی لرسان، ائلرسن، نیگار خانیمین اوریی سیخی لر.
بورسو سلطان اییلدی کی، یهرین قاییشینا باخسین. کوراوغلو فورست وئرمه ییب،

تئز اونون پئیسرین دن یاپیشدی. بورسو سلطان نه قدر اللشدیسه بوینونو اونون
علین دن قورتارا بیلمه دی. کوراوغلو دئدی:

- خوتکار اوغلو، ایسته سم بو ساعت سنی یئره ووروب پارچا-پارچا ائلرم. اما
باخ، هئچ بیر شئی ائلمیرم، بوراخیرام کی، چیخیب گئده سن.

بورسو سلطان اونون علین دن قورتارساق آتی نین باشین چئویردی، قفلتن دؤنوب
اونا هوجوم ائله دی. کوراوغلو تئز آتی ساغا سیچراتدی. بورسو سلطان دؤنوب علین دکی

نیزنی کوراوغلویا آتدی. کوراوغلو نیزنی گؤیده توتوب، اونون علین دن آلدی، اؤزونو ده
آتین اوستون دن دیک قالدیریب یئره آتدی.

نیگار ایشی بئله گؤرنده دئدی:
- کوراوغلو، گؤرورم هیرسلنمیسن، حاقین دا وار. اما گرک اونو منه

باغیشلیاسان. او منیم بیرجه قارداشیمدی.
کوراوغلو بورسو سلطانی یئردن قالدیردی. اوزونو نیگارا توتوب دئدی:

آچیلیبدی سینن گولو،
دؤنوبدو خن دانا، نیگار!

شیرنن تولکونون نه ایشی،
گیریدی میدانا، نیگار!

ل`نت نامردین بؤرکونه،
دوشر اؤزو اؤز ارکینه،

چکرم قیرات ترکینه،
آپاررام بیر یانا، نیگار!

موخننت دن داد ائلدیم،
دوست-آشنانی یاد ائلدیم،



نئچه قول آزاد ائلدیم،
قصد ائتمدیم سانا، نیگار!

گلمیشم بو یئرده قالم،
دوشمن لرهقیلینج چالم،

سنی چنلیبئله سلم،
بیل مردی-مردانا، نیگار!

کوراوغلویام بئل بوکنده،
میسریقیلینجی چکنده،

باش لری یئره تؤکنده،
سوسایارام قانا، نیگار

سونرا کوراوغلو بورسو سلطانی بوراخیب دئدی:
- گئت، سنی نیگارا باغیشلییرام. اما باخ، دئییرم، بیر ده قاباغیما

چیخسان اؤلدوره جه یم.
بونو دئییب کوراوغلو تزه دن قیراتی میندی. نیگار دا ترکینده یول دوشدو.

بورسو سلطان اوتاندیغین دان نه گئری دؤنه بیلدی، نده کی، تک قاباغا گئده
بیلدی. بیر یئرده دالدالنیب او قدر گؤزله دی کی، قوشون گلیب چاتدی. تزه دن اونلری دا

گؤتوروب کوراوغلونون دالینا دوشدو. کوراوغلو بیر ده دؤنوب باخدی کی، اوزاق دان
قوشون گلیر. قیراتین باشینی دؤندریب دایاندی، گؤزلمه یه باشلدی. نیگار گؤردو

کوراوغلو داوا ائلمک فیکرینده دی، دئدی:
- کوراوغلو، گرک منی گؤتوروب قاچمایایدین، ایندی کی آپاریرسان، دایانما،

سور، گئدک! آتامین قوشونو چوخدو، سن تکسن. اونلرل باسارمازسان، داوا ائلمه!
کوراوغلو دئدی:

- من سنی چنلیبئله بو سور آپارا بیلمرم. سونرا دئیرلر کی، کوراوغلو
گئدیب خوتکارین قیزینی اوغورلییب گتیریب. من گرک داوا ائله یم.

بو سؤزده قوشون گلیب چاتدی. کوراوغلو، نیگار خانیم دا ترکینده، میسریقیلینجی
چکیب، اؤزونو خوتکار قوشونونا ووردو.

بون لر بورادا داوا ائلمکده اولسون لر، سنه چنلیبئلده دلی لردن خبر
وئریم.

دلی حسن چوخ گؤزله دی، گؤردو کوراوغلو گلمه دی. دلی لری ییغیب دئدی:
- کوراوغلو گلیب چیخمادی. بیردن اله کئچر، توتولر، باش سیز قالریق. دالینسا

گئتمک لزیمدی.
دلی لرین یاری سینی دلی مئهترله چنلیبئلده قویدو، قالن دلی لری گؤتوروب

کوراوغلونون دالینسا یول دوشدو. گلهاگل، گلیب او واخت یئتیشدی لر کی، کوراوغلو تک
ساغا-سولقیلینج ووروردو. دلی لر ن`ره چکیب اؤزلرینی قوشونا ووردولر. داوا
قیزیشدی. دلیلم بورسو سولتانین قوشونونو آرایا آلدی لر. کوراوغلو اطرافا گؤز

گزدیردی. دلی لره باخدی. کؤن لو آچیلدی، اوریی آتلندی. آلدی گؤرک نیگار خانیما نه



دئدی:
باخ ایندی تئل لی نیگاریم،
گلدی دلی لریم، گلدی...

خوتکار قیزی، گؤزل یاریم،
گلدی دلی لریم، گلدی...

دوشمنهقیلینج چکمه یه،
باش لری بیچیب تؤکمه یه،

پاشا لر قددی بوکمه یه،
گلدی دلی لریم، گلدی...

قوربانام مردین آدینا،
دوستونو سالر یادینا،

بو گون سرکر ایمدادینا
گلدی دلی لریم، گلدی...

الده شئشپری، قالخانی.
یاغییا وئرمز آمانی،

اؤلدورمه یه بی، پاشانی،
گلدی دلی لریم، گلدی...

ایگیدین کسمز قووغاسی،
همیشه اولر داواسی،

کوراوغلونون قوچ آرخاسی
گلدی دلی لریم، گلدی...

کوراوغلونون ن`ره سینه دلی لر داهادا قیزیشدی لر. کوراوغلو بیر یان دان، دلی لر
او بیری یان دان خوتکارین قوشونونو ائله حال سالدی لر کی، قیریلن قیریلدی، قیریلمایان دا

قاچیب داغیلدی.
کوراوغلو ترکینده نیگار خانیم، باشیندا دلی لر چنلیبئله طرف یوللندی.

اوزاق یول لری کئچیب، داغ لری، یاماس لری آشیب گلدی لر، چنلیبئله چاتدی لر.
نیگار خانیم گؤردو کی، چاتدیق لری یئر اوسا داغ لرین باشی، گول لو، چیچک لی بیر

اویلق دیر. دئدی:
- کوراوغلو، چنلیبئل بودومو؟

نیگار خانیمین ساوابیندا آلدی قوچ کوراوغلو گؤرک نه دئدی:
چیسکین لی داغ لرین باشی،

نیگار، چنلیبئل بودو، بو!
ایگیدلر آچان ساواشی،
نیگار، چنلیبئل بودو، بو!

چکیب بزیرگان سویدوغوم،
قفله لری بوش قویدوغوم،



پاشا لر گؤزو اویدوغوم،
نیگار، چنلیبئل بودو، بو!

اوست یعنی داغ، تپه، دره،
موخننت لر دوشر گیره،

مرد ایگیده اولن بره،
نیگار، چنلیبئل بودو، بو!
خوتکارلر باتا بیلمه ین،

سومردلر توتا بیلمه ین،
کؤکسونه یاتیل بیلمه ین،
نیگار، چنلیبئل بودو، بو!
اوسا لردان اوسا داغی،
هرگیز گله بیلمز یاغی،

کوراوغلو تک ار اویلغی،
نیگار، چنلیبئل بودو، بو!

چنلیبئله های دوشدو. دلی لر هامی سی آت مینیب، سلح گؤتوروب قاباغا
چیخدی لر. آت چاپان، اوخ آتان،قیلینج اوینا دان، شئشپر هرله ین... چنلیبئلین اتک لری

سیدیر مئیدانینا دؤندو. نیگار خانیمی آتدان دوشوروب کساوه یه میندیردی لر.
چنلیبئله چیخارتدی لر.

شن لیک باشلندی. چالن لر، اوینایان لر، اوخویان لر بیر-بیرینه قاریشدی. کوراوغلو
ایله نیگاری مس لی سین باشینا کئچیرتدی لر. سوفره آچیلدی. دلی لر کئفه باشلدی.
هامی نین کئفی ساز، هامی نین اوزو، گؤزو گولوردو. اما هئچ بیری نین کئفی بل لی
احمدین کئفینه چاتمازدی. او اؤزونو لپ یئددینسی گؤیده بیلیردی. خلت خلت

اوستون دن یاغیردی. هره اؤز قوه سینه گؤره اونا بیر سور خلت وئریردی. نیگار
کوراوغلودان سوروشدو:

- آی کوراوغلو، بس سن نیه بل لی احمده هئچ بیر خلت وئرمیرسن؟
کوراوغلو دئدی:

- منیم هله لیک خلتیم اودو کی، اونو آزاد ائله ییب دلی لییه گؤتورموشم. ائله کی
اؤزونو گؤستردی، چنلیبئل دلی سی اولماغا لییق اولدوغونو ثبوت ائله دی، من دن خلتی

اوندا گؤرسک. من خلتی آنساق ایگیده وئریرم.
بل لی احمد دئدی:

- کوراوغلو، من بورایا قورخودان، اورکودن یا دا کی، آسلیق دان گلممیشم.
من ایگید اولماسایدیم آدیما بل لی احمد دئمزدی لر. اینشاالله گون گلر، سن دن

ده اؤز خلتیمی آلرام.
هامی اونون بو سؤزونه اهسن دئدی. مسلیس تزه دن باشلندی. کوراوغلو بیر

نیگارا باخدی، بیر دلی لره باخدی، اوریی تئللندی. اوچ تئل لی سازی دؤشونه باسیب دئدی:
ایستامبول دان بوتا آلیب گلمیشم،



ایستامبولدا آرزومانیم قالمادی.
چنلیبئل اویلغیم، قیرات دایاغیم،
آت مینمکده آرزومانیم قالمادی.

قیراتی چکمه سم داغ لر سؤکولمز،
بزمندین چکمه سم ساغری اؤرتولمز،
قاباغیم دان قاچان دوشمن قورتولماز،

قیساس آلدیم، آرزومانیم قالمادی.
کوراوغلویام، چنلیبئلده اوتوررام،

هاردا گؤزل گؤرسم، آللم، گتیررم.
دلی لری مورادینا یئتیررم،

گؤزل لرده آرزومانیم قالمادی.
İ ب ائ ل ا گ ا ل م ا ی İ او غ ل او ن او ن چ ا ن ل İ ر چ İد ا م 

چنلیبئلده دلی لرین سایی گون-گون دن آرتیردی. ایش گلیب او یئره چاتمیشدی کی،
کوراوغلو های ووروب دوشمن اوستونه گئدنده یئددی یوز یئتمیش یئددیقیلینج بیردن

چکیلیردی. کوراوغلو دلی لری دسته لره آییریب، هر دستنی بیر سرکرده یه تاپشیرمیشدی.
سرکرده لر آراسیندا دلی حسن، دلی مئهتر، چوپور سفر، دلی مئهدی،

هالیپوزان، توپداغی دان، توخماقووران، تانریتانیماز، دیلبیلمز، گورسووغ لو،
قورخوقانماز، گئریدؤنمز، بل لی احمد و ایسابا لی کیمی ایگیدلر وار ایدی کی، هر بیری

یوز اوغلنا برابر ایدی. کوراوغلو اؤز دلی لرینی گؤزونون اوستونده ساخ لردی. اونلرین
بیر سؤزونو ایکی ائلمزدی. اونون اؤز دلی لریله بئله رفتار ائلمیی هر طرفه

یاییلمیشدی. او گون اولمازدی کی، چنلیبئله یئنی-یئنی آدام لر گلیب دلی لره
قوشولماسین. کوراوغلو سوراقلشیر، سالیقلشیر، هاردا بیر ایگید اولدوغونو اؤیرنیردیسه

اللشیب، ووروشوب چنلیبئله گتیریر، دلی لرینه قاتیردی. بونون اوچون ده کوراوغلو
هفته ده، اون بئشده بیر اؤزو قیراتی مینیب اطراف کندلره، شهرلره چیخیردی.

گون لرین بیر گونو، یئنه ده کوراوغلو بیر دست نیمداش چودار پالتاری گئییب،
قیراتی مینیب گزمه یه چیخمیشدی.

دئییرلر کی، بو دفعه کوراوغلونون یولو ناخچیوان شهرینه دوشدو. شهری
ساغا گزدی، سول گزدی، آخیردا بازارین لپ قورتاراساغیندا بیر نالبند دوکانی نین

قاباغیندا آتی ساخلدی.
نالبند موشترینی گؤرسک تئز آیاغا دوردو. حاضر نال لری تؤکدو اورتالیغا کی،

بیندیگینی سئچسین. کوراوغلو باخدی کی، نالبند چوخ خوشسیفت بیر کیشی دیر. دئییرلر کی،
کوراوغلونون هر شهرده، هر کندده بیر نئچه دوستو اولردی. بورادا دا نالبندله

دوست اولماق فیکرینه دوشدو. ایشین اولینی زارافاتل باشلدی. نال لری بیرجه-بیرجه علینه
آلیب، باخماق بهانه سیله ازیشدیریب کیشییه قایتاردی کی:

- سانیم، بون لر کی، ازیک-اوزوک دمیر پارچا لری دیر. عمل لی-باش لی نال گتیر!
کیشی بیر آلت دان یوخاری موشترییه باخدی، هئچ بیر سؤز دئمه دی، تزه دن قیراتین



آیاغینی اؤلچوب، دؤرد دنه یاخشی نال کسدی. ائله کی نال لر حاضر اولدو، کیشی یاخینلشدی
کی، آتی ناللسین.

قیراتین آیاغینی کوراوغلودان باشقا هئچ کس یئردن قال دیرا بیلمزدی. اودور
کی، اؤزو قول لرینی چیرمه دی. آتین قاباقسا ساغ علینی، سونرا دا سول علینی قالدیردی. بلی،

آتین اللری ناللندی، نؤوبه دال آیاق لرینا گلنده قیرات باشلدی بدنال لیق ائلمه یه.
کوراوغلو نه قدر اللشدیسه آتین آیاغینی ساخلیا بیلمه دی کی، بیلمه دی. بون لر بورادا

اللشمکده اولسون لر ایندی سنه کیم دن خبر وئریم، نالبندین اوغلون دان.
نالبندین یئنی یئتمه، ساوان بیر اوغلو وار ایدی. خیردالیغین دان اوشاق لر آدینی

دمیرچیوغ لو قویموشدولر. نئجه دئیرلر، دمیرچیوغ لو ایلله، آیل یوخ، گونله، ساعتل
بؤیوموشدو. ائله قول لو-قوت لی، بوی لو-بوخون لو بیر ایگید اولموشدو کی، بیر باخان

دئییردی بیر ده باخیم.
کوراوغلو قیراتی نالبندین قاباغینا چکنده دمیرچیوغ لو دوکانین ایچینده

ایدی. باخدی کی، آتاسی نین یانینا بیر موشتری گلیب، پالتارین دان چودارا اوخشاییر، اما
سیر-سیفتی لپ پهلیوان سیر-سیفتی دیر. دمیرچیوغ لونون موشترییه قوشو قوندو. اما

ائله کی، کوراوغلو باشلدی نالبندله زارافات ائلمه یه، نال لری ازیب گئری قایتارماغا
دمیرچیوغلونا خوش گلمه دی. بیر ایسته دی کی، چیخیب اونون ساوابینی وئرسین، سونرا ل`نت

شیطانا دئییب گؤزله دی کی، گؤرسون ایشین آخیری و اولور.
قیراتین شیلتاغی آخیردا او یئره چاتدی کی، چکیس نال بندین بارماغینا دییب

یارالدی. دمیرچیوغ لو دای بو یئرده اؤزونو ساخلیا بیلمه دی. بیر طرف دن
هیرسلنمیشدی، بیر طرف دن ده کوراوغلونون آتی ساخلیا بیلممیی اونا لذت وئریردی.

یاواشسا دوکان دان چیخدی. سس سیز-سمیرسیز اونلرا یاخینلشدی. کوروغلونو بیر طرفه
ایته له ییب، آتین دال آیاق لری نین ایکی سینی ده یئردن گؤتوردو. آت ها چاپالدی، ها پارتلدی،

آیاق لرینی دمیرچیوغ لونون علین دن قورتارا بیلمه دی. آخیردا یورولوب دایاندی.
دمیرچیوغ لو بیر آلت دان یوخاری کوراوغلویا باخیب دئدی:

- بو بویدا آدام بیر آتین آیاغینی دا یئردن قال دیرا بیلمیرسن. آتا، گل
نالل!

کوراوغلو بیر اونا باخدی، بیر قیراتا باخدی، هئچ بیر سؤز دئمه دی. اما اونون
بو گوجونه، بو قوتینه لپ مات-متتل قالمیشدی.

غرض، نالبند قیراتین دال آیاق لرینی دا ناللییب قورتاردی. کوراوغلو علینی
سیبینه سالیب پول چیخارتدی. دمیرچیوغ لو پول لری آلیب، کوراوغلو نال لرا باخان کیمی، او

یانا چئویردی، بو یانا چئویردی، علینده موم کیمی ازیب، کوراوغلونون اؤزونه قایتاردی
کی:

- وئریرسن عمل لی-باش لی پول وئر، بو ازیک-اوزوک لری نیه بیزه وئریرسن؟
کوراوغلو آلیب پول باخدی، گؤردو دوغرودان دا ازیلیب ارییه دؤنوب. سیبین دن

بیر قدر ده پول چیخاردیب وئردی. دمیرچیوغ لو بو دفعه پول لری ایکی باش بارماغی نین
آراسیندا ائله سورتدو کی، سیککه لری پوزولدو. سونرا کوراوغلونون اوستونه توللدی کی:



- منه قلپ پول لزیم دئییل. آل ساخل، اؤزونه گرک اولر.
کوراوغلو مسئلنی باشا دوشدو. بیلدی کی، هریف اونا میدان اوخویور. هئچ بیر

سؤز دئمه ییب بو دفعه پولو نالبندین اؤزونه وئردی، قیراتی مینیب یول دوشدو. اما
فیکیر اونو گؤتورموشدو. بیلمیردی نئجه ائله سین کی، دمیرچیوغلونو چنلیبئله گتیریب،

دلی لرین ایچینه قاتسین. بو فیکیر-خیال ایله گلیب چنلیبئله چاتدی. دلی لر اونون
قاباغینا چیخدی لر. باخدی لر کی، کوراوغلونون کئفی اوستونده دئییل. ائله بیل کی، دونیانین

بوتون دردوقمی اونا قالیب. اما نه قدر سوروشدولرسا، کوراوغلو هئچ بیر سؤز
دئمه دی.

ایندی بون لر بورادا قالسین لر، ائشیت دمیرچیوغ لودان.
کوراوغلو آتینی سوروب گئدن دن سونرا نالبند اوغلونا دئدی:

- آی اوغول، سن نئیلدین؟ دینس اوتوردوغوموز یئرده باشیمیزا ایش آچدین.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- آی آتا، من نئیلدیم، باشینا نه ایش آچدیم؟ او، بیزیم نال لریمیزی ازدی، من
ده اونون پول لرینی. راحت اوتورایدی دا... بو آدام اوشاق-زاد دئییل کی، گلیب اؤزونو

گؤستریر.
نالبند دئدی:

- آی بال، هئچ بیلیرسن او کیمدی؟ او، پاشا لرا، بی لره قان اوددوران چنلیبئل لی
قوچ کوراوغلودو. من قصدا� اؤزومو ائله گؤستریردیم کی، گویا اونو تانیمیرام.

دمیرچیوغ لو دئدی:
- آی آتا، بونو نیه منه ازل دن دئمدین کی، اونو قاتلییب دیزیمین آلتینا

آلیدیم. کوراوغلولوغونو اونا گؤستریدیم.
نالبند اوغلونو نه قدر داننادی کی، بال، بئله فیکیرلردن داشین، او، قوچ

کوراوغلودو، سن اونونل باسارا بیلمزسن.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- یوخ، من گرک اونون درسینی وئرم. کوراوغلو، کوراوغلو... من ده دئییرم
بس گؤره سن نئجه آدامدی کی، بون دان بو قدر قورخورلر. آخ، نئجه بیلممیشم...

آخ، نئجه بیلممیشم. او هله ایندییه کیمی هریف گؤرمه ییب. گؤردون پول لرینی ازیب
اؤزونه قایتاراندا نه کیریدی. قورخودان سسینی ده چیخارا بیلمه دی.

نالبند دئدی:
- اوغول، سن اوشاقسان دئیین او سنه باش قوشمادی. اونون ائله لیگینه باخما. آدی

گلنده پاشا لر، خوتکارلر تیر-تیر اسیرلر.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- پاشا لر اثرلر ده... پاشا لردا کیشی لیک نه گزیر؟ سن های-کویه باخما.
گؤردون کی، بیر یابی نین علینه نئجه آوارا قالمیشدی...

نالبند دئدی:
- بال، یابی ندیر؟ اونا دلی کوراوغلونون دلی قیراتی دئیرلر. پاشا لر بیر او آت



اوچون وار-یوخلریندان  کئچمه یه حاضردیرلر.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- یاخشی، آتا، اگر من اونون هامان قیراتینی بیر هفته یه کیمی سنین
قول لوغونا گتیردیم، گتیردیم، گتیرمدیم، باخ، بو پاپاق منه حرام اولسون.

غرض، نالبند نه قدر دئدیسه، باشا گلمه دی. آخیردا دمیرچیوغ لو
آتاسین دان گیزلی بیر سان لی کوتان زنسیرینی ده گؤتوروب، توققا اوزینه بئلینه باغلدی،

چنلیبئله طرف یول دوشدو.
بو داغ منیم، او دره سنین، او دره منیم، بو داغ سنین، آز گئتدی، اوز

گئتدی، تپه آشیب دوز گئتدی، گئسه لرین بیرینده گئدیب چنلیبئلین اتیینه چاتدی. ائله
تزه سه داغی یوخاری قالخیردی کی، گدیکده کوراوغلویا راست گلدی، گئسه ده برک

قاران لیق ایدی. کوراوغلو سوروشدو:
- آیه، کیمسن؟ بو گئسه واختی بورادا نه هرلنیرسن؟

دمیرچیوغ لو دئدی:
- سنه نه وار کیمم؟

کوراوغلو سسین دن اونو تانیدی. اؤزونو تانیتماماق اوچون سسینی قیسیب دئدی:
- دای آسیغین نیه توتور؟ من سنه بیر سؤز دئمدیم کی؟ ائله بئله سوروشدوم

کی، گؤروم کیمسن.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- من کوروغلونو آختاریرام. اونونل ایشیم وار. کوراوغلو دئدی:
- ائله من ده اونو آختاریرام.

دمیرچیوغ لو سوروشدو:
- سن اونو نئیلییرسن؟

کوراوغلو دئدی:
- او منه اود قویوب. گلمیشم اونونل حاق-حساب چکمه یه. یا اونا وئرن

ال، یا منه.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- من ده ائله بونا گؤره گلمیشم. بیر نئجه گون بون دان اول آتینی
ناللتماغا گلمیشدی. هاییف کی، تانیمامیشام. گئدن دن سونرا بیلمیشم کی،

کوراوغلو ایمیش. ایندی گلمیشم. یا گرک بو گئسه اونون اؤزونو بورا دان آپارام، یا
آتینی.

کوراوغلو بیر ایسته دی کی، قوجاقلییب اونو توتسون، دلی لرین ایچینه آپارسین. سونرا
فیکیرلشدی کی، قوی هله بونون ایگیدلیگینی بیر ده یوخلییم، سونرا.

یئنه ده سسینی قیسیب دئدی:
- من آخشام دان بورادایام، هر شئیی اؤیرنمیشم. بو ساعت اؤزو بورادا

یوخدو. اما آتی تؤوله ده دیر.
دمیرچیوغ لو دئدی:



- سن، گل، او تؤولنی منه نیشان وئر، سونراسی ایله ایشین اولماسین.
کوراوغلو دئدی:

- یاخشی دئییرسن. گئدک آتی آپا راق. هارادا اولسا، اؤزو بیر گون آتین دالینسا
گلسک. اوندا یا بیزه وئرن ال، یا دا اونا.

کوراوغلو بونو دئییب، دوشدو دمیرچیوغ لونون قاباغینا، ایری-اویرو یول لرل
گتیریب چیخارتدی تؤوله نین یانینا. باخدی لر کی، تؤوله نین قاپی سیندا یئکه بیر قیفیل وار.

کوراوغلو یاواشسا سوروشدو:
- یاخشی، ایندی بیز بو قیفی لی نئجه سیندیراساییق؟

دمیرچیوغ لو بیر ایری-ایری اونون اوزونه باخدی کی:
- یوخ، سنین اوچون بورادا بیر دمیرچی دوکانی دا آچارام.

بونو دئییب، الوستو دیرماشدی تؤوله نین اوستونه. بیر سویچیم ساعتدا تؤوله نین
بئلینی دلیب یئکه بیر یئر آچدی. سونرا بئلین دکی زنسیری کوراوغلویا وئریب دئدی:

- گل ایچری گیر، بو زنسیری آتین قارنی نین، دؤشونون آلتین دان سالیب باغل،
اوسونو منه وئر.

کوراوغلو دینمزسه تؤوله یه دوشدو. زنسیری قیراتین قارنین دان، دؤشونون
آلتین دان کئچیریب باغلدی، اوسونو اونا وئردی. دمیرچیوغ لو بیر گوس وئردی. کوراوغلو

باخدی کی، قیرات ائله آیاغی بوخوو لو قالخیر. قیشقیردی کی:
- ایه، دایان، هله باغلییب قورتارمامیشام.

دمیرچیوغ لو زنسیرین اوسونو بیر آز خوشلدی. کوراوغلو قصدا� زنسیرین اوسونو
دوراتا دا باغلدی. دمیرچیوغ لو گوس وئرسک قیراتل دورات ایکی سی ده قالخدی. کوراوغلو

گؤردو کی، یوخ، بو کرگه دان کیمی بیر شئی دیر. زنسیرینی بند ائله یه بیلسه، لپ داغی دا
گؤیه چکر. زنسیری دورات دان آچدی.

غرض، دمیرچیوغ لو قیراتی چکدی دامین اوستونه. آتین آیاغین داکی بوخووو
قیریب آتدی، سونرا کوراوغلویا دئدی:

- ایندی گل، مین ترکیمه، گئدک!
دمیرچیوغ لو بونو دئییب اؤزو قیراتا مینمک ایسته دی. قیرات آغزینی آچیب اونا

طرف یؤنلدی. آز قالدی کی، باشینی قوپاریب گؤیه توللسین کوراوغلو تئز یوگوروب اؤزونو
قیراتا گؤستردی. آت کوروغلونو گؤرسک ساکیت اولدو. کوراوغلو آتین باشینی توتوب دئدی:

- قاباقسا سن مین، سونرا من.
قیراتدا بیر خاسیت وار ایدی کی، کوراوغلو اونون یوینینی کیمه تاپشیرسایدی، آت

اونا ال وئرردی. غرض، هر ایکی سی ترکلشیب دوشدولر یول. ائله کی داغی آشیب یول
دوشدولر، کوراوغلو اوندان سوروشدو.

- عزیزیم، بورا باخ، نئجه دئیرلر، شر دئمه سن، خئییر گلمز. ایندی ایشدیر،
بیردن کوراوغلو قاییدیب قیراتین آپاریلدیغینی بیلدی، دلی لری ده گؤتوروب دالیمیزسا

گلدی، اوندا بیز نه ائلیسییک؟
دمیرچیوغ لو دئدی:



- نه اولر، گلسین ده؟ دونن دن گلسین، بو گون ده ایکی گون اولسون. ائله منیم
ایستدیگیم ده اودور دا.

کوراوغلو دئدی:
- یاخشی، بس سن اوندان هئچ قورخمورسان؟

دمیرچیوغ لو دئدی:
- من اونون نهقیلینجین دان قورخورام، نه شئشپرین دن، نه ده دلی لرین دن.

اما دئییرلر داوا ائله ین ده اونون بیر ن`ره چکمیی وار. قورخسام، قورخسام
بلکه بیرجه او ن`ره دن قورخام.

کوراوغلو دئدی:
- او هلم-هلم یئرده ن`ره چکمز. اما ظالم اوغلونون قول لری یامان

قوت لی دیر. بیر شئیه ایلیشدی، قورتاردی.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- آی بیرجه ایندی گله چیخا بورا، گؤسترم اونا قول لری نین قوتینی.
کوراوغلو داها دانیشمادی. بیر آز دا گئتدی لر. کوراوغلو داها لپ آرخایین اولدو

کی، چنلیبئل دن اوزاقلشیب لر. دای های-کوی ده دوشسه، دلی لر خبر توتا بیلمزلر.
آغزینی اونون قولغینا دایاییب، بیر دلی ن`ره چکدی. دمیرچیوغ لو آشیب، دوز قیراتین

آیاق لری نین آلتینا دوشدو.
کوراوغلو تئز آتدان دوشوب، اونون قول لرینی زنسیرله مؤهکم-مؤهکم

باغلدی. هان دان-گئس دن دمیرچیوغ لو اؤزونه گلیب، قالخیب اوتوردو. دئدی:
- اولمایا، ائله سن کوراوغلوسان؟

کوراوغلو دئدی:
- بلی، اؤزویم کی، وارام.

دمیرچیوغ لو دئدی:
- اهسن سنه. هالل دیر سنه او آد. آچ قول لریمی گئدک. بو گون دن من سنه

کیچیک قارداشام.
کوراوغلو دئدی:

- یوخ، آشنا، قول لرینی آچا بیلمه یه جه یم. آچارام، سونرا دلی لیک ائدرسن.
دور، ائله بئله گئدک.

دمیرچیوغ لو دئدی:
- آرخایین اول، آچ قول لریمی. دئدیم کی، بو گون دن سنه قارداشام.

کوراوغلو قولق آسمادی.
دمیرچیوغ لو ایشی بئله گؤرنده دئدی:

- من مردم، سؤز وئردیم، ائلرم. سن دئییرسن کی، بس سن آچمایاندا
اؤزوم آچا بیلمه یه جه یم؟

دمیرچیوغ لو «اها!» دئییب بیرجه دفعه گوس وئردی. زنسیر پارچا-پارچا اولوب
یئره تؤکولدو. سونرا اوزونو کوراوغلویا توتوب دئدی:



- کوراوغلو، سن منه ائ`تیبار ائله ییب قول لریمی آچمادین. اما منیم
سؤزوم سؤزدور. هارایا دئییرسن، گئدک. دای اؤلونسن سن دن آیریلمایاساغام.

آنساق بیرجه شرطیم وار. کئفیم ایسته ینده شهره، آتامین، آنامین یانینا
گئده جه یم.

کوراوغلو دئدی:
- کول لی-ایختیار صاحبیسن. نه زامان، هارا گئتسن گئده بیلرسن.

هر ایکی سی دوروب تزه دن قیراتا ترکلشیب چنلیبئله گلدی لر. دلی لر ییغیشدی.
مسلیس قورولدو. دمیرچیوغ لویا خوش گلدین ائله دی لر. نیگار دمیرچیوغلونو بئلی-باشی

آچیق گؤروب سوروشدو:
- یاخشی، ایگید بس بئلین نیه آچیق دیر؟

دمیرچیوغ لو دئدی:
- خانیم، والله، بیرجه توققام وار ایدی. کوراوغلو قول لریمی باغلمیشدی،

هیرسلنیب دارتدیم، قیریلدی.
کوراوغلو زنسیر اهوالتینی دانیشدی. هامی اونون گوجونه، قوتینه اهسن

دئدی.
بئله بیر ایگیدین چنلیبئله گلیب دلی لره قوشولماغی کوروغلونو، دلی لری چوخ

سئویندیردی.
دمیرچیوغ لو دا سؤزونو اوستونده دوردو. دلی لرله دوستلشیب کوراوغلونون

آرخاسی، کمکی اولدو.



 کوراوغلونون ارزروم سفری
ارزروم لو سفر پاشانین سونون آدیندا بیر آشیغی وار ایدی. سونون چوخ دؤوران لر

سورموش، چوخ مسلیس لر گؤرموش بیر اوستاد ایدی. چوخ اؤزون دن دم ووران آشیق لرین
سازینی علین دن آلیب یول سالمیشدی، چوخ ساوان لری دا اؤیردیب، علینه ساز وئریب آشیق

ائلمیشدی.
سفر پاشانین ایمارتی نین قاباغیندا بیر پهلیوان میدانی، بیر ده بیر آشیق

میدانی وار ایدی. پهلیوان میدانی قارا پهلیوانین، آشیق میدانی آشیق سونونون
ایدی. سفر پاشا بایرام گون لرینده میدان لری بزدردی. اوزاق دان، یاخین دان گلن

پهلیوان لر، آشیق لر بورادا اؤز گوس لرینی سیناردی لر. سفر پاشا بئله بیر قانون
قویموشدو: میدان لردا باسیلن یوز تومن وئرر، باسان یوز تومن آلردی. اما

سن گل کی، بو نئچه ایل روزیگار هله بو میدان لردا نه قارا پهلیوان باسیلمیشدی، نه
ده آشیق سونون. پهلیوان مئیدانیندا قارا پهلیوان نه قدر قول-قابیرغا

سیندیرمیشدیسا، آشیق مئیدانیندا دا آشیق سونون بیر او قدر آشیغین سازینی علین دن
آلیب، دیلینی، آغزینی باغلمیشدی.

آشیق سونون چوخ دان ایدی کی، چنلیبئله گئدیب، کوروغلونو گؤرمک ایستییردی.
اما سفر پاشا دان قورخوردو. سفر پاشانین کوراوغلو ایله اداوتی وار ایدی. کوراوغلو

بیر نئجه دفعه اونون کاروان لرینی داغیدیب، آدام لرینی اؤلدورموشدو. ایندی ده کی،
کوراوغلونون خوتکار قیزی نیگار خانیمی چنلیبئله آپارماغی سفر پاشانی لپ

یئرین دن-یوردون دان ائلمیشدی. آز قالیردی کی، گئسه لر ده کوراوغلونون قورخوسون دان
یاتا بیلمه سین. بو طرف دن ده خوتکار بوتون پاشا لرا، قوشون بؤیوک لرینه فرمان
گؤندرمیشدی کی، کیم کوراوغلونون یا اؤزونو، یا دا باشینی گتیرسه، اونو دونیا

مالین دان قنی ائدسک.
سفر پاشا خوتکار فرمانینی آلن دان سونرا بیر یول آختاریردی کی، بیر تهر

کوروغلونو یوخ ائله سین. ائله هئی اؤز اؤزونه دئییردی: «بو ظالم اوغلو ظالم آخیردا ایشی او
یئری گتیریب چاتدیردی کی، ایستامبولون گؤبیین دن خوتکارین اؤز قیزینی دا گؤتوروب

آپاردی. بیر آز دا کئچسه بونون قاباغینا چیخماق اولمایاساق». سفر پاشا چوخ
گؤتور-بوی دان، مصلحت-مشورت دن سونرا گؤتوروب خوتکارا بئله بیر نامه یازدی

کی: «قوربانین اولوم، کوراوغلونون باشینی گتیرمک تکبتک لیکده هئچ بیر پاشانین ایشی
دئییل. اگر سن کوراوغلونون تلف اولماسینی ایستییرسنسه، حؤکم ائله بوتون پاشا لر

یئربیئردن قوشون چکیب اونون اوستونه یئری سین لر. بلکه بو یول ایله اونو بیزیم
باشیمیزدان ائله یه سن. یوخسا اونون یئددی مین یئددی یوز یئتمیش دلی سی وار کی، هره سی

بیر لشکره برابردیر».
سفر پاشا نامنی بیر قاسیده وئریب خوتکارا گؤندردی، اؤزو ده حاضرلیق

گؤرمه یه باشلدی. او، آرخایین ایدی کی، خوتکار نامنی آلن کیمی پاشا لرا حؤکم
وئرسک. سفر پاشانی دا اونلرین اوستونه سرکرده قویاساق. اوندان سونرا بیر مسلیس



دوزلدیب پهلیوان لری، قوشون بؤیوک لرینی چاغیردی. خوتکارین فرمانین دان اونلری حالی
ائله ییب سونرا دا اؤز نامه سینی اوخودو. ییغیلن لرین هامی سی اونا آفرین دئدی لر.

آشیق سونون دا بو مسلیسده ایدی. بیر طرفده اوتوروب قولق آسیردی. ائله کی،
مسلیس قورتاردی، هامی داغیلدی، سونون دا دوروب پاشانین حضورون دان مورخخس

اولدو. اما فیکیر-خیال اونو گؤتورموشدو. اؤز-اؤزونه دئییردی:
«ئی دیلی-قافیل، بو نئجه اول بیلر کی، من آشیب سونون اولم، آیاغیم دیممیش

یئر، گؤزوم گؤرممیش آدام اولمایا، اما چنلیبئله گئدیب کوروغلونو
گؤرمویم».

بو فیکیر-خیال ایله آشیق سونون سحری ائله دی. دان یئری آغاراندا آیاغا دوردو،
دسترخانینی بئلینه باغلدی، سازینی چینینه سالدی، علینه ده بیر آغاس آلیب یول دوشدو.

آز گئتدی، چوخ دایاندی، چوخ گئتدی، آز دایاندی، یولدا یئل اولدو اسدی، بولقدا منزیل
کسدی، گون لرین بیر گونونده گلیب چارداق لی چنلیبئله چاتدی.

دلی لر کوراوغلویا خبر وئردی لر کی، بس، ارزروم لو سفر پاشانین آشیغی
سونون گلیر.

کوراوغلو قالخیب آشیق سونونون قاباغینا چیخدی. اونون علین دن توتوب هؤرمتیززتله
اؤز یانینا گتیردی. خوش، بئش، اون بئش دن سونرا سوفره آچیلدی. کوراوغلو آشیق

سونونا ائله بیر خوشگلدین ائله دی کی، روزیگارین گؤزو هله بئله خوشگلدین گؤرممیشدی.
آشیب سونون بو قالماقل دوز اون بئش گون بورادا قالدی. یئدی، ایچدی، چالدی، چاغیردی،

دلی لرله گون کئچیردی. اون بئش گونون تامامیندا کوراوغلودان ایزن ایسته دی کی:
- قوچ کوراوغلو، اون بئش گون سنه باش آغری سی وئردیم، ایندی روسخت وئر، گئدیم.

کوراوغلو دئدی:
- آشیق سونون، سن گل گئتمه! قال بورادا بیزیم آشیغیمیز اول!

آشیق سونون دئدی:
- کوراوغلو، من سنین حاقیندا چوخ سؤزلر ائشیتمیشدیم. سنه پیس دئین ده

واردی، یاخشی دئین ده واردی. اما من گؤردوک لریمی گؤردوم. بورادا، سنین
یانیندا قالماق اورایا گئتمک دن چوخ یاخشی دیر. اما بو دؤنوش قال بیلمرم.

من آشیغام، آشیق گرک نمکبهرام اولماسین، یئدیگی چؤریی یاددان چیخارماسین.
من او کیشی نین چؤریینی یئمیشم، سنین یانینا گلمه لی ده اولسام، گرک گئدم،

اوندان هالل لیق آلم.
کوراوغلو دئدی:

- آشیق، سؤزوم یوخدو. گئدیرسن، گئت. اما پاشا لرا، خان لرا بئل باغلما.
منیم ده آتام اؤمرونو، گونونو حسن خانین قاپی سیندا چوروتموشدو، آخیردا

موزدو او اولدو کی، خان گؤزلرینی چیخارتدیردی. ایندی گئدیرسن، گئت، اما ایشدیر، بورایا
گلمیینه گؤره سفر پاشا سنی اینسیدیب ائله سه، دوز قاییدیب گلرسن.

آشیق سونون کوراوغلویا راضی لیق ائله دی. اوندان دؤنوب دلی لرله، نیگار خانیمل
هالل-هوممت ائله ییب یول دوزه لنده دلی مئهتر اونون قاباغینا یهرلی، یوین لی



بیر آت چکدی. آشیق سونون آتا مینمک ایستمه دی. کوراوغلو دئدی:
- مین، آشیق! بو آتی نیگار خانیم سنه باغیشلییر. یهر قاشیندا دا یوز قیزیل

پول وار. اونو دا کولفتینه خرس لیک ائلرسن.
دلی حسن اوزنگینی باسدی، دمیرچیوغ لو اونو دیک گؤتوروب آتین اوستونه

قویدو. آشیق سونون بیر ده دؤنوب نیگار خانیما راضی لیق ائله ین دن سونرا ارزروما
طرف یول باشلدی.

ایندی آشیق سونون ارزروما گئتمکده اولسون، سنه کیم دن خبر وئریم، تئل لی
خانیم دان.

تئل لی خانیم سفر پاشانین باسی سی ایدی. گؤزل-گؤیچک، اؤزو ده ایگید، پهلیوان بیر
قیز ایدی. دئییرلر کی، سفر پاشا قیرخ هاسارلی بیر باغین ایچینده ایمارت تیکدیریب تئل لی

خانیمی اورادا ساخلییردی. بورا ائله بیر یئر ایدی کی، قوش قوش لوغو ایله سکه بیلمزدی. تئل لی
خانیم قارداشی نین بو ایشین دن چوخ نارازییدی، اما دیل ترپدیب اونا بیر سؤز دئیه

بیلمیردی.
گون لرین بیر گونونده تئل لی خانیم اوتورموشدو ائوده. بیر ده کنیزلردن بیری

تنگنفس گلدی کی:
- خانیم، نه اوتورموسان؟ آشیق سونون چنلیبئل دن قوچ کوراوغلونون یانین دان

گلیب. اؤزو ده، دئییرلر، بیر کهر آت گتیریب، بیر کیسه ده قیزیل.
تئل لی خانیم دئدی:

- آ قیز، گئت اونو بورایا چاغیر، بیر آز کوراوغلودان دئسین گؤرک نه تهر
آدامدی. اما ائله گئت، ائله گتیر کی، هئچ کس بیلمه سین. یوخسا قارداشیم بیلر،

دریمیزه سامان تپر.
کنیز بئله بیر سؤزه بند ایدی. سؤز تئل لی خانیمین آغزین دان قورتارمامیش

قاپی دان چیخدی. بیر ساعت کئچمه دی کی، آشیق سونونو گؤتوروب تئل لی خانیمین یانینا
گتیردی.

آشیق سونون تئل لی خانیمی هئچ گؤرممیشدی. ایچرییه گیریب گؤردو، والله بو ائله
بیر گؤزلدی، ائله بیر گؤزلدی کی، آیا دئییر سن چیخما، من چیخیم، سویا دئییر سن
آخما، من آخیم. آشیق سونون سلم وئریب، بیر طرفده اوتوردو. تئل لی خانیم دئدی:

- آشیق، دئییرلر چنلیبئله گئدیبسن، دوغرودورمو؟
آشیق سونون دئدی:

- بلی، خانیم، دوغرودور.
تئل لی خانیم دئدی:

- یاخشی، کوروغلونو گؤردونمو؟
آشیق سونون دئدی:

- بلی، خانیم، گؤردوم. اون بئش گون ده قوناغی اولدوم.
تئل لی خانیم دئدی:

- بیر دانیش، گؤرک او نئجه آدام دیر. بو قدر کی، اونون حاقیندا دانیشیرلر،



دیر، یا دیمز؟
تئل لی خانیمین گؤزل لیگی آشیق سونونو ائله والئه ائلمیشدی کی، سازی آشیریب دئدی:

- تئل لی خانیم، سینمه اوچ خانه سؤز گلیب. ایزین وئر، ازل اونو سؤیلییم، سونرا
کوراوغلودان اوخویوم.

تئل لی خانیم دئدی:
- آشیق، ایزین دیر، اوخو!

تئل لی خانیمین ساوابیندا آلدی آشیق سونون، گؤرک نه دئدی:
بو گونکو مسلیسده بیر گؤزل گؤردوم،

گؤزل لر سفینده سانا یاراشیر.
گئیینیب سال لنان گؤزل لر چوخدو،

ترلن کیمی سوزمک اونا یاراشیر.
توتینی بند ائیلر شیرین دیل لری،

شومشاد بارماق لری، نازیک اللری،
گولبتین ساچی، قارا تئل لری،
تؤکولنده دال گردنه یاراشیر.

درین-درین دریا لری بویلماق،
عرب آت دؤشونه قاتیب قوولماق،

سنین کیمی بیر سئیرانی اوولماق،
سونون دئیر، قوچ اوغلنا یاراشیر.

تئل لی خانیم آشیق سونونون اوغلن دئمک دن کوراوغلویا ایشاره ائلدیگینی بیلیب
دئدی:

- آی آشیق سونون، او قوچ اوغلن کیمدی کی، گلیب منی اوولسین؟
تئل لی خانیمین ساوابیندا آلدی آشیق سونون، گؤرک نه دئدی:

ایلشیبدی چنلیبئلین ائلینده،
دئییل ایشلرینده ناشی کوراوغلو.

میسریقیلینج هماییلدی بئلینده
گئیر هر واخت آل-قوماشی کوراوغلو.

بیر های باسسا، آغیر توپ لر باسی لر،
قانچیرغا دان قان لی باش لر آسی لر،

هر ایچکیده یئتمیش قوزو کسی لر
وئرر آشی، آغ لواشی کوراوغلو.
بیر سیداسی واردی، باشی قوشا پر،

میدانا گیرنده اسرمیش بیر نر،
پاشا لر تیتریر، شاه لر توک تؤکر،

یئتمیش یئددی دلی باشی کوراوغلو.
آشیق سونون بو مسلیسده قالماسا،



شیرین سانین عشق اودونا سالماسا،
تئل لی خانیم، اینان سنی آلماسا،

چکر، ییخار داغی-داشی کوراوغلو.
بون لر بورادا دئییب-ائشیتمکده اولسون لر، سنه کیم دن دئییم، سفر

پاشا دان.
آشیق سونونون قاییدیب گلمیی بیر سویچیم ساعتدا بوتون ارزروما یاییلدی.

شهرده بیر پیچاپیچ دوشدو کی، گل گؤره سن. کیمی دئییر کوراوغلو آشیق سونونا آت
باغیشلییب، کیمی دئییر قیزیل باغیشلییب، کیمی دئییر کند باغیشلییب، کیمی ده دئییر

کی، بس، کوراوغلو ارزرومون پاشا لیغینی آشیق سونونا تاپشیریب. خبر یاییل-یاییل
آخیردا گئدیب سفر پاشایا چاتدی. سفر پاشا سین لی اولوب، سین آتینا میندی. تئز ایکی

نفر آدام گؤندردی کی، گئدیب آشیق سونونو اونون حضورونا گتیرسین لر. آدام لر
اورایا دیدی لر، بورایا دیدی لر، آشیق سونونو تاپا بیلمه دی لر. شهری الک-فلک

ائله دی لر. آخیردا خبردن خبره، خبردن خبره اؤیرندی لر کی، آشیق سونون تئل لی
خانیمین یانیندا دیر. گلیب اهوالتی سفر پاشایا خبر وئردی لر. پاشا غضبین دن

آز قالدی کی، اؤزونو دیدیب داغیتسین. آیاغا قالخیب تئل لی خانیمین منزیلینه گلدی. او
زامان یئتیشدی کی، آشیق سونون کوروغلونو ت`ریفلییر. سفر پاشا غضبینی گیزلدیب

سوروشدو:
- آشیق، هارا گئتمیشدین؟ بو ایکی هفتنی هارادا ایدین؟
آشیق سونون ادب سلمینی یئرینه یئتیرن دن سونرا دئدی:

- پاشا ساغ اولسون، چنلیبئله گئتمیشدیم.
پاشا سوروشدو:

- دانیش گؤرک نه گؤردون، نه ائشیتدین؟ کوراوغلونون اؤزونو گؤره بیلدینمی؟
آشیق سونون دئدی:

- گؤردوم، پاشا ساغ اولسون. ائله بو ایکی هفتنی اونون یانیندا اولموشام.
کوراوغلو چوخ قریبه آدامدی.

سفر پاشا دئدی:
- بیر دانیش گؤرک، نئجه ی`نی قریبه آدامدی؟

آشیق سونون دئدی:
- پاشا ساغ اولسون، من کی کوروغلونو ائله گؤرموشم، اونون سیفت لرینی دیل ایله

دئسم دیلیم اود توتوب یانار. ایزین وئر جاز ایله دئییم.
پاشا دئدی:

- دئ، ساز ایله دئ!
آشیق سونون آلدی، دئدی:

قیراتین اوستونده، دلی لر یانیندا،
داغ لری، داش لری گزر کوراوغلو.

هردن آسیقلنیب، ن`ره چکنده



یاغی لر باغرینی ازر کوراوغلو.
میدانا گیرنده هونر ائلیر.

لئش قالر بیر یاندا، کلله سؤیلیر،
یوز سار گلسه، بیر ترلنا نئیلیر؟

لچین تک هاوادا سوزر کوراوغلو.
مرد میدان دان قاچماییب دیر یاشیندا،

دلی لرین سم گؤرموشم باشیندا،
دوشمنی سیندیریر تر ساواشیندا،
سونون دئیر شیره بنزر کوراوغلو.

سؤز تامام اولدو. پاشا آشیق سونونا دئدی:
- آشیق، دئیه سن کوراوغلو چوخ خوشونا گلیب.

سونون دئدی:
- بلی، پاشام، چونکی مرد آدام دیر. آشیغین دا کی، بو دونیادا سئودیگی شئی

مردلیک دیر، قوچاق لیق دیر.
سفر پاشا آیاغا قالخیب دئدی:

- بیر نئچه گون دن سونرا او مرد دار آغاسین دان آسیلساق. آنساق من سنی
ده اوندان آییرماق ایستمیرم.

سونرا اوزونو یانین داکی آدام لرا توتوب دئدی:
- توتون، سالین زین دانا. ساباه دار آغاسین دان آسارسینیز. سونرا دا باسیمل

دانیشاریق.
سفر پاشا بونو دئییب قاپی دان چیخدی.

ائله او ساعت آشیق سونونو توتوب قول لرینی باغلدی لر. تئل لی خانیم ایسته دی قاباغا
دورسون، آشیق سونون دئدی:

- یوخ، تئل لی خانیم، سن دانیشما. بو منیم سزام دیر، گرک چکم. منه
او کیشی دئمیشدی کی، سفر پاشا بئله ائلیسک. من اونون سؤزونه باخمادیم. آتا لر

دئییب لر کی، اولو سؤزونه باخمایان اولیا-اولیا قالر.
بونو دئییب، آشیق سونون آدام لرین قاباغینا دوشوب قاپی دان چیخدی.

تئل لی خانیم بیلیردی کی، قارداشی نه یووانین قوشودور. بیلیردی کی، بئله ایشلرین
اوستاسی دیر. اؤزو ده ائله ایناددیر، ائله ایناددیر کی، کور کیمی توتدوغون دان ال چکمز. نه

دئدی ائلیسک. اودور کی، هئچ بیر سؤز دئمه ییب گئسنی گؤزله دی. ائله کی هامی یاتدی، سسسمیر
کسیلدی، ال-آیاق چکیلدی، آیاغا دوروب بیر دست پهلیوان پالتاری گتیردی، آلت دان

گئیینیب اوست دن قیفیللندی، اوست دن گئیینیب آلت دان قیفیللندی،قیلینج قورشاندی، نیزه
آسدی، امود گؤتوردو، هامان گوندوزکو کنیزی چاغیریب تاپشیرما لی سینی تاپشیردی، اؤز

یئرینده یاتیرتدی، اؤزو قاپی دان چیخیب یول دوزلدی. دالدا کوچه لرله بیرباش زیندانین
قاپی سینا گلدی. باخدی کی، قاپیدا ایکی کئشیکچی وار. کئشیکچی لردن بیری اونو گؤروب

سسلندی:



- آدام، کیمسن؟ دایان!
تئل لی خانیم سسینی یوغونلدیب دئدی:

- گل بورایا، دئییم کیمم.
کئشیکچی یاخینا گلسک تئل لی خانیم اونون تپه سین دن بیر امود ایلیشدیریب سردی

یئره. او بیری کئشیکچی ایشی بئله گؤرنده سس-کوی سالماق ایسته دی. تئل لی خانیم ماسال
وئرمه ییب اونون باشی نین اوستونو آلدی، دئدی:

- من قوچ کوراوغلویام، سینقیرینی چیخارتسان، دیلینی بوینونون آردین دان
چیخاردارام. دئ گؤروم، آشیق سونون هاردا دیر؟

کئشیکچی اونون آیاق لرینا ییخیلیب، باشلدی یالوارماغا کی:
- سنه قوربان اولوم، آغا کوراوغلو. بیر بؤیوک اوشاغیم وار، منه یازیغین

گلسین. باخ، آشیق بودور، بورادا زین داندا دیر. نه بویورورسان ائلییم.
تئل لی خانیم دئدی:

- دور، قاپینی آچ، اونو بورایا گتیر!
کئشیکچی تئز دوردو، زیندانین قاپی سینی آچیب آشیق سونونو چاغیردی.

ائله کی، آشیق سونون چیخدی، تئل لی خانیم کئشیکچییه دئدی:
- من آشیق سونونو اؤزومله چنلیبئله آپاریرام. اما شهرده آدام

قویورام. پاشایا دئیرسن کی، ائشیدم بیلم، تئل لی خانیما گول دن آغیر بیر سؤز
دئییب، تورپاغینی توربا ایله داشیتدیرارام. سن ده سحر آچی لنا کیمی های-کوی سالسان،

اؤزونو اؤلموش بیل.
بونو دئییب، تئل لی خانیم آشیق سونونو گؤتوروب گؤزدن ایتدی. یئنه ده دالدا

کوچه لرله گتیریب اونو اؤز منزیلینه چیخارتدی. آشیق سونون باخدی کی، بو تئل لی خانیم
ایمیش. اونون بو ایگیدلیگینه مات-متتل قالدی. تئل لی خانیم دئدی:

- آشیق سونون، سن بیر نئجه گون بورادا قالسیسان. ائله کی، آرا سویودو، سؤزسؤهبت
کسیلدی، من سنی چن لی بئله، کوراوغلونون یانینا گؤندره جه یم. هله لیک

بورایا گل!
بونو دئییب، تئل لی خانیم اونو اؤز منزی لی نین آلتین داکی زیرزمییه آپاردی.

آشیق سونون زیرزمیده قالسین، تئل لی خانیم دا اؤز اوتاغیندا، سنه کیم دن
خبر وئریم، کئشیکچی دن.

ائله کی سحر آچیلدی، کئشیکچی دوروب باشینی یول-یول اؤزونو یئتیردی سفر
پاشایا کی:

- نه اوتورموسان؟ گئسه کوراوغلو گلیب بیزی قیریب چاتدی، زین دانی سیندیریب آشیق
سونونو آپاردی. اؤزو ده دئدی کی، سفر پاشا تئل لی خانیما گول دن آغیر بیر سؤز دئسه،

گلیب شهرین یئرینده تورپ اکه جه یم.
سفر پاشا امر ائله دی، قوشون آتلندی. دئ او یول، بو یول، کوراوغلو هارادایدی؟

سفر پاشانین دردی بیر ایدی، اولدو یوز. دوشدو قارین آغری سینا کی، ایشدی، ایندی خوتکاردا
حؤکم چیخینسا، پاشا لر گلینسه، کوراوغلو ارزرومون اوستونه گلسه، من نه



ائله یه جه یم؟
ایندی سفر پاشانی قارین آغری سیندا قویاق، گؤرک آشیق سونونون ایشی نئجه اولدو؟

ائله کی، آرا دان بیر نئچه گون کئچدی، آرا ساکیتلشدی، گئسه لرین بیرینده کنیز
گلدی آشیق سونونون یانینا کی:

- دور، تئل لی خانیم سنی چاغیریر.
آشیق سونون دوردو آیاغا. کنیز قاباقدا، آشیق سونون دالدا، آغاس لرین آراسی

ایله گلیب چاتدی لر چؤل داروازاسینا. آشیق سونون باخدی کی، تئل لی خانیم یئنه ده
پهلیوان پالتاریندا بورادا دایانیب. سونون سلم وئردی.

تئل لی خانیم دئدی:
- آشیق سونون، دانیشماق واختی دئییل، آتا مین!

بو سؤزده کنیز آتی چکدی آشیق سونونون قاباغینا. تئل لی خانیم اونو آتا
میندیریب دئدی:

- من دن قوچ کوراوغلویا سلم یئتیررسن. دئیرسن کی، بون دان سونرا بئش
اؤزون دن دئینده، بیر ده بیزدن دئسین.

بونو دئییب، تئل لی خانیم آتا بیر قیرمانس چکدی. آت آشیق سونونو گؤتوردو.
سرین هاوا، آیلی گئسه. آت ائله بیل کی، کولک دن قاناد تاخیب اوچماغا باشلدی.

آت آز گئتدی، اوز گئتدی، داغ آشدی، دره کئچدی، دوز گئتدی، اوچ گونلوک یولو بیر گونه
کسیب، آشیق سونونو چنلیبئله یئتیردی.

کوراوغلو چنلیبئلین یول باخارین داکی آغقایادا دوروب اطرافی گؤزدن
کئچیریردی. بیر ده باخدی کی، اوزاق دان بیر آتلی ائله گلیر، ائله گلیر لئی کیمی. کوراوغلو

دلی لره دئدی:
- بو آتلی کیمدیسه چنلیبئله گلیر.

دلی حسن دقتله باخیب دئدی:
- کوراوغلو، بو ارزروم لو آشیق سونون دور.

کوراوغلو دئدی:
- من بیلیردیم او گلسک. دورما، دلی لردن گؤتور، اونون قاباغینا چیخ!

غرض، آشیق سونونو کوراوغلونون یانینا گتیردی لر.
کوراوغلو سوروشدو:

- آشیق سونون، نه یاخشی؟
سونون دئدی:

- کوراوغلو، سوروشما! من چوخ یئرلر گزیب، چوخ آدام لر گؤرموشم. چوخ
اوستا لر آغزین دان چوخ سؤزلر ائشیتمیشم. اما سنین منه دئدیک لری نین میسلیبرابری

تاپیلماز. سنین سؤزلرین دوغرو چیخدی، کوراوغلو! سفر پاشا منی توتدوروب
زین دانا سالدیردی. دارا چک دیرمک ایستییردی.

کوراوغلو دئدی:
- بس سنی کیم قورتاردی؟



سونون دئدی:
- کوراوغلو.

دلی لر هامی سی متتل قالدی.
کوراوغلو دئدی:

- آشیق، نئجه کوراوغلو؟ او کوراوغلو کیم دیر؟
آشیق سونون اهوالتی دانیشدی.

دلی لر هامی سی تئل لی خانیمین بو ایگیدلیگینه آفرین دئدی لر.
نیگار خانیم دئدی:

- آشیق، او تئل لی خانیم کی، بو قدر ایگیددیر، بیر دانیش گؤرک سیر-سیفتی نئسه دیر؟
باری بیر گؤزل لیگی، زادی دا وارمی؟ یوخسا سیر-سیفتده ده کوراوغلویا اوخشاییر؟

آشیق سونون دئدی:
- نیگار خانیم، من کی تئل لی خانیمدا او گؤزل لیگی گؤرموشم، اونو دیلله ت`ریف

ائلمک اولماز. ایزین وئرسن سازل دئیرم.
دلی لر هامی سی سسلندی لر کی:

- دئ آشیق، دئ گلسین!
آشیق سازی باسدی دؤشونه. دئدی:

ارزرومون کنارین دان کئچنده،
آقوشقا دان گؤردو منی، کوراوغلو!
کنیزین گؤندردی، کسدی یولومو،
قایتاریب اوتاغا سالدی، کوراوغلو!

بیر مینا گردن لی، دورنا بوغازلی،
بیر آلما یاناق لی، بیر شهل گؤزلو،
توتی دانیشیق لی، قومرو آغیزلی،

شیرین دیلی سانیم آلدی، کوراوغلو!
دئمه کی، سونونون سؤزو یالن دیر،

هوری دیر، پری دیر، نه سوره سان دیر؛
دئدیم کی، کوراوغلو گؤزل آلن دیر،

سؤزوم دن خوشلندی، گولدو، کوراوغلو!
ائله کی، سونون سؤزونو قورتاردی، بیردن ائله بیل کی، بوینونون آردینا بیر آغیرلیق

چؤکدو. دینمز-سؤیلمز باشی سینه سینه طرف اییلدی.
کوراوغلو سوروشدو:

- آشیق، سنه نه اولدو؟
سونون ائله بیل یاتمیشدی، آییلدی. دئدی:

- کوراوغلو، من چوخ وئسگلمز آدام ایمیشم. من اؤز باشیمی گؤتوروب
گلدیم، قیزی قویدوم، قالدی او کمفورستین علینده.

کوراوغلو سوروشدو:



- نه کمفورست! کمفورست کیم دیر؟
سونون دئدی:

- سفر پاشا. او تئل لی خانیمی ساغ قویمایاساق.
سونرا دا اهوالتی دانیشدی کی، سفر پاشا اونا نئجه حده-قورخو گلیرمیش.

کوراوغلو گئتدی فیکره. دلی لری ده فیکیر گؤتوردو.
نیگار خانیم اوزونو کوراوغلویا توتوب دئدی:

- کوراوغلو، هله ایندییه کیمی من سن دن هئچ بیر خاهیش ائلممیشم. ایندی
سن دن بیر شئی ایسته یه جه یم. گرک سؤزومو یئره سالمایاسان.

دلی حسن کوراوغلویا ماسال وئرمه ییب دئدی:
- نیگار خانیم، بو نه سؤزدور سن دئییرسن! سنین سؤزونو کیم یئره سال

بیلر؟ سن سؤزونو دئ، بیز سانل-باشل یئرینه یئتیرریک.
نیگار خانیم دئدی:

- گرک تئل لی خانیمی سفر پاشانین چنگه سین دن قورتاریب، چنلیبئله
گتیرسینیز.

دلی لر هامی سی نیگار خانیمین بو سؤزونه اهسن دئدی لر.
کوراوغلو دئدی:

- نیگار خانیم، ائله من ده بو فیکیرده یم. ائله ایگید، قیزی اورادا قویماق
اولماز، آخیر باشی پاشا اونو تلف ائلیسک. او گرک چنلیبئله گله.

کوراوغلو های ووردو دلی لر هامی سی ییغیلدی اهوالتی اونلرا دانیشدی. سونرا دا
سازینی دؤشونه باسیب دئدی:
ایگید دلی لریم، خبردار اولون،

بو گون بیر تدبیره گلمک گرک دیر.
ارزروم قیزین دان خبر گلیبدی،

متلبی آنلییب بیلمک گرک دیر.
چیخین قووغاسینا پاشانین، بیین،

ظالم موخننتین قددینی ایین!
مرد ایگید بوینونا گؤتورمز دئیین،

دوشمنی دونیا دان سیلمک گرک دیر.
چنلیبئله خبر گلمز بوشونا،

بو ایش گلمز او پاشانین خوشونا،
قوچ کوراوغلو لچک اؤرتمز باشینا،

دوشمن قاباغیندا گولمک گرک دیر.
سؤز تامام اولدو. کوراوغلو علینی اوزادیب بیر باده دول دوردو، سونرا اوزونو

دلی لره توتوب دئدی:
- دئیین گؤروم، کیم بو بادنی ایچیب تئل لی خانیمی گتیرمه یه گئدسک.

دلی لرین هره سی بیر یئردن قیشقیردی کی:



- من، من...
کوراوغلو دئدی:

- بو سفر آیری سفره بنزمز. تئل لی خانیمی گتیرمه یه ائله آدام
گئتمه لی دیر کی، اؤزو اوندان گوس لو اول، قوت لی اول، ایگید اول.

دلی حسن آیاغا دوروب دئدی:
- کوراوغلو، ایزین وئرسن تئل لی خانیمی گتیرمه یه من گئدرم.

کوراوغلو دئدی:
- یوخ، دلی حسن، سنی چنلیبئل دن کنارا قویا بیلمرم. بلکه ائله بیر ایش

اولدو کی، من ده گئتمه لی اولدوم. اوندا چنلیبئل باش سیز قالر. ایش بئله اولندا
دمیرچیوغ لو یئرین دن دوردو، بادنی کوراوغلودان آلیب ایچدی، دئدی:

گؤتوروب، بئلیمهقیلینج باغلییب،
ایزین وئرسن، ارزروما گئدرم،

یاغی دوشمن غضبین دن قورخمارام،
ایزین وئرسن، ارزروما گئدرم.
آختارارام دوشمن لری سئچرم،

باش لرینی یارپیز کیمی بیچرم،
مرد یولوندا باش دان، جاندان کئچرم،

ایزین وئرسن، ارزروما گئدرم.
دمیرچیوغ لو، آخیتسا لر قانیمی،

قوچ ایگیده قوربان دئدیم سانیمی.
آلیب گتیررم تئل لی خانیمی،

ایزین وئرسن، ارزروما گئدرم.
کوراوغلو دمیرچیوغ لونون دئدیک لرینه هوش-گوشل قولق آسدی. ائله کی سؤز

تاماما یئتدی، کوراوغلو سازی آلیب دئدی:
اوسا-اوسا داغ باشیندا

یئل تکی اسدیگین وارمی؟
هئچ تک-تنها بو چؤل لرده
اوردولر باسدیغین وارمی؟

میزراغی نین اوسون سالل،
دوشمنه دئمه «ئی والل».

هر طرف دن بئش-اون کلله
هئچ کسیب آسدیغین وارمی؟

موخننت اؤزون اؤینده،
بنفشه بوینون اینده،

شئشپر قال خانا دینده،
یهردن آشدیغین وارمی؟



نامرد سیررینی بیلنده،
موخننت اوزه گولنده،

یاغی دوشمن گوس گلنده،
میدان دان قاچدیغین وارمی؟

کوراوغلو کئچیب سانین دان،
موخننت اؤتمز یانین دان،

اوووسنان دوشمن قانین دان
دولدوروب ایچدیگین وارمی؟

دمیرچیوغ لو دئدی:
- یوخ، کوراوغلو، دئدیگین سیفت لرین هله هئچ بیری منده یوخدو. آنساق تئل لی

خانیمی گتیرمه یه من گئده جه یم.
کوراوغلو دلی لردن سوروشدو:

- نه دئییرسیز؟ گئده بیلر، یا یوخ؟
دلی لر یئربیئردن دئدی لر کی:

- گوس لودور. قوت لی دیر. آنساق هله تزه دیر. داوا-دالش گؤرمه ییب. برکبوشا
دوشمه ییب.

کوراوغلو های ووردو، قیراتی یهرله دی لر. آیاغا دوروب بیر آلما گؤتوردو.
ساپلق طرفینه بیر اوزوک تاخیب دمیرچیوغ لونون باشینا قویدو. قاییدیب آتا میندی.

سؤو لنا گتیریب، بیر او باشا سوردو، بیر بو باشا سوردو. یای-اوخو چیلله یه میندیریب
دمیرچیوغ لونون باشین داکی آلمایا دوز قیرخ اوخ آتدی. اوخلرین هامی سی بیرجه-بیرجه

اوزوگون هالقاسین دان کئچدی.
دلی لر، نیگار خانیم، آشیق سونون - هامی سی دوروب باخیردی. دمیرچیوغ لو نه

بیرجه دفعه گؤزونو قیرپدی، نه یئرینده قیمیل داندی، نه ده رنگی قاچدی. نئجه
دایانمیشدی، ائله سه ده آخیراسان دایاندی.

کوراوغلو آتدان دوشدو. دمیرچیوغلونو قوجاقلییب اوزون دن، گؤزون دن
اؤپدو. کؤن لو هاوالندی، اوریی سوشدو، آلدی گؤرک نه دئدی:

دلی لر ایچینده بل لی ایگیدسن،
گؤردوم سینایاندا مردانا سنی،

شست ایله دایاندین میدان ایچینده،
بنزتدیم آلی سی ترلنا سنی.

چنلیبئل دئدیگین داغ لر دامانی،
موخننت لر گلسه چکر آمانی،

باشیندا نیشانه آلدیم آلمانی،
قورخوتمادی هدف، نیشانا سنی.

نامردلری اویلق لردان کؤچورتدوم،
یاغی دوشمان لرا زهر ایچیرتدیم،



اوزوک هالقاسین دان قیرخ اوخ کئچیرتدیم،
ترپنن گؤرمدیم بیر یانا سنی.

قیرپینمادی گؤزون، قاچمادی رنگین،
عالمه یایی لر ساواشین، سنگین،

آللم خراسینی هیندین، فیرنگین،
گؤندررم ایرانا، تورانا سنی.

چنلیبئل باشیندا مسلیس-قورولسون،
خان لرین، بی لرین بوینو وورولسون،

گل ایلش، مئی ایچک، کئف لر وورولسون،
کوراوغلو چاغیریر دؤورانا سنی.

کئف مس لی سی باشلندی. آشیق سونون اورتایا گیردی. یئدی لر، ایچدی لر، چالدی لر،
اوینادی لر. کئف لر دورولدو، داماغ لر سازالدی. کوراوغلو آیاغا دوروب دئدی:

- ایندی ایزین دیر، اوغلوم، گئت یاراقلن!
دمیرچیوغ لو گئتدی،قیلینج، قالخان، سیدا، گورز، توپپوز گؤتوردو، کوراوغلونون
یانینا قاییتدی. کوراوغلو گؤردو دمیرچیوغ لو او قدر یاراق گؤتوروب کی، آلتیندا

ترپنه بیلمیر. آلدی گؤرک نه دئدی:
دمیرچیوغ لو، ارزروما گئدیرسن،

ارزروم دئدیگین گؤله نیسبت دیر.
چوخ یاراق گؤتورمک باشا بلدی،

قیلینج هماییلدی، بئله نیسبت دیر.
سؤیلییم سؤزلریم ائیله دیلزبر،

شیرین نسیهتیم قیل سیندفتر:
ایگیده لزیمدی گورز، قالخان، شئشپر،

سیدا بیر بوینوزلو کله نیسبت دیر.
کوراوغلو تک دوشمان لری سسلمک،

های دئینده یاغی اوسته قصد دئمک،
آرپا وئریب جاندان عزیز بسلمک،
عرب آت دئدیگین یئله نیسبت دیر.

دمیرچیوغ لو ائله بیلیردی کی، ایگیدین یاراغی نه قدر چوخ اولسا، بیر او قدر
یاخشی دیر. کوراوغلونون بو سؤزون دن سونرا دمیرچیوغ لو یاراق لرین هره سین دن بیرینی

گؤتوروب قالنینی یئره قویدو. اوندان سونرا گئدیب اؤز زنسیرینی ده گؤتوروب بئلینه
باغلدی، گلدی. کوراوغلو دئدی:

- اوغلوم، آتلرین هانسینی مینمک ایستییرسن، گئت، مین!
دمیرچیوغ لو گئتدی، تؤوله دن عرب آتا چکدی، یهرله دی، دلی لرله، نیگار

خانیمل، آشیق سونونل سالماتلشیب آتا میندی، کوراوغلونون قاباغینا گلدی.
کوراوغلو دئدی:



- اوغول، ایندی قولق آس، سنه آخیر سؤزلریمی دئییم.
آلدی کوراوغلو گؤرک نه دئدی:

ارزرومون بازارینا واراندا
مقامدا دوشمانی آتماغین گرک.

گؤردون کی، متلبین باشا وارمادی،
عرب آت یالینا یاتماغین گرک.

ایگید گرک میدان آچا، دوز دورا،
دوشمان قاباغیندا بیغینی بورا،

آیاق لرین اوزنگییه برک وورا،
شئشپری شئشپره چاتماغین گرک.

ایگید اولن نئی لر اللینی، یوزو؟
نامردین داوادا دؤرد اولر گؤزو.

بودو کوراوغلونون، اوغول، بیل، سؤزو،
او تئل لی خانیمی تاپماغین گرک.

ائله کی سؤز تامام اولدو، دمیرچیوغ لو کوراوغلو ایله ده هالل-هوممت ائله ییب،
ارزروما طرف یول باشلدی. نئچه مدت یول گئدن دن سونرا ارزرومون داغ لرینا

چاتدی.
بیر طرف دن اؤزو یامان یورولموشدو، بیر طرف دن ده آت آس ایدی. باخدی کی،

بورادا یاخشی بیر بولق وار. آتدان دوشوب، علینی-اوزونو یودو. آتی اوتا بوراخدی، اؤزو
ده بیر طرفده دیرسکلندی کی، بیر بالسا دینسینی آلسین. بو دیرسکلنمکله

دمیرچیوغلونو یوخو آپاردی. بیر واخت اویاندی کی، هر یعنی سیس-دومان بوروگوب، عرب
آت دا یوخ دور. او یانا آت، بو یانا آت، ائله بیل کی، آت بیر پارچا چؤرک اولوب گؤیه چکیلدی.

گؤتوردو دمیرچیوغ لو گؤرک نه دئدی:
عرب آت گئتدی علیم دن،

عرب آتی من ایسترم.
آیری دوشموشم ائلیم دن،

عرب آتی من ایسترم.
بننا سیز هؤرگو هؤرولمز،
تبیب سیز خسته دیریلمز،

باخارام هئچ یان گؤرونمز،
عرب آتی من ایسترم.

دمیرچیوغ لونون بو واختی
ایگیدم، ایسترم باختی،

یاد اؤلکه دی، دوشمان چوخدو،
عرب آتی من ایسترم.

دمیرچیوغ لو داغی الک-فلک ائله دی، الدن-آیاق دان سالدی، آتی تاپا بیلمه دی کی،



بیلمه دی. اوریی قوبار ائله دی، دئدی:
دونیادا هئچ ایگید یوخسول اولماسین،

یوخسوللوق ایگیده یامان آد اولو،
هر کسین کی، واری-دؤولتی اولسا،

لذت چکر، دهانیندا داد اولو.
وارلی، کاسیب بو دونیا دان کؤچرلر،

یاخشینی، یامانی گؤروب سئچرلر،
وارین اولسا گلیب یئیر، ایچرلر،

یوخسول اولسان قوهوم-قارداش یاد اولو.
دمیرچیوغ لو، ایگید چوخدو دونیادا،
آرتدی دردیم، اولدو حددن ضیادا،

یاخشی آت مینن لر قالسا پیادا،
داش دوشر باشینا، اؤمرو باد اولو.

دمیرچیوغ لو داغدا گزه-گزه آخیردا بیر قایانین دیبینده بیر ناخیرچییا راست
گلدی. آلدی، گؤرک، ناخیرچی دان عرب آتی نئجه خبر آلدی:

باشینا دؤندوگوم، ناخیرچی قارداش،
منیم عرب آتیم گؤردونمو اول؟

مرد ایگیدین آتی جاندان عزیزدی،
منیم عرب آتیم گؤرونمو اول؟

آلدی ناخیرچی:
باشینا دؤندوگوم مرد، ایگید اوغلن،
سنین عرب آتین من داغدا گؤردوم،

قوچ ایگیدلر قالماسین لر پیادا،
سنین عرب آتین من داغدا گؤردوم.

آلدی دمیرچیوغ لو:
یئنه تزه لندی قلبیم یاراسی،

گؤزومه گؤرونمور داغ لر آراسی،
ایگیدین آتی دیر سیرپاراسی،

منیم عرب آتیم گؤردونمو اول؟
آلدی ناخیرچی:

آدین ندیر سنین، هاردان گلرسن؟
سومردلرین کؤنول پاسین سیلرسن،

گزسن عرب آتی تاپا بیلرسن.
سنین عرب آتین من داغدا گؤردوم.

آلدی دمیرچیوغ لو:
دمیرچیوغ لو دولنیبدی ائللری،



مسکن ائله ییبدی چنلیبئل لری،
آرادا ایشلییر دوشمان تئل لری،

منیم عرب آتیم گؤردونمو اول؟
آلدی ناخیرچی:

مرد ایگید، کؤنلونه گلمه سین گومان،
دوشمان لر علین دن چکرلر آمان،

آیازییار اطراف، چکی لر دومان،
سنین عرب آتین من داغدا گؤردوم.

ائله تزه سه سؤز تامام اولموشدو کی، بیردن کولک باشلدی. بیر سویچیم ساعتدا
دومان داغیلیب گئتدی، اطراف آیازیدی. دمیرچیوغ لو عرب آتی تاپیب میندی. گون ایی لنه

بیر آز قالمیش اؤزونو ارزروما یئتیردی. باخدی کی، شهرین کوچه لرینده هئچ آدام
گؤرونمور. ائله بیل کی، شهر یئرین دن کؤچوب. کوچه لرده گزه-گزه بیر آدام

آختاریردی کی، کاروانسارانی سوروشسون، بیر ده گلیب بیر میدانا چیخدی. باخدی کی،
شهرین بوتون آدامی بورادادی. والله بورادا او قدر آدام وار، او قدر آدام وار

کی، ینه آتسان یئره دوشمز. آتا بیر مهمیز ووروب آدام لرا یاخینلشدی. اوزنگییه
قالخیب باخدی کی، آدام لر اوتوران اوتوروب، دایانان دایانیب، اورتا لیقدا دا

سوپورگچی لر میدانی سولییب، سوپوروب سلیقه یه سالیرلر.
بیر قوجا کیشی دن سوروشدو کی:

- عمی، بورادا نه وار، ساماات نیه ییغیلیب؟
قوجا بیر آلت دان یوخاری دمیرچیوغ لویا باخیب دئدی:

- گؤرونور کی، قریبسن.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- بلی، قریبم. اوزاق یئردن گلنم.
قوجا دئدی:

- بورا سفر پاشانین پهلیوان میدانیدی، بال! اؤزونه گوونن پهلیوان لر
آرادابیر گلیب بو میداندا پاشانین پهلیوان لری ایله گولشیرلر. ایندی اربیستان دان

بیر تزه پهلیوان گلیب، بو گون قارا پهلیوانل گولشسک؛ اودور کی، ساماات
تاماشایا ییغیلیب.

دمیرچیوغ لو باخدی کی، مئیدانین باشیندا ایکی دنه تاخت قورولوب، اطرافیندا دا
یاراق لی-یاساق لی پهلیوان لر کئشیک چکیرلر. اما تاخت لردان بیری نین قاباغینا ایپک

پرده چکیلیب.
قوسا دان سوروشدو:

- بس او تاخت لر نیه قورولوب؟
قوجا دئدی:

- او آچیق تاخت کی گؤرورسن، او، سفر پاشانین تاختی دیر. او بیری ده کی، قاباغینا
پرده چکیلیب، پاشانین باسی سی تئل لی خانیم اوچون دور. بیر نئجه گون بون دان قاباق



چنلیبئل لی کوراوغلو گلیب زین دانی داغیدیب، کئشیکچی لری اؤلدوروب، پاشانین آشیغینی
قاچیردیب. تئل لی خانیمی دا چوخ آختاریب، تاپا بیلمه ییب. ایندی او گون دن پاشا تئل لی

خانیمی اؤز یانینا کؤچوروب، بیر دقیقه گؤزون دن کنارا قویمور کی، قیز قوشولوب
قاچار.

قوجا هله سؤزونو تاماملمامیشدی کی، بیردن تبیل-دؤهول وورولدو.
قوجا دئدی:

- اودور، باخ، پاشا گلیر. ایندی باشلناساق.
دمیرچیوغ لو باخدی کی، بودور بیر دسته آدام قاباق لریندا دا پاشا تاختا

طرف گلیرلر. بلی، پاشا گلیب اؤز یئرینده ایلشدی. پاشانین آدام لری دا هره سی بیر
طرفده قرار توتدولر. آرا دان بیر آز کئچمه دی کی، یئنه ده تبیل دؤهول وورولدو.

قوجا دئدی:
- بو دا تئل لی خانیمدی.

دمیرچیوغ لو باخدی کی، تئل لی خانیم قیرخ اینسبئل قیزین آراسیندا میدانا
قدم قویدو. او دا کئچیب اؤز تاختیندا، پرده نین دالیندا ایلشدی.

یئنه ده تبیل-دؤهول وورولدو. دمیرچیوغ لو باخدی کی، اون نفر پهلیوان بیر
یئکه شئیی سورویه-سورویه گتیریرلر.

قوسا دان سوروشدو کی:
- بو ندی بئله بون لر سوروگورلر؟

قوجا دئدی:
- بو، قارا پهلیوانین امودودور. کیم قارا پهلیوانل قاباقلشماق ایسته سه،

گرک قاباقسا اونون امودونو یئردن قال دیرا. اگر قال دیرا بیلدی، قارا پهلیوان
اونون مئیدانینا چیخار، یوخ، اگر قال دیرا بیلمه دی، اوندا ائله بو باش دان قارا

پهلیوانین علی نین آلتین دان کئچیب، اونا هلقبگوش اولر.
بلی، پهلیوان لر قارا پهلیوانین امودونو گتیریب، مئیدانین اورتاسیندا یئره

قویدولر.
عرب پهلیوان میدانا چیخدی، بیر او باشا گردیش ائله دی، بیر بو باشا گردیش

ائله دی، گلیب امودون دسته سین دن یاپیشدی. بیر گوس وئردی، قال دیرا بیلمه دی، ایکی گوس
وئردی، قال دیرا بیلمه دی، اوچونسوده دیزینی یئره قویوب بیر ن`ره چکدی، امودو قالدیریب

چینینه آلدی. تبیل دؤهول وورولدو. قارا پهلیوان میدانا چیخدی.
دمیرچیوغ لو باخدی کی، بو بیر یئکپر، کله-گؤتور آدامدی، اوز-گؤزون دن

زهم یاغیر. قارا پهلیوان گلیب عرب پهلیوانا ال وئردی. اوندان آرا آچیلدی، کوشتو
باشلندی. قارا پهلیوان یامان گوس لو، هم ده یامان اییار ایدی. بیر او یانا

چکیشدی لر، بیر بو یانا چکیشدی لر، بیردن قارا پهلیوان یئره ییخیلیب، عرب پهلیوانی
باشی نین اوستون دن آشیردی، یئری ووروب، سینه سینه چؤکدو.

هر یئردن آفرین سداسی گؤیه بولند اولدو. سفر پاشا یئرین دن دوروب
قیشقیردی:



- منی ایسته ین، قارا پهلیوانا خلت!
هر طرف دن قارا پهلیوانا خلت وئردی لر. عرب پهلیوان قارا پهلیوانین

علی نین آلتین دان کئچیب، اونا هلقبگوش اولدوغو. ایشی بئله گؤرنده دمیرچیوغ لو آتا
بیر تازیانه چکیب دوز مئیدانین اورتاسینا سوردو. امودون یانین دان کئچنده ال

آتیب، اونو یئردن دیک قالدیردی، باشی نین اوستونده هرله ییب ائله توللدی کی، امود یئره
دوشوب دسته سینه قدر تورپاغا قویلندی.

سس-کوی قالخدی. دمیرچیوغ لو آتی بیرباش سفر پاشانین قاباغینا سوردو.
آشیریلیب دوشدو، آتا تاختا یانین داکی دیره یه باغلییب دئدی:

نره چکیب من میدانا گیرنده،
وارمی میدانیما گله پهلیوان؟..

توتوب کمرین دن چالندا یئره
منیم زربی-دستیم بیله پهلیوان؟..
منم شیری-نر تک میداندا گزن،

خیشم ایله دوشمانین باغرینی ازن،
تولک ترلن کیمی هاوادا سوزن،
سونرا یاخان کئچر اله، پهلیوان!..
دمیرچیوغ لو، من یاراغا دولرام،

آس قورد کیمی دوشمان اوسته اولرام،
قیلینج چکسم، لئش-لئش اوسته قالرام،

دؤندررم آل قانی سئله، پهلیوان!..
قارا پهلیوان دمیرچیوغ لونون بو ایشین دن آسیقلنیب میدانا گیردی. تبیل

وورولدو، آرا آچیلدی، کوشتو باشلندی. ایکی سی ده قیزمیش نر کیمی بیر-بیرینه گیریشدی لر.
قارا پهلیوان گؤردو یوخ، هریف چوخ قوت لی دیر. ایش گوسه قالسا بیر شئی ائله یه

بیلمیسک. اودور کی، اییارلیغا باشلدی. بیردن دیزینی یئره قویوب دمیرچیوغلونو دا
باشین دان آشیرماق ایسته دی. آنساق نه قدر گوس وئردی، بیر شئی چیخمادی. ائله بیل کی،

دمیرچیوغ لو یوز ایللیک بیر آغاس اولوب یئره کؤک آتمیشدی. قارا پهلیوان ائله بیر اونو
باساردی کی، بیر تهر یئردن قالخیب، اؤزونو اونون علین دن قورتاردی.

دمیرچیوغ لو گولدو. دئدی:
ایکی لکه بیر مس لیسه واراندا،

او مس لی سین حالی پریشان اولو.
بیر قوچ ایگید بیر میداندا تاپیلسا،

بزنر او میدان، زرنیشان اولو.
سرچه یه باخ، قاراقوشا دون بیچر،

مرد ایگیدلر دولو باده لر ایچر،
نامرد آدام داوا گونونده قاچار،

گئدر دالدا لردا پهلیوان اولو.



دمیرچیوغ لویام، قورخمارام مرددن،
تولکو دئیر: آسلن قووارام یورددان،
بیر کئچی قاچیبان قورتولسا قورددان،

باخار بوینوزونا کرگه دان اولو.
سؤز تامام اولدو. یئنه ده میدان قیزیشدی. دمیرچیوغ لو بو دفعه ماسال

وئرمه ییب، اونون کمرین دن یاپیشدی. دیزینی یئره قویوب ائله بیر ن`ره چکدی کی،
تبیلین دؤهولون سسی باتیل اولدو. قارا پهلیوانی دیک گؤتوروب یئره ووردو. اهسن،
آفرین سسی میدانی بورودو. سفر پاشا دمیرچیوغلونو حضورونا چاغیردی. سوروشدو

کی:
- پهلیوان، دئ گؤروم کیمسن؟ کیمین پهلیوانیسان؟ بورایا نیه گلمیسن؟

دمیرچیوغ لو گؤزلرینی دولندیریب، بیر دفعه تئل لی خانیما باخدی، دئدی:
قالخیب چنلیبئل دن، دوشموشم یول،

ارزرومون بازارینا گلمیشم،
اسل کؤینیینی گئییب اینیمه،

سنگ-سیدالین گوزارینا گلمیشم.
سفر پاشا دئدی:

- سنین آشیقلیغین دا وار ایمیش کی.
دمیرچیوغ لو سفر پاشایا ساواب وئرمه دی. بیر ده تئل لی خانیما طرف باخیب

دئدی:
ایلشمیشدیم اوردا، صحبتین کئچدی،

قالخدی کؤنول قوشو، دولو مئی ایچدی؛
تئل لی خانیم، سدان گلدی، یئتیشدی،

سن گؤزلین ایلقارینا گلمیشم.
تئل لی خانیم متلبی آنلدی. بیلدی کی، بو چنلیبئل دن گلندی. آنساق کیم

اولماغینی بیلمه دی. بیلمه دی کی، کوراوغلو اؤزودور، یا اونون دلی لرین دن دیر. بورادا
دمیرچیوغ لو آلدی اوچونسو خاننی، دئدی:

دمیرچیوغ لویام، یالن گلمز دیلیمه،
موخننت یاپیشار چتین علیمه،
میسریقیلینج باغلمیشام بئلیمه،
ترلن لرین تاوارینا گلمیشم.

تئل لی خانیم بیلدی کی، بو، کوراوغلو دئییل، اونون دلی لرین دن بیری دیر. اما
باخدی کی، کیم اولور-اولسون، کیشی نین نه قوچاق لیغینا، نه ده گؤزل لیگینه سؤز اول بیلمز.

سفر پاشا دئدی:
- من سنین دئدیک لرین دن هئچ زاد باشا دوشمدیم. بیر عمل لی-باش لی دئ

گؤروم، کیمین پهلیوانیسان؟ سنی اؤزومه پهلیوان گؤتورسم قالرسانمی؟
دمیرچیوغ لو دئدی:



- سفر پاشا، ایزین وئر آتیمی مینیم، سونرا سنه ساواب وئریم.
بونو دئییب، دمیرچیوغ لو قیزیلقوش کیمی توللنیب عرب آتین بئلینه قوندو.

سفر پاشایا اوزون توتوب دئدی:
- سفر پاشا، بیل و آگاه اول! منیم آدیم دمیرچیوغ لودور، اؤزوم ده

چنلیبئل لی قوچ کوراوغلونون دلی لرین دنم. گلمیشم تئل لی خانیمی آپارام.
بونو دئییب دمیرچیوغ لو آتا حرکته گتیردی. قاچا راقدا علینی آتیب تئل لی

خانیمی پرده قاریشیق گؤتوروب آتین ترکینه قویدو. آرا قاریشدی. آدام لر بیر-بیرینه
دیدی لر. دمیرچیوغ لو میدان دان چیخیب، چنلیبئله طرف یول باشلدی.

هان دان-هانا سفر پاشا اؤزونه گلیب های سالدی. قوشون آتلنیب
دمیرچیوغ لونون دالینا دوشدو.

دمیرچیوغ لو ائله تزه سه شهردن چیخمیشدی، گؤردو شهر طرف دن بؤیوک بیر
قوشون گلیر.

تئل لی خانیم قوشونو گؤرسک دئدی:
عثمانلی قوشونو گلیر قورد کیمی،

وار گئت، اسم اوغلو، دورما بو یئرده!
باشین گئدر، گؤی دن قالر یورد کیمی،

وار گئت، اسم اوغلو، دورما بو یئرده!
دمیرچیوغ لو اونون ساوابیندا دئدی:
عثمانلی قوشونو گلسه قورد کیمی،

اؤلر اسم اوغلو، گئتمز بو یئردن!
باشیم گئتسه، گؤیدم قالسا یورد کیمی،

اؤلر اسم اوغلو، گئتمز بو یئردن!
تئل لی خانیم دئدی:

قوشون گلیب، ایندی سنی توتارلر،
قول لرینی دال گردنده چاتارلر،

قول دئییبن هبشه ده ساتارلر،
وار گئت، اسم اوغلو، دورما بو یئرده!

دمیرچیوغ لو دئدی:
قوشون گلسه، منی بوردا توتسا لر،
قول لریمی دال گردنده چاتسا لر،

قول دئییبن هبشه ده ساتسا لر،
اؤلر اسم اوغلو، گئتمز بو یئردن!

تئل لی خانیم دئدی:
تئل لی خانیم عرضین سنه ائیله سین،

دیلی توتمور بئش کلمنی سؤیله سین،
بیرجه ایگید مین قوشونا نئیله سین؟



وار گئت، اسم اوغلو، دورما بو یئرده!
دمیرچیوغ لو دئدی:

دمیرچیوغ لو دردین کیمه سؤیلیر؟
شیرین سانین سنه قوربان ائیلیر.

یوز مین تولکو بیر آسلنا نئیلیر؟
اؤلر اسم اوغلو، گئتمز بو یئردن!

تئل لی خانیم گؤردو یوخ، دمیرچیوغ لو گئدن دئییل، قوشون دا یاخینلشیر.
دئدی:

- اوندا من ده سنه کؤمک ائله یه جه یم.
دمیرچیوغ لو بیر اطرافا باخیب گؤردو یولون کناریندا بیر ماغارا وار.

قیلینجینی، قالخانینی تئل لی خانیما وئریب دئدی:
- یاخشی، آل، بو سنین اوچونقیلینج، بو دا قالخان. گیر بو ماغارایا، پالپالتارینی

یؤر-یؤندمه سال، گل!
تئل لی خانیم آتدان دوشدو،قیلینجی، قالخانی گؤتوروب ماغارایا گیردی.

دمیرچیوغ لو دا ائله بونو ایستییردی. ماغارا دان بیر آز آرا لی یئکه بیر داش وار
ایدی. تئز اونو یومبالدیب گتیردی، ماغارانین آغزینا تیخادی، دئدی:

- تئل لی خانیم، کوراوغلو منه دئییب کی، گرک یئرده ده اولسا، گؤیده ده اولسا
تئل لی خانیمی گتیره سن. نیگار خانیم سنین یولونو گؤزلییر. ایندی من سنی داوا

مئیدانینا قویا بیلمرم. باشینا بیر ایش گلر، اوندا گرک من نیگار خانیمین،
کوراوغلونون، دلی لرین اوزونه چیخمایام. بیر ده سن داوا ائله سن، دلی لر دئیرلر کی،

دمیرچیوغ لو آرواد کمکینه قالیب. سن اوتور اورادا، من داوانی ائلییم، ایشیمی
گؤروم، قورتاریم سونرا چیخیم گئدریک.

دمیرچیوغ لو سؤزونو قورتاردی، قاییدیب آتی میندی.
سفر پاشانین قوشونو گلیب چاتدی. دمیرچیوغ لو یایی چینین دن آشیردی، اوخلری

بیر-بیر چیللیی-کامانا میندیریب، یئرین دن ترپننی ووروب یئره سالدی. سفر پاشا
باخدی کی، میدانا چیخماق ایسته ین ییخیلیر. قورخودان بیر آدام قاباغا گئتمک

ایستمیر. قوشون بؤیوک لرینه قیشقیردی کی:
- نه دایانمی سیز؟ بیر نفر آدام نه اولدو کی، هامی نین گؤزونو قورخوتدو؟ بو

ساعت توتون، قول لرینی باغلیین!
دمیرچیوغ لو دئدی:

هدیان دئمه، سفر پاشا،
دمیرچیوغ لو منم، منم!

چکدیررم سنه هاشا،
دمیرچیوغ لو منم، منم!

قولس قول لریمی گررم،
میداندا هونر گؤستررم،



سمدیینی یئری سررم،
دمیرچیوغ لو منم، منم!

عرب آت چتین توتولر،
قارغی قولق لر چاتی لر،
هایقیریب، داغ دان آتی لر،

دمیرچیوغ لو منم، منم!
شهرلرینی تالیان،

یوردوندا اوساق قالیان،
اؤزو اؤز قانین یالیان،
دمیرچیوغ لو منم، منم!

دمیرچیوغ لو دوشمز گوس دن،
قورخماز موخننت دن، بیس دن،
باس آللم ناغدی دان، وئس دن،

دمیرچیوغ لو منم، منم!
سؤزون قورتاریب، دمیرچیوغ لو علینی آتدی اوخ قابینا. باخدی کی، قیرخ اوخون قیرخی

دا قورتاریب. قوشون بؤیوک لری ده بونو باشا دوشدولر. یئربیئردن اونون اوستونه
هوجوم ائله دی لر.

دمیرچیوغ لو اوستونده نه قدر یاراق-یاساق وار ایدیسه هامی سینی چیخاردیب
آتدی. بئلین دکی کوتان زنسیرینی آچیب علینه آلدی. آتی سؤو لنا گتیریب دئدی:

سفر پاشا، بو گون دؤیوش گونودور،
ییغیبسان باشینا نه لوهولنگی؟

یارپاق کیمی باش بدننن تؤکرم،
منم سزیره نین اصیل پلنگی.

بیزیم دل لر ار میداندا مرد اولر،
قووغا گونو ایکی گؤزو دؤرد اولر،

قالرام شهرینی یئری یورد اولر.
منم بوردا دریا لرین نهنگی.

چای کیمی سوشموشام، داها سؤنمرم،
عسگر ندی، قوشون ندی قانمارام،
قسم اولسون بو میدان دان دؤنمرم،
آخیر سودا سینار سویون سهنگی.

قوشون یئنه ده بیر شئی ائله یه بیلمه دی. دمیرچیوغ لو هر دفعه زنسیری
توولیاندا بئش-آلتی آدام سهننمه واسیل اولوردو.

آخیردا سفر پاشا اییارلری چاغیردی کی:
- بو کافیر اوغلو کافیر قوشونو قیردی قورتاردی. بیر تدبیر تؤکون!

اییارلر باشلدی لر دمیرچیوغ لونون اوستونه بیهوشداری سپمه یه. هر



طرف دن او قدر بیهوشداری سپدی لر کی، آخیردا دمیرچیوغ لو هوش دان گئدیب ییخیلدی.
قوشون سئوینسک اونون دؤوره سینی آلدی. اما بیر نفر آدام دا یاخینا گله

بیلمه دی. عرب آت قویروغونو قالدیریب اطرافی فیرلنماغا باشلدی. گلن-گلنی دیشی
ایله، تپیگی ایله قیزیل قانا بویاییب شیل-کوت ائله دی.

دمیرچیوغ لو اوچ گون اورادا قالدی، آتین قورخوسون دان بیر آدام یاخینا گله
بیلمه دی. آنساق هردن-بیردن دمیرچیوغ لو هوشا گلنده هر طرف دن بیهوشداری

سپیب یئنه ده اونو یوخلدیردی لر. بو مینوال ایله اوچ گون کئچدی. دؤردونسو گون ایلخینی
هایلییب بورایا گتیردی لر. عرب آت ایلخینی گؤروب، دمیرچیوغلون دان ال چکدی، ایلخییا

قوشولوب اوتلماغا باشلدی.
دمیرچیوغلونو گؤتوروب شهره گتیردی لر. اما نه قدر آختاردی لرسا،

تئل لی خانیمی تاپا بیلمه دی لر. سفر پاشا گؤتوروب خوتکارا بیر نامه یازدی کی:
«کوراوغلونون بیر دلی سینی توتموشام. نه تهر دئییرسن ائله ائلییم». نامنی بیر

قاسید ایله خوتکارا گؤندردی، دمیرچیوغلونو دا پهلیوان مئیدانیندا بیر آغاسا
ساردی، اوستونه کئشیکچی لر قویدو.

دمیرچیوغ لو پهلیوان مئیدانیندا قالسین، تئل لی خانیم ماغارادا، عرب آت
ایلخیدا، ایندی سنه کیم دن دئییم، کوراوغلودان.

و`ده دن چوخ کئچمیشدی. دمیرچیوغ لودان خبر گلمه دی. کوروغلونو فیکیر
گؤتورموشدو. اوریینه داممیشدی کی، دمیرچیوغ لونون باشیندا بیر ایش وار. اما هله

گؤزلییردی کی، بیر-ایکی گون ده کئچسین، گؤرسون نه اولور. گئسه نین بیر واختی بیر ده
یوخودا گؤردو کی، بیر دیشی لخلییب، آغزی قان ایله دولدو. سکسنیب، یوخودان آییلدی.

ائله بیر ن`ره چکدی کی، بوتون دلی لر یوخودان قالخدی لر.
کوراوغلو دلی لری یانیندا گؤرنده آلدی گؤرک نه دئدی:

آت بئلینه دلی لریم،
سیزه قوربان سان، یئری سین!..

توتولوبدو دمیرچیوغ لو،
ایگید پهلیوان یئری سین!..
یاغی لر چکسین آمانی،

گؤزوم گؤرمه سین یامانی،
لئش-لئشه وئرک دوشمانی

آخسین، قیزیل قان یئری سین؟..
قوچ کوراوغلو گلر سوشا،

پولد قالخان توتار باشا،
ایگیدلر دورسون ساواشا،

قیران سلطان، خان، یئری سین!..
دلی لر ایشی بئله گؤرنده یاراقلنیب آتلندی لر. کوراوغلو اؤزو ده میسریقیلینجی

بئلینه باغلدی، قالخان آسدی، نیزه گؤتوردو، سیچراییب ترلن کیمی قیراتین بئلینه



قوندو. چنلیبئل دن ایلدیریم کیمی ائندی لر. اوز توتوب ارزروما گئتدی لر. داغ لری،
داش لری اوز ائله دی لر، دره لری، تپه لری دوز ائله دی لر. گلیب ارزروما چاتدی لر.

سفر پاشا، او گون دن کی دمیرچیوغلونو توتموشدو، هر گون یانینا گلیب
تئل لی خانیمین یئرینی سوروشوردو.

دمیرچیوغ لو دا هر دفعه سینده اونا ساواب وئریردی کی:
- سفر پاشا، منیم آدیم دمیرچیوغ لودور، اؤزوم ده کوراوغلو دلی سییم. بیز

اؤلریک، دوشمنه سیرر وئرمریک. سن بیر ده تئل لی خانیمی گؤرمیسکسن.
سفر پاشا دا هر گون اونو یئددی پهلیوانا دؤیدوروب، سونرا دا دری سین دن

بیر قاریش سویدوروب، یئرینه سامان تپ دیریردی.
بئله-بئله بیر نئچه گون کئچدی. قاسید خوتکاردان خبر گتیردی کی: «سفر

پاشا، کوراوغلونون دلی سینی توتدورموسان، نامم سنه چاتان کیمی اونو دار
آغاسین دان آسیب، خبرینی منه گتیررسن. اؤزون ده قوشونو حاضرل، یاخین

زاماندا کوراوغلونون اوستونه یئریش ائلیسییک».
سفر پاشا نامنی آلن کیمی سار چکدیریب هامییا خبر وئردی کی: «پهلیوان

مئیدانینا ییغیلین، کوراوغلونون دلی سینی دارا چکسیم».
کوروغلوگیل او زامان گلیب ارزروما چاتدی لر کی، هامی پهلیوان مئیدانینا

ییغیلمیشدی. کوراوغلو ایشی بئله گؤرنده شهرین کناریندا آتدان دوشدو، پالتارینی
دییشدی، بیر آشیق پالتاری گئیدی، بیر ساز دا گؤتوروب دلی لره دئدی:

- بیز شهره بئله گیرسک، ایشی بیلیب دمیرچیوغلونو تلف ائلرلر. سیز بورادا
دایانیب منی گؤزلیین.

ائله کی من نره چکدیم، اوندا اؤزونوزو قوشونا وورون!
بونو دئییب اؤزو پهلیوان مئیدانینا یوللندی. کوراوغلو او واخت پهلیوان

مئیدانینا یئتیشدی کی، سللدلر دار آغاسینی هازیرلییردی لر. کوراوغلو باخدی کی،
مئیدانین اورتاسیندا تورپاق دان بیر تپه دوزلدیب لر. دار آغاسینی دا تپه نین

اوستونده قوروب لر.
خوتکارین نامه سی گلن دن سونرا سفر پاشا آرخایینلمیشدی. خوتکار

یازمیشدی کی، قوشون هازیرلییر، چنلیبئله یئریش اولساق. اودور کی، سفر پاشا دای
کوراوغلودان قورخموردو. ایندی دمیرچیوغلونو ائله اؤلدورمک ایستییردی کی،

کوراوغلونون اوریینه داغ چکسین. بو تورپاق تپنی ده اونون اوچون هازیرلمیشدی.
آدینی دا قویموشدو چنلیبئل. دمیرچیوغلونو اله سالیب دئییردی کی، سنی، چنلیبئلده

آساساغام.
سفر پاشا کوروغلونو چینینده ساز گؤرسک چاغیردی کی:

- ایه، یانشاق، یاخشی گلیبسن. بو گون بیزیم بایرامیمیزدیر. گل، سن ده بیر
آز چال، اوخو!

کوراوغلو دئدی:
- همیشه بایرامدا اولسان، پاشا! آنساق بو هانسی بایرام دیر؟



پاشا لووغا لنا-لووغا لنا دئدی:
- یانشاق، کوروغلونو تانیییرسانمی؟

کوراوغلو دئدی:
- تانیییرام، پاشام! چوخ قان سیز آدام دیر.

پاشا دئدی:
- اودور، باخ! اونون بیر دلی سینی توتدورموشام. ایندی آسدیراساغام. بایرام

اونون بایرامی دیر.
کوراوغلو بئله باخاندا گؤردو مئیدانین باشیندا دمیرچیوغلونو زنسیره

چکیب لر. قیچ لری نین دری سینی ائله سویوب لر کی، پارچا-پارچا سال لنیر. رنگی آغاپپاق
آغاریب، ائله بیل کی، عینی مئییت رنگیدی. هیرس کوراوغلونون تپه سینه ووردو. بیر ایسته دی کی،

ائله علینی اوزادیب توتسون پاشانین خیرتدیین دن، چکیب چچنیینی آییرسین. بیر ده
فیکیرلشدی کی، دلی لر هله اوزاقدا دیر، ائله ائله سه آرا قاریشار.

پاشا باشی نین آدام لری ایله دمیرچیوغ لونون یانینا گلدی. کوراوغلو دا گلیب
بیر آز آرا لی دایاندی. دمیرچیوغ لو او قدر قان ایتیرمیشدی کی، هوشو باشیندا دئییلدی.

پاشا آیاغی ایله اونو ووروب دئدی:
- یاریم ساعت لیق اؤمرون قالیب. باخ، او داغی گؤرورسن کی؟ یاریم ساعت دان سونرا

سنی اورادا دارا چک دیره جه یم.
دمیرچیوغ لو بونو ائشیدیب گؤزلرینی یومدو، اوزونو ده او یانا چئویردی.

پاشا دئدی:
- سن گل، ایناد اولما! تئل لی خانیمین یئرینی دئ، سنی بوراخیم، چیخ، گئت!

دمیرچیوغ لو سفر پاشانین ساوابیندا دئدی:
- سفر پاشا، هر گون بو سؤزو منه نیه دئییرسن؟

من کوراوغلو دلی لرین دنم. بیز اؤلریک، یاغییا سیرر وئرمریک. تئل لی خانیم
چوخ دان چنلیبئلده دیر.

بو یئرده کوراوغلو اؤزونو ساخلیا بیلمه دی. سازی دؤشونه باسیب دئدی:
دمیرچیوغ لو، دلی لریم
قیساسینی آلر ایندی.

سلطانا، پاشایا، خانا
میسریقیلینج چالر ایندی.

دمیرچیوغ لو کوراوغلونون سسینی ائشیتسک دیک گؤزلرینی آچدی. ایسته دی قالخسین،
کوراوغلو اونا گؤز باسیب دئدی:

اولوم من سنین قوربانین،
مرد ایگیدسن، قییدین سانین،

سومرد دلی لر دوشمانین
یانار اودا قالر ایندی.
اویما یاغی نین فئلینه.



گرک کوراوغلو بیلینه.
قیزیب ارزروم ائلینه

بیر ولوه له سالر ایندی.
سفر پاشا سوروشدو:

- یانشاق، او سنی گؤرسک آیاغا دورماق ایسته دی. یوخسا بیر بیرینیزی
تانیییرسینیز؟

کوراوغلو دئدی:
- تانیییرام، پاشام. بو هئیوره اوغلو هئیوره بیر دفعه منی سویوب بوتون

وار-یوخومو علیم دن آلیب.
پاشا دئدی:

- عیبی یوخ دور. او منه ده آز داغ چکمه ییب. ایندی قیساسیمیزی آلریق.
کوراوغلو دئدی:

- پاشا ساغ اولسون! سینمه اوچ خانه سؤز گلیب، ایسازه وئر، اونو دئییم.
پاشا ایسازه وئردی. آلدی کوراوغلو دئدی:

سفر پاشا، بو گون قیساس گونودو،
موخننت اؤلکه سی گرک تالنا!..
مرد ایگیدلر قووغا گونو دوشنده

شربت دئییب اؤز قانینا یالنا!.:
دمیرچیوغ لو باشا دوشدو کی، کوراوغلو اونا ایشاره ائدیر، اونا اورک-دیرک وئریر.

دئدی:
- پاشا، منی اؤلدورسکسینیز. هئچ اولمازسا سازیمی وئرین، اونون ساوابینی

وئریم، سونرا اؤلوم.
دمیرچیوغ لونون سازینی وئردی لر. آلیب سازی دؤشونه باسدی، دئدی:

چنلیبئل دن ارزروما گلنده
سفر پاشا دوشدو منیم دستیمه.

آختاردیم شیکاری، یئرینده تاپدیم،
قویمادی لر تئز یئتیرم دوستوما.

کوراوغلو دئدی:
سام یئلی تک اوست لرین دن اسنده،

داوا گونو اؤز سانین دان کوسنده،
میسریقیلینج کلله لری کسنده

باغیرساق لر سمدک لره دولنا.
آلدی دمیرچیوغ لو دئدی:

آسلن کیمی مرد میداندا دوروردوم،
هر طرفه میسریقیلینج ووروردوم،
عسگرلری، پاشا لری قیریردیم،



نامرد اییار درمان سپدی اوستومه.
کوراوغلو دئدی:

ائشیتگینن کوراوغلونون سؤزونو،
من بیلیرم ایری سینی، دوزونو،

بیرجه گؤرست تئل لی خانیم اوزونو،
کؤنول سیلوه لنه، سان هاوا لنا.

دمیرچیوغ لو دئدی:
آختاردیغین بیر پونهاندا یاتیب دیر،

دوشمان لریم متلبینه چاتیب دیر،
سفر پاشا ایندی منی توتوب دور،

ایستییر کی، سامان تپه پوستوما.
آخیر خانه لردن سفر پاشا شوبهه لندی. گؤردو یوخ، بون لر دوشمن کیمی

دانیشمیرلر. یاواشسا یانین داکی پهلیوان لردان بیرینه پیچیلدادی کی:
- بو آدام دان منیم گؤزوم سو ایچمیر. دئیه سن، بو دا چنلیبئل دن

گلندی. حاضر اولون، بونو توتماق لزیم دیر.
اوندان اوزون کوراوغلویا توتوب دئدی:

- یانشاق، ایندی دئ گؤروم سن اؤزون کیمسن؟ کیمین یانشاغیسان؟
سفر پاشا ایستییردی کی، اونو خام سالسین. تا کی پهلیوان لر هازیرلنسین لر.

اما کوراوغلو دا مسئلنی باشا دوشموشدو، دئدی:
- پاشام ساغ اولسون! قولق آس، ایندی دئییم من کیمم.

قول دئیرلر قولون بوینون بورارلر،
قول لر قاباغیندا گئدن تیرم من.

حسابییه داغ دا اولسام اییللم،
بدهئسابا یامان کینلیگیرم من.

قیررام قوشونونو خاکی-پای کیمی،
بیرقیلینج وورارام امیرای کیمی،

من سوشموشام بوز-بولنیق چای کیمی،
اینانما کی، نئچه ایله سؤنم من.

کوراوغلو دا یاتیب-یاتیب اویانمیش،
میسریقیلینج قیزیل قانا بویانمیش،
من پولدام، دمیرچیده دایانمیش،

شیشه دؤیلم ال دینده سینام من.
سؤزو قورتاریب کوراوغلو بیر دلی ن`ره چکدی. دلی لر هر طرف دن تؤکولدولر.

بورادا بیر ساواش اولدو، بیر ساواش اولدو کی، روزیگارین گؤزو هله بئله بیر ساواش
گؤرممیشدی. کوراوغلو ماسال وئرمه ییب سفر پاشانی توتدو. قوشون دان قیریلن قیریلدی،

قیریلمایان دا سفر پاشانی توتولموش گؤروب داوا دان ال چکدی.



کوراوغلو حؤکم ائله دی کی، دمیرچیوغلونو آچیب سفر پاشانی اونون یئرینده
زنسیره وورسون لر. دلی لر دمیرچیوغ لونون یانینا گلدی لر. باخدی لر کی،

دمیرچیوغ لو لپ الدن دوشوب، کوراوغلو اونو بئله گؤرنده اوریی قوبار ائله دی.
آلدی، گؤرک اونا نه دئدی:

ملول-ملول نه باخیرسان،
دمیرچیوغ لو، دمیرچیوغ لو؟!

سانیم اودلرا یاخیرسان،
دمیرچیوغ لو، دمیرچیوغ لو؟!

دوست دوست دان آرا لی گرک،
قووغایا وارا لی گرک،
ایگیدلر یارا لی گرک،

دمیرچیوغ لو، دمیرچیوغ لو!..
قوچ کوراوغلو ائیلر ساواش،

کسر، تؤکر چوخ قان لی باش،
تئل لی خانیم سنه پئشکاش.

دمیرچیوغ لو، دمیرچیوغ لو!..
دمیرچیوغ لو تئل لی خانیمین آدینی ائشی دنده گؤزلرینی آچدی.

دئدی:
- کوراوغلو، تئل لی خانیم ماغارادادی. آدام گؤندر گئدیب گتیرسین لر.

دلی حسن ماغارانین یئرینی-یوردونو اؤیرنیب، دلی لردن ده بیر نئچه سینی
گؤتوردو، گئدیب تئل لی خانیمی گتیردی.

دمیرچیوغ لو تئل لی خانیمی گؤرسک دئدی:
ادب ایله، ارکان ایله،

تئل لی گلیر قارشیمیزا.
من قوربانام او دیلدارا،
اسب گلیر توشوموزا.

دوروب دالدادا باخاندا،
سانیم اودلرا یاخاندا،

یارین سئیرینه چیخاندا،
نه خوش گلیر خوشوموزا.
دمیرچیوغ لو، نه اولساق!..

بولبول اؤلسه گول سولساق،
قادیر مؤول دان گلسک

نه یازیلیب باشیمیزا.
دمیرچیوغ لونون سؤزو کوراوغلویا یامان اثر ائله دی.

دئدی:



- دمیرچیوغ لو، قورخما، دونیانی داغیدارام، سنی اؤلمه یه قویمارام.
سونرا سفر پاشایا اوزونو توتوب دئدی:

- دوش قاباغیما. گرک سنی اؤزوم اؤز علیمله بو دار آغاسین دان آسام.
بونو دئییب کوراوغلو قیراتی میندی، سفر پاشانی قاباغینا سالدی. تپه نین

اطرافیندا اونو دؤرد دولندیرماغا باشلدی.
دئدی:

- سن منیم دلیمی بو داغدا آسدیرماق ایستییردین. ایندی دولن بو داغی.
اوندا سازی دؤشونه باسدی، دئدی:

قویمام قال سفر پاشا،
سنده بو داغی، بو داغی...

چکدین چال-چارپاز سینمه
سن ده بو داغی، بو داغی...
توتدورموش ایدین دلیمی،
سیندیرمیش ایدین بئلیمی،

ساتین گزیردین اؤلومو
سن ده بو داغی، بو داغی...

دلیمی سالدین زین دانا،
بایس اولدون ناهاق قانا،
نامردلیکله ووردون سانا

سن ده بو داغی، بو داغی...
آسیشدیردین آس آسلنی،

قیلینج قانیندا پاسلنی،
قویمام، قیررام بیی، خانی،

سن ده بو داغی، بو داغی...
کوراوغلویام سالدیم تالن،

اؤزون اؤز قانینا یالن،
قیرات دؤشونده دؤرد دولن

سن ده بو داغی، بو داغی...
کوراوغلو سفر پاشانی دار آغاسینا گتیرنده تئل لی خانیم ایره لی گلیب یای لیغینی

اونون آیاغی نین آلتینا آتدی.
دئدی:

- قوچ کوراوغلو، قارداشیمی منه باغیشل!
کوراوغلو سفر پاشانی بوراخدی. آنساق دئدی:

- سفر پاشا، گئت، سنی تئل لی خانیما باغیشلدیم، اما بیر ده گیریمه
کئچسن، اؤلدوره جه یم.

اوندان سونرا های ووردو، دلی لر آتلندی لر. دلی حسن سفر پاشانین



کساوه سینی تاپیب گتیردی. دمیرچیوغ لو ایله تئل لی خانیمی کساوه یه قویوب یول
دوشدولر.

آز گئتدی لر، چوخ گئتدی لر، یولون بیر یاری سیندا کوراوغلو دلی حسنه دئدی:
- گئدک، گؤرک دمیرچیوغ لو نئسه دیر؟

گلیب گؤردولر کی، تئل لی خانیم ایلشیب کساوه نین ایچینده، دمیرچیوغ لونون دا
باشینی آلیب دیزی نین اوستونه.

کوراوغلو سوروشدو:
- تئل لی خانیم، دمیرچیوغ لو نئسه دیر؟

دمیرچیوغ لو سسه گؤزلرینی آچیب دئدی:
- کوراوغلو، قورخما، داها منه اؤلوم یوخ دور. آنساق سن ائله بیلمه کی، من

قورخاق لیق ائلمیشم، یا دوشمنله باسارا بیلممیشم.
قالخیب تئل لی خانیما سؤیکندی، دئدی:

قوشون گلیب سف-سف اولوب دوزولدو،
هالی ووروب گلدی منیم اوستومه.

سان کوراوغلو، اؤز سانیم دان قورخمادیم،
قورخوم اولدو ظفر دیه دوستوما.
آخیراسان من مردانا دورموشام،

قوشونون دان ال توتانین قیرمیشام،
بیر دیز اوسته قیرخ نفرین وورموشام،
اوخ-یای دییب، یارا سالیب شستیمه.
دمیرچیوغ لو هئی چاغیردی کریمی،

دوست یولونا قویموش ایدیم سریمی،
سفر پاشا سویدوروردو دریمی،

قصدی بویدو سامان تپه پوستوما.
غرض، دسته نه دوردو، نه ده دینسلدی، گلیب چنلیبئله چاتدی.

نیگار خانیم قاباغا چیخدی. دلی لرله، کوراوغلو ایله گؤروشدو. تئل لی خانیما خوش
گلدین ائله دی. دمیرچیوغلونو یارا لی گؤرنده اؤزونو ساخلیا بیلمه ییب آغلدی.

کوراوغلو نیگارین یانینا گلدی، آلدی گؤرک نه دئدی:
آغلما آلگؤز نیگار!

دمیرچیوغ لو ساغالساق.
باغریما باسما گؤز، نیگار!..

دمیرچیوغ لو ساغالساق.
چنلیبئلدی منه پناه،

تاپدیرارام حکیم، سرراه،
کؤکسونو اؤتوروب چکمه آه.

دمیرچیوغ لو ساغالساق.



کوراوغلو هئچ ایمز بویون،
توتاسام تئللیلن تویون،

کسه سم تونسو، قوچ، قویون،
دمیرچیوغ لو ساغالساق.

دئییرلر کی، کوراوغلونون کیمیاگر درویش آدیندا بیر حکیم دوستو وار ایدی.
چاغیریب، دمیرچیوغلونو هامان کیمیاگر درویشه تاپشیردی. داوا، درمان...

دمیرچیوغ لو ساغالیب دوردو آیاغا. نیگار خانیم چنلیبئلده بیر مسلیس دوزلدیب،
یاخشی بیر توی ائله دی. تئل لی خانیمی دمیرچیوغ لویا وئردی لر.



 ائیوازین چنلی بئله گتیریلمه یی
یاز تزه سه آچیلمیشدی. چنلیبئل یئنه ده گوله، نرگیزه بویانمیشدی. بولق لر

قاییر-قاییر قایناییر، اورک لر اویور-اویور اویناییردی. دلی لرین ن`ره سی یئنه ده
چنلیبئ لی باشینا گؤتورموشدو.

کوراوغلو دلی مئهتری گؤتوروب آتلری، ایلخی لری گؤزدن کئچیرمیشدی، کوسا سفری
یانینا آلیب یاغی قوروغونو گزمیشدی. تانریتانیمازی چاغیریب، بندرگاه لری،

قاراول خانا لری یوخلمیشدی. دلی حسن دلی لرین هامی سینی نیزاما دوزوب اونون
یانینا گتیرمیشدی.

کوراوغلو هر شئیی اؤز قایداسیندا گؤرن دن سونرا چنلیبئلده کئف مس لی سی
قوردوردو.

ساقی تولوق لری مس لی سین اورتاسینا سوروگوب باده گزدیریردی.
کوراوغلو قارا بیغ لرین آلتین دان بیر-ایکی باده کئچیرن دن سونرا دؤنوب آشیق

سونونا باخدی.
دئییرلر کی، کوراوغلو بئله دؤنوب باخاندا دای آشیق سونوندا سورغو-سوال

اولمازدی. او ساعت علینی اوچتئل لی سازا آتیب اورتایا چیخاردی.
آشیق سونون سازی دؤشونه باسیب، بیر-ایکی آغیز دئین دن سونرا اوزون

کوراوغلویا توتدو. مین یئردن «افرین!.. سد آفرین!..» دئدی لر. کوراوغلونون اوریی
آتداندی، علینی باده یه آتاندا نیگار خانیم درین بیر آه چکدی. کوراوغلو بادنی
ساخلدی. دؤنوب یانیندا اوتوران نیگار خانیما باخدی. گؤردو نیگار خانیم ائله

قمگین دیر، ائله قمگین دیر کی، دای نئجه. قارا قاش لر چاتیلیب، گؤزلر دولوخسونوب،
ائله دی کی، ائله بیر هایا بنددی. کوراوغلو دئدی:

- نیگار خانیم، نیه بئله غم لیسن؟
نیگار ساواب وئرمه دی. کوراوغلو بیر ده سوروشدو.

نیگارین آل گؤزلرین دن دامسی-دامسی یاش گیللنیب، لله یاناق لردان آشاغی
گلدی. کوراوغلو علین دکی بادنی یئره قویدو.

دلی لر نیگارین خاتیرینی چوخ ایستییردی لر. شوبهه لندی لر کی، بلکه کوراوغلو
اونون اوریینه دییب. اودور کی، یئربیئردن قالخدی لر: «نیگار خانیم، گرک دردینی
بیزه دئیه سن. بس بیز بورادا اؤلممیشیک کی، سن غم-قوسسه چکسن». نیگار ایشی

بئله گؤرنده اوریی کؤو رکلندی، اوزونو کوراوغلویا توتوب دئدی:
غم-قوسسم باشیم دان آشیب،

من تک درده دالن یوخدو.
آه چکمک دن باغریم بیشیب،

بیرجه یادا سالن یوخدو.
نئجه باخیم ائو-ائشییه،
یارا لی کؤنلوم اوشویه،



توز بوروموش بوش بئشییه،
شیرین لیل چالن یوخدو.

چنلیبئلده قار گؤرونور،
گول لر منه خار گؤرونور،

گونوم آهو-زار گؤرونور،
بیر قایدیما قالن یوخدو.
توتون مسلیسده یاسیمی،

گئیمیشم غم لیباسیمی،
بو فلک دن قیساسیمی،

نه زاماندی آلن یوخدو.
سنه دئییم ار کوراوغلو،
کسیرسن داغ لردا یولو،
بیر چاره سؤیله، نه اولو؟

درده چاره قیلن یوخدو.
دلی لر سنه دوزولر،

علیم علین دن اوزولر،
باغمان اؤلسه، باغ پوزولر،

من تک گولو سولن یوخدو.
چنلیبئ لی گول لر بزر،

گول لر سارالسا کیم اوزر؟
هر قوش بالسیینان گزر،

نیه سنین بالن یوخدو؟
کوراوغلوسان، های سالرسان،

پاشا لردان باس آلرسان،
نئچه شهرلر تالرسان،

سن تک شهری تالن یوخدو.
نه درد اولسا منی تاپار،

سونسوزلوق بیر یانیم چاپار.
یاریلغان اوچار، توز قوپار.

گؤررسن کی، قالن یوخدو.
نیگاری درده گتیرن،
سسدین قبره یئتیرن،

کوراوغلو نامین گؤتورن،
یوردوندا سون اولن یوخدو.

اوستاد دئییر کی، کوروغلونو هئچ کس آغلیان گؤرممیشدی. اما نیگارین
سؤزون دن سونرا کوراوغلو ائله اولدو، ائله اولدو کی، نیگارین آغلماغی یاددان چیخدی.



آشیق سونونون اوریی تاب گتیرمه دی. سازینی دؤشونه باسیب دئدی:
بوروگوب عالمی شانین، شؤهرتین،

بیر دئ، قوچ کوراوغلو، ندن ملولسان؟
آدین چکیلنده تیترییر یاغی،

بیر دئ، قوچ کوراوغلو، ندن ملولسان؟
دلی لر یئریگیر، آلی لر بوکور،

دوشمان لر علین دن داد، هزر چکیر،
قوش لر قاناد سالیر، شاه لر توک تؤکور،

بیر دئ، قوچ کوراوغلو، ندن ملولسان؟
داغ لرین باشین دان کئچممیر کاروان،

اووساری علینده آغلییر ساروان،
تاسیرلر علین دن چکیرلر آمان،

بیر دئ، قوچ کوراوغلو، ندن ملولسان؟
ن`رن دن مئشه ده اسیر آسلن لر،

زربین دن تیترییر خوتکارلر، خان لر،
سنه باش اییرلر بی لر، سلطان لر،

بیر دئ، قوچ کوراوغلو، ندن ملولسان؟
قیراتین اوستونده دیلی تنگ اولن،

پاشا لر وارینا تالن لر سالن،
ایسکندر تک سودان باس-خراس آلن،

بیر دئ، قوچ کوراوغلو، ندن ملولسان؟
چنلیبئلده آغیر مسلیس لر قوران،

تونچولر دؤشله ین، اؤیش لر قیران،
آیاق لردا اسن، باش لردا دوران،

بیر دئ، قوچ کوراوغلو، ندن ملولسان؟
کوراوغلونون کؤهنه یاراسی تزه لندی. آشیق سونونون سازینی علین دن آلیب،

باغرینا باسدی. دئدی:
سنه دئییم، آشیق سونون،
گؤزلریمده یاش اینیلدر،

بیر ایگید اوغول اوسون دان
شئش آتاندا بئش اینیلدر.
تئل لی نیگار ملول دورار،

ال قوینوندا، بوینون بورار،
موجگانین سینه یه وورار،

گؤز اوخشایار، قاش اینیلدر،
کؤنلومو نامردلر ییخسا،



پولد قولچاق قولوم سیخسا،
میسریقیلینج قین دان چیخسا.

لئش سری لر، باش اینیلدر.
سوشدو، دلی کؤنول سوشدو،

مؤوس وئردی، کلله دن آشدی،
بیر مئشه یه کی، اود دوشدو،

قورو یانار، یاش اینیلدر.
کوراوغلویام، سؤزوم چوخدو،

سؤزلریم پئیکان لی اوخدو،
هانسی ایگیدین سونو یوخدو،

اوساق سؤنر، داش اینیلدر.
آشیق سونون بیلیردی کی، کوراوغلونون اوشاغی اولمور. دئییلن لره گؤره او، بیر دفعه
ساوان لیقدا آلسا لر داغیندا برک دارا دوشوب، یئددی گون، یئددی گئسه مانسیرادا

قالمیشدی. اوندان سونرا دای اوشاغی اولموردو. ایندی ایشی بئله گؤرنده بو اهوالت آشیق
سونونون یادینا دوشدو.

دئدی:
- کوراوغلو، بونا گؤره سن هئچ ملول اولما! سنین منیم کیمی آشیغین وار.

دونیا کی وار، منیم آیاغیمین آلتیندا سینی کیمیدی. گئدرم، گزرم، دولنارام،
روستم کیمی ایگید، یوسیف کیمی گؤزل بیر اوغلن تاپارام، گلیب سنه خبر وئررم،

گتیریب اؤزونه اوغول ائلرسن.
آشیق سونونون بو فیکرینه هامی آفرین دئدی. آشیق سونون گئییندی، کئسیندی، پول

گؤتوردو، قیزیل گؤتوردو، سازینی دا چینینه سالیب یول دوزلدی.
داغ لر آشدی، دره لر کئچدی. نئچه-نئچه اویماق لر، نئچه-نئچه کندلر،

شهرلر گزدی. هر یئرده مسلیس لر قوردو، دؤوران لر آچدی، چوخ اوغلن لر گؤردو، چوخ
ایگیدلر سینادی، اما کوراوغلویا، نیگارا لییق اوغول تاپا بیلمه دی. هر یئردن، هر

تورپاق دان کئچیب آخیردا گلیب تکه-تورکماندا بیر اوبایا چیخدی. باخدی کی، بودور
چوبان-چولوق ساهال-سومرو سورونو، مالی دؤش لردن تؤکوب اوبایا گتیریرلر. ساوان لر

آشیق سونونو ساز چینینده گؤرسک توتدولر یاخاسین دان کی، بس یاخشیسا گلیب
چیخیبسان، کندده توی وار، گرک سنی تویا آپا راق.

آشیق سونونا دا ائله بئله بیر مسلیس لزیم ایدی. قوشولوب اونلرا بیرباش کنده
گئتدی.

آخشام توی مس لی سی قورولدو. توی ییه سی دؤولت لی بیر آدام ایدی. تورکمانین
آدلی-سان لی ایگیدلری، آغساققال، قاراساققال لری، قیزلری، گلین لری، پپه دئین دن

ممه یئینه قدر هامی سی تویا گلمیشدی.
یئمک-ایچمک دن سونرا آرانی آچیب، آشیق سونونو اورتایا چیخارتدی لر. آشیق
اوستادلردان بیر-ایکی آغیز دئمیشدی کی، تویبیی اوزونو اونا توتوب سوروشدو:



- آشیق، سن بیزیم یئرلرین آدامینا اوخشامیرسان. بیر دئ گؤرک، هارا دان گلیب
هارایا گئدنسن؟ کیمین آشیغیسان؟

آشیق سونون دئدی:
- من آدی دیل لرده داستان اولن قوچ کوراوغلونون آشیغی سونونام.

چنلیبئل دن گلیرم.
ایگیدلردن بیری کوراوغلونون آدینی ائشیدیب دئدی:

- سان آشیق، قوربان اولوم سنه، بیر آز کوراوغلودان دئ! اونو چوخ ایگید دئییرلر.
آشیق سونون گؤردو فورستدی. او بئله فورست لری الدن وئرمزدی. هر یئرده کی،

دؤوران آچدی، حؤکمن گرک بیر بهانه سالیب کوراوغلودان دئیه ایدی، اونون
ایگیدلیگین دن، مردلیگین دن، بی لرله، پاشا لرل دوشمنلیگین دن اوخویایدی. آشیق

سونون بئله چوخ سای-سئچمه ایگیدلرین چنلیبئله گلمیینه، دلی لره قوشولماغینا
سبب اولموشدو. اودور کی، ایندی ده فورست بیلیب سازی دؤشونه باسدی:

ایگیدلر اویلغی او چنلیبئلده،
داش دان قال قوران قوچ کوراوغلودور.

کین لی پاشا لرا میدان اوخویان،
چوخ کؤهلن لر یوران قوچ کوراوغلودور.

دوشمانین اوستونو قوش تک آلدیران؛
آسلن لر دیشین دن اوولر سال دیران،

خاقان لر باشینا شئشپر چال دیران،
قولس قول لر بوران قوچ کوراوغلودور.

داغ لری، داش لری دومان بوروسه،
قیلینس لر پاس آتیب قیندا چوروسه،

مصر، ایستامبول، شام تامام یئریسه،
تک قاباقدا دوران قوچ کوراوغلودور.

قایادا تور قوروب ترلن لر توتان،
یوز یاغینی بیردن قول-قول چاتان،
عرب آت دؤشونه سردارلر قاتان،

ار باغیرلر یاران قوچ کوراوغلودور.
سونون، ایلشیب لر ارلر قارشیندا،
آلی لر بوشلنار تر ساواشیندا،

یئددی مین یئددی یوز دلی باشیندا،
شاه لر اوسته واران قوچ کوراوغلودور.

آشیق سونون سؤزونو قورتارساق تویبیی قیشقیردی:
- منی ایسته ین کوراوغلونون آشیغینا خلت!..

او قدر خلت، او قدر نمر ییغیلدی کی، حدسیز، حساب سیز. اما آشیق
سونونون عادتی دئییلدی. هئچ یئرده ییغیلن نمری، وئریلن خلتی گؤتورمزدی. یئنه



ده هئچ بیر شئی گؤتورمه ییب دئدی:
- من کوراوغلو آشیغییام. پول، نمره ائهتیاسیم یولودور. بیز اؤز واریمیزی،

دؤولتیمیزی فاغیر-فوغارایا پایلییریق. بون لری دا من بو یئرین چوبان چولوغونا
باغیشلییرام.

بونو دئییب یئنه ده سازی، دؤشونه باسدی کی، کوراوغلودان دئسین، تویبیی اونو
ساخلییب دئدی:

- آشیق، بیر آز دا بیزیم یئرین ایگیدلرین دن اوخو!
آشیق سونون دئدی:

- باشینا دؤنوم، اوستاد دئییب کی، آشیق گؤردوگونو چاغیرار. من سیزین یئرین
ایگیدلرینی گؤرممیشم، تانیمیرام، اونلردان نئجه اوخویوم؟ اگر مسلیسده بئله

ایگید وارسا، قوی دورسون، باخیم، تانیییم، سونرا دا اؤزونه لییق ت`ریفینی دئییم.
بو سؤز آشیق سونونون آغزین دان چیخان کیمی مس لیسه بیر های-کوی دوشدو. هر

طرف دن باشلدی لر کی، «قسسابوغ لو ائیواز اورتالیغا چیخسین». سس-کوی قاریشدی بیربیرینه.
آشیق سونون گؤز گزدیردی کی، گؤرسون بو قسسابوغ لو ائیواز نئجه آدامدی.
اما نه قدر گؤزله دیسه هئچ کس یئرین دن ترپنمه دی. آخیردا تویبیی اوزونو اؤز

یاساوول لرینا توتوب سوروشدو:
- قسسابوغ لو ائیواز نیه دورمور؟

دئدی لر:
- خان ساغ اولسون، دئییر کی، تورکمان دولودو ایگیدله، من اونلرین یانیندا

نیم کی، اورتایا چیخام؟
تویبیی اوزونو مس لی سین او بیری باشینا توتوب دئدی:

- ائیواز، سن بیزه آغساققال لیق ائلمه! کیمین اورتالیغا چیخما لی اولدوغونو بیز
بیلیریک. دور، چیخ اورتایا!

آشیق سونون باخدی کی، مس لی سین لپ باشین دان بیر اوغلن دوردو آیاغا، بیر
اوغلن دوردو کی، هئچ یوسیف اونون علینه سو دا تؤکمه یه لییق دئییل. بو ائله بیر اوغلندی

کی، بوی، بوخون، قاش، گؤز، ائله بیل کی، قودرتین قلمی ایله چکیلمیش بیر شکیلدی دوروب.
آشیق سونون باخدی کی، آختاردیغینی تاپیب. قوچ کوراوغلویا، تئل لی نیگارا لییق اوغلن ائله

بودور کی وار. سئویندیگین دن بیلمه دی کی، یئرده دی، یا گؤیده دی. سوشا گلیب آلدی، گؤرک
نه دئدی:

مسلیس باشیندا دوروبسان،
کیمه چاتار سویون، ائیواز؟!

قاش لرینی نه قوروبسان،
بورسه بنزر بویون، ائیواز!

گؤزل لر پیشوازا گلر،
دوغان آنا قدرین بیلر،

آلنین آچیق، اوزون گولر،



نه شیرین دیر سویون، ائیواز!
سن یوسیفی - کن`انسانمی؟

پاشاسانمی، سولتانسانمی؟
ملکسنمی، اینسانسانمی؟

کیمه چاتار سویون، ائیواز؟!
چاتماز گوجونه نر سنین،

آدین دیلده ازبر سنین،
کوراوغلو کیمی ار سنین
آخیر اولور اویون، ائیواز!
آشیق سونون سنه حئیران،

ائیلمه کؤنلومو ویران،
چنلیبئلده قوروب دؤوران

بیر توتایدیم تویون، ائیواز!
هر طرف دن «ساغ اول!» سسی اوسالدی. آشیق سونونون بو اوستادلیغینا هامی

«افرین!» دئدی. اما آشیق سونونون گؤزلری ائله ائیوازدا ایدی. فیکیرلشدی کی، ائیواز
گؤزل لیکده، بوی-بوخوندا دوغرودان دا کوراوغلویا لییق اوغلن دیر. قوی ایندی بیر

ایگیدلیگینی ده یوخلییم. سازی دؤشونه باسیب دئدی:
چنلیبئل باشیندا اسرمیش بیر نر،

ائیواز، گلر آلر کوراوغلو سنی،
ییخار قایا لری، آتار داغ لری،
کمندینه سالر کوراوغلو سنی.

سؤز ائیوازا توخوندو. ایره لی یئریگیب مس لی سین اورتاسینا چیخدی. دئدی:
- آشیق، سن ناهاق یئره منی کوراوغلو ایله قورخودورسان:

ایگیدلیکده واردیر ائلده آدیمیز،
آشیق، بیزه تکه-تورکمان دئیرلر.

هارا وارساق قاباغیمیز قاییتماز،
آشیق، بیزه تکه-تورکمان دئیرلر.

آشیق سونون دئدی:
دینیب دانیشدیغی داوا دیر، دوو دور،

سؤن دورن روزگاردیر، یان دیران قوو دور،
عالمی بوروین سؤنمز آلوو دور،

آلوو لرا قالر کوراوغلو سنی.
ائیواز دئدی:

دوشمان گؤزون اویوم-اویوم اویارام،
منسور کیمی دری سینی سویارام

کوروغلونو قیزیل قانا بویارام،



آشیق، بیزه تکه-تورکمان دئیرلر.
آشیق سونون دئدی:

داوا گونو قولس قولو قاییتماز،
ن`ره سین دن گئسه ایگیدلر یاتماز،

یئرده اولسان، گؤیده اولسان، اونوتماز،
دئمه، گؤزدن سالر کوراوغلو سنی.

ائیواز دئدی:
کؤهلن مینیب چیخار اولسام یولوما،

کیم یاپیشار ریکابیما، قولوما؟
کوراوغلو ساغیما، حسن سولوما،
آشیق، بیزه تکه-تورکمان دئیرلر.

آشیق سونون دئدی:
داغ لرین باشیندا یئل کیمی اثر،

بیرقیلینجا یئتمیش یئددی باش کسر،
ترلن گمیشدیریب چن لیده کوسر

گلر قییا، چالر کوراوغلو سنی.
ائیواز دئدی:

تورکمان لرین سای-سئچمه سین ییغارام،
بولوت اولوب چنلیبئله یاغارام،

کوروغلونو اؤزوم توتوب بوغارام،
آشیق، بیزه تکه-تورکمان دئیرلر.

آشیق سونون دئدی:
سونون کوراوغلویا بیر شیرین نؤکر،

دوشمانین اوستونه گؤی دن اود تؤکر،
شیغیییب قیراتین ترکینه چکر،

عزیز-خلف قیلر کوراوغلو سنی.
ائیواز دئدی:

هایقیریب میداندا آچسام قول-قاناد،
قاری دوشمان قاباغیمدا اولر مات،

ائیوازی قورخوتماز کوراوغلو، قیرات،
آشیق، بیزه تکه-تورکمان دئیرلر.

آشیق سونون آختاردیغینی تاپمیشدی. اودور کی، واخت ایتیرمه ییب تویون ساباهی سی
گونو چنلیبئله طرف یول دوشدو. یئل اولدو یولدا اسدی، یولون دامارین کسدی، آز

گئتدی، چوخ گئتدی، بیر ساباه ائرته سی اؤزونو چنلیبئله یئتیردی. چنلیبئله سس دوشدو کی،
بس آشیق سونون گلیب. دلی لر، خانیم لر هامی سی ییغیلدی اونون باشینا. کوراوغلو دئدی:

- آشیق سونون، دئ گؤروم هارا لردان گلیرسن؟ نیه بئله گئسیکدین؟ بو



سفرده نه گؤردون، نه ائشیتدین؟
آشیق سونون اوچتئل لی سازی باغرینا باسیب دئدی:

گزدیم شهرلر، اوبا لر،
کئچدی زیمیستان، یاز گؤردوم،

دولندیم چؤل لر، سهرا لر،
بولق اوسته یارپیز گؤردوم.
دن-دن اولدو داغ لردا قار،

باغ لر گتیردی هئیوا-نار،
دولندی قیش، گلدی باهار،

گؤل لرده اؤردک، قاز گؤردوم.
دولندیم نئچه اویماغی،

کئچدیم دوزو، آشدیم داغی،
حلب قسری، باغداد باغی،

دؤشنمیش پایانداز گؤردوم.
گئدنده منه اولدو توش

قارس، کاغیزمان، ایستامبول، موش،
چاناققال، ساریقامیش

ایگیدلرین شاهباز گؤردوم.
آلسا لردان آشاندا،
ارزرومو دولشاندا،

قنیملرتک ساواشاندا،
گؤزو قان لی خیرسیز گؤردوم.

ایریقیلینجی بئلینده،
ت`ریفی مردلر دیلینده،
او تکه-تورکمان ائلینده

قسسابوغ لو ائیواز گؤردوم.
̀ رکه ده باشدا دوران، م
میداندا ایگیدلر یوران،
هردن پیشوازینا واران،

قیرخ اینسبئل لی قیز گؤردوم.
لچین کیمی گؤیده سوزر،

نامردلر باغرینی ازر،
مس لی سینده ساقی گزر،

اورتادا صحبت-ساز گؤردوم.
آشیق سونون، دئ اوزباری

دولندیم دونیانی یاری،



قوچ کوراوغلونون نیگاری،
ائیواز تک اری آز گؤردوم.

سؤز تامام اولدو. آشیق سونون سازل دئدیگی کیمی سؤزله ده دانیشدی. ائیوازی او
قدر ت`ریفله دی کی، هامی گؤرمزه-بیلمزه اونا آشیق اولدو. دلی لر اوزلرینی

کوراوغلویا توتوب دئدی لر:
- کوراوغلو، ایندی فیکرین ندیر؟

کوراوغلو بیر دلی لره باخدی، بیر دؤنوب آلگؤز نیگارا باخدی، دئدی:
تانری دان دؤولت ایسترم:

قاخئتده بیر باغیم اول!..
ایچینده مرمر هوووزو.

اوچ گول لو اوتاغیم اول!..
پولددان قولچاق قولوما،

دلی لر ساغی-سولوما،
آت مینم، دوشم یولوما،

چنلیبئل دوراغیم اول.
قوچ کوراوغلو ار یاشیندا،

قودرت قلمی قاشیندا،
ایلشم مسلیس باشیندا،

خان ائیوازیم ساغیم اول.
سؤز تامام اولساق نیگار خانیم ساقییه گؤز ائله دی. آرا آچیلدی. سوفره دؤشندی.

ساقی اورتایا گیردی. دئییرلر کی، کوراوغلونون هر پیالسی یاریم تولوق شراب ایدی.
کوراوغلو بیرینسی بادنی ایچن دن سونرا دلی مئهتری چاغیردی کی:

- ایه، چک، قیراتی یهرله.
دلی مئهتر قیراتی یهرله ییب کوراوغلونون برابرینه گتیردی. کوراوغلو

خانیم لرل، دلی لرله گؤروشدو، هالللشدی. قیراتی مینمک ایسته ینده نیگار ایره لی
یئریگیب دئدی:

- آی کوراوغلو، تکه-تورکمان کیمی قورخولو اوزاق سفره گئدیرسن. قوی
دلی لردن ده بیر نئچه سی یانینسا گئتسین. دئمک اولماز. بیردن داوا-زاد اولر، سنین

اوچون یالقیز یاخشی کئچمز.
کوراوغلو دئدی:

- نیگار خانیم، سن چنلیبئل دن، دلی لردن یاخشی موغایات اول! من دن
قورخما، قیرات کی آلتیمدادی، منه زاوال یوخدو. هاردان اولسا، ووروب، یاریب سالمات

چیخاساغام. اوریینی سیخما. بیر نئچه گونه ائیوازی گتیریب سنه چاتدیرارام.
کوراوغلو قیراتین زیلتنگینی برکیتدی. بیر علینی آتین یالمانینا آتیب بئلینه

سیچرادی. دلی لر، خانیم لر کوراوغلونون ائله قیراتا سیچراماغینی گؤردولر، قیرات یئل
کیمی اسدی، قوش کیمی اوچدو. گدیک لر کئچدی، بئل لر آشدی، یوخوش لر چیخدی، ائنیش لر ائندی،



یئرین دامارینی کسیب، بیر نئجه گون دن سونرا تکه-تورکمانا چاتدی.
کوراوغلو اوزون یول گلمیشدی دئیین چوخ آسمیشدی، برک ده یورولموشدو. ایسته دی

کی، دوشسون، هم آتی دینسلسین، هم ده کی، اؤزو بیر آز یئمک دن، زاددان تاپیب
یئسین. او یان-بو یانا گؤز گزدیریردی، بیر ده گؤردو کی، یول دان بیر آز آرا لی بیر چوبان

قویون اوتاریر. دوشوب قیراتی اوتلماغا اؤتوردو، اؤزو چوبانین یانینا گلیب دئدی:
- چوبان قارداش، آتا لر دئییب لر کی، آسدین چوبانا، یورولدون ساربانا.

چؤرک دن-زاددان نیین وار؟
چوبان دئدی:

- قارداش، سود بول دور، آنساق چؤرک قوناغا لییق دئییل، دونن دن قالیب
قورویوب.

کوراوغلو دئدی:
- بری وئر گؤروم، زیان یوخ دور. بو چؤلون دوزونده نه قورو، نه یومشاق؟

چوبان سان لی، قوت لی، یئکه بیر آدام ایدی. چاناغی دا باتمان یاریم سود
توتوردو. چاناغی علینه آلیب بیر نئجه قویونو ساغدی، بیر آز دا چؤرک گتیریب دئدی:

- قوناق قارداش، گرک، منی باغیشلیاسان. چؤرک چوخ قورودور. هئچ
بیلمیرم نئجه یئیسکسن.

چوبانین ساوابیندا کوراوغلو دئدی:
- فیکیر ائلمه، گتیر بری. ائله آسام کی، داش دان یومشاق هر نه اولسا،

یئیه جه یم.
کوراوغلو قورو چؤرک لری دوغراییب سودون ایچینه تؤکدو. چاناق ایله آغیزباغیز

سود دوغراماسی ائله ییب، علینه ده بیر قاشیق آلیب اوستونه دوشدو. اونا کیمی قیرات دا
اوتلییب قویدو.

کوراوغلو اؤز-اؤزونه فیکیر ائله ییب دئدی: من اوبایا بو پالتارل گئتسم،
تانییارلر. یاخشی سی بودور کی، پالتاریمی بو چوبانل دییش دیریم. اوزون چوبانا توتوب

دئدی:
- چوبان قارداش، منی یاخشیسا دویوردون. اینشاالله، واخت اولر، یاخشیلیغین دان

چیخارام. آنساق ایندی سن دن بیر توققم ده وار.
چوبان دئدی:

- بویور، قارداش! علیم دن گلنی اسیرگمرم.
کوراوغلو دئدی:

- چوبان قارداش، من بو یئرین آدامی دئییلم. چوخ اوزاق دان گلمیشم.
بیزیم یئرلرده داوار قیسمی بیر آز چتین تاپیلن شئیدی. اما سیزین بو یئرلرده بول
اولور، اؤزو ده اوسوز. ایندی من گلمیشم بوردان بیر آز مال-داوار آلیب آپارام.

آنساق قورخورام کی، منی بو پالتاردا، بو یار-یاساقدا گؤروب قورخودان هئچ کس
منیمله سؤودا ائلمه یه. گل، بیز پالتارلریمیزی دییشدی رک. منیم آتیم دا قالسین

بورادا، سنین یانیندا. من گئدیم آلوئریمی ائلییم. قایی دان باش، گئنه ده



دییشریک. من ده سنین یاخشیلیغین دان چیخارام.
چوبان دئدی:

- نئینک، قارداش، نئجه دئییرسن ائله ائلیک. تا کی سنین ایشین دوزلسین.
غرض، کوراوغلو چوبانین پالتارینی آلیب گئییندی، چوماغینی دا علینه آلیب اوبایا

طرف یوللندی.
آشیق سونون قسسابین دوکانی نین یئرینی، یوردونو اؤیرنیب اونا دئمیشدی.

کوراوغلو بیرباش گلدی دوکانین قاباغینا. باخدی کی، دوکان باغلیدی. سوراخ-سالیخ ایله
اؤیرندی کی، بس ائیواز آتاسی قسساب آلی ایله چؤله سورولری یوخلماغا گئدیب. کوراوغلو

بونا چوخ سئویندی. سورولرین یئرینی اؤیرنیب چؤله طرف یوللندی. ائله اوبا دان تزه سه
آرالنمیشدی کی، گؤردو بودور، بیر قوجا قسساب سورودن اتلیک قویون آییریر. کوراوغلو

ایره لی گلیب سلم وئردی. قسساب الئیک آلیب سوروشدو کی:
- منه گؤره نه قوللوغون؟

کوراوغلو دئدی:
- قول صاحبی اولسان، آغا.. چودارام، قویون آلماق ایستییرم.

قسساب آلی بونو ائشیتسک سسلندی کی:
- اده ائیواز، بری گل، موشتری گلیب. گل کؤمک ائله.

کوراوغلو باخدی کی، سورونون او بیری باشین دان بیر اوغلن گلیر، سونون بیر
دئمیشدیسه بو، بئشدی. ائله دوغرودان دا نیگارا یاراشان اوغول دور. ائیواز گلیب چاتدی.

سلم، الئیکسسه لم دان سونرا قسساب آلی کوراوغلودان سوروشدو:
- اوغول، سنه نه قدر قویون لزیم دیر؟

کوراوغلو دئدی:
- آغا! من مین دنه اتلیک آلساغام.

قسساب آلی نین چیچیی چیرتدادی. دئدی:
- اوغول، باخ بو سورو یاخشی اتلیک دیر. ایچینده بیر دنه ده اولسون ساغمال حیوان

یوخدو. آل ائله بونو وئریم سنه. خئییر گؤررسن.
کوراوغلو بیر-ایکی قویونو ال دی، باخدی، سوروشدو کی:

- بس، آغا، بون لرین قیمتی نئسه دیر؟
قسساب آلی دئدی:

- والله، ایندی قویون قیسمی بیر آز باها دیر. آنساق گؤرورم، سن اوزاق دان
گلیرسن. سنه بیرینی ایکی تومن دن حساب ائلرم.

کوراوغلو دئدی
- یوخ، آغا، من او قیمته قویون آل بیلمرم.

قسساب آلی نه قدر دیل-آغیز تؤکدوسه گؤردو کی، یوخ، موشتری هئچ ایپه-ساپا
یاتان دئییل. آخیردا دئدی:

- اوغول، سن دئ گؤرک بس نئچه یه آلرسان؟
کوراوغلو دئدی:



- آغا، بیزیم یئرلرده قویونون بیری گئدیر اون تومنه. من قویونو سن دن
ایکی تومنه آلسام، هره سینده سککیز تومن قازانسیم اولور. بو دا کی، اینساف دئییل. بو

نه یئمه سیغماز، نه گؤیه. من قویونون بیرینی سن دن بئش تومنه آلساغام.
وئریرسن، آییر، پولونو وئریم. یوخ، وئرمیرسن، اوندا گئدیم آیری آدام تاپیم.

قسساب آلی گؤردو کی، بو موشتری لپ گؤی دن دوشمه دی. دئدی:
- نئینک، اوغول سن دئین اولسون. ایه، ائیواز آییر سورونو!

ائیواز سورونو آییردی. کوراوغلو دا باشلدی پولو سایماغا. بیر، ایکی، بئش، اون، یوز
تومنه چاتاندا بیر اون بئش تومن ده آتدی کی:

- بو دا بو اوغلنین پایی.
هر یوز تومنه اون بئش تومن، هر یوز تومنه اون بئش تومن. ائیواز

شوبهه لندی. بیر کوراوغلونون بازبوروتونا باخدی، بیر بیغ لرینا باخدی، دئدی:
- آتا!

قدم قویوب هردن-هردن یئریش لر
بو قیلیقدا چودار اولماز، های اولماز.

بئش-بئش وئرر، اون بئش، اون بئش باغیش لر،
بو قیلیقدا چودار اولماز، های اولماز.

قسساب آلی دئدی:
- آی بال، چودار اولماییب نه اولساق! گؤرمورسن پال-پالتارینی؟ گؤرونور کی،

بون لرین یئرلرینده قویون چوخ باهادی.
ائیواز آتاسی نین ساوابیندا دئدی:

مرد ایگیدلر کیمی یول لری باسان،
تولک ترلن کیمی بره لر پوسان،

بو یا کوراوغلودور، یا دلی هاسان.
بو قیلیقدا چودار اولماز، های اولماز.

سونون گلدی چنلیبئلین ائلین دن،
ائیواز بولبول اولوب اوچار گولون دن،

بو سؤز چیخیب تئل لی نیگار دیلین دن،
بو قیلیقدا چودار اولماز، های اولماز.

کوراوغلو گؤردو کی، ائیواز اونو تانیییب. بیر طرف دن بونا چوخ شاد اولدو کی،
آییق اوشاق دیر. بیر طرف دن قا قورخدو کی، ایشین اوستو آچی لر، ائیواز الدن گئدر. اودور

کی، اوزون ائیوازا توتوب دئدی:
- بال، من گؤردوم کی، سن بیر یئنی یئتمه یاخشی اوغلنسان، ایستدیم سنه

مایا وئرم، دامازلیق دوزلدم. دای منی قول دور-قاچاغا نیه اوخشادیرسان؟
ایستمیرسن، هئچ آلمارام. گئدیب آیری آدام دان آلرام.

قسساب آلی هیرسلندی. اوزونو ائیوازا توتوب دئدی:
- بورا نه شاییرلیق، آشیق لیق یئری دیر؟ قویسانا آلوئریمیزی ائلیک.



ائیواز آتاسینا بیر سؤز دئمه ییب، چکیلیب بیر طرفده دایاندی.
غرض، کوراوغلو پولو ساییب وئردی، سونرا قسساب آلییا دئدی:

- آغا، منیم چوبان لریم، باخ، بو بله نین او بیری طرفینده دیرلر. ایندی بیر
آدام قوش، منه کؤمک ائله سین، سورونو بلن دن آشی راق.

قسساب آلی ائیوازا دئدی:
- یئری قوناغا کؤمک ائله، قویون لری بلن دن آشیر!

ائیواز هئچ بیر سؤز دئمه ییب سورونو هایلماغا باشلدی. کوراوغلو قصدا�
یولدا ائیوازا هئچ بیر سؤز دئمه دی.

ایکی سی ده کیریمیشسه سورونو بلن دن آشیردی لر. ائیواز باخدی کی، بورادا
دوغرودان دا آغیر بیر سورو وار.

کوراوغلو دئدی:
- باسیوغ لو، سن بیر بالسا زحمت چک بورادا قویونون قاباغیندا دایان

من چوبانا خبر وئریم.
بونو دئییب، کوراوغلو سومدو چوبانین یانینا:

- چوبان قارداش، من گلدیم، پالتاری، یار-یاساغی وئر!
ائله کی پالتارلرینی آلیب گئییندی، یاراق لرینی قورشاندی، آتین زیلتنگینی برکیدیب

حاضرلدی؛ اوندان اوزونو چوبانا توتوب دئدی:
- ایندی یاخشی-یاخشی منه قولق آس! بیل، آگاه اول کی، من چودار-زاد دئییلم.

من چنلیبئل لی قوچ کوراوغلویام.
بئله دئینده چوبانین رنگی بیر تهر اولدو. ایسته دی دورسون. کوراوغلو اونون

چینین دن باسیب یئره اوتورتدو، دئدی:
- های-کوی سالما! من آختاردیغیمی تاپمیشام، شیکاریمی اوولمیشام. منه

قویون-زاد لزیم دئییل. سورونون دوز یاری سینی سنه باغیشلییرام. یاری سینی دا
قسساب آلییا وئررسن. دئیرسن کی، ائیوازی کوراوغلو آپاردی.

بونو دئییب، کوراوغلو آتا توللندی. چوبان ائله بیرجه بونو گؤردو. قیرات بایاق
ها گؤزدن ایتدی.

ائیواز دایانمیشدی. بیر ده باخدی کی، بودور، بیر آتلی گلیر، اؤزو ده ائله گلیر کی،
ایلدیریم کیمی. بیر گؤز یوموب-آچان ساعتدا آتلی اونون برابرینه چاتدی. ائیواز باشینی

قالدیریب گؤردو نه... آتلی چوداردی.
کوراوغلو دئدی:

قاردی چنلیبئلین باشی،
واراق، آ قسسابین اوغلو!..

گل گئدک دوشمانا قارشی
دوراق، آ قسسابین اوغلو!..

چوخ اولدوم داوادا، دویدا،
ایگید گؤرمدیم سن سویدا،



ال وئر، بوردا سننن سویدا
ووراق، آ قسسابین اوغلو!..

اسه لی قویدوم بؤرکومه،
بوروندوم چودار کورکونه.

گل مین قیراتین ترکینه،
واراق، آ قسسابین اوغلو!..

آسلنام، دئییلم تولکو.
تانیمیرام قورخو، هوردو،

عربی، اسمی، تورکو
قیراق، آ قسسابین اوغلو!..

چوخ دور کوراوغلونون یاشی،
نه قووغا لر چکیب باشی،
ال وئر، سننن داغی-داشی
یاراق، آ قسسابین اوغلو!..

ائیواز مسئلنی باشا دوشدو. اما کوراوغلو اونا ماسال وئرمه دی. قیراتا بیر
تازیانه ووردو. آتین بورنونون دئشیک لرین دن آلوو چیخدی. یوینی گمیریب یئل کیمی

قانادلندی. چنلیبئله طرف باش آلندا کوراوغلو قیرغی کیمی شیغیییب ائیوازی گؤتوردو،
آتین اوستونه قویدو.

ائیواز دئدی:
- ایگید، سن اولسان ایناندیغین، دئ گؤروم سن کیمسن؟

کوراوغلو دئدی:
- دونن کوراوغلو ایدیم؛ بو گون چودار اولدوم، ایندی گئنه ده کوراوغلویام.

سنی چنلیبئله، اؤزومه اوغول، دلی لر سردار ائلمه یه آپاریرام.
بونو دئییب کوراوغلو یول دوزلمک ایستییردی کی، باخدی، قسساب آلی بله نین

باشین دان قیشقیرا-قیشقیرا گلیر. کوراوغلو آتین باشینی چکیب دایاندی. آلی کیشی چاتیب
گؤردو چودار دؤنوب اولوب بیر پهلیوان. دئدی:

اسم اوغلو، دلی چودار،
وئرمرم ائیوازی سنه.

ائیوازسیز قلبیم قان اولر،
وئرمرم ائیوازی سنه.

ائیواز ایگیدلرین گؤزو،
بوراخ گلسین ائشیت سؤزو،

اللی سی، آلتمیشی، یوزو،
وئرمرم ائیوازی سنه.

سیننه چکممیش داغی
یول آل بوردان، قان لی یاغی،



بو گؤزومون اودلو چاغی
وئرمرم ائیوازی سنه.

کول لی مخلوقات ییغیل،
چتیندی سؤودام داغیل،

کیم قییار بئله اوغول؟
وئرمرم ائیوازی سنه.

قسساب آلیقیلینج چالر،
دوشمان دان قیساسین آلر،

باشین گئدر، لئشین قالر،
وئرمرم ائیوازی سنه.

کوراوغلو قسسابین ساوابیندا دئدی:
سانیم قسساب، گؤزوم قسساب،

قوی آپاریم من ائیوازی،
یئره سالما سؤزوم قسساب،

قوی آپاریم من ائیوازی.
ائیواز دئییب نیگار آغلر،

کؤیسونو چال-چارپاز داغ لر،
آپارماسام قارا باغ لر،

قوی آپاریم من ائیوازی،
ائیوازین قارا دیر قاشی،
توتما منله تر ساواشی
دلی لرین اولر باشی.

قوی آپاریم من ائیوازی.
توک تؤکر من دن پاشا لر،
خوتکارلر چکر هاشا لر،
تورکماندا ارلر باش آلر،

قوی آپاریم من ائیوازی
کوراوغلویام من، چاپارام،

قیامت اولوب قوپارام،
راضی اولما زورنان آپارام،

قوی آپاریم من ائیوازی.
کوراوغلو سازل دئدیگی کیمی سؤزله ده دئدی:

- قسساب، من خوتکارلرا، پاشا لرا قان اوددوران قوچ کوراوغلویام. منیم
اؤولدیم یوخ دور. ائیوازی آپاریرام اؤزومه اوغول، یئددی مین یئددی یوز یئتمیش دلییه

سردار ائله یم. من بورا گلنده سؤز وئریب گلمیشم. سن گل، منی دوست-دوشمن
یانیندا خسالت ائلمه. ائیوازی منیم علیم دن آلما. قوی آپاریم، سن دن کم



باخسام، بو پاپاق منه حرام اولسون. هر واخت دا کی، ایسته سن گئنه ده اؤز
اوغلون دور. ائله او دا، من ده.

قسساب آلی فیکیرلشدی کی، بو بئله دانیشیر، بونون کئفینه دییب ائیوازی علین دن
آلماق هئچ کیشی لیک دن دئییل. او، کوراوغلونون یانیندا اولسا، منیم ده باشیم اوسا اولر.

سؤزوم اؤتکون اولر. ایسته ینده ده گئدرم، گؤررم. اودور کی، دئدی:
- کوراوغلو، کئفینه دییب ائیوازی علین دن آلمیرام. آپار، گئت، اما گؤزون

اوستونده اولسون.
کوراوغلو دئدی:

- آرخایین اول! من سن دن یاخشی آتا اولساغام. گؤتور، سورودن ده بئش یوز
قویون آییر، آپار. بئش یوزونو و چوبانا باغیشلمیشام.

تزه دن کوراوغلو، ائیواز قسساب آلی ایله گؤروشوب، اؤپوشوب آیریلدی لر. آلی
تکه-تورکمانا، کوراوغلو ایله ائیواز دا چنلیبئله طرف یول دوشدولر.

کوراوغلو چنلیبئله گئتمکده اولسون، ایندی سنه کیم دن خبر وئریم، عرب
ریحان دان.

عرب ریحان تورکمان بی لرین دندی. اؤزو ده چوخ ایگید آدام ایدی. بو
طرف لرده هله ایندییه کیمی اونون سؤزونون قاباغیندا سؤز دئین اولمامیشدی.

کوروغلویل ائیواز قسساب آلییل ائله تزه سه گؤروشوب آیریلمیشدی لر کی، بو طرف دن
عرب ریحان باشیندا دا یوز آتلی سی گلیب چیخدی.

قسساب آلی دان سوروشدو:
- ا کیشی، اونلر کیمدی لر ائله؟

آلی دئدی:
- کوراوغلو ایدی. ائیوازی گؤتوروب آپاردی.

عرب ریحان قیشقیردی:
- نئجه کوراوغلو ایدی، نئجه ی`نی ائیوازی آپاردی؟ سن نه دانیشیرسان؟ باشینا آتزاد

تپمه ییب کی؟ نیه وئردین؟
قسساب آلی دئدی:

- نئجه وئرمییدیم؟ اگر منیم کوراوغلویا گوسوم چاتسایدی، قسساب نیه
اولوردوم؟ من ده اولردیم سنین کیمی پهلیوان دا. سنین گوجون چاتمایاندا منیم

گوسوم هارا دان چاتسین؟
سؤز عرب ریحانی گؤتوردو. اونون فیکری واردی کی، ائیواز بیر آز دا بؤیوین دن

سونرا، آلیب اؤز دسته سینه قاتسین. بو باره ده بیر نئچه دفعه آلی کیشییه ده دئمیشدی؛
اما آلی نین هئچ عرب ریحانل آراسی یوخ ایدی. خاسیتین دن خوشو گلمزدی. آنساق

بیر سؤز ده دئیه بیلمیردی. ایندی اودور کی، قصدا� بئله دئییب اونا یاندی قیندی وئریردی.
بیر طرف دن قسساب آلی نین سؤزلری، بیر طرف دن ائیوازین الدن گئتمیی، بیر طرف دن

ده کوراوغلونون چنلیبئل دن گلیب تکه-تورکماندا بئله ایش گؤرمیی عرب ریحانا
چوخ آغیر گلدی. باشی نین آدام لرینا های ووروب کوراوغلونون دالینا دوشدو.



کوراوغلو یول نابلد، اونلر بلد. بیر کسه یول ایله گلیب کئچیدی کسدی لر.
بورا ائله کئچیددی کی، تورکمان دان گلن یول لرین هامی سی گلیب بورا دان کئچیردی.
کوراوغلو یاخینلشاندا باخدی کی، کئچید کسیلیب. بیلدی کی، خبر توتوب قاباقکسدی

ائله ییب لر. آتی ووروب سیل دیریمین باشینا قالخدی کی، اورا دان دوشمنی یاخشی گؤرسون.
ائیواز دقتله باخیب عرب ریحانی تانیدی، دئدی:

- کوراوغلو، بو عرب ریحان دیر. بیر تهر ائله کی، اونون علینه دوشمیک. هله
بو واختا کیمی بیر آدام اونون علین دن سالمات قورتارماییب.

کوراوغلو عرب ریحانی تانیییردی. اوز-اوزه گلممیشسه ده، اوندان چوخ
ائشیتمیشدی. بیلیردی کی، گوس لو، قوت لی، ایگید بیر آدام دیر.

باخدی کی، اگر کئچیده دوشسه، چوخ داریسقال لیق دیر، ال-قول آچماق اولمایاساق.
آیری بیر یول دا یوخ ایدی. آتی ووروب سیل دیریمین کنارینا گلدی. گؤردو یوخ، بورا دان دا

کئچمک مومکون دئییل. بورا بیر اوچوروم دور کی، دیبی گؤرونمور. ائنی ده، آز اولسا، اون
بئش-ایگیرمی آددیم وار. قالدی مات-متتل کی، نه ائله سین.

اما عرب ریحان یولو یاخشی تانیییردی. اودور کی، کئچیدی کسیب راحتسا
اوتورموشدو، گؤزلییردی. بیلیردی کی، اوچوروم دان کئچمک مومکون دئییل. کوراوغلو

آخیردا یا کئچیده دوشسک، یا دا کی، سور`ت ائلمه سه قالیب اورادا آسین دان اؤلسک.
کوراوغلویا یالقیزلیق ال وئردی. چنلیبئل، دلی لر یادینا دوشدو. بو آغیر واختدا

اونلری یانیندا گؤرمک ایستییردی. بیر ده باخدی کی، بودور، چنلیبئل طرف دن بیر دسته
دورنا گلیر. اوریی قوبار ائله دی. سازی دؤشونه باسدی، آلدی گؤرک نه دئدی:

گؤی دن گئدن، بئش دورنا لر،
بیزیم ائللر یئریندمی؟

بیر-بیرین دن خوش دورنا لر،
بیزیم ائللر یئریندمی؟

صحبت اولوردو سازینان،
اؤردک اولوردو قازینان،

نئچه اینسبئل قیزینان
توتی دیل لر یئریندمی؟

سئویب-سئچیب بیندیگیم،
سداسینا اویاندیغیم،

آرخاسیندا دایاندیغیم
مرد دلی لر یئریندمی؟
بزیرگانا ساتاشدیغیم،
قوماشینا بولشدیغیم،

دؤنوب بوینون دان آشدیغیم
چنلیبئل لر یئریندمی؟

هردن ایشوه، قمزه ساتان



منیمله ایختیلت قاتان
گلنده آت باشی توتان،

شوخ گؤزل لر یئریندمی؟
چالخالنیب دؤیوندوگو،

آرخا وئریب سؤیوندوگوم،
قووغا گونو اؤیوندوگوم

نر دلی لر یئریندمی؟
کوراوغلو هئچ دئمز یالن،
ایندی اولوب باغری تالن،

دمیرچیوغ لو، دلی هاسان
ایگید ارلر یئریندمی؟

کوراوغلو فیکیرلشدی کی: «یول ائله بو اوچوروم دان دیر. من کئچیده
دوشمه یه جه یم. گل، بیر باختینی سینا. اگر بو قاتار دورنانین باشچی سینی وورا بیلدین،

اوندا قیراتدا اوچوروم دان تول لنا بیلسک، یوخ، اگر وورا بیلمدین، اوندا گؤر
باشینا نه چاره تاپارسان».

بونو فیکیرلشیب، کوراوغلو اوخو میندیردی چیللئیی-کمانه، باشچی دورنایا بیر اوخ
آتدی. اوخون یای دان قورتارماغی ایله دیمیی بیر اولدو. دورنا فیرلنا-فیرلنا گلیب

کوراوغلونون قاباغینا دوشدو. کوراوغلونون اوریی آچیلدی، کؤن لو شاد اولدو. دورنانین
تئلین دن بیر دسته کسیب ائیوازین پاپاغینا سانسدی. آتا میندی، ائیوازی ترکینه آلیب

برک-برک اؤزونه باغلدی. آتی سؤو لنا گتیردی.
کوراوغلو دورنا لر اوچون اوخویاندا عرب ریحان آشاغی دان باخیب گولوردو. ائله

بیلیردی کی، کوراوغلونون دای آخیری چاتیب. بیر ده باخدی کی، کوراوغلو سیل دیریمین باشیندا
آتی سؤو لنا گتیریب. اؤز آدام لرینا دئدی:

- ایه، حاضر اولون! هریف، دئیه سن، دای سانا دویوب، یول دوشمک ایستییر.
بو دمده کوراوغلونون سسی اوسالدی. باخدی لر کی، آتین بوینونو قوجاقلییب

دئییر:
آرخام قاری دوشمان، قاباغیم اوچروم،

آپار چنلیبئله منی، قیراتیم!
سنه سیغینمیشام، قورتار بو داردان،

آپار چنلیبئله منی، قیراتیم!
اولور چنلیبئلین صحبتی، سازی،

گلیر گومراه کئچیر باهاری، یازی،
آلمیشام ترکیمه ایگید ائیوازی.

آپار چنلیبئله منی، قیراتیم!
کوراوغلو امیی گئتمه سین زایا،
گرک قان اوددورام بیه، پاشایا،



سیچراییب قوش کیمی آتیل او تایا،
آپار چنلیبئله منی، قیراتیم!

عرب ریحان دئدی:
- بو آدام یا دلیدی، یا دا... ائله دلیدی کی، وار. یوخسا او اوچوروم دان دا آت

آتی لر؟ اؤزو ده اوستونده ایکی آدام.
کوراوغلو آتی بیر ده سؤو لنا گتیردی. عرب ریحان قیشقیریب دئدی:

- اگر او بو اوچوروم دان آتلنا بیلسه، من بیر ده اونا ال قالدیرمارام.
هامی نین گؤزو قالمیشدی کوراوغلودا. کوراوغلو آتا سوزدوروب اوچورومون

باشینا گلدی. سیل دیریمین لپ کناریندا آتا بیر قیرمانس ووردو کی، ائله بیل گؤیده
ایلدیریم اوینادی. قیرات دؤرد آیاغینی ییغیشدیریب قیزیل قوش کیمی سیچرادی، اوچورومون او

طرفینه دوشدو. اؤزو و ائله سیچرادی کی، کوراوغلونون باشیندا پاپاغی دا ترپنمه دی.
آت اؤزونو دوزلدیب، یولو علینه آلدی. کوراوغلو بیر آتا باخدی، بیر دؤنوب

اوچوروما باخدی، دئدی:
سانیم قیرات، گؤزوم قیرات،

بو دؤیران لر عرضه نیندی.
سنی مینن آلر موراد،

اوزاق یول لر عرضه نیندی.
قیراتی مینرم کؤرپه،

هایقیراندا چیخار سارپا،
هر دؤنه ده اون تاس آرپا،

ایپک چول لر عرضه نیندی.
کوراوغلویام، اوخلرینان

دؤیوش ائتدیم چوخ لرینان.
باشی پولد میخ لرینان،

گوموش نال لر عرضه نین دیر.
عرب ریحان سؤزونون اوستونده دورمادی. باشی نین آدام لرینا های ووروب،

گئنه اونون دالینا دوشدو. کوراوغلو دؤنوب گؤردو کی، عرب ریحان آتلی لری ایله گلیر.
آتین باشینی قایتاریب گئری دؤندو، عرب رئیهانین قاباغینا گلدی، یئتیریب

دئدی:
یاغی دوشمانین حربه سی
قاچیرتماز میدان دان منی.

قورخاق موخننت زربه سی
قاچیرتماز میدان دان منی.

گیررم میدانا ار کیمی،
دوررام قاباقدا نر کیمی،

دوشمن بویلنار خر کیمی،



قاچیرتماز میدان دان منی.
هردن بره ده یاتارام،

اورتادا شئشپر آتارام،
پاشانی دیری توتارام،

قاچیرتماز میدان دان منی.
عالمه بل لی هونریم،
چنلیبئلده دلی لریم،

مرد ایگیده پئشکش سریم،
قاچیرتماز میدان دان منی.

کوراوغلویام، بودو دوزو،
سومردین سرت اولر اوزو،

موخننتین ت`نه سؤزو
قاچیرتماز میدان دان منی!

کوراوغلو سازل دئدیگی کیمی سؤزله ده دئدی:
- عرب ریحان! من کوراوغلویام. من خوتکارلردان، وزیرلردن،

گیزیرلردن قورخمورام. اوندا کی اولسان سن. آنساق منیم سنین بو آدام لرینا
یازیغیم گلیر. اونلری ناهاق یئره قیردیریب قان لرینا بایس اولما! منیمله داوا
ائلمک ایستییرسن، بویور، بو میدان، بو دا شیطان. مرد ایگید داوادا باشی نین

آدامینی قیردیرماز.
اوندان آتی سؤو لنا گتیریب دئدی:

مردسن گل میدانا ریحان
ساواشاق ایندی سننن من.

گؤر گوسومو، چک داد، آمان،
ساواشاق ایندی سننن من!

آلق علیمیزه نیزه،
مردلر اهسن دئسین بیزه

دوراق میداندا اوز-اوزه،
ساواشاق ایندی سننن من

دئمه منه بو هدیانین،
یقین بیل کی، آللم سانین

قیلینجل تؤکرم قانین،
ساواشاق ایندی سننن من

گرک دوست-دوشمانیم سئچک،
چتین اولر قورخام، قاچام،

ایسترم کی، میدان آچام،
ساواشاق ایندی سننن من!



کوراوغلویام، دورموشام مرد،
یامان اوره یه دوشسون درد،
ایگیدسنسه، اول مئیدانگرد،

ساواشاق ایندی سننن من!
عرب ریحان آتینی سؤو لنا گتیریب کوراوغلونون اوستونه سوردو. داوا باشلندی.

یئتمیش یئددی فندین هامی سینی ایشلتدی لر. اما هئچ بیری او بیرینه دوو گله بیلمه دی.
نه قیلینس دان کار آشمادی، نه نیزه دن ایش چیخمادی، نه اموددان موراد هاسیل اولمادی.

آخیردا کوراوغلو قزبلنیب آتدان دوشدو. پالتاری نین اتک لرینی بئلینه سانسدی.
قول لرینی چیرمادی، میداندا گردیش ائلمه یه باشلدی. عرب ریحان دا آتدان دوشدو.

کوشتو باشلندی. گاه اونون دیزلری میدانی کوتان کیمی سؤکوردو، گاه بونون دیزلری.
کوراوغلو گؤردو یوخ، عرب ریحاندا بالسا ساناوار دئییل. آخیردا قزبلنیب ائله بیر

دلی ن`ره چکدی کی، داغ-داش سسه گلدی. عرب رئیهانین آدام لری هامی سی قیرغی
گؤرموش سوسه کیمی قاچیب داغیلدی لر. کوراوغلو اونو باشینا قالدیریب یئره ووردو.
سینه سینه چؤکوب خنسری بوغازینا دایادی. عرب ریحان بیر دفعه ده اولسون نه دیندی،

نه سسینی چیخارتدی، نه ده آمان ایسته دی. کوراوغلو آیاغا دوروب خنسری یئرینه قویدو.
کوراوغلو چوخ مرد ایدی. آغلمایان، یالوارمایان دوشمنی اؤلدورمزدی،

باغیشلیاردی. عرب ریحانی دا بئله سه ایگیدلیگینه گؤره باغیشلدی.
دوروب آتی میندی، اوزون عرب ریحانا توتوب دئدی:

- گئت، سنی ایگیدلیگینه باغیشلییرام.
عرب ریحان دئدی:

- کوراوغلو، نه قدر کی سن سیل دیریمین اوستوندیدین، من ائله بیلیردیم کی، سن
من دن قورخورسان. اما ائله کی اوچوروم دان آتلندین، سؤز وئردیم کی، سنه ال

قالدیرماییم. اما سؤزومون اوستونده دورمادیم. اونا گؤره ده باسیلدیم. عیبی
یوخدو. بیر ده گؤروشریک، بورسون دان چیخارام.

کوراوغلو دئدی:
- سن ائله بیلیردین کی، من سن دن قورخوب قاچیردیم؟ یوخ، عرب ریحان!

قوچ قوزودان قوزو تؤرر قوچ اولر،
قوچ ایگیددن قوچاق اولر، سلطانیم!

مرد ایگیدلر داوا گونو شاد اولر
موخننت لر ناچاق اولر، سلطانیم!

سانیم قوربان مرد ایگیدین اؤزونه،
مردی اؤلسه، علین وورماز دیزینه،

فورست دوشسه دوشمانی نین گؤزونه،
بورما-بورما بیچاق اولر، سلطانیم

مرد ایگیدلر بیر-بیرینه دالدادی،
چوغول لر اؤلمه ییب، ساغی-سولدادی،



مرد میدان دان قاچماز، قاچسا آلدادی،
قووغا گونو هاچاق اولر سلطانیم!

سؤز تامام اولدو. کوراوغلو: «بورس لو بورس لونون ساغ لیغینی ایستر، عرب
رئیهان»،- دئییب آتین باشینی قایتاردی، چنلیبئله طرف یول باشلدی. آز سوردو، چوخ

سوردو، گلیب چنلیبئلین اتک لرینه چاتدی. داغ لری گؤرسک اوریی آتلندی. اوچتئل لی سازی
باغرینا باسیب دئدی:
منی بینا دان بسله دی،

داغ لر قوینوندا، قوینوندا.
تولک ترلن لر سسله دی
داغ لر قوینوندا، قوینوندا.

دولندا ایگید یاشیما،
یاغی چیخدی ساواشیما،

دلی لر گلدی باشیما
داغ لر قوینوندا، قوینوندا.

سفر ائلدیم هر یانا،
شاه لری گتیردیم سانا
قیراتیم گلدی سؤو لنا

داغ لر قوینوندا، قوینوندا.
کسدیم یول لر، ووردوم کاروان،

چکیب سویدوم چوخ بزیرگان،
دوشمان لرا اوددوردوم قان

داغ لر قوینوندا، قوینوندا.
اسیر چکدین چنلیبئله،

قوچ کوراوغلو دوشدو دیله،
خان ائیواز منیمله بئله

داغ لر قوینوندا، قوینوندا.
نیگار خانیم چوخ داندی کی، کوراوغلونون یولونو گؤزلییردی. و`ده دن چوخ

کئچمیشدی، اما هله کوراوغلودان خبر چیخمیردی. بیر گون یئنه نیگار خانیمین
اوریی سیخیلدی. دوروب تئل لی خانیمی دا یانینا آلدی. بیر اوسا تپه نین باشینا چیخیب یول لرا

باخماغا باشلدی. بیر ده باخدی کی، یول لردا توز دومانا قاریشدی، دومان توزا.

دقت ائله ییب گؤردولر کوراوغلو قیراتین اوستونده، ترکینده ده ائیواز بودو گلیر.
تلسیک تپه دن ائنیب دلی لرین یانینا گلدی لر. نیگار خانیم اوزونو دلی لره توتوب

دئدی:
آت بئلینه قوچ دلی لر،

ائیوازی پیشواز ائلیین!..
بیر-بیرین دن خوش دلی لر،



ائیوازی پیشواز ائلیین!..
ائیوازیم بنزر لچینا،

سونا لر حئیران ساچینا،
وئرمرم چینه، ماچینا،

ائیوازی پیشواز ائلیین!..
دولون لیباسا، یاراغا،

آتلی لر گئتسین سوراغا،
قویمارام گؤزدن ایراغا،
ائیوازی پیشواز ائلیین!..

کوراوغلو اوخونو قوروب،
سئویب، سئچیب ترلن ووروب،

قیراتین ترکینده دوروب،
ائیوازی پیشواز ائلیین!..

کول لی مخلوقات ییغی لی،
پایلیین قندی، نوغولو،

کوراوغلونون قوچ اوغولو
ائیوازی پیشواز ائلیین!..

قوچ دلی لر، آچین قانات،
دوزلدین مسلیس، توی، بوسات

گؤتورون لیباس،قیلینج، آت،
ائیوازی پیشواز ائلیین!..

اوردو باسان، قال ییخان،
پنسه سینده پلنگ سیخان،

قنیمینه قارشی چیخان
ائیوازی پیشواز ائلیین!..

خوش دانیشان، شیرین گولن،
مسلیس آپارماغی بیلن،

دلی لره سردار گلن
ائیوازی پیشواز ائلیین!..

آتی گتیرر سؤو لنا،
اوخ آتار نامرد دوشمانا،

نیگار دا ائیوازا آنا،
ائیوازی پیشواز ائلیین!..

نیگار خانیمین سؤزو قورتاران کیمی یئددی مین یئددی یوز یئتمیش دلی آتلندی.
هره بیر سور خلت گؤتوروب ائیوازی پیشواز ائله دی لر.

مسلیس قورولدو. کئف لر دورولدو. ساقی دولندی. روح تازالندی. آشیق سونون



سازینی کؤکله ییب اورتایا چیخدی. چالدی لر، اوخودولر، دئدی لر، گولدولر، نیگار خانیم
ائیوازین گؤزلرین دن اؤپدو، کؤینیی نین یاخاسین دان کئچیریب اؤزونه اوغول ائله دی.



 دورنا تئلی
ائیواز چنلیبئله گلن دن بری نیگار خانیمین اوریی یئرینه گلمیشدی. قوچ

کوراوغلو کیمی ار بیر یانیندا، ائیواز کیمی اوغول بیر یانیندا، دلی لر کی گؤزونون
قاباغیندا، دای دونیادا بیر کئف وار ایدی، او دا نیگار خانیمدا ایدی. اما

کوراوغلونون کئفی اوندان دا ساز ایدی. او اؤزونه هم اوغول گتیرمیشدی، هم ده آرخا،
کؤمک گتیرمیشدی. ائیواز ایگیدلیکده، مردلیکده دلی لرین آراسیندا آد قازانمیشدی،

سان لرا دین بیر اوغلن اولموشدو.
کوراوغلونون بیر خاسیتی وار کی، بوش واخت لردا همیشه دلی لرله مشق

ائلیردی. آت مینمک، نیزه اویناتماق،قیلینج وورماق، قالخان توتماق، اوخ آتماق
اونلرین سحر-آخشام پئشه لری ایدی.

یئنه ده بئله گون لردن بیری ایدی. دلی لر بؤلوک-بؤلوک اولوب مشق ائلییردی لر.
ائیواز دا یاراقلنیب، یاساقلنیب بیر دسته آتلی ایله داوا مشقینه چیخمیشدی.

کوراوغلو، دمیرچیوغ لو دا یانیندا بیر اوسا یئرده دوروب مشقه باخیردی.
خانیم لر دا اونلرین یانیندا ایدی لر. بیر ده باختی لر کی، بودو، بیر دسته آتلی چاپاچاپا

گلیر، قاباق لریندا دا ائیواز. اما ائیواز، نه ائیواز.. عرب آتین اوستونده،
میسریقیلینج دستینده، تولک-ترلن شستینده، مین بیر سانین قصدینده، ائله سوزور، ائله

سوزور کی، ائله بیل اوخدو یایین دان قوپوب. دورنا تئلینی ده کی سانسیب باشینا، ائله بیل
قئیسر بالسی دیر باشینا سیققا قویوب.

نیگار خانیم باخدی، اؤزونو ساخلیا بیلمه دی، اوزون کوراوغلویا توتوب دئدی:
- کوراوغلو، بیر بو یانا باخ، گؤر او گلن کیمدی؟

سن دئمه کوراوغلو دا ائله اونا باخیرمیش. نیگار دئینده کوراوغلو سازی باسدی
دؤشونه دئدی:

نیگار خانیم، سنه دئییم،
بو گلن ائیواز، بو گلن.

اینینده پولد گئییم،
بو گلن ائیواز، بو گلن.

ائیوازیم اون بئش یاشیندا،
قودرت قلمی قاشیندا،
دورنا تئلی وار باشیندا،
بو گلن ائیواز، بو گلن.
میداندا ایگیدلر مردی،
قاباقدا ار اوغلو اردی،

داوا گونو قیزمیش نردی،
بو گلن ائیواز، بو گلن.

میسریقیلینج دستینده دی،



عرب آتین اوستونده دی،
شیرین سانین قصدینده دی،

بو گلن ائیواز، بو گلن.
سمی دلی لرین خاسی،

میداندا وار مرد داواسی،
کوراوغلونون قوچ بالسی.

بو گلن ائیواز، بو گلنی.
تئل لی خانیم دا بورادا ایدی. دمیرچیوغ لو ساغالمیشدی دئیین اونون دا کئفی ساز

ایدی. باخیب، باخیب بیردن قاییتدی کی:
- نیگار خانیم، گؤرورسنمی دورنا تئلی ائیوازا نئجه یاراشیر. گؤر او کیشی لره ائله

یاراشاندا بیزه نئجه یاراشار؟ گل، اوشاق لری گؤنده رک گئدیب بیزه ده دورنا تئلی
گتیرسین لر.

ائله بو سؤزده ائیواز گلیب چاتدی اونلرین برابرینه. آتدان دوشوب نیگار
خانیما، کوراوغلویا، دمیرچیوغ لویا، خانیم لرا سلم وئردی، اوندان اوزونو

کوراوغلویا توتوب دئدی:
- ائشیدیرسنمی؟ خانیم لر دورنا تئلی ایستییرلر. ایزین وئر گئدیب اونلرا دورنا تئلی

گتیریم.
کوراوغلو بیر ایسته دی ایزین وئرمه سین. قورخدو کی گئده، باشینا بیر ختر-زاد

گله. بیر ده فیکیرلشدی کی، گئتسه یاخشیدی. ایگیدین باشی قالدا گرک. برکه-بوشا دوشسه
یاخشیدی. دؤندو نیگار خانیما، سوروشدو:

- نه دئییرسن؟ گئتسین، گئتمه سین؟
نیگار دؤنوب ائیوازا باخدی. گؤردو والله ائیواز ائله باخیر، ائله باخیر کی، ائله بیل

گؤزلری ایله دیل اولوب یالواریر. اوریی تابلمادی. اونو سین دیرماق ایستمه دی. ایزین وئردی.
دمیرچیوغ لو ایشی بئله گؤرسک ایره لی یئریگیب دئدی:

- کوراوغلو، ایزین وئر، من ده گئدیم.
کوسا سفر دئدی:

- سن هله تزه یورغان-دؤشک دن دوروبسان.
دمیرچیوغ لو قویمادی کی، کوسا سفر سؤزونو قورتارسین، دئدی:

- یوخ، کوسا سفر گئده جه یم. هئچ او یان-بو یعنی یوخدو.
کوراوغلو دئدی:

- سببی ندی کی، سن بئله حؤکمن گئتمک ایستییرسن؟
دمیرچیوغ لو دئدی:

- بیرینسی اودو کی، ائیواز هله ساواندی، تک گئده بیلمز. ایکینسی ده اودو کی،
دورنا تئلینی تئل لی خانیم ایسته دی. یاراشماز کی، من ائوده اوتورام، بو سفره باشقاسی

گئده.
کوراوغلو اونا دا ایزین وئردی. بو دمده بل لی احمد دلی لرین ایچین دن چیخدی.



دئدی:
- کوراوغلو، ایزین وئر، من ده گئدیم.

کوراوغلو بل لی احمده ده ایزین وئردی. یول اوزاق اولدو. بونا گؤره ائیواز قیراتی
میندی. دمیرچیوغ لو ایله بل لی احمد ده هره سی بیر سئچمه آت مینیب یول دوزلدی لر.

آت سوردولر، دره کئچدی لر، دوز گئتدی لر، گلیب باغداد اطرافینا چاتدی لر.
باخدی لر بورادا او قدر دورنا وار، او قدر دورنا وار کی، چینقیل کیمی. آتلری

اوتا بوراخیب، اؤزلری اوخیای لرینی گؤتوروب باشلدی لر دورنا اوولماغا. هه بیرینی،
بئشینی، اون بئشینی... غرض، بیر-ایکی ساعتین ایچینده بیر عالم دورنا ووردولر. ایلشیب

بون لرین تئل لرینی یولوب هئیبه لره ییغدی لر، اتلرین دن ده کاباب چکیب خورما
آغاسی نین دیبینده یئمه یه باشلدی لر. اول دورنا اتی نین کابابی، خورما آغاسی نین

سرینی...یئییب، ایچیب هره سی بیر طرفده یوخویا گئتدی لر.
سن دئمه، باغداد پاشاسی آسلن پاشانین قوروقچوسو بون لرا گؤز قویورموش.

ائله کی، اونلر یوخویا گئتدی لر، قوروقچو دابان آلدی آسلن پاشانین یانینا کی، بس:
- نه اوتورورسان؟ اوچ نفر نابلد آدام گلیب، بو نامدا، بو نیشاندا؛

اؤزلری ده فیلن بولغین باشیندا یاتیب لر. اما ایچلرینده بیر نفر وار لپ
کوراوغلودو کی دوروب.

قوروقچو بو سؤزلری دئسک، خوتکارین فرمانی دوشدو آسلن پاشانین یادینا.
کوراوغلونون تورکمانا گئدیر عرب ریحانل ووروشماغی، ائیوازی چنلیبئله

گتیرمیی، بوتون عالمه سس سالمیشدی. خوتکار بو ایشدن سونرا گؤتوروب گئنه بوتون
پاشا لرا فرمان یازمیشدی کی، بس کوراوغلونون یا اؤزونو، یا دلی لرینی اؤلدورنه

ان`ام وئرسک، گؤروب خبر وئرمه ینی دار آغاسین دان آساساق. فرمان دان بیری سی
ده گلیب باغداددا آسلن پاشایا چاتمیشدی. اودو کی، ایندی قوروقچو کوراوغلو آدینی

چکسک، آسلن پاشا قوشون بؤیوگونو چاغیریب حؤکم ائله دی کی، هازیرلشسین.
بلی، تبیل وورولدو. قوشون ییغیلدی. یاراقلنیب یاساقلنیب یول دوشدولر.

قیرات آیاق لرینی یئره دؤیوب کیشنمه یه باشلدی. دمیرچیوغ لو ایله بل لی احمد
قیراتین سسینه یوخودان آییلیب گؤردولر کی، قوشون دؤرد بیر یعنی توتوب. بل لی احمد

ال ائله دیقیلینجا. دمیرچیوغ لو توتدو اونون علین دن کی:
- نه ائلییرسن؟ گؤرمورسن ائیواز یاتیب؟ اونو اویاتمامیش داوا ائلمک

اولماز. سونرا بیر-بیریمیزدن آیری دوشریک. ائیواز اله کئچر.
بونو دئییب دمیرچیوغ لو باشلدی ائیوازی اویاتماغا. اما نه قدر ائله دی،

ائیواز اویانمادی. سسله دی لر، توتوب سیلکه له دی لر، بیر نتیسه هاسیل اولمادی. قوشونون دا
کی دالی کسیلمیردی. دؤنموشدو چییرتکه یه، گلدیکسه گلیردی. دمیرچیوغ لو آخیردا

الس سیز قالیب آلدی، گؤرک نه دئدی:
قوشون گلیب دؤرد یانیمیز آلدی لر،

بئله نه یاتمیسان، آییل، ائیواز خان!..
هر طرف دن مانسیرایا سالدی لر،



آخیردا اولریق زاییل، ائیواز خان!..
قبول قیلما موخننتین سؤزونو،

سنه عرض ائلییم سؤزون دوزونو،
دور، گؤستر یاغییا دؤنمز اوزونو،

گون کیمی عالمه یاییل، ائیواز خان!..
اینسافدیرمی بل لی احمد توتول،
قولس قولو دال گردنده چاتیل،

دمیرچیوغ لو قول آدینا ساتیل،
کوراوغلو دلی سی ساییل، ائیواز خان!..

ائیواز سازین سسینه یوخودان اویاندی. باخدی کی، قوشون هر طرفی آلیب. ایسته دی لر
دوروب آتلنسین لر. باخدی لر کی، آت هایاندا ایدی. آتلری چوخ دان هالقا-مرکه ائله ییب،

کمند آتیب توتوب لر. قالدی لر پیادا. بو طرف دن ده آسلن پاشا امر وئردی کی،
هوجوم ائله ییب اونلری توتسون لر. قوشون حرکته گلنده دمیرچیوغ لو بیر دلی ن`ره

چکیب، ال آتدی میسریقیلینجا. دلی لر اوچ طرف دن اؤزلرینی ووردولر دریایی-لشگره.
ساغ دان ووردولر، سول دان چیخدی لر، سول دان ووردولر، ساغ دان چیخدی لر. اما نه

قدر قیردی لرسا، نه قوشونون دالی کسیلدی، نه ده کی بیر یول تاپیب آرا دان چیخا
بیلدی لر. پیادا لیق دلی لری الدن-دیل دن سالدی. آمان لرینی کسدی. آخیردا اونلری بیربیرلرین دن

آیری سالیب تکله دی لر، اوچونو ده توتوب آتلری ایله برابر شهره گتیردی لر.
ایندی بون لر بوردا قالماقدا اولسون لر، سنه کیم دن دئییم، خوسا عزیزدن.

کوراوغلونون بیر بزیرگان دوستو وار ایدی. آدی خوسا عزیز ایدی. خوسا عزیز نئچه
ایللر کوراوغلو ایله دوستلوق ائلمیشدی. ایندی ائیوازگیل توتولن واختدا او دا مال لرینی

ساتماق اوچون باغدادا گلمیشدی. قوشون ائله کی ائیوازگی لی توتوب شهره طرف گلمه یه
اوز قویدو، بازارا سس دوشدو کی، بس اوچ نفر قول دور توتوب لر، آسماغا آپاریرلر.
بازار آدامی هامی سی چیخدی اونلرین تاماشاسینا. خوسا عزیز ده بو آدام لرین ایچینده

ایدی. گؤزله ها گؤزله، گؤزله ها گؤزله، آخیردا دسته نین اوسو آچیلدی. آسلن پاشا کئچدی،
قوشون بؤیوک لری کئچدی، آتلی لر کئچدی. بیرده باخدی لر کی، بودو، بیر بؤلوک قوشون

دوستاق لری اورتالیغا آلیب گتیریر. خوسا عزیز گؤردو نه؟.. توتولن ائیوازدی،
دمیرچیوغ لودو، بیر ده بل لی احمددی. دونیا عالم خوسا عزیزین گؤزونده قارالدی.

دئدی: «ئی دادی-بیداد!.. بو ظالم اوغلو ظالم اوشاق لری اؤلدورسک». قالخدی ماتمتتل
کی: «نه تهر ائلییم؟ منیم بوردا علیم دن بیر ایش گلمیسک. تیسارت

دئییل کی، مین دنه باغداد تاسیرینی بیر خوروزا یوکلییم. بوراداقیلینج وورماق
لزیم دیر. خبره گئتسم ده بورا دان چنلیبئله آزی بیر هفته لیک یولدو. من گئده سی،

خبر وئره سی، کوراوغلو گله سی، یقین کی، اونلری اؤلدوررلر».
خوسا عزیز ائله بو گؤتور-قویدا ایدی بیر ده گؤردو بودو، دوستاق لردان بیر آز

آرا لی اوچ دنه آت گتیریرلر. بئله باخاندا قیراتی تانیدی. اؤز-اؤزونه دئدی: «ئی دیلیقافیل،
تاپمیشام. نه تهر اولسا، گرک قیراتی اله کئچیریب کوراوغلویا خبر چاتدیرام".



بونو دئییب خوسا عزیز دوشدو اونلرین دالینا. گلهاگل، گلهاگل، گلیب چاتدی لر
آسلن پاشانین ایمارتی نین قاباغینا.

آسلن پاشا دئدی:
- اؤزلرینی زین دانا سالین، آتلرینی بورایا گتیرین.

کئشیکچی لر ائیوازگی لی آپاریب سالدی لر زین دانا. مئهترلر ده آتلری چکدی لر
آسلن پاشانین قاباغینا. آسلن پاشا امر ائله دی، مئهترباشی قاباقسا

دمیرچیوغ لونون آتینی مینیب گردیشه گتیردی. بیر او باشا سوردو، بیر بو باشا سوردو،
گتیریب آسلن پاشانین قاباغیندا ساخلدی. آت آسلن پاشانین خوشونا گلدی.

اوندان مئهترباشی بل لی احمدین آتینی مینیب سؤو لنا گتیردی. آسلن پاشا بو
آتی دا بیندی. نؤوبه قیراتا گلدی. یازیق خوسا عزیز ایچینی یئیه-یئیه قالمیشدی.

بیلمیردی نئیله سین. اوریینده قویموشدو کی: «گر بوتون وار-یوخ دان دا
چیخما لی اولسام، گرک قیراتی اله کئچیردم». بلی، مئهترباشی قیراتی میندی، نه قدر

ائله دیسه آت یئرین دن ترپنمه دی. مئهترباشی آخیردا هیرسلنیب آتا بیر تازیانه چکدی.
قیرات بیر آز دا قولق لرینی ساللدی. مئهترباشی بیر تازیانه ده چکنده

آتقویروغونو قیسدی، گؤزلری نین بیرینی یومدو، آخسایا-آخسا یئریمه یه باشلدی. آسلن
پاشا گولوب دئدی:

- گؤرونور کی، بون لردان ایکی سی آغادی، بیری سی نؤکر. بو نؤکرین آتیدی. چونکی ائله
سیر-سیفت دن ده نؤکره اوخشاییر.

سونرا اوزونو مئهترباشییا توتوب دئدی:
- او ایکی آتی ایلخییا قات! بو النگنی ده وئر او قوروقچویا. قوی آپاریب مینسین.

گئنه آیاغینی یئردن گؤتورر.
قیراتی وئردی لر قوروقچویا. آسلن پاشانین حرکتی قوروقچویا یامان

دیمیشدی. او، گتیردیگی خبره گؤره ان`ام گؤزلییردی. خلت گؤزلییردی. ایندی بیر
شیلخور یابی نین بیرینی وئرمیشدی لر یئدیینه. اودو کی، قوروقچو یامان پرت اولموشدو.
خوسا عزیز ایشی بئله گؤرنده اوریینده قیراتا آفرین دئدی. سونرا سامااتی یاریب اؤزونو

قوروقچویا یئتیردی. دئدی:
- آیه، قوروقچو، نئچه وئریم بو شیلخور یابییا؟

سؤز قوروقچونو لپ گؤتوردو گؤیه. باشلدی سؤیوب ساواشماغا. خوسا عزیز اونو
یانلییب باشلدی دلیل-دلییل ائلمه یه کی: «بالم، دای بیزی نیه سؤیورسن؟ بیز نه

گوناهین ساهیبیییق؟».
غرض، اویان-بویان، قوجا عزیز یاغ لی دیلینی ایشه سالیب قوروقچونون هیرسینی

یاتیردی. آتا لر دئییب لر کی، تاسیر-توسسار دیلی ایلنی یوواسین دان چیخاردار. آخیری کی، خوسا
عزیز بیر آز پول وئریب، قیراتی قوروقچودان آلدی.

خوسا عزیز دایانماییب، آتی بیرباش چکدی دوشدوگو منزیلین هیتینه. تئز
قاباغینا بیر آز آرپا دان، سامان دان تؤکوب اؤزونو یئتیردی بازارا. بیر باتمان قیرساققیز،
بیر توپ دا بئز آلیب گلدی ائوه. او قدر گؤزله دی کی، قاش قارالدی. اوساغی آسیب



قیر-ساققیزی تؤکدو تیانا، اریدیب ائله دی موم کیمی. سونرا بونو بئزین اوستونه سورتوب
مؤهکم-مؤهکم ساریدی قیراتین بئلینه، اؤزو ده چیخیب اوتوردو اوستونده. قیر-ساققیز

خوسا عزیزی ائله توتدو کی، کن دیر قاییش کیمی. ائله کی، خوسا عزیز آرخایینلدی، بیلدی کی،
دای ییخیلمایاساق آتین باشینی بالسا بوشلدی. آت گؤتورولدو، نه گؤتورولدو؟ ائله بیل کی،

چنلیبئلده بال قویوب گلیب. یازیق قوجا عزیزده نه خوسا لیق قالمیشدی، نه عزیزلیک.
بایاق ها هوشونو ایتیردی. آت نه قدر یول گئتدی-بیلمه دی، نئجه گئتدی-بیلمه دی. بیر ده

آت برک کیشنه دی. خوسا عزیز آتین سسینه گؤزلرینی آچیب گؤردو چنلیبئلده دی.
دلی لر قیراتین سسینی ائشیتسک تؤکولوب گلدی لر. باخدی لر کی، قیرات، بودو، ائله

گلیر، ائله گلیر، آز قالیر دیرناق لری چاتلیا. اما کی، تکدی. ائیواز دا اوستونده
یوخدو. آت بیر آز دا یاخینلشدی. گؤردولر ندیسه اوستونده بیر شئی قارالیر. قالدی لر

متتل کی، گؤره سن بو نه سیرردی. بو دمده آت اؤزونو یئتیردی. سوزوب، دوز
کوراوغلونون قاباغیندا دایاندی. اوزونو گلدیگی طرفه توتوب ائله کیشنه دی کی، داغ،

داش لرزه یه گلدی. سونرا کوراوغلویا باخیب آیاق لرینی یئره دؤیمه یه باشلدی.
کوراوغلو وفا لی آتی نین بوینونو قوجاقلییب اوزون دن-گؤزون دن اؤپدو. باخدی لر کی،

آتین اوستونده بیر آدام وار، اما اؤزونده دئییل. یاپیشدی لر قولون دان کی،
دوشورسون لر. ها چکدی لر، قوپمادی کی، قوپمادی. آخیردا باخیب گؤردولر کی، اؤزونو

قیر-ساققیزل آتا یاپیشدیریب.
غرض، اوزون باش آغری سی اولماسین، کیشینی ائله بئز قاریشیق آتدان گؤتوروب، یئره

قویدولر. کوراوغلو باخدی کی، خوسا عزیزدی. دئ سو، زاد، خوسا عزیز اؤزونه گلدی.
کوراوغلو سوروشدو:

- بو نه اهوالتدی؟
خوسا عزیز دئدی:

قوچ کوراوغلو، سنه خبر سؤیلییم،
سنین ائیوازین دان خبرین وارمی؟

قاران لیق کؤنلونو ایشیق ائیلییم،
سنین ائیوازین دان خبرین وارمی؟

ایگید ده ایگیددن چکرمی میننت؟
پاشا قاباغیندا بویورور سللد.

هانی دمیرچیوغ لو، او بل لی احمد؟
سنین ائیوازین دان خبرین وارمی؟
خوسا عزیز خوسا لرین قهرینده،

خان ائیواز دا قیزیل گولون تهرینده،
قولو باغلی گؤردوم باغداد شهرینده،

سنین ائیوازین دان خبرین وارمی؟!
سؤز تاماما یئتیشدی. خوسا عزیز سازل دئدیگی کیمی، سؤزله ده دئدی کی:

- کوراوغلو! ائیوازی، دمیرچیوغلونو، بل لی احمدی آسلن پاشا توتوب زین دانا



سالیب. اؤزونو تئز یئتیرمه سن، بیر ده اونلرین اوزونو گؤره بیلمیسکسن.
ائله بیل کی، دلی لرین اوستونه سو سپدی لر. خانیم لر هامی سی باش لرینی آشاغییا

سالدی لر. کوراوغلو دؤنوب نیگارا باخدی. گؤردو والله نیگار بیر حالدادی، بیر حالدادی
کی، آلما یاناق لر سمرقند کاغیذی کیمی آغاریب. آل گؤزلر باهار بولودو کیمی

دولوب. یاقوت دوداق لر بیر دقیقه ده ائله سولوب، ائله بیل لله دی، شاختایا دوشوب.
کوراوغلو ائله ایستییردی آغزینی آچسین کی، نیگار خانیم یئرین دن قالخدی. نه کوراوغلویا

باخدی، نه دلی لره باخدی، یاواش-یاواش تپه نین لپ اوسقارینا گلدی. بیر ائیواز گئدن
یول لرا باخدی، بیر اوزاق داکی باشی قارلی داغ لرا باخدی. ساچین دان اوچ تئل آییریب، باسدی

مرمر سینه نین اوستونه، دئدی:
باشی ارشه دوران داغ لر،
داغ لر، ائیوازی نئیندیز؟!

اوچ ایگیدی اودان داغ لر،
داغ لر، ائیوازی نئیندیز؟!
قارغاسام، تؤکولر داشین،
بوران دان آییلماز باشین،

دوشر داشین، قالر لئشین،
داغ لر، ائیوازی نئیندیز؟!
اوغول دئییب آغلیارام،
داغ چکرم، داغلیارام،

سوشوبقیلینج باغلیارام،
داغ لر، ائیوازی نئیندیز؟!

من نیگارام، آه چکرم،
داشین چای لرا تؤکرم،

یئرینده بورس-بار تیکرم،
داغ لر، ائیوازی نئیندیز؟!

دونیا کوراوغلونون گؤزونده قارالدی. ائله بیل کی، چنلیبئل باشینا دولندی.
علینی آتیب قیراتین یویه نین دن توتدو. ائله غضبله آتا سیچرادی کی، قیراتین اوزینه آیری

بیر آت اولسایدی، چوخ دان بئلی سینمیشدی. اوندان اوزونو کوسا سفره توتوب دئدی:
خبر وئرین دلی لریم اویانسین،

توتولوبدو بیر ائیوازیم، الده دی!
میسریقیلینج قیزیل قانا بویانسین،
توتولوبدو بیر ائیوازیم، الده دی!

یاتمیشدیم آشکارا گؤردوم دوشومو،
ازلین دن من بیلیردیم ایشیمی.
چکین، یهرلیین چرلمیشیمی،

توتولوبدو بیر ائیوازیم، الده دی!



دوشمان لریم تاماشایا دورارلر.
شاد اولوبان کئف مس لی سی قورارلر.

کوراوغلو گئتمزسه، یقین قیرارلر.
توتولوبدو بیر ائیوازیم، الده دی!

سؤز تامام اولدو. کوراوغلو دئدی:
- من گئتدیم. سیز دالسا گلرسینیز، باغداد باغ لریندا سیزی گؤزله یه جه یم.

کیم سحر تئزدن هامی دان قاباق گلیب منه سلم وئرسه، قیزیل آلساق.
بونو دئییب، آتین باشینی بوشلدی. قیرات ایکی دال آیاق لری اوسته قالخدی، باغداد

طرفه اوز قویدو.
دلی لر تله-تهدی لی هازیرلشدی لر. ماراقلنیب، یاساقلنیب یول دوشدولر. نه

قدر گئتدی لر، نه تهر گئتدی لر بیلمیرم، سحر دان یئری سؤکولنده کوراوغلو بیر
ده گؤردو کی، دلی مئهتر، کوسا سفر، چوپور مئهدی، ایسابا لی، توپداغی دان،

توخماقووران، هالیپوزان، تانریتانیماز، دیلبیلمز اونون قاباغیندا القیلینجدا
دایانیب لر. بئله باخاندا گؤردو باغداد باغ لریندا خورمانین سایی وار، اما

دلی لری نین سایی یوخدو.
دئدی:

- یاخشی گلیبسینیز. اما هله تئزدی. بیر آز گؤزلیک، بلکه بیر شئی اؤیرنه
بیلدیک. شهره بئله گیرسک، بیزی تانییار، اوشاق لری تلف ائلیرلر.

هله کوراوغلو سؤزونو قورتارمامیشدی، بیر ده گؤردولر بودو، بیر آتلی چاپا راق
سوروب چؤله طرف گئدیر.

کوراوغلو دئدی:
- کوسا سفر، او آدام شهردن گلیر. بیر قاباقل گؤر، بلکه بیر شئی

اؤیرنه سن.
کوسا سفر آتی الدن قویدو. بیر سو ایچیم ساعتدا آتلی نین باشی نین اوستونو آلدی.

باخدی کی، بو اینینده چوخا، آیاغیندا باغدادی باشماق، باشیندا تیرمه شال،
ائنلیکورک، قارنییوغون بیر کیشیدی.

کوسا سفر دئدی:
- آی کیشی، بیر دایان گؤروم. بئله هارایا تلسیرسن؟

کیشی ساواب وئریب دئدی:
- تلسیرم، تلسیرم. چؤلده بیچینچی لریم وار. اونلرا چؤرک آپاریرام. تئز

شهره قاییتما لییام.
کوسا سفر سوروشدو:

- یاخشی، شهرده نه وار کی بئله؟ خئییر اول؟!
کیشی دئدی:

- آسلن پاشا کوراوغلونون اوچ دلی سینی توتوب. بو گون اونلری آساساق لر. بؤیوک
شادیانا لیق اولساق. ایندی گرک من تئز شهره قاییدام کی، هم آسیلندا اورادا



اولم، هم ده باس دیریلندا هره سی نین قبرینه بیر قارا داش آتام کی، ال او
دونیادا منه عصری-خئییر وئرسین.

کیشی ائله بونو دئمیینی گؤردو. کوسا سفر آلی سی قوش کیمی اونون اوستونه
شیغیییب، خیرتدیین دن یاپیشدی. موردار ات کیمی ساللیا-ساللیا کوراوغلونون قاباغینا

گتیردی. یئره قویاندا کوراوغلو باخدی کی، کیشی چوخ دان سهننمه واسیل اولوب.
سوروشدو کی:

- بونو نیه بئله ائلدین؟
کوسا سفر اهوالتی دانیشدی. کوراوغلو اوزونو دلی لره توتوب دئدی:

- آتدان دوشوب هره نیز بونون اوستونه بیر قارا داش آتین. قوی او دونیادا
ال عصر پایینی چوخ ائله سین.

یئددی مین یئددی یوز یئتمیش دلی آتدان دوشوب هره اونون اوستونه بیر داش
توللدی. او قدر داش ییغیلدی کی، یئکه بیر داغ اولدو. دئییرلر کی، ایندی ده او داغ قالیر.

اؤزوده آتا لر دئییب لر کی، اورا دان کئچنده ل`نتلمه اوخوماق بؤیوک ساوابدی.
غرض، کوراوغلو بیلدی کی، اوشاق لری بو گون آساساق لر. دلی لره های ووردو، هامی

آتلندی. یاواش-یاواش شهره طرف سورمه یه باشلدی لر.
بیر آز دا گئتمیشدی لر، گؤردولر بیر قوجا کیشی بیچین بیچیر. اما ائله آغلییر،

ائله آغلییر کی، یاش گؤزون دن دولو کیمی تؤکولور.
کوراوغلو یاخین گلیب سوروشدو:

- آی عمی، نیه آغلییرسان؟
قوجا هئچ باشینی دا قالدیرماییب دئدی:

- نئینیرسن؟ سن دن کی منیم دردیمه درمان اولمایاساق، چیخ، یولونل
گئت!

قوجا سؤزو نه قدر یایین دیرماق ایسته دیسه، کوراوغلو ال چکمه دی. کیشی گؤردو
اولمایاساق، آخیردا دئدی:

- ایندی کی ال چکمیرسن، قاباقسا منه دئ گؤروم سن کیمسن؟ بو باشین داکی
دسته-تیفاق ندی؟
کوراوغلو دئدی:

- من مورادبی لی طرف لردنم. بورا دان مال آپارماغا گلمیشیک. یول لر
شولوقدو دئیین بئله یاراق لی-یاساق لی گلمیشیک.

قوجا مورادبی لی سؤزون ائشی دنده بیر فیکره سومدو.
دئدی:

- یاخشی، دئییرسن کی، مورادبی لی طرف دنسن. دئ گؤروم، کوروغلونو
تانیییرسان، یا یوخ؟

کوراوغلو گؤردو قوجادا سؤز وار. دئدی:
- تانیییرام. نیه تانیمیرام!

قوجا دئدی:



- ایندی کی تانیییرسان، منه دئ گؤروم کوراوغلویا دوست آدامسان، یا دوشمن؟
کوراوغلو دئدی:

- دوست اولریق. نه وار کی؟ بو شئی لری من دن نیه سوروشورسان؟
قوجا دئدی:

- بال، دوزدو، من نه روستم زال اولموشام، نه گیزیروغ لو موستافابی
دئییلم، نه ده کوراوغلویا تای اولن دئییلم. اما ساوانلیغیمدا من ده اؤزومه

گؤره بیر کیشی اولموشام. سؤزومو باشا دوش ائی!.. بئله مرد اولموشام. دوشمنه آرخا
چئویرممیشم.

کیشی بیر آز دایاندی. یئنگی ایله گؤزونو سیلیب دئدی:
- بیزیم بو باغداددا بیر پاشا وار. آدینا آسلن پاشا دئیرلر. چوخ نامرد،

یوخ موخننت، چوخ دا حیله گر آدامدی. ایندی اوچ گوندو کی، کوراوغلونون اوچ دلی سینی
توتوب زین دانا سالیب. دونن سار چکیب خبر وئریب کی، بو گون اونلری آسدیراساق. بال،

دوغروسو کی، من ائله مرد اوغول لرین بئله نامرد آدام علینده اؤلمیینی قبول
ائله یه بیلمیرم. اگر مردی-مردانا میدان آچسایدی، تکبتک ووروشوب

اؤلدورسیدی، منه یئر ائلمزدی... نئینیم، قوجالیغین اوزو قارا اولسون. ایندی منیم
یوزدن آرتیق یاشیم وار. علیم دن بیر ایش گلمیر. آتا لر دئییب لر، آدام علی ایله ایش گؤره

بیلمه دی، گوس وئرر دیلینه. دیل ده کی، اولدو باغلی، ایختیاری اولدو بی لر، پاشا لر علینده،
اوندا الس قالیر گؤزه. آدام دم وئریر گؤزونون یاشینا.

قوجا سؤزونو قورتاران کیمی کوراوغلو دلی لره حؤکم ائله دی کی، قوجایا کؤمک
ائله سین لر. دلی لر توتوقوشو کیمی دولوشدولر زمییه. بیر سو ایچیم ساعتدا قوجانین

بوتون تاخیلینی بیچیب، درزله ییب، ییغدی لر بیر طرفه.
قوجا مات-مات باخیردی کی، گؤره سن بون لر کیمدی لر، نه ائلمک ایستییرلر. بیر
فیکرین دن کئچدی کی، بلکه بون لر آسلن پاشانین آداملریندان  دیرلر. تاخی لی

یان دیرماق ایستییرلر. اما باخدی کی، یوخ. بو، دوشمنچی لییه اوخشامیر.
ائله کی دلی لر قورتاردی لر، کوراوغلو قوجایا دئدی:

- قوجا، بیل و آگاه اول! دئدیگین کوراوغلو منم. ایندی بو ساعت سنین او آسلن
پاشانین اوریینه بیر اود قویاساغام کی، مهشره سن یانسین. بیز بو ساعت شهره

گیرسییک. سن ده بیر بؤیوک خورسونل آسلن پاشانین خزینه سی نین قاباغیندا منی
گؤزلرسن.

کوراوغلو بونو دئییب دلی لره های وورماق ایستییردی کی، یول دوشسون لر، قوجا
دئدی:

- کوراوغلو، آیاق ساخل، گؤرورم کی، آسلن پاشا سنی یامان قزبلندیریب.
اودو کی، گؤزلرین قیزیب. آنساق شهره بئله گیرمک اولماز. سنی تانییارلر. سن اؤزون

شهره تک گیر. آدام لرین دا قوی بئش-بئش، اون-اون اولوب سامااتا قاریشسین لر، ائله
گیرسین لر.

کوسا سفر دئدی:



- کوراوغلو، قوجانین سؤزو عقل لی سؤزدو. نه دئییرسن؟
کوراوغلو اوزونو دلی لره توتوب دئدی، گؤرک نه دئدی:

اوسا-اوسا داغ باشیندا،
یاز بیر یانا، قیش بیر یانا.
تیترشیر آغزیم ایچینده

دیل بیر یانا، دیش بیر یانا.
نه ائدک، دلی لر، ائدک!

دوشمانین باغرینی دیدک!
خان ائیوازا کؤمک ائدک!
دؤرد بیر یانا، بئش بیر یانا.

هر نه اولدو، منه اولدو،
قاینادی پایمانام دولدو،

گؤردون کی، دوشمان گوس گلدی،
قوو بیر یانا، قاش بیر یانا.

کوراوغلونون یوخ السی،
مصردن گلیر خراسی.
چکنده میسریقیلینجی،

لئش بیر یانا، باش بیر یانا!
سرکرده لر او ساعت هره اؤز دسته سینی بؤلدو. کوراوغلو دلی لری حاضر گؤروب

دئدی:
- دلی لریم، من آسلن پاشانین مس لی سینده اولساغام. اونلرین او قدر

باش لرینی قاتاساغام کی، سیز یئرلرینیزی توتا بیله سیز. سامااتین آراسینا قاریشیب
میدانی ائله هالقا-مرکه ائلیرسینیز کی، میسری قیلینس لر چکیلنده بیر آدام دا

ترپنه بیلمه سین. اما گؤزونوز منده اولسون. من علیمی بیغ لریما چکممیش
بیر آدام یئرین دن ترپنمه سین.

کوراوغلو سؤزونو قورتاردی. اوندان پالتاری نین اوستون دن بیر آشیق پالتاری
گئییندی، چینینه ده بیر ساز سالیب یول دوشدو.

بلی، کوراوغلو آشیق پالتاریندا میدانا طرف گئتمکده اولسون، دلی لر
سامااتا قاریشیب یئرلرینی توتماقدا اولسون، قوجا خورسون اوچون ائوه گئتمکده اولسون،

سنه ایندی کیم دن دئییم، آسلن پاشا دان.
آسلن پاشا سار چکدیریب بوتون سامااتی میدانا ییغمیشدی. میدان بیر

بزنمیشدی، بیر بزنمیشدی کی، ائله بیل توی-بایرامدی. سللدلر دلی لری قولو باغلی
گتیریب دار آغاسی نین یانیندا ساخلمیشدی لر. آسلن پاشا بیر کئف-داماقدا ایدی کی، گل

گؤره سن. مئیدانین باشیندا تاخت قوردوروب ایلشمیشدی. ائله هئی اوزونو سدر`زمه
توتوب دئییردی:

- دایان، گؤر خوتکار بیزه نه ان`ام لر گؤندرسک...زارافات دئییل ها... هله



ایندییه کیمی بیر پاشا کوراوغلونون بیر دلی سی نین گؤزونو پیله یه بیلمه ییب. منه آسلن
پاشا دئیرلر.

بلی، سللدلر تناب لری یاغلییب حاضرلدی لر. تبیل وورولدو. سدر`زم ایره لی
گلیب سامااتا دئمه لی سین دئدی، تاپشیریلماسین تاپشیردی، اوندان بیر دسته یاراق لی عسگر

گتیریب سامااتین قاباغیندا بیر سرگه دوزدولر کی، ایشدی، بلکه بیردن قاریشیقلیقزاد
اولدو. ائله کی هر ایش قورتاردی، سللد ائیوازی دار آغاسینا گتیردی.

دمیرچیوغ لونون قان باشینا ووردو. بیر گوس ووردو، ایکی گوس ووردو کی،
قول لری نین ایپینی قیرا بیلسین، اما هر دفعه گوس ووردوقسا ایپ اونون اتینی کسیب ایچرییه
گیریردی. دمیرچیوغ لو باشا دوشدو کی، اونون قول لرینی موم لو کیریشله باغلییب لر. ایشی

بئله گؤرنده اومیدی اوزولدو، اوریی کؤو رکلندی، آلدی گؤرک نه دئدی:
هانی منیم قوچ کوروغلوم،

گله گیره بو میدانا!
چکنده میسریقیلینجی

قبزه سی قانا بویانا!
قیرات بیر بوردان آتیل،
موخننت اؤلکن چاپیل!
کوراوغلو بوردا تاپیل،

هره نیز قاچا بیر یانا!
اوندان اوزونو آسلن پاشایا توتوب دئدی:

- پاشا!
دمیرچی اوغلونو دین دیر،

سوچونو بوینونا مین دیر،
بیز ایکی دلینی اؤلدور،

پاشا، قییما ائیواز خانا!
ائله بو دمده کوراوغلو اؤزونو سالدی میدانا. آسلن پاشا گؤردو بودو، بیر

آشیق چینینده ساز گیردی اورتالیغا.
دئدی:

- آیه، یانشاقسانمی؟
کوراوغلو دئدی:

- بلی پاشام، یانشاغام.
آسلن پاشا دئدی:

- آیه، هئچ کوراوغلونون سؤزلرین دن بیلیرسنمی؟
کوراوغلو دئدی:

- آی پاشا، ایزین وئر، سنه سؤز اوخویوم، سؤز اولسون. کوراوغلو نه آدامدی کی،
اونون سؤزو بئله مسلیسده اوخونا؟!

پاشا دئدی:



- یوخ، سن بیلمیرسن. من کوراوغلونون اوچ دلی سینی توتموشام. بو شادیانا لیق
دا اونون شادیانا لیغیدی. ایندی سن بیر آز کوراوغلونون سؤزلرین دن دئ کی، اونلرین

اورک لری آچیلسین.
کوراوغلو بیر دؤنوب دار آیاغیندا دایانان ائیوازا، دمیرچیوغلونا، بل لی

احمده باخدی، بیر ده دؤنوب سامااتین ایچینده دایانان دلی لرینه باخیب، اوچتئل لی سازی
باغرینا باسدی. بارماق لرینی سوتله ییب تئل لره ائله ووردو کی، میدان سسه گلدی.

قیزیلقوش کیمی بیر دفعه میدانی فیرلنیب دئدی:
دلی لریم، بو گون داوا گونودو،

موخننت اؤلکه سی تالنماق گرک!
قوچ ایگیدلر یاراسین دان بللنر،

شربت تک قانینا یالنماق گرک!
مرد ایگیدلر ن`ره چکسین داوادا،

شاهین کیمی شیکار توتسون یووادا،
میسریقیلینج سؤولن وورسون هاوادا،

باغیرساق سمده یه دولنماق گرک!
کوراوغلو ایچنده دوشمان قانینی،.

مرد میداندا ن`ره سین دن تانینی،
قیرین وزیرینی، توتون خانینی،

لئش-لئشین اوستونه قالنماق گرک!
آسلن پاشا دئدی:

- ساغ اول، آشیق! لپ کوراوغلو کیمی اوخویورسان.
کوراوغلو دؤنوب دار آیاغین داکی دلی لره باخدی. گؤردو اونلر اوچو ده

کوروغلونو تانیییب لر. دمیرچیوغ لو گؤزونو زیلله ییب بیر دار آغاسینا، بل لی احمد ده
بیر دار آغاسینا. بیلدی کی، اونلر قول لری نین آچیلساغینا بنددی لر کی، آغاس لری

دیبین دن چیخاریب ایشه باشلسین لر. دؤنوب ائیوازا باخدی. گؤردو یوخ، ائیواز، اؤزگه
حالدادی. دار آغاسی نین دیبینده دایانیب گؤزلرینی زیلله ییب کوراوغلویا. اؤزو ده

سئویندیگین دن گؤزلری دولوب.
کوراوغلو اونو بئله گؤرنده اوریی تاب گتیرمه دی. دئدی:

سانیم پاشا، گؤزوم پاشا،
پاشا، قوی گلسین ائیوازی!

بودو سانا سؤزوم پاشا،
پاشا، قوی گلسین ائیوازی!

گؤی دن ایلدیریم تؤکدوررم،
یوردوندا بوستان اکدیررم،
تورپاغین داغا چکدیررم،

پاشا، قوی گلسین ائیوازی!



ایلشیب پاشا لر، بی لر،
سینم دن باش وئریب میل لر.

کوراوغلو ایلتیماس ائیلر،
پاشا، قوی گلسین ائیوازی!

کوراوغلو اوخوماغیندا اولسون، پاشا قولق آسماغیندا، دلی لر ده
گؤزلمیینده. سنه کیم دن دئییم، کیم دن دئییم، گیزیروغ لو مصطفی بی دن.

باغداد طرف لرده گیزیروغ لو مصطفی بی آدیندا آدلی-سان لی بیر ایگید وار ایدی.
گیزیروغ لو مصطفی بی دوغرودان دا قوچاق، قولو قوت لی بیر آدام ایدی. آتاسی

کئچمیشده گیزیر اولموشدو. سونرا خوتکارین اوزونه آغ اولدوغونا گؤره اونو دار
آغاسین دان آسمیشدی لر. دئییرلر کی، گیزیروغ لو مصطفی بی او زامان دان قیرخ آتلی ایله

داغ لرا چکیلمیشدی. پاشا لرل اداوت ساخلییردی. هردن آتاسی نین دوشمن لرین دن
بیری نین اوستونه گئدیب، توتوب دار آغاسین دان آساردی، یئنه ده چیخیب داغ لرا چکی لردی.

گیزیروغ لو مصطفی بی چوخ دان ایدی کی، کوراوغلو ایله قاباقلشماق، اونونل
آییرد ائلمک ایستییردی. ایکی قوچون باشی بیر قازاندا قایناماز دئییب لر. اودو کی،
گیزیروغ لو دا دئییردی: «یا گرک کوراوغلونون آدی دئییله، یا منیم». کوراوغلو دا

گیزیروغ لو مصطفی بی دن چوخ ائشیتمیشدی. اوزونو گؤرممیشدیسه ده اما گوجونه،
قوتینه بلد ایدی. اؤزو ده بیلیردی کی، گیزیروغ لو او داغ منیم، بو دره سنین اونون

دالینسا گزیر.
بلی، خبر گلیب چاتدی گیزیروغ لو مصطفی بیه کی، آسلن پاشا کوراوغلونون

اوچ دلی سینی توتدوروب، اؤزلرینی ده بو گون آسدیراساق. گیزیروغ لو اؤز آدام لرینی باشینا
ییغیب دئدی:

سفریمدی شهری-باغداد،
کیمدی مننن کؤچن، گلسین!

یئددی هوققا، هازار پئشه
من دن آرتیق ایچن گلسین!

بیلیرسنمی حالیم نئجه؟
ایله دؤنر منه گئسه.

یئددی بوینو بیرقیلینجا
مرندی تک بیچن گلسین!

هانی بو باغچانین گولو؟
اوخومور شئیدا بولبولو،

کوراوغلو، اوچ اسیر دلی،
شیرین جاندان کئچن گلسین!

سونرا مصطفی بی سازل دئدیگی کیمی، دیلله ده دئدی کی:
- منیم کوراوغلو ایله حاق-حسابیم وار، بو اؤز یئرینده. بیر گون گلر،

گؤروشریک، حاق-حسابیمیزی کسریک. اما آسلن پاشانین بو ناکیشی لیگینه من



دؤزه بیلمرم. آخی کوراوغلونون دلی لری نین کی، اونونل هئچ بیر ایشی یوخ ایمیش. بوتون
گؤرن لر دئییرلر کی، چؤلون دوزونده دورنا اوولییرمیش لر. آسلن پاشا بو ناکیشی لیگی

ائلییر کی، خوتکارا خوش گلسین. ایندی کی، او خوتکارا قویروق بولییر، من ده اونون او
قویروغونو کسیب سوخارام گؤزونه، باشقا لرینا دا ایبرت اولر. من قویمایاساغام

او، دلی لری اؤلدورسون.
باشی نین آدام لری گیزیروغ لونون فیکرینی بیندی لر. بو مردلیگینه آفرین

دئدی لر. دوروب هامی سی یاراقلندی لر، یاساقلندی لر، باغدادا گلدی لر. میدان دان
بیر آز آرا لی بیر تپه کیمی یئر وار ایدی. گیزیروغ لو چیخدی تپه نین اوستونه کی، گؤرسون

مئیدانین اورتاسیندا نه وار، نه یوخ؟ باخدی کی، کوراوغلو آشیق پالتاریندا اوخویور.
اونون بو ایگیدلیگینه گیزیروغ لو متتل قالیب، اوریینده آفرین دئدی؛ باشی نین

آدام لرینا دئدی:
- دایانین گؤرک بو ایشین آخیری نئجه اولساق. من هئچ اینانا بیلمیرم کی، او بو

قوشونون ایچین دن اؤز دلی لرینی قورتاریب قاچیردا بیله. آند ایچیرم، دایانیب آخیراسان
گؤزله یه جه یم. اگر گؤردوم کی، گوسو چاتمیر گئدیب کؤمک ائله یه جه یم. یوخ، گوسو

چاتدی، قورتاردی، اوندا دالینسا گئدیب شهردن چیخان دان سونرا اونونل آییرد
ائله یه جه یم. یا اونا وئرن ال، یا منه.

بونو دئییب آتدان دوشدو، باشلدی گؤزلمه یه. بو زامان کوراوغلو دا
میداندا گردیش ائله ییب اوخویوردو. باش قاتیردی کی، دلی لر اؤزلرینی یاخشی یئرلش دیره
بیلسین لر. گیزیروغ لو گؤزله دی، گؤزله دی گؤردو یوخ، دئیه سن کوراوغلو هئچ داوا ائلمک

فیکرینده دئییل. آغلینا گلدی کی، بلکه کوراوغلونون دلی لری هله گلیب چیخماییب، تکدی
دئیین قورخور. قوی بورادا اولدوغومو اونا بیل دیریم.

گیزیروغ لو مصطفی بیین بیر شئشپری وار ایدی، اوسو هاچا. بو ائله بیر شئشپر ایدی
کی، مشهوری-عالم. آروادلر اوشاق لرینا قارغیش ائله ینده «سنی گؤروم گیزیروغ لونون

شئشپرینه راست گلسن» دئیردی لر. گیزیروغ لو هامان هاچا شئشپری قالدیردی باشینا،
بیر دفعه هرله ییب توللدی. شئشپر گلیب میدان داکی مسسیدین گونبزینه ائله دیدی

کی، گونبزدن اود تؤکولدو. آسلن پاشا دیک یئرین دن قالخدی کی:
- او ندی؟ گؤی دن اود تؤکولور.

کوراوغلو بیر ده گؤردو قاباغینا بیر شئی دوشدو. بئله باخاندا گؤردو
گیزیروغ لونون هاچا شئشپریدی. او ساعت باشا دوشدو. دئدی:

- پاشا! اود گؤی دن تؤکولمور. او اود همیشه سنین باشی نین اوستونده دی.
کوراوغلو هله سؤزونو قورتارمامیشدی، بیر ده باخدی کی، آسلن پاشانین

سدر`زمی اکیلمک ایستییر. سازی دؤشونه باسیب دئدی:
لف ائیلمه، آسلن پاشا،
سدر`زم قاچدی ساندیم.

هاوا داکی هومای قوش لر
یوواسین دان اوچدو ساندیم.



آسلن پاشا تئز دؤنوب اطرافینا باخدی. سدر`زم دوغرودان دا اکیلمک
ایستییردی. آشیق دان شوبهلنمیشدی. دئیه سن اوریینه داممیشدی کی، بو، کوراوغلودو.

اما کی، آسلن پاشانین بیردن دؤنوب اطرافینا باخماغین دان قورخوب یئرینده
اوتوردو. آسلن پاشا اوزون اونا توتوب دئدی:

- نه وار؟ او نه ایدی؟
سدر`زم آغزینی پاشانین قولغینا یاپیشدیریب دئدی:

- پاشا ساغ اولسون، منیم بو آشیق دان گؤزوم سو ایچمیر. بو کوراوغلویا
اوخشاییر.

کوراوغلو گؤردو کی، سدر`زم ایشی باشا دوشوب. اونون سؤزونو یالنسیتماق
اوچون آلدی سؤزون، ایکینسی خانه سینی دئدی:

میداندا ایگیدلیک ساتدی،
گلمه دی، گونو یوباتدی،
گیزیروغ لو شئشپر آتدی،

شئشپر یئره کئچدی ساندیم.
بونو دئییب، کوراوغلو یئردکی شئشپری گؤستردی. آسلن پاشا باخدی کی، شئشپر

دوغرودان دا گیزیروغ لو مصطفی بییندی. تئز سللدا حؤکم ائله دی کی، ایشه باشلسین.
سللد او ساعت سومدو ائیوازین اوستونه. توتوب اونو یوخاری قالدیرماغا باشلدی.
کوراوغلو ائیوازی دارا گئدن گؤروب گؤتوردو سؤزون اوچونسو خانه سینی دئدی:

کوراوغلویام، بیلین ندن
قارا باغریم اولدو زدن.
ائیوازدیمی دارا گئدن؟

یارا لریم سانسدی ساندیم.
کوراوغلو سؤزونو تامام ائله دی. دؤنوب دلی لره باخدی، گؤردو هامی سی حاضر

دایانیب ایشاره گؤزلییر. اؤزلری ده ائله دی لر، ائله دی لر کی، آسیقلریندان  دوداق لرینی
گمیریب، بیغ لرینی چئینییرلر. بیر دفعه میدانی فیرلندی. سونرا اوزونو

دمیرچیوغلوگیله توتوب دئدی:
آریف اولون اوچ ایگیدلر،

نر گیرر میدانا ایندی.
قیری لر زنسیرلر، ایپلر،

نر گیرر میدانا ایندی.
چنلیبئل دن لچین گلیب،
قول لرینی آچین، گلیب،
قاباغین دان قاچین، گلیب،

نر گیرر میدانا ایندی.
سللد ائیوازی دار آغاسینا گتیرمیشدی. گؤزلییردی کی، آشیق قورتارسین، سونرا ایپی
ائیوازین بوغازینا کئچیرسین. کوراوغلو گردیش ائله یه-ائله یه اونون یانینا گلیب دئدی:



لووغا-لووغا باخما منه،
سار قونامماز یاسمنه،

قان اوددوررام ایندی سنه،
باتار میدان قانا ایندی.

کوراوغلو بیر ده فیرلندی، آلدی سؤزون او بیری خانه سینی دئدی:
دلی لریم، سف-سف دورون!

سو اوزونده سله قورون!
بو آبدالین بوینون وورون!
دؤنسون میدان قانا ایندی.

های دئینده قوشا گلین!
هوی دئینده سوشا گلین!

کوراوغلویام، خوشا گلین!
قان قاریشسین قانا ایندی.

دلی لر حرکته گلدی لر. کوراوغلو بیر دلی ن`ره چکیب دئدی:
هویدو، دلی لریم، هویدو،

یئریگین میدان اوستونه!
هاوا داکی شاهین کیمی،

تؤکولون آل قان اوستونه!
قویون بدؤی لر کیشنه سین،

میسری قیلینس لر ایشله سین،
کیمی تنابقیلینجلسین،

کیمینیز دوشمان اوستونه.
کوراوغلو چکر هاشانی،

بی لر ائدر تاماشانی،
من اؤزوم آسلن پاشانی
هره نیز بیر خان اوستونه.

کوراوغلو اوخویا-اوخویا علینی بیغینا چکدی. دلی لر تؤکولدولر. آرا قیزیشدی.
کوراوغلو بیر همله ده اؤزونو آسلن پاشایا چاتدیردی. میسریقیلینجین چکیلمیی ایله

آسلن پاشانین باشی نین یئره دوشمیی بیر اولدو. دلی لر تناب لریقیلینجلدی لر. ائیوازی،
دمیرچیوغلونو، بل لی احمدی آزاد ائله دی لر. کوراوغلو بیر ده اونو گؤردو کی،
مئیدانین هر باشیندا بیر دنه دار آغاسی قالخیر، دوشور. هر دفعه ده اون-اون بئش

آدامی خوردخشیل ائلییر. باخدی کی، بیری دمیرچیوغ لو، بیری بل لی احمددی، هره سی اؤز دار
آغاسینی چیخاریب آلیب چینینه، دوشوب قوشونون ایچینه.

کوراوغلوقیلینج وورا-وورا اؤزونو چاتدیردی خزینه نین قاپی سینا. گؤردو قوجا
بورادادی. قاپییا بیر امود ایلیشدیردی. بایاق ها قاپی پارچا-تیکه اولوب یئره تؤکولدو.

چاغیردی کی:



- قوجا، گل!
قوجا گلدی. کوراوغلو سوروشدو:

- بس خورسونون هانی؟
قوجا دئدی:

- آی بال، والله سئویندیگیم دن بیلمیرم هئچ نه ائلدیم.
کوراوغلو دئدی:

- عیبی یوخدو. گیر ایچرییه!
قوجا گیردی ایچرییه. کوراوغلو اونا بیر کیسه قیزیل وئردی. دلی لردن ده ایکی سینی

قوشدو اونا کی:
- آپارین بونو ساغ-سالمات قویون ائوینه، سونرا گلین.

ایندی گل سنه کیم دن دئییم، گیزیروغ لو مصطفی بیله کوراوغلودان. ائله کی،
کوراوغلو علینی بیغینا چکدی، میدان قاریشدی بیر-بیرینه، اول-اول گیزیروغ لو هئچ
بیر شئی آنلمادی. هان دان-گئس دن باشا دوشدو کی، مسئله نئجه ایمیش. باشی نین

آتلی لرینا دئدی:
- بالم، دای بورادا بیزلیک هئچ بیر ایش یوخدو. من دای اونا قول چکدیم. ایندی

قالدی بیرجه منیم اونونل اؤز حاق-حسابیم. گئدک!
بونو دئییب آدام لرینی دا گؤتوروب چکیلیب گئتدی. ائله کی، داوا قورتاردی،

کوراوغلو اطرافا نظر سالیب گؤردو گیزیروغ لو یوخدو. او ساعت مسئلنی باشا دوشدو.
بیلدی کی، گیزیروغ لو اونون یولونو کسسک. ایندی قصدا� چکیلیب گئدیب کی، دلی لر

اونلرین ساواشماغینی گؤرمه سین لر. ائله کی، دلی لر هامی سی کئف لری ساز، داماغ لری چاغ
آتلنیب چارداق لی چنلیبئله طرف یول باشلدی لر، کوراوغلو اوزونو کوسا سفره توتوب

دئدی:
- کوسا سفر، بورا دان چنلیبئله نئچه یول وار؟

کوسا سفر دئدی:
- بورا دان چنلیبئله ایکی یول وار. بیری هامان بو یولدو کی، گئدیریک. بیری ده داغ

یولودو کی، باخ، او تپه لرین دالین دان دیک لنیر. اما او یول چوخ چتیندی. اؤزو ده بیر
یاریم دفعه بو یول دان اوزاقدی.

کوراوغلویا دا ائله بو لزیم ایدی. اوزونو دلی لره توتوب دئدی:
- سیز بو یول ایله گئدین! من داغ یولو ایله گئده جه یم. اگر سیز من دن

قاباق چنلیبئله چاتدینیز، دئمک کی، اوشاق لری سیز تک، من سیز قورتاریبسینیز. آسلن
پاشانین خزینه سی ده هامی سی سیزه چاتاساق. یوخ، اگر من تئز چاتدیم، اوندا خزینه

هامی سی منیمدی.
بونو دئییب کوراوغلو دای ساواب گؤزلمه دی. بایاق ها قیراتا بیر قامچی

گؤستریب تپه لری آشدی. دلی لر ایشدن بیخبر هره اؤز آتینا دییب یول دوشدولر.
کوراوغلو قیراتی قایتاریب تزه دن تپه یه چیخدی. ائله کی، آرخایین اولدو کی، دای دلی لر

چیخیب گئدیب لر، اوندان یول دوشدو، پاپاغینی دا گؤزونون اوستونه قالدیریب، قیراتی



یاواش-یاواش چای کناری ایله سورمه یه باشلدی. ائله بیر آز گئتمیشدی، بیردن قیرات
قولق لرینی دیکله ییب، شاخه قالخدی. بیر ده اوزاق دان بیر آت کیشنمیی ائشیدیلدی. کوراوغلو

دؤنوب باخاندا گؤردو گیزیروغ لو مصطفی بی اؤز آلپاچا آتی نین اوستونده بودو، ائله
گلیر، ائله گلیر کی، توزو دومانا قاتیب، دومانی توزا. قیرات آلپاسانین سسینی ائشیتسک

دایاندی. کوراوغلو نه قدر ائله دیسه آت یئرین دن ترپنمه دی. کوراوغلو قانریلیب
گئرییه باخدی کی، گؤرسون گیزیروغ لو اوزاقدادی، یاخیندا، بیر ده اونو گؤردو کی،

تپه سینه بیر امود دیدی. کوراوغلو اؤزونو آتین اوستونده ساخلیا بیلمه ییب تپه سی
اوسته یئره گلدی، یومبالنیب چایا دوشدو. گیزیروغ لو تئز علین دکی امودو یئره آتیب

قیلینجینی چکدی کی، دوشوب اونون باشینی کسسین، کوراوغلو سلد سودان چیخیب اونون اؤز
امودونو گؤتوردو، گیزیروغ لونون تپه سینه ائله بیر امود ووردو کی، بو دفعه ده

گیزیروغ لو دیغیرلنیب چایا دوشدو. سلد قالخیب سودان چیخماق ایسته ینده کوراوغلو
علینی اوزادیب یاپیشدی اونون علین دن، چکیب چیخارتدی باییرا. اوندان ال ائله دی میسری

قیلینجا کی، داوا باشلسین. گیزیروغ لو دئدی:
- کوراوغلو، ال ساخل! سنین منیمله بیر اداوتین زادین یوخدو کی؟

کوراوغلو دئدی:
- منیم خئیر. سنین منیمله اداوتین وار.

گیزیروغ لو دئدی:
- یوخ، منیم ده یوخدو. من ایستییردیم بیلم، گؤرم سن گوس لو اولرسان، یا

من؟ اونو دا کی، گؤردوم. دای بون دان سونرا بیزیم ووروشماغیمیز آخماق لیقدی. ال
وئر، دوست اولق!

کوراوغلو ایله گیزیروغ لو ال وئردی لر، گؤروشدولر، اؤپوشدولر، بیر-بیری ایله دوست
اولوب آیریلدی لر. کوراوغلو چنلیبئله طرف، گیزیروغ لو دا اؤز داغ لرینا طرف یول

باشلدی. کوراوغلو گئتمکده اولسون، بیز گؤرک گیزیروغ لو نه ائله دی.
گیزیروغ لو اورا دان بیرباش گلیب چاتدی اؤز آدام لرینا. سوروشدولر کی: «نه اولدو؟

هانی کوراوغلونون باشی؟». گیزیروغ لو اهوالتی نئجه اولموشدوسا، اونلرا دانیشدی.
آدام لرین آراسیندا پیچاپیچ باشلندی کی، بس یالن دئییر. هئچ قورخودان

کوراوغلونون گؤزونه ده گؤرونمه ییب. گیزیروغ لو نه قدر دئدیسه، اینانمادی لر.
آخیردا گیزیروغ لو قزبلنیب دئدی:

- ایندی کی، بئله اولدو، گلین گئدک لپ چنلیبئله. سوروشون اونون اؤزون دن.
اگر او، مرد آدامدیسا دوزونو دئیر. یوخ اگر نامردلیک ائله سه، یالن دانیشسا،
من لپ سیزین گؤزونوزون قاباغیندا اونونل ووروشوم، سیز ده تاماشا ائلیین.

هامی بو سؤزه راضی اولدو. آتلنیب چنلیبئله طرف یول باشلدی لر.
کوراوغلو بیر طرف دن گئتمکده اولسون، گیزیروغ لو دا باشی نین آدام لری ایله بیر

طرف دن گئتمکده اولسون، ایندی ائشیت دلی لردن!
دلی لر آت سوردولر، یول یوردولر، سحر دان یئری تزه سه سؤکولنده گلیب

چنلیبئله چاتدی لر. خانیم لر قاباغا چیخدی لر. کوسا سفر اوزاق دان نیگار خانیمی



گؤرسک قیشقیردی کی:
- نیگار خانیم، بیرجه دئ گؤروم کوراوغلو گلیب، یا یوخ.

نیگار خانیم دئدی:
- یوخ. گلمه ییب.
کوسا سفر دئدی:

- چوخ یاخشی. آخیری کی، هئچ اولماسا بیرجه دفعه مرسی بیز آپاردیق. منزیل
باشینا اوندان تئز گلدیک.

ائله بو دمده قیرات برک کیشنه دی. دؤنوب گؤردولر قیرات یاغی قوروغوندا
اوتلییر. کوراوغلو دا بؤیرو اوسته گؤی اوتون اوستونده اوزانیب گوله-گوله دئییر:

- هارداسینیز؟ سیزی گؤزلمک دن گؤزومون کؤکو سارالدی کی...
کوسا سفر دئدی:

- گئنه مرسی سن اوددون!
کوراوغلو دئدی:

- مرسی من اوددوم. آنساق بیزیم بیر عادتیمیز ده وار آخی. همیشه منزیل
باشیندا کیم منه سحر تئزدن هامی دان قاباق سلم وئرسه، من اونا یوز قیزیل

وئررم. او باش دان هره نیزه یوز قیزیل بورس لویام. ایندی ده کی، سحر تئزدن گئنه ده
یئددی مین یئدد دوز یئتمیش دلی هامینیز بیردن گلیبسینیز. آسلن پاشانین

خزینه سینده ده کی، بو قدر قیزیل ائله آنساق اولر. اودو کی، خزینه سیزه چاتیر. نئجه
ایستییرسینیز ائله سه ده اؤز آرانیزدا بؤلوش دورون.

دلی لر هامی سی آتلردان تؤکولدولر. سوفره آچیلدی. دلی لر یئییب-ایچمکده،
چالیب-اویناماقدا اولسون لر، ائشیت گیزیروغ لونون دسته سین دن. دسته گلیب او زامان

چاتدی کی، دلی لر شیرین کئفده ایدی لر. مصطفی بی دئدی:
- بو ساعت بون لرین کئف لرینی پوزماق هئچ اینساف دان دئییل. گؤزلیک

قورتارسین لر، سونرا.
بیر طرفده دایانیب گؤزلمه یه باشلدی لر. ائله کی، ساقی بیرباش مس لی سی

دولندی، کئف لر دورولدو، باش لر آیازیدی، نیگار خانیم دئدی:
- کوراوغلو، ایندی دانیش گؤرک، نئجه گئتدیز! اوشاق لری نئجه قورتاردیز؟

کوراوغلو باش دان باشلییب آخیراسان اهوالتی خانیم لرا، باغدادا گئتمه ییب
چنلیبئله قالن دلی لره دانیشدی. اما گیزیروغ لونون آدینی دا چکمه دی. او باره ده

بیر کلمه ده کسمه دی. نیگار خانیم آل گؤزلرینی بیر دفعه سوزدوروب کوراوغلویا بیر
قییقاس باخدی. دئدی:

- آی کوراوغلو، سن کی، بئله ایش اوزو بیلنسن، ایگیدسن، گؤره سن بو دونیادا
سنین کیمی ایکینسی بیر آدام دا وار، یا ائله آنان سنی تک دوغوب؟

کوراوغلو هئچ بیر سؤز دئمه دی. یاواشسا قالخیب، آشیق سونونون سازینی علین دن
آلدی، باسدی باغرینا. دئدی:

آنا دان اوغول دوغولوبدو،



گیزیروغ لو مصطفی بی.
بو دونیایا تک گلیبدی.
گیزیروغ لو مصطفی بی.
نیزه سی نین اوسو قان لی،

دلی لری دمیر دون لو،
بیر ایگیددی آدلی-سان لی،

گیزیروغ لو مصطفی بی.
بیر آتی وار آلپاچا،

آمان وئرمیر قیرات قاچا،
شئشپری نین اوسو هاچا،
گیزیروغ لو مصطفی بی.

بیر آتا دان کاش اولیدیق،
بیر-بیرین دن خوش اولیدیق،

دوغماسا قارداش اولیدیق،
گیزیروغ لو مصطفی بی.

های دئینده هایا باسار،
هوی دئینده هویا باسار،
کوروغلونو چایا باسار،

گیزیروغ لو مصطفی بی.
کوراوغلو سؤزونو قورتاران کیمی گیزیروغ لو مصطفی بی گیزلندیگی یئردن

چیخیب مس لیسه گلدی. دئدی:
- کوراوغلو، سن دوغرودان دا مرد آدامسان. آنساق اؤز گسینی چوخ شیشیردیب،

اؤزونو چوخ کیچیلدیرسن. دایان، ایندی من دوزونو دانیشاساغام.
اوندان گیزیروق لو باشلییب اهوالتی نئجه اولموشدوسا، اول دن آخیرا کیمی

دانیشدی. نه بیر کلمه او یانا ائلمه دی، نه بیر کلمه بو یانا.
کوراوغلو ایله گیزیروغ لو تزه دن قوجاقلشدی لر، اؤپوشدولر، گؤروشدولر، قارداش

اولدولر. گیزیروغ لونون آدام لری دا گلیب مس لیسه گیردی لر.
مسلیس تزه دن باشلندی.



 همزه نین قیراتی آپارماقی
باغداد اهوالتین دان سونرا خوتکار اطرافا نامه لر یازیب، آدلی-سان لی پاشا لری،

سرکرده لری، پهلیوان لری، قوشون بؤیوک لرینی یانینا چاغیردی. بؤیوک بیر مسلیس
قوردوردو. ائله کی، مسلیس آرسته اولدو، هر کس اؤز یئرینی توتدو، خوتکار دئدی:

- نه قدر کی، بو کوراوغلونون سسی کسیلمه ییب، دونیا اوزونده زیندگان لیق
بیزه حرام اولساق. سیزی چاغیرمیشام کی، مصلحت تؤکسینیز گؤرک، نئجه ائلیک کی،

اونو دونیا اوزون دن سیلک. بودو، گونو-گون دن اونون باشی نین آدام لری چوخالیر.
دونیانین هانسی یئرینده بیر دلدوز وارسا گئدیب اونا قوشولور. آخیردا بیر گون

گؤرسییک کی، بودو، قوشون دوزلدیب شهرلریمیزی، کندلریمیزی آلیر. اوندان سونرا
یا گرک گئدیب اونا نؤکردن-ناییب دان اولق، یا دا کی، قاچیب داغ لردا، داش لردا

قاچاق لیق ائلیک.
ائله کی، خوتکار سؤزونو قورتاردی، پاشا لر وئردی لر آغیز-آغیزا. هره سی بیر سور

تدبیر تؤکدو. بیری دئدی: آلداداق، قوناق چاغی راق، توتوب دار آغاسین دان آساق. بیری
دئدی: آداملریندان  اله کئچی رک، پول وئرک، قیزیل وئرک، اؤلدورتدورک. بیری دئدی: آدام

گؤنده رک، گؤرک نه ایستییر، وئرک باریشیق ائلیک. بیری دئدی: سن باشا دوشمورسن.
او بیری سی دئدی:
- سن قورخاقسان.

غرض، بو مسلیسده بیر سس-کوی قالخدی کی، آغیز دئینی قولق ائشیتمه دی.
بون لر دئییشمکده اولسون لر، سنه کیم دن دئییم، توقات لی هاسان پاشا دان. بو

هاسان پاشا کیم اول، کیم اولمایا، هامان توقات لی هاسان پاشا اول کی، آتلرین اوستونده
آلی کیشی نین گؤزلری نین چیخاریلماسینی مصلحت گؤرموشدو، حسن خان دا اونون

گؤزلرینی چیخارتدیریب دونیا ایشیغینا هسرت قویموشدو.
هاسان پاشا خوتکارین ساغ علی ایدی. همیشه اونون عزیز گون لرینده سوفره سی نین

باشیندا اوتورار، آغیر گون لرینده ده یاستیغی نین دیبینی کسردی. اؤزو ده هم پاشا ایدی،
هم ده چوخ باساریق لی قوشون بؤیوگو ایدی. داوا دسگاهی نین مین بیر فند-فئلینی

سیندفتر ائلمیشدی. ایندییه کیمی خوتکار اونو هانسی قوللوغا بویورموشدوسا، بیره بئش
یئرینه یئتیرمیشدی.

غرض، هاسان پاشا دا بو مسلیسده ایدی. ائله کی، سس-کوی قالخدی، خوتکار فیکیر
وئریب گؤردو کی، بو دانیشان لرین هئچ بیری قوشون چکیب کوراوغلونون اوستونه گئتمک

فیکرینده دئییل. هامی اوندان قورخور. ائله بیر تهر ائلمک ایستییرلر کی، ایلنی سید
احمد علی ایله توتا لر. خوتکار اوزون هاسان پاشایا توتوب دئدی:

- هاسان پاشا، سؤز سنیندی.
هاسان پاشا دوروب زمینی-ادب اؤپدو، دئدی:

- خوتکار ساغ اولسون، خوتکار امری کی وار، ال امریدی. سن دوغرو بویورورسان.
کوراوغلو، دوغرودان دا، چوخ توغیان ائله ییب. من ایندییه کیمی اونا فیکیر وئرمیردیم.



دئییردیم پاشا لر اؤزلری اونون اؤهده سین دن گلرلر. ایندی کی، ایش بو اندازه یه مینیب،
باش اوسته. اونون آتاسی نین گؤزلرینی من چیخارتدیرمیشام. اینشالله خوتکارین سایه سینده

اؤزونو ده بو ایستامبول شهرینده دار آغاسین دان آسارام. آنساق خوتکار ساغ اولسون،
اونون چوخ لو آدام لری وار کی، گلیب لپ بؤیوک-بؤیوک مسلیس لره گیریب، صحبت لره

قولق آسیرلر. سونرا اونا خبر وئریرلر، اودو کی، من اؤز فیکریمی تک لیکده سنه
دئیه جه یم.

مسلیس آدام لری هاسان پاشانین بو سؤزون دن اورکده رنسیده اولدولرسا دا
خوتکارین قورخوسون دان بوروزه وئره بیلمه دی لر. خوتکار هاسان پاشایا اهسن دئییب،

مس لی سی داغیتدی. ائله کی، تک قالدی لر، هاسان پاشا دئدی:
- خوتکار ساغ اولسون، کوراوغلو بو ساعت چوخ گوسلنیب. اونو آلداتماقل تورا

سالماق اولماز. بیز گرک اوچ طرف دن قوشون چکیب اونو هالقا-مرکه ائلیک،
هامی سینی بیر یئرده قیریب قورتا راق. یوخسا تک اونو اؤلدورمک دن بیر کار آشماز.

خوتکار دئدی:
- هاسان پاشا، سنه قیرخ گون مؤهلت وئریرم. اگر اونو موز-محل ائلدین،

سنی اؤزومه سدر`زم ائله یه جه یم. یوخ، ائله یه بیلمدین، اوندا...
هاسان پاشا دیک قالخیب دئدی:

- سنه قوربان اولوم! من اگر اونو قولو باغلی سنین قاباغینا گتیره
بیلمه سم، اؤزوم اؤزومو هلک ائلیرم. آنساق سن بوتون پاشا لرین، قوشون

بؤیوک لری نین ایختیارینی منه وئر!
خوتکار دئدی:

- کول لی-ایختیارسان. نئجه ایستییرسن ائله ده ائله!
هاسان پاشا زمینی-ادب اؤپوب، مورخخس اولماق ایسته ینده خوتکار دئدی:

- بیر ده بو ظالم اوغلو ظالم بو طرفه بیر دنه کاروان بوراخمیر. هامی سینی
سویور. گرک بیر تهر ائله ییب یاراق لی-یاساق لی کاروان دوزلده سن، بیر آز شهره مال

گتیرت دیره سن. یوخسا بوتون شهرده دانیشیرلر کی، بس خوتکار قالیب کوراوغلونون
علینده آسیز. شهره مال گتیرت دیره بیلمیر.

هاسان پاشا علینی گؤزونون اوستونه قویوب دئدی:
- او دا منیم گؤزوم اوسته!

اوندا خوتکار هاسان پاشایا روسخت وئردی. اؤزو ده بوتون پاشا لرا نامه یازدی
کی، بس، هاسان پاشا اونلرین اوستونده کول لی-ایختیاردی. کیم اونون بویروغونا عمل

ائلمه سه دار آغاسین دان آسیلساق.
قاسید نامه لری آپارماقدا اولسون، سن ائشیت هاسان پاشا دان.

هاسان پاشا اورا دان بیرباش توقاتا قاییدیب بیر مسلیس دوزلتدی. تانیدیغی،
بیلدیگی بؤیوک سرکرده لری، قوشون بؤیوک لرینی، پهلیوان لری یانینا چاغیردی. ائله کی،

یئرلی یئرین توتدو، هاسان پاشا اؤزو مس لیسه گلدی. اول-اول بیر مس لیسه گؤز
گزدیردی. هامینی گؤزدن کئچیرتدی. آرخایین اولدو کی، هامی سی اؤز بیلدیگی، تانیدیغی،



ائ`تیبار ائلدیگی آدام لردی. باشلدی خوتکار مس لی سینده اولن لرین هامی سینی اونلرا
دانیشماغا. هامی اهوالت دان حالی اولن دان سونرا چیخاردیب خوتکارین مؤهورلو

نامه سینی اونلرا اوخودو؛ اوندان دئدی:
- بیلین و آگاه اولون! بیزیم تدبیریمیز بئله دی کی، کوراوغلونون اوستونه اوچ

طرف دن قوشون چکک. گرک ائله ائلیک کی، او، گؤز آچماغا ماسال تاپا بیلمه سین.
ایندی سیزی بورا ییغماق دان منیم مورادیم بودو کی، دئیسینیز گؤروم، بو ایشه کیم

بویون قویا بیلر؟ کیم بو اوچ قوشوندا بیری نین سرکرده سی اول بیلر؟
مس لی سین اوستونه ائله بیل سو سپه له دی لر. داش دان، دیواردان سدا چیخدی،

مسلیس دن سدا چیخمادی. اوندا هاسان پاشا دئدی:
- قوشونون بیری سینی من اؤزوم آپاراساغام. اؤزوده قنشر طرف دن

گئده جه یم. او بیری قوشون لرین بیری ساغ طرف دن، بیری سول طرف دن گلیب باش
قاتاساق لر کی، اونلرا دا من هر بیر کؤمک ائله یه جه یم.

یئنه ده مسلیس دن سس چیخمادی. هاسان پاشا ایشی بئله گؤرنده امر ائله دی، ایکی
باده دولدوروب گتیردی لر. ال آتیب هر باده یه بیر دنه قیمت لی ل`ل سالدی. اوندان

دئدی:
̀ لی سیبینه قویوب، بو ایشه بویون قویا. - او کیمدی کی، بو بادنی آلیب ایچه. بو ل

من اهد ائلییرم کی، توقات پاشا لیغینی اونا باغیشلیام، اوستونده ده پردئیییسمتده
اولن قیزلریمدان  بیرینی اونا وئرم.

بو سؤزده مس لی سین باش طرفین دن بیر نفر ساوان آدام آیاغا دوردو. بو
آدام کیم اول، کیم اولمایا، عرضینسان لی بولو بی اول.

بولو بی عرضینسان قالسیندا قوشون بؤیوگو ایدی. ایگید اوغلن لردان بیری ایدی.
اؤزو ده چوخ دان ایدی کی، هاسان پاشانین بؤیوک قیزی دونیا خانیما آشیق ایدی. آنساق
ایندییه کیمی نئچه دفعه ال آلتین دان آدام سالمیشدی، قیزین اوریینی آلماق ایستمیشدیسه
ده، قیز هر دفعه دئمیشدی کی، ایتی گؤروم، قوردو گؤروم، اونو گؤرمییم. او دا سور`ت
ائله ییب هاسان پاشانین یانینا ائلچی گؤندره بیلممیشدی. چونکی بیلیردی کی، هاسان پاشا

قیزلرینی چوخ ایستییر. اونلرین بیر سؤزونو ایکی ائلمز. ایندی کی، هاسان پاشا ایشی گتیریب
بو اندازه یه میندیردی، بولو بی فورستی قنیمت بیلیب آیاغا دوردو. ائله او آیاغا

دورساق هاسان پاشا سئوینسک دئدی:
- مرهبا، بولو بی! ائله من بیلیردیم کی، بو ایشه آخیردا سن گئدسکسن.

بولو بی ایره لی یئریگیب باده نین بیرینی هاسان پاشا دان آلدی. دئدی:
- پاشا ساغ اولسون! سن بیلیرسن کی، من بو ایشین اؤهده سین دن گلرم. آنساق

منیم بیر شرطیم وار.
هاسان پاشا دئدی:

- شرطینی دئ! هر نه اولسا یئرینه یئتیره جه یم.
بولو بی چوخ حیله گر آدام ایدی. او، نئجه دئیرلر، شیطانا پاپاق تیکیب

تپه سینی ده دئشیک قویاردی. بیر دفعه گؤزلرینی دولندیریب مس لیسه باخدی. سونرا



اوزونو هاسان پاشایا توتوب اوسا دان دئدی:
- پاشا، من بیلیرم کی، بو خوتکار امریدی. اودو کی، بورا داکی اهده آرخایینام.
بیلیرم کی، بورادا خیلف سؤز اولماز. نئجه کی اهد ائلمیسن، توقات پاشا لیغینی

وئرسکسن، منی ده اؤزونه نؤکر ائله ییب قیزینی وئرسکسن. منیم سؤزوم اوندا
دئییل. منیم شرطیم بودو کی، گرک پهلیوان قسر آلینی، بیر ده مئهتر مورتوزو

منه وئره سن.
قسر آلی توقاتین لپ آرزومان پهلیوانلریندان  ایدی. هله ایندییه کیمی اونون

آرخاسینی یئره ووران،قیلینجی نین قاباغیندا قالخان ساخلیان اولمامیشدی. مئهتر
مورتوز دا دوز یئددی ایل کوراوغلویا مئهترلیک ائلمیشدی، چنلیبئ لی یاخشی تانیییردی.

هاسان پاشا دئدی:
- شرطین شکر اوسته! هامی سینا راضییام.

̀ لی ده گؤتوروب قاییتدی، یئرینده اوتوردو. ایش بئله اولندا بولو بادنی ایچدی. ل
اوندان هاسان پاشا ایکینسی بادنی قالدیردی، دئدی:

- ایندی نؤوبت ایکینسی نیندی.
ائله بو سؤزده بیر قاسید توز-تورپاغا بولنمیش اؤزونو سالدی مس لیسه. هاسان

پاشایا باش اییب اونا بیر نامه وئردی. هاسان پاشا نامنی اوخویوب گؤردو کی، عرب
ریحان داندی. یازیب کی، «هاسان پاشا، ائشیتمیشم کوراوغلونون اوستونه قوشون

چکیرسن. بیل و آگاه اول! کوراوغلو منیم دوشمانیمدی. اگر راضی اولسان، من ده
اونون اوستونه گئدرم».

هاسان پاشا شادلیغین دان بیلمه دی کی، نه ائله سین. او، عرب ریحانی تانیییردی.
بیلیردی کی، زور آدامدی. کوراوغلو ایله اولن اهوالتینی دا ائشیتمیشدی. اوزون مس لیسه توتوب

دئدی:
- ایکینسی آدام دا اؤز آیاغی ایله گلدی.

بونو دئییب هاسان پاشا بادنی قالدیریب قاسیده وئردی. دئدی:
̀ لی ده آپاریب آغانا وئر. دئینن کی، یولونو گؤزلییریک. - بادنی ایچ! ایچین دن ل

تئز گلسین. گؤزوموز اوسته یئری وار.
̀ لی اؤپوب سیبینه قویدو. مورخخس اولماق ایسته ینده قاسید بادنی ایچدی. ل

هاسان پاشا وزیرینه تاپشیردی کی، قاسیدی آپاریب یئدیرسین، ایچیرسین، بیر آز دا پول وئریب
یول سالسین. نامه یه ده بیر ساواب یازسین. وزیر قاسیدی ده گؤتوروب گئتدی.

مسلیس دکی لر سوروشدولر کی، «نامه کیم دن ایدی؟» هاسان پاشا دئدی:
- عرب ریحان دان.

هامی شاد اولدو. هاسان پاشا امر ائله دی چالن لر، اوخویان لر، اوینایان لر
گلدی لر. کئف باشلندی. ائله کی، یئدی لر، ایچدی لر، داماغ لر دورولدو، مئهتر مورتوز

زمینی-ادب اؤپوب دئدی:
- پاشام، ساغ اولسون، خوتکارا دا قوربان اولوم، سنه ده. سیزین بویروغونوز

ال بویروغودو. ایندی کی بیزی گؤندریرسن، گئدسییک. آنساق اوراسینی دئییم کی،



کوراوغلونون ایگیدلیگی نین دوز یاری سی قیرات داندی. نه قدر کی، او، قیراتین اوستونده دی،
بیز اونا هئچ نه ائله یه بیلمریک. اگر کوروغلونو موز-محل ائلمک ایستییرسنسه،

بیر تهر ائله او آتی اونون علین دن چیخارت!
سؤز دئیه سن هاسان پاشانین بئینینه باتدی. مسلیس دکی لر ده مئهتر

مورتوزون سؤزونو تسدیقله دی لر. هاسان پاشا دئدی:
- مورتوز، دردی بیلن درمانین دا بیلر. دئ گؤروم، نه تهر ائلمک اولر کی،

قیراتی اونون علین دن چیخارداق؟
مئهتر مورتوز دئدی:

- پاشا، والله، نه بیلیم؟ دای اونون آتینی پول ایله آلسی دئیی لیک کی، گرک ائله بیر
آدام اول کی، سانین دان کئچه، چنلیبئله گئده. یا گتیره، یا دا کی، باشینی کوراوغلویا

تسلیم وئره.
پاشا بیر مس لیسه باخدی. هامی باشینی آشاغی دیکدی. هاسان پاشا اؤزو ده بیلیردی

کی، بو چوخ چتین ایشدی. هئچ کس قول قویماز. فیکیرلشیب یول آختاریردی کی، نه ائله سین، بیر
ده مس لی سین لپ باشماق چیخانین دان بیر سیر-سین دیر آدام قالخدی آیاغا. پاشا باخدی

کی، بو کئچل همزه دی..
کئچل همزه ساییلمایان، اورواتی اولمایان بیر آدام ایدی. مسسیده

قویمازدی لر کی، باشماق اوغورلیار، تؤوله یه قویمازدی لر کی، قوشقون اوغورلیار.
کئچل همزه کئف مس لی سی باش لناندا گلیب بیر تهر اؤزونو سالمیشدی ایچرییه کی،

قارنینی دویورسون.
غرض، همزه مس لی سین اورتاسینا یئریگیب دئدی:

- پاشا ساغ اولسون، بو ایشه من گئدرم. قیراتی گتیردیم، گتیرمیشم، یوخ
گتیره بیلمدیم، کوراوغلو ایشی باشا دوشدو، نه اولسون؟ بیر کئچل باشدی، قوی قوربان

اولسون سنه.
هاسان پاشا دئدی:

- بال، همزه، اگر سن گئدیب قیراتی گتیرسن، من سنی دونیا مالین دان
قنی ائلرم.

همزه دئدی:
- پاشا، منه تک دونیا مالی لزیم دئییل.

پاشا دئدی:
- سنه بی لیک وئررم.

همزه دئدی:
- یوخ، پاشا، او دا منه لزیم دئییل.

هاسان پاشا دئدی:
- سنی اؤزومه اوغوللوغا گؤتوررم.

همزه دئدی:
- یوخ، قوربانین اولوم. منه تکبتک لیکده بون لرین هئچ بیری لزیم دئییل.



اوچونو ده بیردن نه سن وئرمزسن، نه ده من ایستمرم. گل، من سن دن ائله
بیر شئی ایستییم کی، منیم اوچون بون لرین هامی سین دان قیمت لی اولسون، سنین اوچون

هامی سین دان اوسوز.
هاسان پاشا دئدی:

- ایسته، گؤروم، او ندی ائله.
همزه دئدی:

- دئییرسینیز کی، کوراوغلونون نه قدر ایگیدلیگی وارسا، اونون تن یاری سی قیراتدی.
بو یاری سینی من گتیره جه یم. سیزه قالساق یاری سی. او یاری سین دان دا بیر پای دوشسک

بولو بیه. سنه قوربان اولوم، بو پای اوچون سن اونا توقات پاشا لیغینی وئردین، ل`ل
وئردین، بیر ده بؤیوک قیزین دونیا خانیمی وئردین. گل، بو یاری سی اوچون ده کیچیک قیزینی

وئر منه، گئدیم قیراتی گتیریم.
هاسان پاشا دئدی:

- آی آخماق، نیه بیم، بیر قیز نه اولدو کی، بی لیک دن، مال-دؤولت دن،
منه اوغول اولماق دان قیمت لی اولدو.

همزه دئدی:
- پاشا، سن بیلیرسن کی، کئچل چوخبیلمیش اولر. من ده گلیر-چیخارینی بیلن

آدامام. من بیلیرم کی، سن بو اوچ شئیین اوچونو ده منه وئرن دئییلسن. اما
قیزی وئرسن من اولرام سنین کورکه نین. کورکن کی وار، ائله اوغول برابر بیر

شئیدی. اوندان سونرا ائله بی لیک ده اؤز-اؤزونه گلسک، مال-دؤولت ده.
مسلیس دکی لر هامی سی کئچلین فراستینه آفرین دئدی لر. هاسان پاشا گئتدی

فیکره. بیلمه دی نه ائله سین. قیزی کئچل همزه یه وئرمه یه اورک دن راضی دئییلدی. اما
بو طرف دن ده فیکیرلشیردی کی، قیرات گلسه کوراوغلو باسیلساق. اوندا دا کی،

سدر`زم لیک اونا چاتاساق.
دئدی:

- همزه، راضییام.
همزه دئدی:

- یوخ، پاشا ساغ اولسون! زحمت چک اؤز دیلین دن بیر دنه کاغیذ یاز،
مؤهرونو ده باس اوستونه، وئر قویوم سیبیمه. اوندان سونرا منه مؤهلت قوی.

و`ده باشینا گتیردیم – حاقیمی وئر، گتیرمدیم – بوینومو وور.
هاسان پاشا چار-ناچار اؤز دیلین دن بیر دنه قول کاغیذی یازدی. مؤهرونو ده

اوستونه باسیب وئردی همزه یه. همزه کاغیذی آلیب قویدو قولتوغونا. اوندان هاسان
پاشایا دئدی:

- ایندی منه ایزین وئر مورخخس اولوم. یولچو یولدا گرک.
بونو دئییب کئچل همزه مسلیس دن چیخدی. هاسان پاشا بو ایشه چوخ شاد اولدو.

مس لی سی داغیتدی. بولو بیه دئمه لی سینی دئدی، تاپشیرما لی سینی تاپشیردی، یول سالدی کی،
گئدیب هازیرلشسین. اؤزو ده بیر نامه یازیب بیر قاسیدله بایازیدلی احمد تاسیرباشییا



گؤندردی کی، «سه نینله چوخ واسیب ایشیم وار. باشینی اورادا ایسلت، بوردا قیرخ دیر!».
بلی قاسید احمد تاسیرباشی اوچون بایازیده گئتمکده اولسون، بولو بی

هازیرلشماق اوچون عرضینسانا گئتمکده اولسون، سنه کیم دن دئییم، کئچل
همزه دن.

کئچل همزه چاریغینی گئیدی، پاتاواسینی برکیتدی، دسترخانینا بیر-ایکی چؤرک
قویوب بئلینه باغلدی، دوشدو یولون آغینا. پای-پیادا، گونه بیر منزیل، تیییمنازیل

دایاندی، چوخ گئتدی آز دایاندی، بیر آخشام اوستو گلیب چارداق لی چنلیبئله
چاتدی.

دئییرلر کی، کوراوغلو آغ قایادا دوروب کاروان یول لرینا باخیردی. بیر ده گؤردو
کی، بودو، بیر نفر گلیر. او قدر گؤزله دی کی، همزه گلیب قایانین دیبینه چاتدی.

باشلدی سیغیریوخاری دیرماشماغا. کوراوغلو قایا دان دوشوب کسدی اونون قاباغینی کی:
- دایان! دئ گؤروم کیمسن؟ هارا دان گلیب، هارایا گئدیرسن؟

همزه باخدی کی، قاباغین داکی بیر اوغلندی، بیر اوغلندی کی، آدام اوزونه
باخماغا اورک ائلمیر. بوی-بوخون، قول-بیلک. سویسونون اتی قات-قات تؤکولوب، قارا

بیغ لر کل بوینوزو کیمی «دئشرم ها دئشرم» دئییر. گؤزلر ترلن گؤزو کیمی
اویور-اویور اویناییر. بئلینده بیرقیلینج وار کی، ال گؤسترمه سین. همزه بیلدی کی، بو،

کوراوغلودو هیله نیقابینی چکدی اوزونه. اؤزونو تانیمامازلیغا ووروب دئدی:
- کوروغلونو آختاریرام.

کوراوغلو سوروشدو:
- نئیلییرسن کوروغلونو؟

همزه دئدی:
- قادان-بالن منیم بو سانیما گلسین. من ایلخیچییام. اؤمرومو، گونومو

بی-پاشا قاپی سیندا چورودوب، ایلخییا گئتمیشم. او، نئجه دئیرلر، قورباغا لی
گؤلمچه لردن سو ایچمک دن دوداق لریم زیگیل تؤکوب. آنامی گؤروم کی، منی دوغان
گون بیر قارا داش دوغا ایدی. باشیم کئچلدی. اونون اوسباتین دان هئچ بیر قاپیدا دوروش

گتیره بیلمیرم. نه قدر ایشه سان یان دیرسام دا ائله کی کئچل اولدوغومو بیلدی لر
چیخاردیب قووورلر. دای بو کئچللیگیم اوزون دن گئن دونیا منه دار اولوب. ایندی

باشینا دؤنوم، کوروغلونو دئییب گلمیشم. دئییرلر او چوخ مرد آدامدی. چؤره یه
قیزیرقانان دئییل. یا بودو منی قویسون ائله قاپی سیندا، باساسیندا سوفره سی نین قیریققوروغون دان

یئییب دولنیم، یا دا بو باشیمی چکیب بدنیم دن قوپارتسین، بو
دونیانین درد-غمین دن آزاد اولوم.

بونو دئییب کئچل همزه ائله آغلدی، ائله آغلدی کی، گؤزونون یاشینی بیلدیربیل دیر
تؤکدو. کوراوغلونون کئچه له یازیغی گلدی. دئدی:

- دور، گئدک! او کوراوغلو دئدیگین ائله منم.
بونو ائشیتسک همزه دوشدو کوراوغلونون آیاق لرینا کی:

- قوربان کسیلیم سنه، کوراوغلو، منی قاپین دان قووما!



کوراوغلو اونو قالدیریب دئدی:
- دور آیاغا! کیشیسن. کیشی بیر قارین چؤرک دن اؤتری آیاغا ییخیلماز.

کئچل همزه دوردو. کوراوغلو دئدی:
- دئ گؤروم، علین دن نه ایش گلیر؟

همزه دئدی:
- سان کوراوغلو، من بیلیرم کی، بو باشل سن منی نه کابابچی

ائلمیسکسن، نه شرابچی. ائله منه بیر دنه آت تاپشیر، بسلییم سنین اوچون.
دده-بابا صنعتیم اودو.

کوراوغلو کئچل همزنی گؤتوروب گلدی. دلی لر همزنی گؤروب دئدی لر:
- آی کوراوغلو، بونو هارا دان تاپیب گتیردین؟ بونون گؤزلری اوچتپه

ساغساغانی نین گؤزلری کیمی قاییر-قاییر قایناییر. هئچ عمل لی آداما اوخشامیر. رد
ائله گئتسین.

خانیم لر دا دلی لرین سؤزلرینی تسدیقله دی لر.
کوراوغلو خانیم لری، دلی لری ساکیت ائله ییب دئدی:

- گؤرورسونوز، یازیغین بیری سیدی. بیزه نه ائلیسک؟ قویون سوفره میزین قیریققوروغون دان
یئییب قاپیدا، باسادا دولنسین.

کئچل همزه قیریق-قوروغون دان یئییب قاپیدا، باسادا قوردالنماغا
باشلدی. خانیم لر، دلی لر نیه بویوراردی لرسا، گئدردی. گئتدیگی ایشی یاخشی دا
یاریداردی. بئله زیرک لیگینه گؤره گئت-گئده دلی لرین، خانیم لرین یانیندا کئچل

همزه نین حؤرمتی ده آرتدی.
کوراوغلو دا کئچل همزه نین دیریباش لیغینی گؤروب، اونون آدینی دییشدیریب

کالوغلن قویدو. تؤوله ده بیر یوک یابی سی وار ایدی. او قدر یوکلمیشدی لر کی،
سوموک لری چیخمیشدی. اونا باخماغی دا کئچل همزه یه تاپشیردی. کئچل همزه یابییا

موغایات اولماغا باشلدی. اما باشلدی، نه باشلدی...
آخشام تومارلییر، سحر تومارلییر، یابییا بیر سان یان دیریردی کی، گل

گؤره سن. تؤوله دکی آتلرین اوتون دان، آرپاسین دان اوغورلییب، یابی نین قارنینا
تؤکیردو. بیر نئچه گونده یابینی ائله کؤکلتدی، ائله گؤکلتدی کی، دری سینه سیغماز ائله دی.

بیر گون کوراوغلو تؤوله یه آتلرین یانینا گلمیشدی. یابییا باخیب مات-متتل
قالدی. دئدی:

- آی کالوغلن، سن آتا نه یاخشی موغایات اولورموشسان. ایندی کی بئله آتا
باخماق علین دن گلیر، دورات بو ایل چوخ سینقیندی، تاپشیریرام اونو سنه. گرک اونو دا

قیراتا چات دیراسان.
بو ایشه خانیم لر، دلی لر راضی اولمادی لر. اما کوراوغلو اونلرا قولق

آسمادی.
کئچل همزه بیر نئچه گون دوراتا چوخ یاخشی باخدی. ائله کی، آت باشلدی

دیرچلمه یه، بیردن آرپاسینی خیرپا دان کسدی. دورات یئنه ده باشلدی آریقلماغا.



کوراوغلو ایشی بئله گؤروب سوروشدو:
- آی کالوغلن، بو آتا نه اولدو بئله، گئنه گون-گون دن دال گئدیر؟ اولمایا

یاخشی باخمیرسان؟
کئچل همزه دئدی:

- من علیم دن گلنی ائلییرم، آغا! اما آت، او نئجه دئیرلر گئسگوندوز
ایچریده باشین دان باغلیدی، آیاقلریندان  بوخوو لو. نه ائشیک اوزو گؤرور، نه

گون اوزو. یقین کی، اوندان سینیخیر.
قیرات ایله دورات بیر تؤوله ده باغلنیردی. آتلرین ایکی سی نین ده آیاغیندا بوخوو

وار ایدی. اؤزلری ده آیری-آیری آچارلرل آچیلیردی. کوراوغلو چیخارتدی دوراتین آچارینی کئچل
همزه یه وئردی. خانیم لر، دلی لر بونو ائشیدیب دئدی لر:

- آی کوراوغلو، سن نه ائلییرسن؟ تانیمادیغین، بیلمدیگین بیر آداما ائ`تیبار
ائله ییب، دوراتین بوخوو آچارینی نیه وئریرسن؟

کوراوغلو یئنه ده خانیم لری، دلی لری ساکیت ائله دی کی:
- قورخمایین، هئچ زاد اولماز.

کئچل همزه بیر نئچه گونده یئنه ده دوراتی دری سینه سیغماز ائله دی. اما
کی، واخت کئچیردی. کئچل همزه چنلیبئله گلنی آز قالیردی بیر آی اولسون. هاسان

پاشایا وئردیگی و`ده تامام اولوردو. چوخ فیکیر-خیال دان، چوخ گؤتور-قوی دان سونرا
گئسه لرین بیرینده اؤز-اؤزونه دئدی: «من بیر ایل ده بورادا قالسام، کوراوغلو قیراتین

نه مئهترچی لیگینی منه وئرسک، نه ده بوخووونون آچارینی. توقاتدا نه تانیییرلر کی،
قیرات هانسیدی، دورات هانسیدی. ائله بونو آپاریم، پاشانی آلدادیم، قیزی آلیم، بئش گون

بو دونیادا کئف چکیم.».
کئچل همزه بونو دئییب، گئسه خلوتسه دوراتی یهرله دی. مینیب، آستا قاچان

نامرددی، بیرباش توقات دئییب دابان آلدی.
ساباه آچیلدی. دلی مئهتر یئرین دن قالخیب، آتلری باش چکمک اوچون تؤوله یه

گلدی. گؤردو نه دورات وار؛ نه ده کئچل همزه. باشی لوو لو گلدی کوراوغلونون یانینا
کی:

- نه دوروبسان؟ نه دورات وار، نه ده کئچل همزه...
دلی لر چاخناشیب، بیر-بیرلرینه دیدی لر. خانیم لر دا بیر یان دان دوشدولر

کوراوغلونون اوستونه. دئ باشلدی لر مزممت ائلمه یه کی:
- بیز سنه دئمدیکمی تانیمادیغین آداما ائ`تیبار ائله ییب آتی تاپشیرما.

ایگیدین آتینی آپاردی لر، یا آروادینی، ایکی سی ده ناموس دان ساییلیر. بیزیم قورخوموزدان
قوش قوش لوغو ایله چنلیبئلین هندورینه گله بیلمیردی. کوراوغلونون، چنلیبئلین،

دلی لرین آدی گلنده پاشا لر، بی لر تیر-تیر اسیردی لر. گؤر ایندی ایش نه یئره گلدی کی، بیر
کئچل گده نین بیری سی گلیب بورا دان آت آپاردی. ایندی بو خبر اطرافا یاییلساق.

دوشمن لر اوستوموزه آیاق آلساق. اؤزون اؤز علینله ائله ایش ائلدین کی، عالم ییغیلسایدی
سنه ائله یه بیلمزدی. ایندی دئ گؤرک، دوراتی هارا دان تاپاساقسان؟ نئجه



گتیرسکسن؟
کوراوغلو دئدی:

- دورات گئدیب، قیرات دورور. مینیب گئدیب، تاپیب گتیررم. آز منی
مزممت ائلیین.

دلی لر باشلدی لر دئیینمه یه کی: گئدرسن... گتیررسن... سن نه بیلیرسن کی،
او کیمدی؟ هارا دان گلمیشدی؟ آتی هارایا آپاردی؟

کوراوغلو قزبلنمیشدی. تاقسیرکاردی دئیین بیر سؤز دئیه بیلمیردی. اما کی،
آسیغین دان بیغ لرینی گمیریردی. بیردن دیک قالخدی آیاغا. اوزون ائیوازا توتوب دئدی:

- ائیواز، منه شراب!
ائیواز شراب گتیردی. کوراوغلو یئددی بادنی دالبادال ایچدی. اوندان دلی

مئهتره دؤنوب چیغیردی کی:
- آتی یهرله!

قیراتی ایفچین یهرله ییب کوراوغلونون قاباغینا چکدی لر. ائله بیل کی، کوراوغلونون
دیلی لل اولموشدو. بیر کلمه ندی، هئچ دوداغینی دا ترپتمه دی. آتی مینیب یول

دوشدو.
کوراوغلو قیراتی سورمکده اولسون، سنه دئییم همزه دن.

همزه سانی نین قورخوسون دان بیر یئرده دوشوب دینسلمه ییب آت سوروردو.
یولون اوستونده قیرخ دییرمان لر دئییلن بیر یئر وار ایدی. اورایا چاتماغا آز

قالمیشدی کی، دؤنوب گئری باخدی. گؤردو والله یولدا توز دومانا قاریشیب، دومان
توزا. بیر ده دقت ائله ینده گؤردو بودو، کوراوغلو قیراتین اوستونده ائله گلیر، ائله

گلیر کی، لئی کیمی. کئچل همزه نین توپورسیی قورودو. ها اودقوندو گؤردو یوخ،
آغزی نین سویونو اودا بیلمیر. ائله اونو ائله یه بیلدی کی، دوراتی قامچیلییب، اؤزونو تئز

قیرخ دییرمان لرین قاپی سینا سالدی. آتدان دوشدو. آتی دییرمانین قاپی سین داکی دیره یه
باغلییب تلسیک چاغیردی:

- آی دییرمانچی، بیر تئز ائشییه چیخ!
دییرمانچی تئز ائشییه چیخیب سوروشدو:

- قارداش، نه ایستییرسن؟ نه وار؟
همزه دئدی:

- باخ، او یول ایله گلن قوچ کوراوغلودو. چنلیبئل دن گلیر. ایلخی سینا قوتور
دوشوب. نه قدر داوا-درمان ائله ییبسه بیر شئی چیخماییب. آخیردا حکیم-کیمیاگر

دییرمانچی بئینی بویوروب. ایندی دییرمانچی بئینی آختاریر کی، آتلرین قوتورونو
قورتارسین. منی هاسان پاشا گؤندریب کی، دییرمانچی لرا خبر وئرم. تئز باشینا

چاره قیل کی، یئتیشسه اؤمرونو تامام ائلیسک.
دییرمانچی دیلی توتار-توتماز دئدی:

- آی قادان آلیم، بس من نه ائلییم؟ اونون علین دن نئجه قورتاریم؟ بیر
بؤلوک کؤچ-کولفتیم وار. گل منی ترکینه آل بیر یانا قاچیرت.



همزه دئدی:
- سویون پالتارینی، آل منیم پالتاریمی گئی، گئت دییرمانین دونوزلوغوندا

گیزلن. من کوراوغلونون آغزینی بیر یانا سالرام چیخار گئدر. سال بیلمه سم ده
قوی منی اؤلدورسون. سن یازیقسان. اوشاق لرین یئتیم قالر. من سوبای-سالیق

آدامام.
دییرمانچی تئز پالتارینی چیخاریب اونون پالتارلرینی گئیدی. قاچیب دونوزلوغا

گیردی. همزه یه ده ائله بو لزیم ایدی. تئز اونون پالتارینی گئیینیب دییرمانین ایچینه
گیردی. اؤزونو گوپپا دان اونلوغون ایچینه سالیب، اوزونو-گؤزونو او کی وار اونا بولدی.

او طرف دن کوراوغلو اؤزونو دییرمانین قاپی سینا یئتیریب چاغیردی کی:
- آی دییرمانچی، چؤله چیخ!

کئچل همزه دییرمانچی پالتاریندا قاپییا چیخیب سوروشدو:
- نه بویورورسان؟ منه گؤره نه قوللوق؟

کوراوغلو دئدی:
- ایندیسه منیم قاباغیمسا بورایا گلن آتلی نئجه اولدو؟

کئچل همزه دئدی:
- اودو، گیریب ایچریده دییرمانین دونوزلوغونا، گیزلنیب. بیلمیرم نه ایشی

وارسا، سنی گؤرن کیمی قاچیب دونوزلوغا گیردی. منه دئدی کی، یئریمی دئمه یه سن.
کوراوغلو آتدان سیچراییب دوشدو. دئدی:

- بیر بو آتی ساخل گؤروم.
همزه آتی توتدو. کوراوغلو دییرمانا گیردی. آغزینی دونوزلوغا توتوب دئدی:

- آیه! آی کئچل! بئله چیخ!
دییرمانچی بیر آز دا اویانا چکیلیب دئدی:

- هارایا چیخیم؟ منیم سنین ایلخی نین قوتورونا درمان اولسی بئینیم یوخدو.
اؤلسم ده چیخمارام.

کوراوغلو دئدی:
- آیه! آی کئچل! قوتور ندی؟ بئیین ندی؟ بئله چیخ! سنینله ایشیم چوخدو.

کوراوغلو گؤردو یوخ، بو اؤز خوشونا دونوزلوق دان چیخماق ایستمیر. ایره لی یئریدی.
دییرمانچی قورخوب لپ دیبه چکیلدی. کوراوغلو بیر آددیم دا ایره لی آتدی. دییرمانچی

قورخودان لپ کونسه قیسیلماق ایسته ینده پالتاری ایلیشدی دییرمانین چارخینا. چارخ آز
قالمیشدی دییرمانچینی بیر تهر ائله سین کی، کوراوغلو آمان وئرمه ییب سلد اونون

قیچین دان توتدو، چکدی باییرا. باخدی کی، همزه نه گزیر، بو دییرمانچی ایمیش. باشا
دوشدو کی، همزه اونو آلدادیب. تئز باییرا توللندی. ائشیت، گؤر ایندی همزه نه ائله دی.

کئچل همزه چنلیبئلده دوراتا باخدیغی زامان قیراتین دا یان-یؤره سینه
هرلنیب، اؤزومه مئهریبان ائلمیشدی. بیر ده قیراتین بیله بیر خاسیتی وار ایدی کی،

کوراوغلو اونون یوینینی کیمه تاپشیرسایدی، اونا اوزنگی وئرردی. اودور کی، کوراوغلونون
باشی ایچریده دییرمانچییا مشغول اولن مدتده همزه قیراتین گؤزلرینی



تومارلییب مینمیشدی. کوراوغلو دییرمان دان چیخیب باخدی کی، کئچل همزه قیراتین
بئلینده، دییرمان دان دا بیر آز آرا لی دوروب. کوراوغلو بیر غضبلندی، میسریقیلینجینی

چکیب هوجوم ائلمک ایسته دی. آنساق باخدی کی، بون دان بیر فایدا اولمایاساق. قیرات
آیاغینی گؤتورسه، هئچ قوش دا اونا چاتا بیلمز. باشلدی اونو دیله توتماغا. دئدی:

- آیه، کالوغلن، آلی یئیین سورموشم، ترله ییب. ائله مینیب اینسیتمه! دوش، آل
یئدیینه، بیر آز گزدیر، تری سویوسون.

همزه دئدی:
- عیبی یوخدو. من ائله یاواش-یاواش سوروب گئده جه یم. سویویار.

بونو دئییب همزه باشلدی آتی وردیشه گردیشه. کوراوغلو باخدی کی، همزه آت
مینمکده چوخ ناشیدی. یوینی قورخودان ائله دارتیر کی، دهنه آز قالیر آتین

سوسه لرینی کسسین. کوراوغلونون اوریی تابلمادی. دئدی:
سانیم همزه، گؤزوم همزه،

همزه، اینسیتمه قیراتی!
بودو سنه سؤزوم، همزه،

همزه، اینسیتمه قیراتی!
قیراتدی منیم دیرییم،

اریر، قالماز اورییم.
سن اولسان دوز-چؤرییم،

همزه، اینسیتمه قیراتی!
قیرات منیم ایکی گؤزوم،

بئله درده نئجه دؤزوم؟
همزه، سنه بودو سؤزوم،
اوغول، اینسیتمه قیراتی!

ائشیدر پاشا لر، بی لر،
شادلیق خبرینی سؤی لر.

کوراوغلو ایلتیماس ائیلر،
بال، اینسیتمه قیراتی!

همزه دئدی:
- کوراوغلو، ایگیدلیگین وار. آدین-سانین وار. مرد آدامسان. بیر آی سوفره نین

قیریق-قوروغون دان یئمیشیک اونو نیه دیلینه گتیریب باشیمیزا وورورسان؟ هئچ سنه
یاراشان سیفت دئییل. بیر ده بیر آت ندی کی، اونون اوچون بو قدر یالواریب-یاخاریرسان؟

کوراوغلو دئدی:
-- همزه، من بیلیرم کی، سن بو آتا آپاریب ساخلیان، مینن دئییلسن.

دوزونو دئ گؤروم، سنی کیم اؤیردیب گؤندریب؟
همزه دئدی:

- کوراوغلو، ائشیت و آگاه اول! من چنلیبئلده سنه نه دئمیشمسه هامی سی



دوغرودو. بو کئچل باش بو گئن دونیانی منه دار ائله ییب. بیر آدام رغبت ائله ییب
متنی قاپی سینا قویمور. ایندی بو آتی آپاریرام توقاتدا وئرم هاسان پاشایا، بلکه

بو یولل بیر آغ گونه چاتام.
کوراوغلو دئدی:

- آیه، بو تدبیر هاسان پاشانیندی، یا ائله سن اؤزون بو فیکره دوشموسن؟
همزه دئدی:

- خئیر، هاسان پاشانیندی. منی او گؤندریب.
کوراوغلو دئدی:

- بال، ایندی کی بئله دی، دوش، آتی وئر اؤزومه، دونیا مالین دان نه دئییرسن، نه
قدر پول ایستییرسن، سنه وئریم.

همزه گولدو، دئدی:
- کوراوغلو، سن دونیا گؤرموش آدامسان. نیه، سن بیلمیرسن کی، کئچه لی ال

دا آلدادا بیلمز. یاخشی من آتدان دوشن دن سونرا سن کوراوغلو منی ساغ
بوراخارسان؟ یوخ آشنا، اوز وورما! کئچل سویا گئتمز.

کوراوغلو دئدی:
- آیه، کالوغلن، ایندی سن ائله آتی منیم علیم دن آلیب آپاریب هاسان پاشایا

وئرسکسن؟
کئچل همزه دئدی:

- کوراوغلو، کئچل مرد اولر. من سنین نینکی آتینی، هئچ بیر توکونو ده قیییب
هاسان پاشایا وئرمرم. من بیلیرم کی، سن آخیردا گلیب اؤز آتینا صاحب

اولساقسان. من اونا گؤره بئله ائلییرم کی، اورتادا بیر آغ گونه چیخام. هر نه واخت
کی توقاتا گلدین، آتین اوزنگی سینی اؤزوم باسیب سنی اونا مین دیره جه یم. ایندی دای

منی باغیشل، گئدیم. یولوم اوزاقدی.
کوراوغلو گؤردو همزه آتی آپاریر، دئدی:

- همزه، ایندی کی یول گلمیرسن، آتی آپاریرسان، باری ایلن، اونون قیمتینی
دئییم، آلدانیب اوسوز وئرمه یه سن.

بونو دئییب، کوراوغلو سازی باسدی دؤشونه، دئدی:
ایلن دئییم قیراتین قیمتینی،

سکسن مین سرکرده، مال دا وئرمه!
سکسن مین آغ توک لو قمر اؤیه سه،

سکسن مین خزینه پول دا وئرمه!
سکسن مین ایلخییا، سکسن مین آتا،

سکسن مین محل دان گلن باراتا،
سکسن مین کوتانا، سکسن مین سوته،

سکسن مین کوتال لی کال دا وئرمه!
همزه دئدی:



- کوراوغلو، آرخایین اول، من آتی دونیا مالینا وئرمه یه جه یم، هاسان پاشا ایله
شرطیم وار. آتی اونا وئریب اونون کیچیک قیزی دونا خانیمی آلساغام.

کوراوغلو دئدی:
- آ ظالم، بئله آتی دا بیر قیزا وئررلرمی؟

سازی دؤشونه باسیب، آلدی سؤزون آخیر خانه سینی دئدی:
کوراوغلو دؤولتین ائندیرسین دوزه،

سای، گؤتور هامی سین سکسن مین یوزه.
سکسن مین گلینه، سکسن مین قیزا،
سکسن آیین ارگنه، دول دا وئرمه!

همزه دئدی:
- کوراوغلو، من ایشین اولنینی سنه دئدیم. ایندی اؤزون بیل. منه نه آد وئریرسن،

وئر! دای من گئدیرم.
کوراوغلو دئدی:

- همزه، ایندی کی بئله اولدو، آپار، گئت، مورادینا چات! آنساق من گلینسه آتی
یاخشی ساخل! قویما اینسیتسین لر. سن کی بیلیرسن. آت کی وار ایگیدین قارداشیدی.

بو سؤزده کوراوغلونون اوریی کؤورلدی. سازی یئنه ده دؤشونه باسدی، دئدی:
همزه، آتی یاخشی ساخل!
آت ایگیدین قارداشیدی.

گونده موغایات اولوب، یوخل!
آت ایگیدین قارداشیدی.
یای اولندا داغا یوللت!

یاز اولندا ایفچین ناللت!
قیش اولندا مخمر چوللت!

آت ایگیدین قارداشیدی.
آتی سئویب بسله کؤرپه.

هایقیراندا چیخسین سارپا،
هر یئینده قیرخ تاس آرپا.
آت ایگیدین قارداشیدی.
اوزاق-اوزاق یول لرینان،

بئلی ایپک چول لرینان،
هوققا یاریم نال لرینان،

آت ایگیدین قارداشیدی.
مسلیس قوردوم چوخ لرینان،

داوا ائتدیم اوخلرینان،
قارا پولد میخ لرینان،

آت ایگیدین قارداشیدی.



سرین-سرین یو سویونان،
قویروغون باغل مویونان،

قوچ کوراوغلو چوخ اؤیونن
آت ایگیدین قارداشیدی.

همزه دئدی:
- کوراوغلو، آرخایین اول! اینشالله گلرسن، گؤررسن.

کوراوغلو دئدی:
- همزه، گئت. اما منیم بو سیفاریشیمی ده هاسان پاشایا چات دیر:

گئت دئ او پاشایا، کؤچ ائلمه سین،
قیراتی گتیررم، قال قویمارام!

قوشونون قیرارام، وارین تالرام،
ایلخی سیندا بیر دای قال قویمارام!
ایچمیشم بادنی ایندی مئیخوشام،

قیراتین دردین دن دلی، سرخوشام،
سؤزلریمی ائشیت، یاخشی بیل، پاشام،

داغیدیب اؤلکنده قال قویمارام.
قوچ کوراوغلو ها خیشیمنان یئریسه،
دومان، چیسکین داغ لرینی بوروسه،

نه کی پرده آلتدا قیزین وار ایسه،
گتیررم، بیرینی قال قویمارام.

همزه دئدی:
- گؤزوم اوسته! چاتدیرارام. آنساق سن تئز گل!

کئچل همزه بونو دئییب، قیراتی سییرتدی، گؤزدن ایتدی. کوراوغلو دوراتی
قایتارماغا گلمیشدی، قیراتی دا علین دن وئردی. دییرمانین قاپی سیندا یئره اوتوردو،

آلدی گؤرک نه دئدی:
چونکی اولدون دییرمانچی،

چاغیر گلسین دن، کوراوغلو!
وئردین قیری، آلدین دورو،
دؤی باشینا یان، کوراوغلو!

قیرات الدن گئتدی باری،
ساندا قالدی اینتیزاری.

اؤیود آرپا، بوغدا، داری،
آل شاهادین سن، کوراوغلو!

اوسا داغ لری دؤشلتدین،
آغیر آلی لر بوشلتدین،

یوز ایل لوتولوق ایشلتدین،



آخیر اولدون خام، کوراوغلو...
قیرات بوردان گئتدی بوگون،

سینمه ووردو داغ، دوگون،
گئدیم دل لره نه دئییم؟

اؤل، بورادا قال، کوراوغلو!
کوراوغلونون اؤزو آس ایدی، آتی دا آرپا سیز. دییرمانچی دا سویو سوووب قاچمیشدی.

کوراوغلو گئسنی آس-سوسوز یاتدی. ائله کی، ساباه آچیلدی. بیر ده باخدی کی، بودو، بیر کیشی
قاباغیندا دا ایکی یوک لو اؤکوز گلیر. کیشی گلیب یئتیشدی. بیر کوراوغلویا باخدی، بیر

پالتار-مالتارینا، شست-بستینه باخیب، دئدی:
- آ قارداش، دییرمانچی هانی؟

کوراوغلو دئدی:
- دییرمانچی یوخدو. ایندی دییرماندا من دورورام.

کیشی اینانمادی. اما کوراوغلو دا ماسال وئرمه دی. بایاق ها اؤکوزلرین
اوستون دن چووال لری دوشوروب دییرمانا آپاردی. سونرا کیشی دن سوروشدو:

- قارداش، بون لرین ایچینده هئچ آرپا وارمی؟ منیم آتیم آرپا سیزدی. قورخورام
داماق اول. بیر آز اونا آرپا وئریم، یئسین.

کیشی دئدی:
- چووال لرین ایکی سی آرپادی، ایکی سی بوغدا.

کوراوغلو باخدی کی، آرپا چووال لری یاریمچیقدی. تئز ایکی سینی قاریشدیریب بیر چووال
ائله دی. دوراتین قاباغینا قویدو. کیشی ایسته دی قویماسین. کوراوغلو اونا بیر ترس باخدی.
کیشی گؤردو کی، بو، او دییرمانچی لردان دئییل. بیر آز دا او یان-بو یان ائله سه، چکیب

سسنیینی آییراساق. یاواشسا چکیلیب بیر طرفده دوردو. کوراوغلو اؤزو ده یامان آس
ایدی. دورات آرپاسینی یئینه قدر بوغ دانی دا تؤکوب اوگوتدو. اونلوغا بیر آز سو

بوراخیب تئز خامیر قاتدی، اوساق چاتدی، چؤرک بیشیردی. اؤکوزون ده بیرینی کسدی، کاباب
چکدی. یئییب، توققانین آلتینی برکیتدی. دویان دان سونرا دؤنوب کیشییه باخدی. گؤردو

کیشی کیریمیشسه دوروب، ماددیم-ماددیم باخیر اونون اوزونه. دئدی:
- عمی، اؤزونو ایتیرمه، بو شئی لری کی، من یئدیم، پولو نئچه ائلییر؟

کیشی دینمه دی. کوراوغلو گؤردو کی، کیشی اوندان قورخوب. چیخارتدی تاخیلین دا،
اؤکوزون ده پولونو ایکی قات وئریب اونو راضی سالدی. سونرا دوراتی مینیب یول دوشدو.

دلی لر، خانیم لر کوراوغلودان چوخ نیگاران ایدی لر. گؤزلرینی یول دیکیب اونو
گؤزلییردی لر. بیر ده گؤردولر کی، بودو، کوراوغلو گلیر. گلیر، اما نئجه گلیر،

دورات یئدیینده، باشین دیکیب آشاغییا. اؤزو ده ائله دی، ائله دی کی، ائله بیل دییرمانچیدی.
دلی لر، خانیم لر او ساعت باشا دوشدولر کی، کئچل همزه دییرماندا کوروغلونو

آلدادیب، قیراتی قاچیردیب. هامی باشینی آشاغی سالدی. نه بیر سلم، نه بیر کالم. هئچ
کئفینی، حالینی دا سوروشمادی لر.

کوراوغلو گلیب چاتدی. ائیواز اونون قاباغینا چیخدی،



آلدی گؤرک نه دئدی:
تزه سؤوداگر اولوبسان،

بو سؤو دان موبا رک اولسون!
آلیش-وئریش اؤیرنیبسن،

بو سؤو دان موبا رک اولسون!
نیه گیردین دییرمانا؟

بیزی قویدون یانا-یانا،
آتی وئردین کالوغ لنا؟

بو سؤو دان موبا رک اولسون!
سن ائیوازی قویدون خسته،

گئت، سومرددن متلب ایسته.
دئ بیر، نئچه وئردین اوسته؟
بو سؤو دان موبا رک اولسون!

کوراوغلو نئچه-نئچه سفرلره گئتمیشدی، اما هئچ اولمامیشدی کی، قایی داندا
دلی لر بئله ائله سین لر. اما بو دفعه... هله او بیر طرفه دورسون کی، خانیم لر اونون

اوزونه باخمیردی، دلی لر سلم وئرمیردی. ائیوازین تؤهمت لی سؤزلری کوراوغلویا
داغ دان آغیر گلمیشدی. کوراوغلو ائله بیر حال دوشموشدو کی، آز قالیردی گؤزلرین دن

یاش گلسین. سازی سینه سینه باسیب غم لی-غم لی دئدی:
کئچر دؤوران بئله قالماز،

شاد اول، کؤنول، نه ملولسان؟!
دلی لریم سلم آلماز،

شاد اول، کؤنول، نه ملولسان؟!
گئیدیگیم ایگید کورکودو،

دونیا سولئیمان مولکودو،
دؤولت کی، وار، ال چیرکیدی،

شاد اول، کؤنول، نه ملولسان؟!
کوراوغلویام، دئییم سنه،

اود توتوب آلیشدی سینه،
آشیقلیغیم بسدی منه،

شاد اول، کؤنول، نه ملولسان!
دلی لر او قدر اینسیمیشدی لر کی، بو سؤزلر ده اورک لرینی یومشالتمادی. هئچ

بیری سی کوراوغلونون اوزونه باخمادی. هله بعضی لری باشلدی لر دینیب-دانیشماغا. بیری سی
دئدی:

- ایندی کی بیز دلی لرین سؤزو کوراوغلونون یانیندا بیر چوروک قوزدور، دای بیزیم
بورادا قالماغیمیزدان نه چیخسین؟

سؤز کوراوغلویا آسیق گلدی. بیر طرف دن قیرات الدن گئتمیشدی. بیر طرف دن



همزه کیمی بیر کئچلین بیری اونو آلداتمیشدی. اؤز دردی اؤزونه بس دئییلدی، ایندی ده
دلی لر بئله دئییردی لر.

اؤزونو ساخلیا بیلمه ییب بیردن قاییتدی کی:
- من هئچ کسی بورادا گوسله ساخلمیرام. کیم گئتمک ایستییر، چیخیب گئتسین.

آت منیم دیر، وئرمیشم، اؤزوم بیللم.
بو سؤز دلی لری گؤتوردو. هامی سی ولوه له یه دوشدو. گئتمک اوچون

هازیرلشماغا باشلدی لر. نیگار ایشی بئله گؤرنده آیاغا دوردو. دلی لر دایاندی لر.
نیگارین دلی لر آراسیندا او قدر حؤرمتی وار ایدی کی، بیر سؤزونو ایکی ائلمزدی لر. دلی

حسن قاییدیب اوتوردو. ائیواز اوتوردو. دمیرچیوغ لو اوتوردو. دلی لر هامی سی بیر-بیر
قاییدیب اوتوردولر. نیگار اؤزو ده اونلرین آراسیندا اوتوروب، اوزون ده کوراوغلودان او

یانا چئویردی.
بو ملول، موشکول واختیندا نیگارین کوسمیی کوراوغلونون اوریینی لپ

قوبارلندیردی. اوزون اونا توتوب دئدی:
اوسا داغ لرین باشینا،

چیخماغی کیم دن اؤیرندین؟
سن منیم دلی کؤنلومو

ییخماغی کیم دن اؤیرندین؟
نه دوروبسان خاچین کیمی؟
ماچ گؤرمدیم ماچین کیمی،

آسیقلنمیش لچین کیمی
باخماغی کیم دن اؤیرندین؟

اری سین داغ لرین قاری،
تؤکولسون چای لرا ساری،
کوراوغلونون گؤزل یاری،

کوسمیی کیم دن اؤیرندین؟!
سؤز تامام اولدو. اما نیگار هئچ بیر ساواب وئرمه دی. هئچ باشینی قالدیریب

اونون اوزونه ده باخمادی. کوراوغلو گؤردو یوخ، بو ائله بئله کوسمک دئییل. نیگار دا
اوز چئویریب.

بو، کوراوغلویا هامی سین دان برک یئر ائله دی. سازی دؤشونه باسدی، گؤرک نه
دئدی:

آل گؤزلو نیگار خانیم،
اوزون من دن نیه دؤندو؟!
سنه قوربان شیرین سانیم،
اوزون من دن نیه دؤندو؟!

قویون اوتلر قوزو ایله.
آیاغی نین توزو ایله،



موخننتین سؤزو ایله
اوزون من دن نیه دؤندو؟!
ایگیدین یاتماسین باختی،
یانا چئوریلمه سین تاختی،

کوراوغلونون ملول واختی
اوزون من دن نیه دؤندو؟!

نیگار بیر ترس-ترس اونا باخدی. دئدی:
- سن ایشی او یئره چاتدیرمیسان کی، دلی لره گئدین دئییرسن؟

اوندان علینی اوزادیب سازی اونون علین دن آلدی. دئدی:
بینا دان گؤزل اولمایان
تئلین قدرینی نه بیلیر؟

چؤلده گزن بوز سرچه لر
گولون قدرینی نه بیلیر؟

کال قوشوب کوتان اکمه ین،
نانین سوفره یه تؤکمه ین،
آری نین قهرین چکمه ین

بالین قدرینی نه بیلیر؟
اوتان، قوچ کوراوغلو، اوتان!

داغ لرین دامه نین توتان!
سنین کیمی باشا چاتان

ائلین قدرینی نه بیلیر؟
اوستاد دئییر کی، کوراوغلو نیگار خانیمین بو سؤزون دن سونرا بیر کلمه ده

کسمه دی. اؤز تاقسیرینی باشا دوشدو. دوروب بیرباش گئتدی، گؤی اوتون اوستونده اوزو اوسته
دوشدو.

اوچ گون، اوچ گئسه تامام آس، سوسوز یاتدی.
دلی لر ده باشا دوشدولر کی، پیس ائله ییب لر. اونا اورک دیرک وئرمک یئرینه بیر

آز دا اوریینی سیخیب لر. قلبینه توخونوب لر. نه قدر او یان-بو یانینا کئچدی لرسه،
کوراوغلو اویانمادی. دئییرلر کی، او بئله واخت لریندا اوزو اوسته دوشوب دوز اوچ گون، اوچ

گئسه یاتاردی.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- نیگار خانیم، بو ایش ائیوازل سن دن آشاساق. سیز گرک اونون اوریینی آل سیز.
نیگار دئدی:

یاخشی. قوی یاتسین. دورانا ماسال سیز داغیلیب گئدین. گؤزونه گؤرونمیین.
ائیواز اونو منیم یانیما گتیرر، من ایشی یولونا قویارام.

دلی لر تدبیر تؤکمکده اولسون لر، سیزه کیم دن دئییم کوراوغلودان.
اوچ گونون تامامیندا کوراوغلو یوخودا گؤردو کی، توقاتدا هاسان پاشانین



قاباغیندا دیر، قیرات دا آلتیندا. دیکسینیب یوخودان اویاندی. باخدی کی، ائیواز اوتوروب
اونون باشی نین اوستونده. اؤزو ده ائله دی، ائله دی کی، بیرجه سؤزه بنددی آغلسین.

کوراوغلونون اوریی سمندر کیمی آلیشدی، یاندی. سازی باغرینا باسیب دئدی:
ائیواز، من دن نه ایسترسن،

ساندیمی، باشدیمی، ندی؟
آخیدیرسان آل گؤزدن

قاندیمی، یاشدیمی، ندی؟
مسلیسده دولنمیر ساغیم،

سینم اوست دن گئتمز داغین.
تؤکولوبدو قاش-قاباغین،
بورانمی، قیشدیمی، ندی؟

دایان، قوچ کوراوغلو، دایان!..
سؤزلرینی ائله بیان!

یاتیبسان، قفلت دن اویان!
گؤردوگون دوشدومو، ندی؟

ائیواز دئدی:
- دور گئدک! دری لر، خانیم لر سنی گؤزلییر.

کوراوغلو دئدی:
- یوخ، ائیواز! یالن دئییرسن. من کی دلی لری، خانیم لری اؤزوم دن ائله

اینسیتدیم، اونلر دای بیر ده منیم اوزومه باخمازلر.
ائیواز نه قدر ائله دیسه، کوراوغلو دورمادی. دئدی:

- یوخ، ائیواز! من گئدیب قیراتی گتیرمیینسه اونلرین اوزونه چیخا بیلمرم.
ائیواز دئدی:

- بو فیکره من دئ راضییام. دی اوندا دور آیاغا، گئیین، یار-یاراق گؤتور، گئت!
کوراوغلو دوردو آیاغا. ائله بیر آددیم آتمیشدی، بیر ده باخدی والله کیمدیسه

بیر ساز چالیر، بیر اوخویور کی، گل گؤره سن. قولق وئریب گؤردو چالیب-اوخویان نیگاردی.
اما ائله چالیر، ائله اوخویور کی، گؤیده گئدن قوش لر آز قالیر قاناد ساخلییب

تاماشایا دورسون.
بئله باخاندا گؤردو نیگار یاغی قوروغونون یانین داکی چمنلیگین باشیندا

دایانیب، اوزونو ده اونا توتوب دئییر:
آی آغا لر، آی قاضی لر،
آی بو گلن یار اولیدی!..

حاق دان بئلیمیش یازی لر،
آی بو گلن یار اولیدی!..
باغچا لر اولماسین نارسیز،
هئیوا لر اولماسین بارسیز،



هئچ گؤزل اولماسین یارسیز،
آی بو گلن یار اولیدی!..

آی بیموروت، چیخدی سانیم،
موجگان لرین تؤکدو قانیم،

سنه قوربان نیگار خانیم،
آی بو گلن یار اولیدی!..

ائیواز دئدی:
- گؤردون کی؟ دی گل!

کوراوغلو نیگارا طرف یؤنلدی. گلیب چمنه چاتان دا نه گؤردو؟ بورادا بیر
مسلیس قورولوب کی، گل گؤره سن. دلی لر، خانیم لر هامی سی گئیینیب، کئسینیب اونو

گؤزلییرلر.
کوراوغلو مس لیسه گیردی. ائیواز اؤزو ساقی دولندیرماغا باشلدی. یئدی لر،

ایچدی لر، کئف لر کؤکلدی، داماق لر چاغالدی، اینسیک لیک یاددان چیخدی. یئنه ده اوولکی
کیمی اولدولر. کوراوغلو کئچل همزه نین ایشینی نئجه کی، اولموشدو اونلرا دانیشدی. سونرا

سازی گؤتوروب دئدی:
اللهی چاغیریب دوشرم یول،

بو دردی سینمده قال قویمارام.
قیراتیم هسرتدی، یولوم گؤزلییر،
دوشمان لر علینده قال قویمارام.

آه چکرم، هردن کؤیسوم اؤتوررم،
یول دوشوب متلبیمی بیتیررم،

یا اؤلرم، یا قیراتی گتیررم،
آیی دولنسا دا ایله قویمارام.

کوراوغلویام، قوچ اوغلویام، قوچام من،
چتیندی کی، مرد میدان دان قاچام من،

هاوادا دؤور ائدن ترلن قوشام من،
سارلر شیکاریمی آل قویمارام.

کوراوغلو آیاق دان گئییندی، باش دان قیفیللندی، باش دان گئییندی، آیاق دان
قیفیللندی. میسریقیلینج باغلدی. قالخان آسدی. امود گؤتوردو. داوا لیباسی نین

اوستون دن بیر کورک گئییندی. چینینه ده بیر ساز کئچیرتدی. تک باشینا، پایی-پیادا
توقاتا یول دوشدو. آز گئتدی، چوخ گئتدی، گئسنی گوندوزه قاتدی، گوندوزو گئسه یه

قاتدی، اؤزونو توقات شهرینه یئتیردی. باخدی کی، هاوا قارانلیقلشیر. بیر قاری نین
قاپی سینی دؤیوب دئدی:

- آی قاری ننه، بو گئسه لییه منی قوناق ساخلیارسانمی؟
قاری دئدی:

- نیه ساخلمیرام. قوناق ال قوناغیدی.



کوراوغلو قارییا بیر اوووس پول وئریب دئدی:
- ایندی کی، ائله دی، آل، منه یئمک حاضرل!..

قاری پولو چوخ گؤروب سوروشدو:
- پولون قالنینی نه ائلییم؟

کوراوغلو دئدی:
- قالنی ندی؟ هامی سینا آل!

قاری سوروشدو:
- تک سانینا بو قدر شئیی نئینیرسن؟

کوراوغلو گولوب دئدی:
- قوناغیم وار. اون آدام لیق خؤرک بیشیر!

کوراوغلو ایچری گیریب اوتوردو. قاری دا تئز آیاغا دوریب بازارا اوز قویدو.
یاغ دان، دوگودن، اتدن آلیب گتیریب، اون آدام لیق خؤرک حاضرلدی.

ائله کی خؤرک حاضر اولدو، قاری گلدی کی:
- یاخشی، خؤرک هازیردی. سنین ده یولداش لرین گلمه دی. بس نه ائلیک؟

کوراوغلو دئدی:
- اونلر دای گله سی اولمادی لر. چک، گتیر بورایا!

قاری دئدی:
- ائله هامی سینی؟
کوراوغلو دئدی:

- بلی. ائله هامی سینی.
قاری اولسه اینانمادی. سونرا گؤردو کی، یوخ بالم، بو ائله دوز دانیشیر.

فیکیرلشدی کی، یاخشی، چکیب آپارارام. بو دای اجداها-زاد دئییل کی... بیر قارنی وار
دا... یئدیگینی یئیر، قالنی دا منیم اون-اون بئش گونومه بسدی.

غرض، قاری اورتالیغا یئکه بیر میس مسمیی قویوب پلووو چکدی. مسمیی
تپه کیمی قالندی. یازیق قاری نه قدر هیققاندی، مسمیینی یئردن گؤتوره

بیلمه دی. کوراوغلو ایشی بئله گؤروب دوروب گلدی. مسمیینی گؤتوروب ائوه گتیردی،
اورتالیغا قویدو، قول لرینی دا چیرماییب ایلشدی. قاری فیکیرلشدی کی، منیم اوتوروب

بونونل بیر یئرده یئمییم یاخشی دئییل. او، یئیر، دویار، قالنینی دا من خیرداخیردا
یئیرم.

کوراوغلو قارینی چاغیردی کی:
- قاری ننه، گل یئیک!

قاری دئدی:
- سن یئ! من آس دئییلم.

کوراوغلو دئدی:
- نه یئمیسن کی، آس دئییلسن؟ گل! سونرا پئشمان اولرسان.

قاری دئدی:



- یوخ، سن یئ! من ائله قوخوسو ایله دویموشام.
کوراوغلو بیر ده دئدی:

- قاری ننه، گل! باخ، سونرا پئشمان اولرسان ها...
قاری گئنه ده ناز ائله دی. کوراوغلو ایلیشدی پلووا. بیرینسی تیکه ده پلووون اوریی

اوزولدو. ایکینسی، اوچونسو.. قاری گؤردو بو بیر-ایکی تیکه ده وورسا، مسمییده بیر شئی
قالمایاساق. دوشدو ال-آیاغا کی، آلوو دان شیشه جه یم. آنساق دای بیر دفعه یئمیرم

دئمیشدی، دوشموشدو بوینونا. یاخینلشا بیلمیردی. ائله -بو فیکیرده ایدی کی، «ای ال،
بیر ده چاغیرایدی، بیر-ایکی تیکه ده من یئییدیم».

کوراوغلو دئدی:
- قاری ننه، گل، پئشمان اولرسان.

قاری تئز چؤکدو مسمیی نین باشینا. غرض، یئدی لر، ایچدی لر، قارین لرینی
دویوردولر. کوراوغلو بیر دوزلدی. پله بیغ لرینی ائشیب، قولق لری نین دالینا کئچیردی.

قاری دا اورتا لیغی ییغیشدیردی. ایلشیب صحبته باشلدی لر.
قاری سوروشدو کی:

- قوناق، سازین دان گؤرورم یانشاقسان. اما هئچ بیزیم یئرلرین
یانشاغینا اوخشامیرسان.

کوراوغلو دئدی:
- من آهین آنری طرف لرین دنم. بیزیم یئرلرین آدام لری بئله ائله اولور.

قاری دئدی:
- یاخشی، ائوین-ائشیگین، کورون-کولفتین وارمی؟

کوراوغلو باخدی کی، قاری بیر تهر دانیشیر. دئدی:
- یوخ. تکم. هئچ کسیم یوخدو.

قاری بیر قیمساندی. دئدی:
- بس نیه ایندییه کیمی ائولنممیسن؟

کوراوغلو دئدی:
- نه بیلیم؟ بیر ائله هالل سود اممیشینی تاپا بیلممیشم.

قاری گولدو. دوداق لر کی آچیلدی. کوراوغلو باخدی کی، قاری نین آغزیندا دیش آدینا
بیرجه دنه کؤتوک وار.

دئدی:
- قاری ننه، نیه سوروشورسان؟

قاری هیرسلنیب باشلدی دونقولدانماغا کی:
- منه قاری نیه دئییرسن؟ دیش لریمه باخیرسان؟ هامی سی نوزل دان تؤکولوب.

کوراوغلو دئدی:
- یاخشی، گلین باسی اول! بون دان سونرا سنه گلین، باسی دئیرم.

قاری دئدی:
- چوخ ناهاق یئره. من هاردان اولدوم سنین باسین؟



کوراوغلو باخدی کی، قاری نین فیکری باشقادی. دئدی:
- یاخشی، قاری ننه؛ سنین نیین وار، نیین یوخدو؟

قاری دئدی:
- دؤولتین دن هر شئییم وار. باخ، ائویم وار، هیتیم وار، اینییم وار، دانام

وار؛ تویوغوم وار، اؤزو ده هر گون یومورتدویور.
کوراوغلو دئدی:

- کور-کولفت ساری دان نیین وار؟
قاری ایریشه-ایریشه دئدی:

- هئچ نییم. ائله من ده سنین کیمی سوبای-سالیغام.
کوراوغلو مسئلنی لپ باشا دوشدو. دای دینمه دی. قاری گؤردو قوناق دای

دانیشمیر، دئدی:
- سنین قوناق لرین گلمه دی. بو سازی دا کی، بیر چالمادین.

کوراوغلو دئدی:
- عیبی یوخدو. ساباه گلرلر، چالریق.

قاری دئدی:
- ساباه من ائوده اولمایاساغام. همزه بئیین تویونا گئده جه یم.

کوراوغلو دئدی:
- نه همزه بی؟ همزه بی کیمدی؟

قاری باشلدی کی:
- همزه بی هاسان پاشانین کورکنیدی. چوخ ایگید اوغلندی. گئدیب، او

کوراوغلو وار ها.. ائشیدیبسن کی؟
کوراوغلو دئدی:
- هه. ائشیتمیشم.

قاری دئدی:
- هه، همزه گئدیب او کوراوغلونون آتینی گتیریب. هاسان پاشا دا اونا بئی لیک

وئریب، اوسته لیک ده قیزی دونا خاتینی وئریر اونا. ساباه توی لریدی. من ده گلین لرین،
قیزلرین ایچینده اولساغام.

کوراوغلو سوروشدو:
- آی قاری ننه، بئله آی گلین خانیم، بس کوراوغلونون او آتینی هارادا

ساخلییرلر؟
قاری دئدی:

- هاسان پاشانین تؤوله سینده. اما چر دیمیش دئییرلر یامان بددی.
یانینا بیر آدام قویمور. دای هاسان پاشانین تؤوله سینده مئهتر قالماییب،
هامی سینی شیلکوت ائله ییب. ایندی آرپا-سامانینی باسا دان تؤکورلر.

غرض، کوراوغلو اؤیرنمه لی سینی اؤیرندی، بیلمه سینی بیلدی. اوندان قارییا دئدی:
- گئسه کئچیر. گلسنه یاتاق.



قاری دئدی:
- نه اولر؟ ائله من ده سحر تئزدن تویا گئده جه یم. ایسته سن سن ده

گلرسن. بیر آز چالیب-اوخویارسان، نمردن-زاددان آلرسان.
غرض، گئسنی یاتدی لر. سحر کوراوغلو دوردو. گئییندی، کئسیندی. قارینی

چاغیریب بیر اوووس دا پول وئردی. دئدی:
- اگر گئسه گلدیم، شئی دن، مئی دن آلرسان یئیریک. یوخ، گلمدیم، اؤزون
اوچون خرس لرسن. آنساق دایان، سنه بیر-ایکی کلمه سؤزوم وار. اونو دئییم،

اورییمده قالماسین.
بونو دئییب کوراوغلو سازی آشیردی، دئدی:

بیر قارییا قوناق اولدوم،
نه یامان چام خاناسی وار.

دؤولتینی خبر آلدیم،
بیر اینک، بیر داناسی وار.

قاری گلیر بیزه یاووق،
ائله بیل کی، توتوب سویوق،

چئشده لییه بیرجه تویوق،
آخشاما قایغاناغی وار.
قاری دئینده توزلنیر،
گلین دئینده نازلنیر،
قاباقدا قارپیز گیزلنیر،

دالیندا بوزخاناسی وار.
کوراوغلونون هدیان ایشی،

قووغا دان آچیلمیر باشی،
دوشوب اوتوز ایکی دیشی،
بیر کؤتوک نیشاناسی واری.

کوراوغلو سؤزونو قورتاریب سازی چینینه سالدی. یاواش-یاواش گلیب هاسان
پاشانین ایمارتینه چاتدی. باخدی کی، بیر تویدو، بیر تویدو... گل گؤره سن. مسلیس پاشا،

بی، خان، تاسیرلرله دولودو.
بلی، ائشیتدی لر کی، آشیق گلیب، هامی سئویندی. کوروغلونو چکیب مس لیسه

آپاردی لر. اما باخدی لر کی، بو آشیق هئچ اونلر گؤرن آشیق لردان دئییل. بوی اوسا،
کورک لر ائنلی، سویسون ائله دی کی، کل سویسونو کیمی... بوینونون اتی گیردین-گیردین،

بیغ لر کل بوینوزو کیمی. سیرین دن-سیفتین دن زهم تؤکولور. مسلیس دکی پاشا لردان
بیری دئدی:

- آشیق، هارا آشیغیسان؟
کوراوغلو دئدی:

- قافین آنری تایین دانام، آغرین آلیم!



پاشا دئدی:
- کوروغلونو تانیییرسانمی، آشیق؟

کوراوغلو دئدی:
- چوخ یاخشی تانیییرام. بیر دفعه او منیم باشیما ائله بیر شیش گتیریب کی، دونیا

دوردوقسا یادیم دان چیخمایاساق.
هاسان پاشا سوروشدو:

- نه ایش؟
کوراوغلو دئدی:

- پاشا ساغ اولسون، او کوراوغلونون بیر چرن دیمیش آتی وار. آدینا دا قیرات
دئیرلر.

پاشا لردان بیری سی ایسته دی دانیشسین، هاسان پاشا قویمادی کوراوغلویا دئدی:
- دانیش! دانیش!
کوراوغلو دئدی:

- هه، پاشا، آت چوخ یاخشی آتدی. اما کی، دلیدی. گون لرین بیر گونو یولل
گئدیرم. ائله باخ بو ساز دا چینیمده. بیر ده اونو گؤردوم کی، منی قامارلدی لر.

گؤزومو باغلییب دیک گؤتوردولر. هارا گئتدیک، نئجه گئتدیک، بیلمدیم. بیر ده
گؤزومو آچدی لر، باخدیم کی، بیر داغین اوستونده یم. قاباغیمدا دا بیر کلپئیسرین

بیری سی دایانیب. سن دئمه، بورا چنلیبئل ایمیش، او کل پئیسر ده کوراوغلو. ایندی دئنن
منی بورایا نیه گتیریب لر؟ سن دئمه، بو آتین یئنه ده دلی لیگی توتوب. نه قدر
داوا-درمان ائلییرلر، بیر شئی چیخمیر. یانینا آدام قویمور کی، قویمور. گیرینه

کیم کئچیرسه شیل-کوت ائلییر. آخیردا کوراوغلونون بیر کیمیاگر حکیم دوستو وار، اونو
تاپیرلر. حکیم گورباگور دئییر کی، بس بو آتین سینی وار. گرک بونون یانیندا اوچ
گون، اوچ گئسه ساز چالینا، سؤز اوخونا کی، بلکه بونون سینی یاتا. او واخت لر هله

کوراوغلو چالیب-اوخوماق بیلمزدی. سن دئمه، من باشی داشلینی بونون اوچون
گتیریبلرمیش. غرض، باشاغری سی اولماسین، منی ایته له ییب سالدی لر بو آتین یانینا. او اوچ

گونده من نه چکدیم ال بیلیر. دای، او نئجه دئیرلر، آنا دان امدیگیم سود
بورنوم دان گلدی.

هاسان پاشا تئز سوروشدو:
- آت نئجه اولدو؟ ساغالدیمی؟

کوراوغلو دئدی:
- ساغالدی! ائله کوراوغلو دا اوندان سونرا چالیب-اوخوماق بیناسینی قویدو.

دئییرلر ایندی گئنه ده بئشده، اون بئشده آتین سینی توتور. دای کوراوغلو اؤزی چالیبوخویوب
اونو ساغال دیر.

یئنه ده پاشا لردان بیری ایسته دی دانیشسین، هاسان پاشا گؤزونو اونا آغارتدی.
سونرا آشپازی چاغیردی کی:

- آپار، آشیغی یئدیرت، ایچیرت، دوی دور، سونرا بورایا گتیر.



آشپاز کوروغلونو گؤتوروب آشپازخانایا آپاردی. هاسان پاشا او قدر گؤزله دی
کی، اونلر مسلیس دن چیخدی لر، اوندان سونرا یاواشسا پاشا لرا دئدی:
- قوی یئسین، دویسون، گلسین. آتین دردینی دئدی، درمانینی دا اؤزونه

ائلت دیره جه یم.
پاشا لر هامی سی اونون بو فیکرینه اهسن دئدی لر. کئف باشلندی. پاشا لر کئف

ائلمکده اولسون لر، گؤرک کوراوغلو نئجه اولدو.
آشپاز کوروغلونو گتیردی آشپازخانایا. بیر بؤیوک سینی پلوو چکدی، بیر قاب دا

شراب تؤکوب قویدو قاباغینا. کوراوغلو سوروشدو:
- بو ندی؟

آشپاز دئدی:
- سنین اوچون قویموشام دا... یئ!

کوراوغلو دئدی:
- آیه، بو هئچ منیم دیشیمین دیبینده قالماز. بورادا نه وار کی، من نه

یئییم؟
آشپاز دئدی:

- ائوین ییخیلسین، دای اوندان دا آرتیق یئمیسکسن کی؟ گؤر بیر نه قدردی.
کوراوغلو دئدی:

- آیه، زارافات ائلمه! بری ائله گؤروم!
علینی آتیب قازان لردان بیرینی چکدی قاباغینا. بیر پنسه، ایکی پنسه، اوچونسو
پنسه ده آشپاز باخدی کی، چیخدی قازماغا. توتدو کوراوغلونون علین دن کی:

- سن اولسان او ایناندیغین، بیر منه دئ گؤروم سن کیمسن؟ هارا آدامیسان؟
کوراوغلو ائله بیلدی کی، آشپاز اونو ایسته ین آدامدی. دئدی:

- کوراوغلونون آدینی ائشیدیبسنمی؟
سؤز ائله کوراوغلونون آغزین دان چیخساق آشپاز باغیردی. ایسته دی هاوار چکسین.

کوراوغلو دیک قالخیب، توتدو اونون هولقومون دان. یاواشسا بئلین دن ایکی قاتلییب،
باسدی بوش قازانین ایچینه. آغزینی اؤرتدو، اؤزو ده اوستونده ایلشیب، او بیری قازانی چکدی

قاباغینا.
غرض، نئچه قازان بوشالتدی بیلمیرم، نئچه تولوق بوشالتدی بیلمیرم، باخدی

کی، دای دویوب. اؤزونو دوزلتدی. یاغ لی اللری ایله بیغ لرینی دا ائشیب، دوردو آیاغا، گلدی
پاشا لرین مس لی سینه.
هاسان پاشا سوروشدو:

- آشیق دویدونمو؟
کوراوغلو دئدی:

- بلی، قوربانین اولوم. دویدوم.
هاسان پاشا دئدی:

- دئ ایندی بیر آز چال، اوخو، قولق آساق.



کوراوغلو سازی کؤکله دی، دئدی:
- کیم دن دئییم؟

هاسان پاشا دئدی:
- سن دئییرسن کی، قیراتی گؤرموسن. بیر آز اونون ت`ریفین دن دئ!

خاسیتین دن، نیشانین دان اوخو، گؤرک نئجه آتدی.
کوراوغلو دئدی:

- پاشا ساغ اولسون، چرن دیمیش چوخ یاخشی آتدی، بیرجه او سینی اولمایا.
اوندان سازی باسدی دؤشونه، دئدی:

پاشا، سنه نیشان وئریم قیراتی،
ابریشیم ایپک دن یالی گرکدی.

بیر مینا بویون لو، اوسا ساغری لی،
بیر یاریم هوققا دان نالی گرکدی.

آرمودی دیرناق لی، هون دور بویون لو،
میدانا گیرنده یوز مین اویون لو،

دییرمان م`ده لی، آس قورد یئییم لی،
اورتاسی قولنا دولو گرکدی.

قاران لیق گئسه ده یول چاشیرمایان،
دوشمان قاباغیندا ار دوشورمه ین،
اوستونده ال-آیاق ییغشیریلمایان
کوراوغلونون آتی دلی گرکدی.

سؤز تالما یئتدی. هاسان پاشا دئدی:
- آشیق، دئدیگین هامان او قیرات بو ساعت منیم تؤولمده دی. ایندی دئ گؤروم،

من کی اونو کوراوغلونون علین دن چیخارتمیشام، من ایگیدم، کوراوغلو؟
کوراوغلو دئدی:

- پاشا، اگر دوغرودان دا بئله دیسه، اوندا سن ایگید آدامسان. آنساق پاشام،
ایگیدلیک اوندو. سن اونون بیرینی ائلمیسن. قولق آس، او بیری لرینی ده سنه دئییم:

سنه دئییم قوچ ایگیدین نیشانین:
آچا یاغی لرل میدان گرکدی.

نره چکیب آتیلندا اورتایا
قاچا قاباغین دان دوشمان گرکدی.

تسلیم دئییب قنیمینه ائنمه یه،
اسل چاغی یولداشین دان دؤنمه یه،

دوشمان قاباغیندا هئچ واخت سینمه یه،
میدان لردا قیزمیش آسلن گرکدی.
قوچ کوراوغلو میدان آچیب اؤیونو،

نامرد سینه سینه چکر دوگونو.



آس قوردلردان سالدیرماغا قویونو
قورد آغیزلی قوچاق اوغلن گرکدی.

هاسان پاشا دئدی:
- آشیق بیرینی ائلمیشم. دوققوزونو دا گؤررسن. ایندی سنی آپاراساغام

قیراتین یانینا. بیر باخ، گؤر اودو، یا یوخ؟
کوراوغلو بونو ائشیتسک سازی باسدی باغرینا، دئدی:

سانیم قیرات، گؤزوم قیرات،
یارب، قیرات دورورمو اول؟! -

هاسان پاشا مئهترله دی
اوتون، سویون وئریرمی اول؟!

قیراتا خلت بیچنده،
اوستونده باده ایچنده،

شئشپر یالمان دان کئچنده
سرخوش-سرخوش یئریرمی اول؟

قوچ کوراوغلو هانی، هانی؟
دوستونل دوشمانین تانی!

قیرات ایله ائیواز خانی
بیر ده گؤزوم گؤرورمو اول؟!

سؤز تامام اولدو. هاسان پاشا آیاغا دوروب دئدی:
- گئدک، آشیق!
کوراوغلو دئدی:

- پاشا، گئدک! اما بو باش دان شرطیمی سیزه دئییم. هامیمیز بئله گئدک
تؤوله نین آغزینا. من کوراوغلونون سؤزلرین دن بیرینی اوخویوم. سیز ده قاپی نین

دئشیک لرین دن باخین. اگر منیم چالماغیم، اوخوماغیم آتا اثر ائله دی، سؤزوم
یوخدو. گیررم. یوخ، اگر ائلمه دی، اوندا لپ ایستییر بوینومو وور، من اونون

یانینا گیرن دئییلم. من اوندان گؤردوگومو گؤرموشم.
پاشا راضی اولدو. کوراوغلو قاباقدا، پاشا لر دالدا دوزلدی لر یول.

هاسان پاشا اوزده راضی اولموشدو. اما دالدادا آدام لرینا تاپشیرمیشدی کی،
گؤز ائله ینده آشیغی ایته له ییب قیراتین یانینا سالسین لر. قاپینی دا باغلسین لر کی، بلکه

اؤز سانی نین قورخوسون دان آتی ساغالدا.
بلی، گلهاگل هامی سی بیر یئرده گلیب چیخدی لر تؤوله نین قاباغینا. کوراوغلو

قاپی نین دئشیگین دن باخدی، گؤردو والله قیرات ائله بیل قوخو آلیب. گؤزلرینی دیکیب
قاپییا. ائله باخیر، ائله باخیر کی، آدامین اوریی یانیر. تئز گئری چکیلدی. دئدی:

- هه، پاشام، ایندی من چالیب اوخویاساغام. سیز آتا باخین.
پاشا لر آری کیمی سوواشدی لر قاپی نین چات لرینا.

کوراوغلو باشلدی:



بیزیم ائلین دلی لری،
گیرر میدانا مرد اولو.

اؤلونسه میدان دان قاچماز،
گیرنده مئیدانگرد اولو.

سارپ قایا لردا یورد اولماز،
موخننته سؤز درد اولماز.

چاققال انیگی قورد اولماز،
یئنه قورد اوغلو قورد اولو.
دلی لریم فووسو-فووسو،

آت مینیب دوشمان قوووسو،
بئلینده میسریقیلینجی،

کوراوغلو کیمی مرد اولو.
قیرات کوراوغلونون سسینی ائشیتسک، آز قالدی کی، تؤولنی باشینا گؤتورسون. ائله

اوینادی، ائله اوینادی کی، گل گؤره سن. هاسان پاشا یانین داکی آدام لردا ساغ اصلحات
قویمادی. سئویندیگین دن اونو دورتمه له دی، بونو دیرسکله دی. هامی سینی چیمدیک دن

کئچیرتدی. کوراوغلو قورتارساق هاسان پاشا اؤزون آتدی اونون اوستونه کی:
- آشیق، تئز اول، گیر ایچرییه. سنی دونیا مالین دان قنی ائله یه جه یم. ایندی

کوراوغلو تانییار کی، بیز کیمیک. قوی ایندی بئش اؤزون دن دئینده، اون دا بیزدن دئسین.
قاپینی آچدی لر، کوروغلونو ایته له ییب سالدی لر قیراتین یانینا. آت کوروغلونو

گؤرسک کیشنه دی، ائله کیشنه دی کی، دام-داش لرزه یه گلدی. کوراوغلونون اوریی آتلندی.
سازی باسدی دؤشونه، دئدی:

چنلیبئل دن سنی دئییب گلمیشم،
آلما گؤزلوم، قیز بیرچکلیم قیرات، گل!

دمیر لیباس، پولد گئییب گلمیشم،
آلما گؤزلوم، قیز بیرچکلیم قیرات، گل!

ازل دن بیلیدیم سنین حالینی،
اشرفی دن کسدیرردیم نالینی،

یوز گؤزه له توخوداردیم چولونو،
آلما گؤزلوم، قیز بیرچکلیم قیرات، گل!

نئچه واختدی منی قویدون پیادا
موخننت لر یاخشی یئتدی مورادا.
گونبگون دن دردیم اولدو ضیادا،

آلما گؤزلوم، قیز بیرچکلیم قیرات، گل!
قاباقدا قالیرمی آرپان سحره؟

اوزنگی لر نه یاراشیر یهره...
دلی لر سالمیشدی منی قهره،



آلما گؤزلوم، قیز بیرچکلیم قیرات، گل!
منیم آتیم آتیم-آتیم آتی لر،

قولق لری قارغی کیمی چاتی لر،
اوسوزلوقدا مین تومنه ساتی لر،

آلما گؤزلوم، قیز بیرچکلیم قیرات، گل!
کوراوغلو سؤزو قورتاریب سازی بیر طرفه قویدو. قوجاقلییب آتین اوزوندنگؤزون دن

اؤپوب دوز کیمی یالماغا باشلدی. قیرات دا بورنونو اونون قوینونا،
قولتوغونا سوخوب ائله یلییردی، ائله یلییردی کی، ائله بیل اینک بالسینی یلییر.

کوراوغلو ائله بیل بیردن یوخودان آییلدی. اؤز-اؤزونه دئدی: «ئی دیلی-قافیل، نه
ائلییرسن؟ سن یاغی ایچینده سن. اؤزونو تانیدارسان». تئز قاپییا یاخینلشیب دئدی:

- پاشا، ایندی سیز بیر آز آرا لی دورون، من آتی چیخاردیم، گزدیریم، بیر آز هاوازاد
دیسین. سونرا تاپشیریم اؤزونوزه. اما پاشا، بیلمیرم، گرک منی راضی

سالسان.
هاسان پاشا دئدی:

- آرخایین اول، آشیق! سنی قیزیل قویلیاساغام. اما هله بیز چکیلممیش
چیخارتما. زیان لیق-زاد ائلیر.

هاسان پاشا قاباقدا، قالن پاشا لر دا دالدا دابان آلدی لر. هارایا؟ هارایا؟
بیرباش قالنین بورسونا. اورادا اوتوروب باشلدی لر گؤزلمه یه. ائله کی، پاشا لر

گئتدی لر، کوراوغلو اطرافا باخیب گؤردو یهر بیر طرفده دی. گؤتوروب باسدی آتین
بئلینه.

کوراوغلو آتی یهرلمکده اولسون، پاشا لر بورسدا گؤزلمکده، سنه کیم دن
دئییم، کئچل همزه دن.

کئچل همزه اولموشدو همزه بی.
بو گون ده کی تویو ایدی. آخیری کی، متلبینه چاتمیشدی. دای دونیادا بیر کئف وار

ایدی، او دا همزدیدی.
ائله کی، توی گونو اولدو، سحر تئزدن همزه دوروب بی پالتارینی گئییندی، بی

پاپاغینی باشینا قویدو، کئچلینی اؤرتدو، آدام لرین گؤزون دن یایینیب اؤزونو وئردی
دونا خانیمین پنسره سی نین قاباغینا.

دونا خانیمین ایمارتی مئیدانین یانیندا ایدی. او، پنسره ده اوتوروب، سامااتا
تاماشا ائلییردی. بیر ده گؤردو کی، بودو، همزه بیر توزلنا-توزلنا گلیر کی، ائله بیل

خوتکار اوغلودو. گؤزله دی، گؤزله دی، همزه گلیب پنسره نین آلتینا چاتاندا باشینی
چیخاردیب دئدی:

- اده، همزه!
همزه سسین دن اونو تانیدی. اوریی میدان کیمی آچیلدی. تئز باشینی قالدیریب

دئدی:
- سان همزه! همزه دئین دیل لرینه همزه قوربان اولسون. نه بویورورسان؟



دونا خانیم دئدی:
- همزه، گؤره سن منیم باشی باتمیش آتام منی وئرمک اوچون دای-بیر

آدام تاپا بیلمه دی. ائله گرک سنه وئریدی.
همزه دئدی:

- خانیم، هانی منیم کیمی آدام کی، او دا تاپایدی؟ کیم منیم کیمی ایگید اول
بیلر کی، گئدیب کوراوغلونون قیراتینی گتیره؟

دونا دئدی:
- اده، کئچل، بس سن هئچ اوتانمادین بیر قیزدان اؤترو گئدیب ائله بیر ایگیدین

آتینی اوغورلدین؟
همزه دئدی:

- خانیم، نیه ائله دئییرسن؟ بو، اوغورلوق دئییل. بونا اوغورلوق دئمزلر. بو
ایگیدلیکدی. کوراوغلونون آتینی گتیرمک اؤزونو گتیرمکله تن یاریدی. هله بیر آز دا

اوندان آرتیقدی.
دونا خانیم دئدی:

- همزه، ایندی کی بئله اولدو، باخ، بودو سنه دئییرم. یا گرک گئدیب
کوراوغلونون اؤزونو ده گتیره سن، من باخام گؤرم او نئجه اوغلندی، یا دا کی

من دن سنه آرواد اولمایاساق.
همزنی گولمک توتدو. اوسا دان بیر شاققاناق ووردو، گولدو. دئدی:

- رهمتلیگین قیزی، من هله اونون دیل سیز-آغیزسیز، قیلینس سیز-غمه سیز آتینی
گتیرمیشم، آتان اونون علینده آسیز-آوارا قالیب. دای آز قالیب کی، بوتون عثمانلی

قوشونون ییغیب بورایا تؤکسون، یئنه ده او آتین اؤهده سین دن گله بیلمیر. کوراوغلو اؤزو
بورایا گلسه، گؤر نه اولر؟ اوندا گرک آتان کلمئیی-شهادتینی بو باش دان دئیه

کی...
اوندان همزه دئدی:

- بیر ده کی، خانیم، دای ایش ایشدن کئچیب. بو گون بیزیم تویوموزدو. اینشاالله
متلبیمه چاتیب، قویاساغام بو کئچل باشی او مرمر دؤشون اوستونه.

دونا خانیم دئدی:
- ایستییر بیر توی اولماسین، مین توی اولسون. کوراوغلو بورایا گلمیینسه

من دن سنه آرواد اولمایاساق.
دونا خانیم سؤزونو دئییب هیرسله پنسره دن چکیلدی. همزه نین دردی آرتدی.

قالدی متتل کی، نه ائله سین. بو دا پاشایا دئییلمه لی سؤز دئییل کی، گئدیب دئیه، یا
شیکایت ائله یه، یا قول کاغیذین دان-زاددان آل. دئیر، او دا ساوابیندا-دئیر کی: «ای

افل اوغلو افل، سن من دن قیز ایستدین، من ده وئردیم. دای گلیب سیزه یئر ده سالیب
ییغاسی دئییلم کی؟ گئت، او سن، او دا سنین آروادین. نه ائلییرسینیز، اؤزونوز بیلرسیز».

دونا خانیم دا کی یئزید قیزی یئزیددی. دئدیگین دن چتین دؤنه.
همزه ائله بو فیکیر-خیالل گلیب چاتدی میدانا. باخدی کی، میداندا قاچاقاچدی.



سوروشدو:
- آیه، نه وار؟ هارایا قاچیرسیز؟

اهوالتی اونا دانیشدی لر. همزه بئله باخاندا گؤردو پاشا لر دا هامی سی
دیرماشیب لر بورسا. مسئلنی باشا دوشدو. بیلدی کی، آشیق-زاد سؤزدو. گلن کوراوغلو

اؤزودو. تئز اؤزونو وئردی تؤوله نین قاباغینا. ائله همزه تؤوله نین قاباغیندا،
تؤوله نین قاپی سی آچیلدی. همزه باخدی کی، بلی، قوچ کوراوغلو قیرات دا یئدیینده

تؤوله دن چیخیر. تئز یوگوروب اوزنگینی باسدی کی:
- کوراوغلو، سؤز دییرمان داکیدی.

کوراوغلو بئله باخاندا گؤردو اوزنگینی باسان همزه دی. دئدی:
- آیه، کالوغلن! دئ گؤروم بیر، قیزی آل بیلدین، یا یوخ؟ دئیه سن سیر-سیفتینی

دوزلدیبسن.
همزه دئدی:

- سان کوراوغلو، سیر-سیفتیمی دوزلتمیشم، قیزی دا آلمیشام. سنین بو
گلمیین ده لپ ایشی دوزلتدی. سن گلمسیدین ایشیم شولوق ایدی.

کوراوغلو سوروشدو:
- نئجه؟

همزه دونا خانیمین حربه-قاداغاسینی اونا دئدی. کوراوغلو گولدو، دئدی:
- آیه، بس هاسان پاشا هانی؟

همزه دئدی:
- قیراتین قورخوسون دان قاچیب دیرماشیب قالنین بورسونا. ایندی سنین کوراوغلو

اولدوغونو بیلنده قورخورام قاچا دیرماشا آروادی نین چینینه.
کوراوغلو دئدی:

- دایان، دایان، گؤر ایندی اونون باشینا نه هنگامه آچاساغام.
همزه دئدی:

- کوراوغلو، سن قیرات اوچون گلمیشدین، اونو دا مینمیسن. من سنین یئرینه
اولسام، سس سیز-سدا سیز سوروب چیخیب گئدرم.

کوراوغلو دئدی:
- اگر آتی سس سیز-سدا سیز آپارسام، من ده اولرام همزه ده... اوندا سنله

منیم آرامدا دای نه تفاووت قالر؟
همزه باشینی سالدی آشاغییا. کوراوغلو دئدی:

- اوتانما! دئ گؤروم، بو قال دان چیخماق اوچون نئچه یول وار.
همزه دئدی:

- بئش. آنساق گرک قوشون بندلری کسممیش سن قال دان چیخاسان. یوخسا
سونرا چتین اولر.

کوراوغلو همزه ایله گؤروشوب، آتا بیر اوزنگی گؤستردی. آت بایاق ها اؤزونو
یئتیردی میدانا. سوزوب دوز دایاندی مئیدانین اورتاسیندا. هاسان پاشا دئدی:



- آیه، آشیق، بیر او باشا-بو باشا سور گؤروم، نئجه یئریگیر.
کوراوغلو آتی بیر او باشا، بیر ده بو باشا سوردو. هاسان پاشا دئدی:

- آیه، آشیق، سنین آت مینمیین ده وارمیش کی... نه یاخشی سورورسن؟
کوراوغلو دئدی:

لف ائیلمه، هاسان پاشا،
آغیر-آغیر ائللریم وار.

بیر تاماشا ائیله یه سن،
قیلینج چالن قول لریم وار.

اوسا داغ لردان داشلنی،
آغیر آلی لر بوشلنی،

گلسه لر داوا باشلنی،
ایگید-ایگید دل لریم وار.
من آنا دان مرد اولموشام،

او چنلیبئل دن گلمیشم،
کوراوغلویام، آت مینمیشم،

یوز مین بئله فئل لریم وار.
کوراوغلو میداندا گردیش ائلمکده اولسون، ائشیت سنه دئییم همزه دن.

همزه اورا دان بیرباش اؤزون یئتیردی دونا خانیمین پنسره سینه. چاغیردی کی:
- آی دونا خانیم! آی دونا خانیم!

دونا خانیم گلدی پنسره یه کی:
- نه وار، اده؟!

همزه دئدی:
- موشتولوغومو وئر! گلمیشم سنی آتانین تویونا چاغیرام.

دونا خانیم دئدی:
- اده، نه دانیشیرسان؟ آتامین تویو ندی؟

همزه دئدی:
- آتانین تویودو دا... ایندی بو ساعت باشلنار. سحر بیزیم تویوموز ایدی. ایندی

ده هاسان پاشانین تویودو. بیر میدانا باخ!
دونا خانیم باخدی کی، مئیدانین دوز اورتاسیندا بیر اوغلن قیراتین اوستونده

دایانیب. دئدی:
- اده، او کیمدی ائله؟

همزه دئدی:
- دونا خانیم، آخیری کی، بو بهانن ده کسیلدی. قویدوم بو کئچل باشی او

مرمر دؤشون اوستونه. کوراوغلودو، کوراوغلو.
دونا خانیم اول اینانمادی. بیر ده باخاندا گؤردو والله بو آتلی میداندا

بیر گردیش ائلییر کی... اوزون توتوب هاسان پاشایا دئییر:



مورادبی لی دئرلر بیزه.
میداندا مردلیک ایشلنی.

قوچ ایگیددن اوغول تؤرر،
دوشمان گؤزونده بئشلنی.

اوسا داغ لردا دورارام،
چکیب بزیرگان وورارام.

گونده اوچ ایچکی قورارام،
یوز مین تومن لر خرسلنی.

های دئینده های لریم وار،
هوی دئینده هوی لریم وار،

قوردلریم وار، آیی لریم وار،
های وورسام شهرین بوشلنی

کوراوغلو اوخویاندا پاشا لردان بیری اییلیب هاسان پاشایا دئدی:
- هاسان پاشا، منه نه دئیسکسن دئ، سنین بو آشیغین دان گؤزوم سو

ایچمیر. بو، دئیه سن چنلیبئل آدامیدی. هله لپ آز قالیرام دئیم کی، ائله کوراوغلو
اؤزودو.

هاسان پاشا ائله بیل یاتمیشدی، یوخودان اویاندی. دیکسینیب قالخدی. دئدی:
- یوخ اشی. یعنی بیز او قدر آخماق اولدوق کی، او گلیب بیزی بئله بیلیینه ساریدی.

پاشا دئدی:
- هاسان پاشا، سن منیم سؤزومو قریبچی لییه سالما! بو کوراوغلودو. آدام

یولل همزه بیی چاغیرت دیر، اوندان سوروشاق.
همزنی چاغیردی لر. هاسان پاشا سوروشدو:

- آیه، همزه بی، باخ گؤر او کوراوغلو دئییل کی؟
همزه باخدی کی، کوراوغلو قیراتین اوستونده، بون دان سونرا مین دنه هاسان

پاشا گلسین، اونا بیر شئی ائله یه بیلمز. یالن دان بیر علینی گؤزلری نین اوستونه قویوب
باخدی، قیشقیردی کی:

- ائوینیز ییخیلسین، کوراوغلو اولمایاندا بس کیمدی؟ آتی اونا کیم وئردی؟
ائله بیل کی، دونیا، عالم هاسان پاشانین گؤزلرینده قارالدی. تئز قوشون

بؤیوک لرینه امر ائله دی کی، بوتون یول لری، بندلری توتسون لر. قوشون حرکته گلدی.
کوراوغلو باخدی کی، قوشون یولون بیرینی توتدو. اوزون هاسان پاشایا توتوب دئدی:

بیر قاسیددن خبر آلدیم،
بئشدی قالنین یول لری.

هایقیردیم توپ لر داغیلدی،
بوشدو قالنین یول لری.

بونو دئییب کوراوغلو اؤزونو ایکینسی یول ووردو. قوشون قاباغی کسدی. کوراوغلو
میسریقیلینجی چکیب اؤزونو قوشونا ووردو. دئ بیرینی، بئشینی، اون بئشینی؛ قوشون داغیلدی.



کوراوغلو آتی ووردو یول. گؤردو آت چتین لیک چکیر. قصدا� یول او قدر داش
تؤکموشدولر کی... کوراوغلو گؤردو آتین آیاق لری اینسیسک؛ بیر طرف دن ده اونو

بورس لردان اوخا باسیرلر. آتین باشینی دؤندریب یئنه میدانا قاییتدی. دئدی:
کاماندار آتار اوخونو

آل ائیلدیم من چوخونو.
قیرات تؤکر نال-میخینی،
داشدی قالنین یول لری.

سؤزونو دئییب اؤزونو ووردو اوچونسو یول. بیر طرف دن قیرات، بیر طرف دن
کوراوغلو اؤزو، دای هاسان پاشانین قوشونوندا قوشونلوق قویمادی لر. قیریب تؤکدولر.

اما سن گل کی قوشونون دالی کسیلمیردی. بیری اؤلوردو، بئشی گلیردی. کوراوغلو یول لرین
هانسینا اؤزونو ووردوسا آرا دان چیخا بیلمه دی. دای یول لردا لئش-لئشین اوستونه

قالندی. کوراوغلو تزه دن آتی میدانا قایتاردی. دئدی:
کوراوغلو دئمز یالنی،

های وورسام اؤلکن تالنی،
لئش-لئشین اوسته قالنی،
لئشدی قالنین یول لری.

توقات قالسی نین اوچ طرفی قورو ایدی، بیر طرفی سو. بو دا کی تونا چایی ایدی.
هاسان پاشا قصدا� اوچ طرفی توتدوروب چای طرفی آچیق قویموشدو کی، کوروغلونو یا

بو یول لردا اؤلدورسون لر، یا دا کی، اؤزونو چایا ووروب اورادا بوغولسون. او بیلیردی کی،
تونا چایین دان سالمات چیخماق اولماز.

کوراوغلو بیر اطرافا باخدی. بیر ده دؤنوب چایا باخدی. سونرا اییلدی، قیراتین
بوینونو قوجاقلییب دئدی:

میندیم قیراتین بئلینه،
کاش کی، دوشمان یوز اولیدی.

چکنده میسریقیلینجی
دره، تپه دوز اولیدی.
آتی مینمیشم گزمه یه،

دوشمان باغرینی ازمه یه،
تونا چایینی اوزمه یه

قیرات بیر قوواز اولیدی.
وئرین یئددییل لیک خاراسی،

پاشا لر گتیرسین باسی،
کوراوغلو چکیبقیلینجی،
دوشمان اوزبوز اولیدی.

بونو دئییب کوراوغلو آتی ووردو تونا چایینا. آت قولق لرینا قدر باتدی سویا.
سو چیخدی کوراوغلونون قورشاغینا. کوراوغلو باخدی کی، سو آتا گوس ائلییر، آت سویا گوس



ائلییر. گؤردو یوخ، بئله اولسا سو آتی ییخاساق. بیر دلی ن`ره چکیب دئدی:
سئیرانا بنزر قاچیشین،

آددیمل، قوربان قولونا!..
ترلنا بنزر اوچوشون،

ال چاتماز ایپک یالینا!..
کسدیررم گوموش دن یهر،

تومارلرام آخشام، سحر.
گؤتور بوردان قاچ بیر تهر،
سیککه ووردوررام نالینا!..
کوراوغلویام، گومان بئله،

دئمیینن گلمز دیله،
منی چیخارت چنلیبئله،

قوتاز دوزدوررم چولونا!
کوراوغلونون سؤزلری آتا ائله بیل قول-قاناد وئردی. اودو ها اوزوب چای دان چیخدی.

کوراوغلو دؤنوب گئرییه باخدی. گؤردو هاسان پاشا هله ده بورسدادی.
چاغیریب دئدی:

- هاسان پاشا، بو دفعه بورسا چیخدین علیم دن قورتاردین. گؤروم گلن دفعه
هارایا چیخاساقسان. عیبی یوخدو. بورس لو بورس لونون ساغ لیغینی ایستر. گؤروشریک.

سؤزونو دئییب کوراوغلو یول باشلدی. گلهاگل، گلهاگل، گلیب چنلیبئله
چاتدی. قیرات چنلیبئلین قوخوسونو آلساق ائله کیشنه دی کی، داغ لر، داش لر دیله گلدی.

دلی لر تؤکولدولر. آتی توتدولر. کوروغلونو دوشوردوب گتیردی لر. هامی ییغیلدی.
سوروشدولر کی:

- کوراوغلو، دانیش گؤرک نه ائلدین؟ آتی نئجه گتیردین؟
کوراوغلو تا دییرماندا همزه ایله اولن صحبت دن تونا چاییناسان بوتون

اهوالتی دانیشدی. دلی لر اونو اینسیتدیک لرینه پئشمان اولدولر. باش لرینی آشاغی سالدی لر.
کوراوغلو دئدی:

- اوتانمایین! سیز حاق لی ایدینیز. من گرک ائ`تیبار ائله ییب آچارلری اونا
وئرمییدیم. آنساق بیر ایشدی اولدو. اما سیز ده یادینیزدان چیخارمایین کی، من

کوراوغلویام.
نیگار خانیم گؤردو کوراوغلو یئنه قیزیشیر. تئز صحبتی زارافاتا چئویردی.

دلی لره گؤز باسیب دئدی:
- کوراوغلو، بیز سنین کوراوغلو اولماغینی بیلیریک. اگر بیلمسیدیک سنین

باشینا ییغیلمازدیق. دوزدو، ایگیدسن، قوچاقسان، ایش اوزو بیلنسن. اما بئله سیرسیفت دن
چوخ قاراسان ائی!..

دلی لر هامی سی گولوشدو. کوراوغلو اؤزو ده گولدو. سونرا سازی دؤشونه باسیب
دئدی:



منه قارا دئین گؤزل،
قاش لرین قارا دئییلمی؟

تؤکولوبدو دال گردنه،
ساچ لرین قارا دئییلمی؟

چنلیبئلده قوردوم بینه
بنزییرسن آیا، گونه،
آغ اوزونده دنه-دنه

خال لرین قارا دئییلمی؟
کوراوغلو ماییلدی سیزه،

قولق وئرین سازا، سؤزه،
سیاه سورمه آل گؤزه

چکیبسن، قارا دئییلمی؟



محبوب خانیمین چنلی بئله گلمه یی
یئنه آشیق سونون چوخ دان ایدی کی، چنلیبئل دن چیخمیشدی. نه همزه نین

چنلیبئله گلمیینی بیلیردی، نه قیراتی آپارماغینی. نه کوراوغلونون
توقات داکی ایشین دن خبری وار ایدی، نه ده قیراتی گتیرمیین دن.

شهر-شهر، کند-کند گزیب دؤوران آچیردی، مسلیس قوروردو. بیر
طرف دن کوراوغلودان اوخویوب اونو مشهوری-ساهان ائلییردی، بیر طرف دن
ساوان ایگید اوغلن لرین سای-سئچمه لرینی ییغیب چنلیبئله گؤندریردی، بیر

طرف دن ده پاشا لردان خبر ییغیب کوراوغلویا چات دیریردی.
گون لرین بیر گونونده آشیق سونون گزه-گزه گلیب روما چیخدی.

شهرین کوچه لرینی گزیردی، بیردن کولفیرنگیده بیر گؤزل گؤردو. آشیق
گؤزو سرراف اولر، بیرجه دفعه باخماقل آدام لری ساف-چوروک ائلیر. آشیق

سونون بونا بیر لئیلسی نظر سالدی. باخدی کی، گؤزل نه گؤزل... تئل لر قارا،
خال لر قارا، قاش لر قارا، ساچ لر قارا، دیش لر آغاپپاق میرواری کیمی،

دوداق لر یاقوتون کناری کیمی، گؤزلر ائله دی کی، عشق اهلینه اؤلدوررم دئییر.
گؤر قیز نه قدر گؤزل ایدی کی، سونون بیر باخیمدا آغلی سردن وئریب دوردو

تاماشا ائلمه یه.
بو قیز کیم اول، کیم اول، روم پاشاسی نین قیزی مهبوب خانیم. سن

دئمه مهبوب خانیم دا آشیق سونونا فیکیر وئریرمیش. چاغیردی قیرخ اینسبئل
قیزلردان بیرینی کی:

- گئت، او آشیغی بورا گتیر.
آشیق سونون بیر ده باخدی کی، بو ایمارتین قاپی سین دان بیر قیز چیخدی،

دوز اونون اوستونه گلیر. آشیق سونون قورخویا دوشدو. فیکیرلشدی کی، یقین قیز
اونون ائله دایانیب باخماغین دان قزبلنیب. ایسته دی بیر تهر گؤزدن

یایینسین. اما قیز ایمکان وئرمه دی. آلی سی قوش کیمی اونون قاباغینی کسدی.
ادبله سلم وئریب دئدی:

- آشیق، روم پاشاسی نین قیزی مهبوب خانیم سنی چاغیریر.

آشیق سونون باخدی کی، یوخ، دئیه سن بو غضب دن دئییل. قیزین یانینا
دوشوب بیرباشا مهبوب خانیمین یانینا گلدی. مهبوب خانیم اؤزو آشیق

سونونون قاباغینا چیخدی. خوشگلدین ائله ییب، اونو اؤز اوتاغینا آپاردی. ائله کی،
آشیق سونون ایلشدی، مهبوب خانیم سوروشدو:

- آشیق، هارا دان گلیب هارایا گئدنسن؟ کیمین آشیغیسان؟
- خانیم، قافین او طرفین دنم.

مهبوب خانیم بو سؤزو آشیق دان ائشیتسک سوروشدو:



- آشیق، کوروغلونو تانیییرسان؟
سونون بیر اطرافینا باخدی. گؤردو اوتاقدا ایکی سین دن ساوایی هئچ کس

یوخدو. دئدی:
- نیه خانیم، گؤرموشم.

مهبوب خانیم دئدی:
- دوزونو دئ گؤروم، او نئجه آدامدی؟ او چنلیبئل نئجه اولن یئردی؟

آشیق سونون دئدی:
- والله، نه دئییم، آدامدی دا...

مهبوب خانیم چوخ عقل لی قیز ایدی. آتاسی اونون آدینا همیشه مازارات
دئیردی، ی`نی چوخبیلمیش. بئله شئی چوخ آز-آز دوشر کی، بیر آدام هم
گؤزل اولسون، هم ده عقل لی، کمال لی. اما مهبوب خانیمدا ایکی سی ده وار

ایدی. او نئجه دئیرلر، دئیه سن، لپ خوش گونده دونیایا گلمیشدی.
گؤزل لیکده ائله ایدی کی، ائله بیل قودرتین یئتمیش ایکی قلمین دن یئتمیش ایکی

رنگ آلیب بزنمیشدی. عقلدا، کمالدا دا افلتونا لوغمان لیق ائلردی،
لوغمانا افلتونلوق.

غرض، مهبوب خانیم باشا دوشدو کی، آشیق کوروغلونو یاخشی تانیییر،
اما سالیخ وئرمک ایستمیر. اؤز-اؤزونه فیکیرلشدی کی، یاخشی، بو نیه دئمک

ایستمه سین؟ بیردن یادینا دوشدو کی، «ئی دادی-بیداد!.. آخیر من پاشا
قیزییام. کوراوغلو دا کی پاشا لرین دوشمنی. یقین آشیق بونا گؤره من دن
چکینیر». یاواشسا دوروب آیاغا، گلدی آشیق سونونون لپ یانینا. دئدی:

- آشیق، سن دئییرسن کی، کوروغلونو تانیییرسان، منه بیر دئ گؤروم،
کوراوغلونون آروادی کیمدی؟

آشیق سونون دئدی:
- آی خانیم، بونو بوتون عالم بیلیر کی، کوراوغلونون آروادی نیگار

خانیم دیر.
مهبوب خانیم دئدی:

- چوخ اسب، چوخ پاکیزه. بیر منه دئ گؤروم، نیگار خانیم کیمین
قیزی دیر؟

سونون دئدی:
- بونو دا بوتون عالم بیلیر کی، ایستامبول خوتکاری نین.

مهبوب خانیم دئدی:
- بو دا چوخ گؤزل. ایندی منه دئ گؤروم تئل لی خانیم کیمین قیزی دیر؟

آشیق سونون مهبوب خانیمین بو سوال-ساوابین دان بیر آز وسوه سه یه
دوشدو. آشیق فیکیرلشدی کی، قوی گؤروم آخیری نه اولساق؟ دئدی:



- ارزروم لو سفر پاشانین باسی سی دیر.
مهبوب خانیم دئدی:

- من ده روم پاشاسی نین قیزی مهبوب خانیمام. آنساق سن منه
دئ گؤروم یا تئل لی خانیم، یا ائله نیگار خانیم نیه اؤز دودمان لرینی، ساهسلل لرینی

ترک ائله ییب چنلیبئله گئدیب لر؟ بونو بوتون کول لی-عالم بیلیر کی،
اونلری چنلیبئله گوسله آپارماییب لر. هامی سی اؤز خوش لری ایله گئدیب لر. بئله دی،

یا بئله دئییل؟
سونون دئدی:

- مهبوب خانیم، من سنین متلبینی باشا دوشدوم. نه سؤزون وار
سوروش، دئییم. من کوراوغلونون آشیغی سونونام.

مهبوب خانیم گولدو. دئدی:
- آشیق، عقل لی آشیقسان. ایندی منیم سن دن ایکی سوالیم وار. اما

گرک منه دوزگون ساواب وئره سن. اورتادا یالن-مالن اولمایا.
- خانیم، بیزده یالن اولماز. وئر سوالینی، آل ساوابینی!

مهبوب خانیم کئچدی یئنه ده اؤز یئرینده ایلشدی. دئدی:
- بیرینسی سوالیم بودو کی، منه دئ گؤروم کوراوغلو نئجه آدامدی؟

آشیق سونون سازی سینه سینه باسدی، دئدی:

نره چکیب دوشمن اوسته گئدنده،-
میداندا گؤسترر هونر کوراوغلو.

قولش قولون گریب شئشپر آتاندا
وورار داغی-داشی دلر کوراوغلو.

بیلمک اولماز اونون مین-بیر فئلینی،
نامرد قویا بیلمز یئره بئلینی،

بیر دفعه شئشپره آتسا علینی،
دوشمه نین ایزینی سیلر کوراوغلو.

دوشر هردم پاشا لرل داواسی
کسیلمز ساواشی، سنگی، قووغاسی،

سونون دئیر چنلیبئلین آغاسی؛
یئددی مین دلییه سرکر کوراوغلو.

سؤز تاماما یئتدی. مهبوب خانیم دئدی:
- ایندی منه دئ گؤروم، او چنلیبئل نئجه اولن یئردی؟

آشیق یئنه ده سازی باسدی دؤشونه:
مرد اویلغی چنلیبئل دیر،

مهبوب خانیم، بیزیم یئرلر.



دلی لری دورناتئل دیر،
مهبوب خانیم، بیزیم یئرلر.

داش لری وار آلچاق-اوسا،
ایلر قفله، تاسیر، خوسا،

توتولوب هاسارلی بورسا،
مهبوب خانیم، بیزیم یئرلر.

داغ لری وار قوشا-قوشا،
دوشمن گؤرسه، چکر هاشا،

باتا بیلمز سلطان، پاشا،
مهبوب خانیم، بیزیم یئرلر.

ائله کی، بو سؤز ده قورتاردی، مهبوب خانیم تزه دن دوروب گلدی
سونونون یانینا. لپ آغزینی اونون قولغینا دایاییب دئدی:

- آشیق، بوردان دوروب بیرباش چنلیبئله، کوراوغلونون یانینا
گئدرسن. اونا دئیرسن کی، روم پاشاسی نین قیزی مهبوب خانیم دئییر کی،

اونا دئمه لی بیر سیرریم وار. اما گرک اؤزونه دئیم. اؤزو ده بورادا دئیه
بیلمرم. گرک اورادا، چنلیبئلده اونا دئیم. باشا دوشورسنمی؟ او سیرری

کی، من اونا دئیه جه یم، دای اونو دئین دن سونرا بورادا قالماق منه
مومکون اولماز. اما تله سین، یوخسا اودوزار.

سؤز آغزین دان قورتارساق مهبوب خانیم اللرینی ووردو بیر-بیرینه. او
ساعت بایاقکی قیز کی، آشیق سونونو چاغیرمیشدی، گیردی ایچرییه. علینی دؤشونه

قویوب دایاندی. مهبوب دئدی:
- آشیغا خؤرک گتیرین! اؤزو ده ییغیشین گلین، بیر آز دئسین قولق
آساق. آشیق بو گئسه بیزه قوناقدی. سحر تئزدن ایستامبول گئدسک.

آشیق سونون ایشاره دن باشی دوشدو کی، سیرری گیزلین ساخلماق لزیمدی.
غرض، خؤرک گلدی. مهبوب خانیم آشیق سونونو یاخشی قوناق ائله دی. ائله کی

آشیق یئدی، دویدو، سازی دؤشونه باسیب دؤوران باشلدی. گئسه نین بیر نیسفینه
قدر چالیب اوخودو. اما کوراوغلودان بیر کلمه ده کسمه دی.

بلی، مسلیس قورتاردی. گئسنی یاتدی لر. ائله کی سحر آچیلدی، آشیق سونون
دوردو، یئدی، ایچدی، گئتمک ایسته ینده مهبوب خانیم گلدی. آشیق سونون بیر

فورست تاپیب مهبوب خانیما دئدی:
- مهبوب خانیم، اینشاالله بیر نئچه گون دن سونرا سنین دالینسا

آدام گلر.
مهبوب خانیم سوروشدو:



- یاخشی، بس من ندن بیلیم کی، او آدام چنلیبئل دن گلیب. بیر
نیشانه سی، علمتی-زادی اولساق، یا یوخ؟

آشیق سونون گئتدی فیکره. لپ گئدنه ماسال دئدی:
- مهبوب خانیم، نیشانه باخ، منیم بو سازیم اولساق.

اوندان آشیق سونون قالخیب چاریق لرینی برکیتدی، دوز چنلیبئله یول
باشلدی. نه قدر گئتدی بیلمیرم، نه قدر دایاندی بیلمیرم، آخیری کی بیر

سحر چاغی گلیب چنلیبئله چاتدی. کوراوغلویا خبر وئردی لر کی، بس آشیق
سونون گلیر. کوراوغلو یئنه ده قالخیب اونون قاباغینا چیخدی، گؤروشوب

حؤرمت-عزتله مس لیسه گتیردی. چنلیبئله های دوشدو. بیر سو ایچیم ساعتدا
بوتون خانیم لر، دلیلم ییغیلدی لر. ائله کی آشیق یئدی، ایچدی، دینسلدی، کوراوغلو

دئدی:
- آشیق سونون، دی ایندی دئ گؤرک هارا لری گزدین؟ نه گؤردون؟ نه

ائشیتدین؟ بو آیاق هارا دان گلیرسن؟
آشیق سونون دئدی:

- کوراوغلو، آشیق گؤردوگونو دیل ایله دئیه بیلمز. اگر ایزیندیسه سازل
دئییم.

کوراوغلو دئدی:
- ایزیندی. دئ!

آشیق سونون اوچتئل لی سازی باغرینا باسدی، دئدی.
گلیردیم چیخدی قارشیما

مهبوب خانیم، مهبوب خانیم.
سؤوداسین سالدی باشیما

مهبوب خانیم، مهبوب خانیم.
گؤزو گؤیچک، قاشی قلم،

اولماز بئله شیرین کلم،
چکر هسرتینی عالم،

مهبوب خانیم، مهبوب خانیم.

دوروشو بنزر ترلنا،
گؤزل دوغوب گؤزل آنا،

تؤکوب تئل لرین گردانا
مهبوب خانیم، مهبوب خانیم.

دلی کؤنول تالشیندا،
سان قوورولو آتاشیندا،



قیرخ اینسه قیز وار باشیندا،
مهبوب خانیم، مهبوب خانیم.

آشیق سونون چکر نازی،
اورک آچار خوش آوازی،

روم ائلینده پاشا قیزی
مهبوب خانیم، مهبوب خانیم.

آشیق سازل دئدیگی کیمی، سؤزله ده مهبوب خانیمین سیفاریشینی
کوراوغلویا یئتیردی. کوراوغلو دیک قالخدی آیاغا کی:

- آتی یهرلیین، من گئده سی اولدوم.
دلی مئهتر او ساعت قیراتی یهرله ییب کوراوغلونون قاباغینا چکدی.

کوراوغلو دلی لرله، خانیم لرل التمن اولدو. دئمه لی سین دئدی، تاپشیرما لی سین
تاپشیردی، آیاغینی اوزنگییه قویاندا نیگار خانیم توتدو آتین یویه نین دن.

دئدی:
- کوراوغلو، بو قیزین سؤزو منی شوبهه یه سالیب. کئچل همزنی

گؤردون کی. سن بو سفره گئتمه! قوی اوشاق لردان بیری سی گئتسین. گلر،
سؤزونو بورادا دئیر.

کوراوغلو ایسته دی دانیشسین، دلی لر هامی سی بیر آغیزدان نیگار خانیمین
سؤزونو تسدیقله دی لر. کوراوغلو توقات سفرین دن سونرا اؤزونه سؤز وئرمیشدی

کی، بیر ده دلی لرین، خانیم لرین مصلحتین دن چیخماسین. آتدان دوشدو. دلی

مئهتر او ساعت آتین یهرینی آلیب تؤوله یه آپاردی. کوراوغلو ایلشدی. ائله کی
هامی اوتوردو، کوراوغلو اوزون دلی لره توتوب دئدی:

- یاخشی بس کیم گئتسین؟
سؤز کوراوغلونون آغزین دان قورتارمامیش بل لی احمد دوردو آیاغا

کی:
- منه ایزین وئر، بو سفره من گئدیم. روما من بله دم.

کوراوغلو دئدی:
- گئت! اما یول اوزاقدی. هر آت گئده بیلمز. دوراتی مین.

بل لی احمد او ساعت اؤزونو وئردی تؤوله یه، دوراتی یهرله ییب چکدی
ائشییه. کوراوغلو ایله، دلی لرله، خانیم لرل التمن اولوب آتا مینمک

ایسته ینده سونون سازینی اونا اوزادیب دئدی:
- آل، سال چینینه! مهبوب خانیمل شرطیمیز وار. او سنی بو سازل

تانییاساق.
بل لی احمد سازی دا چینینه سالیب سیچرادی آتین بئلینه، دوزلدی یول. او

نئجه دئیرلر داغ لر آشدی، دره لر کئچدی، یئل اولدو، اسدی، منزیل لر کسدی،



اوردا آیل، ایلله، بوردا موختسر دیلله، گون لرین بیرینده گلیب روما چاتدی.
بل لی احمد دوراتین اوستونده، چینینده ده ساز کوچه ایله گئتمکده

اولسون، سنه کیم دن دئییم، مهبوب خانیم دان.
مهبوب خانیم ائله کی آشیق سونونو یول سالدی، بیر مدت گؤزله دی.

سونرا قیزلرا دئدی:
- قیزلر، یامان اورییم داریخیر. گؤزده-قولقدا اولون، هارادا

چینینده ساز آشیق گؤردونوز منیم یانیما گتیرین. بیر آز دئدیردک
اورییمیز آچیلسین.

قیزلرا دا کی، ائله بئله بیر شئی لزیم ایدی. های-هایدا ایدی لر کی،
مهبوب خانیم بیر آشیق دان-زاددان گتیریب چالدیرسین، اونلر دا قولق

آسسین لر. اولدولر دؤردگؤز. گیزلینسه اؤز آرا لریندا نؤوبت دوزلتدی لر.
بیر گون یئنه هامان آشیق سونونو مهبوب خانیمین یانینا چاغیریب

گتیرن قاراباش کولفیرنگیده دایانمیشدی، بیر ده گؤردو کی، بودو، بیر آشیق،
چینینده ده ساز، کوچه نین او باشین دان کولفیرنگی لره دقت یئتیره-یئتیره

گلیر. اما بو آشیق آتلیدی. اؤزو ده یامان بازبوروت لو شئیدی. تئز اؤزون
یئتیردی مهبوب خانیمین یانینا کی:

- خانیم، خانیم، آشیق. گئدیرم چاغیرماغا.
مهبوب خانیم ایسته دی سوروشسون کی: «نئجه آشیقدی؟ نه تهر

آدامدی؟». باخدی کی، قیز هانی؟ قیز چوخ دان گئدیب. غرض، قیز تنگنفس
اؤزونو کوچه یه سالیب بل لی احمدین قاباغینی کسدی کی:

- آشیق، روم پاشاسی نین قیزی مهبوب خانیم سنی چاغیریر. دئییر گلیب
بیر آز چالیب اوخویاسان.

بل لی احمد: «منیم گؤزوم اوسته!» دئییب آتدان دوشدو. قیز
قاباقدا، بل لی احمد دالدا گیردی لر هیته. بلی، آتی باغلدی لر،

راحتلدی لر، چیخدی لر یوخارییا، مهبوب خانیمین یانینا. بل لی احمد بیر
موشتری گؤزو ایله باخدی مهبوب خانیما. گؤردو دوغروداندا ائله مهبوب

کی، مهبوب. آتانا رحمت آی بونا آد تاپیب قویان. سونون دئین دن ده
مین قات آرتیقدی. دئدی:

- سالملئیکوم، خانیم!
مهبوب خانیم دئدی:

- الئیکومسالم، آشیق! ایلش! بیر آز چال، اوخو، قولق آساق.
بل لی احمد دئدی:

- منیم گؤزلریم اوسته! کاش ائله من چالر، سن قولق آساسان.
بل لی احمد مهبوب خانیمین گؤزونه شیرین گلمیشدی. اودو کی اونا بیر



ساتاشماق ایسته دی. دئدی:
- هر چالنا قولق آسماق اولمور، آشیق! بلکه هئچ سنین چالماغین،

اوخوماغین بیزیم خوشوموزا گلمیسک.
بل لی احمد دئدی:

- یوخ، خانیم، من بیلمه سم دئمرم. من بیلیرم کی، منیم
سازیم دا، اؤزوم ده سنه خوش گلسک.

بونو دئییب بل لی احمد سازی ایپک کؤینک دن چیخارتدی. مهبوب
خانیم باخدی کی، ساز آشیق سونون سازیدی. یئرینی راحتلییب دئدی:
- آشیق، سازین یاخشی سازدی. اوخو گؤرک، سؤزون نئجه اولساق؟

بل لی احمد دئدی:
- سؤزوم سازیم دان دا یاخشی اولساق. سن قولق آس!

بونو دئییب، بل لی احمد سازی باسدی دؤشونه، دئدی:
دوراتی سییردیب دوشموشم یول،

اوروم دئییب چنلیبئل دن گلیرم.
گوموش قولچاق لری باغلییب قول،

پولد گئییب چنلیبئل دن گلیرم.
دولنیب داغ لری گزمیشم ازل،

هئیوا لی باغ لریم گؤرمه ییب خزل،
اوروم اؤلکه سینده بیر تورفه گؤزل

سئچیب، سئویب، چنلیبئل دن گلیرم.
کوراوغلونون دلی لردی ایمدادی،

قیلینج چکدی، هاسیل اولسون مورادی،
روم لو پاشا قیزی، مهبوبدو آدی،

مهبوب دئییب، چنلیبئل دن گلیرم!
- مهبوب خانیمین شیرین خانیم آدیندا بیر عمی سی قیزی وار ایدی. اؤزو ده

عمی سی قیزین دان قالن دئییلدی. اوندان دا بیر آز چوخبیلمیش ایدی. مهبوب
خانیمین دا یامان خاطرینی ایستردی. شیرین خانیم باخدی کی، آشیغین

سؤزلرین دن دئیه سن قیزلر شوبهه لنن کیمی اولدولر. دئیه سن، بیر-بیرینه
گؤز-قاش ائله ییب ایریشیرلر. تئز اوزون قیزلرا توتوب دئدی:

- قیزلر، گؤرورسونوزمو؟ باخ، حاق آشیغی بئله اولر ها... گؤردوز
عمیم قیزی نین آدینی نئجه دوز دئدی. هله روم پاشاسی نین قیزی اولدوغونو دا

بیلدی.
شیرین خانیمین سؤزون دن بل لی احمد بیلدی کی، بئله آچیق دئمکده

سهو ایش گؤروب. تئز سازی گؤتوروب دؤشونه باسدی، ائشیتدیگی، بیلدیگی آشیق لرین



سؤزلرین دن چالیب-اوخوماغا باشلدی. او قدر چالدی، اوخودو کی، تا گئسه نین
بیر عالمی اولدو. آخیردا مهبوب خانیم دئدی:

- آشیق، دای بسدی. یورولدون. قیزلر، آشیغا ائله بو اوتاقداسا یئر
قاییران، یاتسین. سیز ده دورون، گئدین یاتین!

سونرا اوزون شیرین خانیما توتوب دئدی:
- عمیم قیزی، دور، بیز ده گئدک، یاتاق!

بلی، هامی دوردو داغیلدی. ائله کی آرا ساکیتلشدی، مهبوب خانیم
یاواشسا قاپینی آچیب، گلدی بل لی احمدین یانینا. دئدی:

- هارا دان گلدیگینی بیلیرم. آنساق دئ گؤروم کیمسن،
کوروغلوسانمی؟

بل لی احمد گولدو، دئدی:
- خانیم، من هارا، کوراوغلو هارا؟ من هئچ کوراوغلونون بیر دیرناغی

دا اول بیلمرم. منیم آدیم بل لی احمددی. اؤزوم ده کوراوغلونون لپ او
نوئریم دلی لرین دن بیرییم.

مهبوب خانیم اونون بیر شستی-بستینه باخدی، بیر بوی-بوخونونا
باخدی، بیر قول-باساغینا باخدی؛ اوریینده دئدی: «یوخ، یالن دئییر. بو هئچ

نوئریم-زاد دئییل. کوراوغلونون لپ آدلی-سان لی دلی لرین دن بیریدیر». سونرا
دؤنوب بیر موشتری گؤزو ایله اونون سیر-سیفتینه نظر سالدی. باخدی کی دوزدو،

بیر آز کور-کوبوددو، اما ائله اورییاتان اوغلندی کی، مین پاشا اوغلونا
دیر، مین ده خان اوغلونا. قصدا� اونا ساتاشماق اوچون دئدی:

- یاخشی، من کوراوغلویا نه پیس لیک ائلمیشم کی، دلی لری نین بئله
نوئریمینی منیم اوچون گؤندریب؟ دای بیر عمل لی-باش لی سینی گؤندره

بیلمیردی؟
بل لی احمد دئدی:

- خانیم، آدامینا باخیب دالینسا آدام گؤندررلر. کوراوغلو
همیشه یازیق-یوزوغون، علین دن ایش گلمه ین آدام لرین دالینسا یا اؤزو

گئدر، یا دا دلی لرین سای-سئچمه لرین دن گؤندرر. اما آشیق سونون
سنین آغلینی، کمالینی او قدر ت`ریفله دی کی، کوراوغلو دئدی ائله بئله قیزا

بیرجه بلدچی لزیمدی کی، یولو تانیتسین. قالن ایشلری اؤزو گؤرر.

مهبوب خانیم باخدی کی، یوخ، بل لی احمد عقلدا دا هر یئتنه باس
وئرن دئییل. اؤزو ده یامان هازیرساوابدی. بیردن اونون قاش لری چاتیلدی.
اما چاتیلدی، نه چاتیلدی... والله، دئمه گؤرممیشم، ائله بیل کی، ایکی دنه



شاهمار ایلن قویروغونو قالدیریب قارا گؤزلرین اوستونه یاتدی... بل لی احمد
آز قالدی کی، آغلی سردن وئره. مهبوب خانیم دئدی:

- دئ دور، آتی حاضرل گئدک! گئسه کئچیر.
بل لی احمد دئدی:

- یوخ، خانیم! من بایاق سازی چالندا آشیغی نین بیرینی سیندیرمیشام.
بئله آپارا بیلمرم. آشیق سونون منیم آتامی یاندیرار. من گرک سحر

بورادا بیر اوستا تاپام، اونو قاییرتدیرام. اینشاالله بیز ساباه گئسه چیخاریق.
مهبوب خانیم چوخ دئدی، بل لی احمد آز ائشیتدی. مهبوب خانیم

گؤردو یوخ، بو دئدیگین دن دؤنن دئییل، آخیردا چار-ناچار راضی اولدو. چکیلیب
اؤز اوتاغینا گئتدی.

بل لی احمد یورغون آدام، ائله اونو بیلدی کی، یئرینه گیردی. بیر ده
باخدی کی سحردی؛ سلد یئرین دن دوردو، آتی یئمله دی، سولدی، سونرا سازی دا

گؤتوروب بازارا چیخدی. آز دولندی، چوخ دولندی، آخیردا گلیب میدان
باشیندا بیر ساز قاییران اوستا دوکانی تاپدی. سلم دان سونرا سازی وئردی کی:

- اوستا، باشینا دؤنوم، بونو تئز قاییر، یول آدامییام، گئده جه یم.
اوستا هئچ باشینی دا قالدیرمادی. ائله آلت دان، آغزی نین یعنی ایله دئدی کی:

- بو گون واختیم یوخدو. ساباه گل!
بل لی احمد دئدی:

- اوستا، من دئدیم کی، یول اوسته یم. نئجه ی`نی ساباه گل.
اوستا دئدی:

- نئیلییم یول اوسته سن. گؤزلریمین ایکی سی ده بیردن آیدین کی، یول
اوسته سن. دئدیم کی، بو گون واختیم یوخدو.

بل لی احمد دئدی:
چنلیبئل دن سنی دئییب گلمیشم،

اوستا، قولون اوللم، آل دوزلت سازی!

قیریلیبدی سازیم، م`تل قالمیشام.
اوستا، قولون اوللم، آل دوزلت سازی!

اوستا دئدی:
- ایه، نه قانماز آدامسان. دئدیم کی، بو گون دوزلده بیلمرم.

بل لی احمد دئدی:
درین-درین دریا لرا دالمیشام.

هئیوا کیمی سارالمیشام، سولموشام،
آنا دان اولن گون پئشمان اولموشام،

اوستا، قولون اوللم، آل دوزلت سازی!



اوستا لپ هیرسلندی، دئدی:
- اشی، سهننمه پئشمانسان، کورا دا یانینسا! نه ائلییم کی

پئشمانسان. پئشمانسان وور اؤزونو اؤلدور.
بو سؤزده اوستانین شاگیردی دئدی:

- آی اوستا، یول آدامیدی. نه اولر؟ آل دوزلت، گئتسین ده...
اوستا شاگیردین آغزینا بیر شیلله ووردو کی:

- کس سسینی، هارامزادا! بؤیوک دوران یئرده کیچیک قلت ائلیر
دانیشماز.

بل لی احمد دئدی:
قوشون چیخدی چنلیبئلین دوزونه،

قوربان اولوم شاگیردی نین گؤزونه،
خیردا سدف دوغرا سازین اوزونه،

اوستا، قولون اوللم، آل دوزلت سازی!
اوستا باشلدی سؤیوب ساواشماغا.

بل لی احمد گؤردو کی، اوستا سازی دوزلتمیسک، دئدی:

بل لی احمدم، اصلیم، سویوم کوردیسه،
سؤیله گؤروم، اوستا ال موزدور نئچه؟

کؤنلوم قوبار ائیلر اورتان دان بیچه،
اوستا، زیندیق اوغلو، آل دوزلت سازی!

کوراوغلو دئیر، چنلیبئلده بی منم،
پاشایا، خوتکارا بویون ایمنم،

آل سازیمی دوزلت، قورخما دیمنم،
اوستا، قولون اوللم، آل دوزلت سازی!

اوستا دئدی:
- نه دئدین؟ کوراوغلو؟ چیخ بو ساعت باییرا! ائله بیرجه بو قالمیشدی کی،

گده-گوده نین، قول دور-قاچاغین آدی منیم دوکانیمدا چکیلسین. چیخ باییرا
سنه دئییرم، یوخسا بو ساعت گئدیب پاشایا خبر وئررم، توتوب درینه

سامان تپر.
هیرس ووردو بل لی احمدین باشینا. ائله بیرجه اونو بیلدی کی، ساز قالخدی

گؤیه. نه کی گوسو وار، ائله چالدی اوستانین تپه سینه کی، ساز دا پارچا-پارچا
اولدو، اوستانین باشی دا. اوستا گوسله اؤزونو بیر تهر باییرا سالدی، باشلدی

هاوار چکمه یه کی: «ای هاوار، قویمایین کوراوغلو منی اؤلدوردو».
روم شهرینده دام آلتیندا بیر نفر آدام دئیه سن، قالمادی. بیر

سو ایچیم ساعتدا ممه یئین دن پپه دئینه هامی ییغیلدی میدانا.



بل لی احمد دوکان داکی سازلردان بیر یاخشی سینی سئچدی. پولونو قویدو
پیشتاختانین اوستونه. سازی چینینه سالیب چیخدی باییرا. گؤردو والله، بورادا

بیر ارستی-مهشردی کی، ائله بیل میداندا دؤرد بیر طرفینه اتدن دیوار
چکیبسن. اما هئچ کس یاخینا گلمیر. هامی ائله اوزاق دان دوروب تاماشا

ائلییر. بو طرف دن ده خبر گئدیب چاتدی روم پاشاسینا. پاشا قوشون
بؤیوگونو چاغیریب امر وئردی کی:

̀ رکه ائله! هر نه تهر - بو ساعت قوشون گؤتوروب میدانی هالقا-م
اولسا، گرک اونو توتوب گتیره سن منیم یانیما. اگر توتوب گتیردین، قیزیم

مهبوب خانیمین کبینینی کسدیریب وئره جه یم سنه. یوخ، اگر گتیره
بیلمدین، بوینونو ووردوراساغام.

بل لی احمد بیر ده باخدی کی، قوشون اطرافی بورودو. گؤردو دای آیری
الس یوخدو. سازی چینین دن چیخاریب بیر طرفه آتدی. میسریقیلینجی چکیب،

اؤزونو ووردو قوشونا. قاش قارا لنا قدر میداندا بیر قیامت اولدو کی،
گل گؤره سن. بل لی احمد قوشون دان او قدر قیردی کی، میداندا لئش-لئشه

دایاندی. دای، او نئجه دئیرلر، آیاق قویماغا یئر قالمادی. گؤردولر یوخ.
بئله لیکله اولمایاساق. گئسنی آرایا وئرسه الدن چیخاساق. مصلحت،
مشورت...آخیردا، مئیدانین گونباتان علینده بیر کؤهنه قویو واردی،

گتیریب اونون اوستونه چیر-چیرپی تؤکوب اؤرتدولر. قورغونو قصدا� ائله
قوردولر کی، بل لی احمدین آغزینی سالدی لر قویویا طرف. بل لی احمد ده
ایشدن خبرسیز. نه بیلسین یازیق، ساغا-سولقیلینج وورور. ساغا ووردو، سول

ووردو، اورتایا ووردو کی، اؤزونه بیر یول آچیب چیخسین، بیر ده گوپپولتو ایله گئتدی
قویونون دیبینه.

پاشایا موشتولوقچو گئتدی کی، بس، گؤزون آیدین اولسون. کوروغلونو
سالدیق قویویا. پاشا امر ائله دی کی:

- بو ساعت توتون، گتیرین منیم یانیما!
گئدن خبر گتیردی کی، بس، پاشا دئییر بو ساعت توتون گتیرین

منیم یانیما. قوشون قالدی متتل کی، نه ائله سین. نه تهر اونو توتسون.
قورخودان قویویا کیم گیره بیلر کی، کیم ده اونو توتا. قوشون بؤیوگو اؤزو

گئتدی پاشانین یانینا کی:
- پاشا ساغ اولسون، اونو توتماق هئچ بیر وسهله بیزیم ایشیمیز دئییل.

قیلینجی دا علینده دایانیب قویونون دیبینده. ائله بیر آدامین قویویا
دوشمیینی گؤزلییر کی، باشینی بده نین دن آییرا.

پاشا دئدی:
- اوندا باشینا داش تؤکون، اؤلسون. سونرا اؤلوسونو چیخاردین، گتیرین!



قوشون بؤیوگو قاییتدی دال. حؤکم ائله دی بیر-ایکی دنه بؤیوک داش
گتیرسین لر. قوشون داش ییغماقدا اولسون، بل لی احمد قویونون دیبینده،

ائشیت مهبوب خانیم دان.
مهبوب خانیم کولفیرنگی دن باخیردی. ائله کی گؤردو عسگرلر داش

ییغیرلر، مسئلنی باشا دوشدو. تئز عمی سی قیزی شیرین خانیمی دا یانینا آلیب،
اؤزونو یئتیردی آتاسی نین یانینا.

مهبوب خانیم آتاسی نین آغلینا، کمالینا بلد ایدی. همیشه دئیردی
کی، بیر قارا تویوق منیم آتام دان عقل لی دیر. باخدی کی، آتاسی نین کئیفی یامان

سازدی. ایچرییه گیردی. ادب سلمینی یئرینه یئتیریب دایاندی. پاشا سوروشدو:
- هه، نه وار؟ نیه گلمیسن؟ یوخسا سن ده کوراوغلویا تاماشا

ائلمک ایستییرسن؟ دایان، بو ساعت گتیرسک لر. اما کی دیری توتماق
اولمور. دئمیشم اؤلدوروب، اؤلوسونو گتیرسین لر.

مهبوب خانیم دئدی:
- آتا، سن اونو اؤلدوروب نه ائلیسکسن؟

پاشا دئدی:
- باشینی کسدیریب گؤندره جه یم خوتکارا.

مهبوب خانیم دئدی:
- یاخشی، گؤندردین. سونرا؟

پاشا دئدی:
- سونرا دا بدنینی آسدیراساغام قال قاپی سین دان. قوی بوتون

عثمانلی تورپاغیندا منی تانی سین لر. گؤرسون لر کی، روم پاشاسی کیم دیر.
مهبوب خانیم دئدی:

- یاخشی، تانیدی لر. سونرا؟
پاشا دئدی:

- دای نه سونرا؟ سونرا دا اولساغام خوتکارین سدرزمی.
مهبوب خانیم دئدی:

- بون لرین هامی سی چوخ یاخشی. سن منه دئ گؤروم، کوراوغلویا نئجه
ساواب وئرسکسن؟
پاشا گولدو. دئدی:

- قیزیم، ائله قویویا سالدیغیمیز کوراوغلودو دا.
مهبوب خانیم دئدی:

- ائشیت و آگاه اول، آتا! قویوداکی کوراوغلو دئییل. کوراوغلونون لپ



نوئریم دلی لرین دن بیری سی دیر. آدی دا بل لی احمددی. اینانمیرسان گئت لپ
اؤزون سوروش!

پاشا گئتدی فیکره. مهبوب خانیم دئدی:
- سن ایندی اونو اؤلدوردون. ساباه دا کوراوغلو یئددی مین یئددی یوز

یئتمیش دلی ایله کسدی شهرین کنارینی، گؤروم اوندا خوتکار سنین هارایینا
گلسکمی؟ ایندییه کیمی هانسی پاشانین هارایینا گئدیب کی، سنین ده هارایینا

گله. خوتکار کوراوغلونون قورخوسون دان هئچ گئسه لر ائوینده یاتا بیلمیر.
ایگیددی گئتسین، قیزی نیگار خانیمی اونون علین دن آلسین دا...

پاشا گؤردو مهبوب خانیم دوغرو دئییر. دئدی:
- یاخشی، قیزیم، بس نئجه ائلیک؟ بوراخاق چیخسین گئتسین؟ بو هئچ

بیزیم ش`نیمیزه یاراشار؟
مهبوب خانیم دئدی:

- یوخ، نیه بوراخیرسان؟ بیز گرک کوراوغلونون اؤزونو توتوب خوتکارا
وئرک. اوندا هه... سدر`زم ده اولرسان، لپ اوندان دا بؤیوک اولرسان.

پاشانین کئفی دورولدو. دئدی:
- بس اونو بیز نه تهر توتا بیلریک؟

مهبوب خانیم دئدی:
- قوی ائله قویودا نئجه کی قالیب، ائله سه ده قالسین. کوراوغلو اول-آخیر

دلی سی نین دالی سینسا گلسک. اوندا اونو دا توت، بیر یئرده گؤندر خوتکارا.
پاشا دئدی:

- یاخشی، بس سن بو ساعت ائله اؤزون دئدین کی، بیز یئددی مین یئددی یوز
یئتمیش دلینی نئجه توتا بیلریک؟

مهبوب خانیم دئدی:
- سن بو ساعت قوشون بؤیوگونو چاغیر. بیر نامه ایله گؤندر خوتکارین

یانینا کی، بیزه تئز کؤمک گؤندرسین. او واختاسان دا شهرده نه قدر
قوشون وارسا گؤندر داغ لردان داش ییغیب گتیرسین لر. ائله کی، داش حاضر

اولدو، اوندان باشلییب شهردن کناردا، یئددی مین یئددی یوز یئتمیش قویو
قازسین لر. ائله کی کوراوغلو دلی لری ایله گلدی، آغیزلرینی سالریق هامان

قویولرا، ائله کی هره سی دوشدو بیر قویویا، بیز ده داش لری تؤکریک باش لرینا.
پاشا دیک قالخدی آیاغا کی:

- آفرین! مرهبا! آفرین بئله تدبیره!
او ساعت حؤکم ائله دی کی، دای داش لری تؤکمه سین لر، قوشون بؤیوگونو ده

اونون حضورونا چاغیرسین لر. سونرا اوزون وزیره توتوب سوروشدو:
- هه، وزیر، بو تدبیره سن نه دئییرسن؟



وزیر دئدی:
- تدبیره سؤز یوخدو. مهبوب خانیم چوخ عقل لی تدبیر تؤکوب.

پاشا دئدی:
- بس نئجه؟ بس سن نه بیلیردین؟ گؤر بیر او کیمین قیزیدی؟ بس منیم

قیزیمین تدبیری پیس اولر؟
وزیر دئدی:

- خئیر پاشا ساغ اولسون! ال ائلمه سین. آنساق بو یئددی مین یئددی
یوز یئتمیش قویونو اینانمیرام بیر قازا بیلک.

مهبوب خانیم تئز اونون سؤزونو کسیب دئدی:
- نه قدر قازا بیلریک قازاریق. حؤکم دئییل کی، ائله هره سینه بیر

قویو چاتسین.
پاشا دا تئز اونون سؤزونو کسیب دئدی:

- هه ده... اولماسین یئددی مین، اولسون اونون یاری سی. گؤردوک قویو
چاتیشمیر، ایکی سینی سالریق بیر قویویا.

غرض، پاشا قوشون بؤیوگونو بیر نامه ایله ایستامبول خوتکارین
یانینا گؤندردی. قوشونا دا حؤکم ائله دی ائله او گون دن دوشدولر داغ لرا

داش ییغماغا. مهبوب خانیم ائله کی، بو ایشلری گؤردو قورتاردی، قاییدیب
گلدی اؤز منزیلینه. او قدر گؤزله دی کی، اولدو گئسه نین یاری سی. هامی یاتدی.

اوندان دوروب بیرینسی دفعه آشیق سونونو، سونرا دا بل لی احمدی اونون یانینا
گتیرمیش اولن قاراباشی چاغیردی اؤز اوتاغینا. قاپی لری باغلییب، آرانی خلوت

ائیله ین دن سونرا دئدی:

- سن بیلیرسنمی کی، بیزیم آشیغیمیزی توتوب لر؟
قاراباش دئدی:

- بیلیرم، خانیم! هله اونو دا بیلیرم کی، او آشیق دئییلمیش،
کوروغلویموش.

مهبوب خانیم دئدی:
- یوخ. یالن سؤزدو. او کوراوغلونون دلی سیدی. اؤزو دئییل. ایندی سن

منه قولق آس!
مهبوب خانیم بوتون اهوالتی قاراباشا دانیشدی. آخیردا دئدی:

- بیز ایندی گرک بیر شئی ائلیک. گرک ائله بیر یول تاپاق کی، هله نه
قدر قوشون بؤیوگو بورادا یوخدو، قوشون دا شهرده دئییل، چنلیبئله

خبر چاتدی راق، گلیب اونو قورتاریب آپارسین لر.
قاراباش دئدی:

- سنه قوربان اولوم، خانیم، تدبیرین چوخ یاخشی تدبیردی.



مهبوب خانیم دئدی:
- تدبیر گؤزلدی. اما چتیندی. چنلیبئله بو خبری کیم

چاتدیراساق؟
قاراباش دئدی:

- سان مهبوب خانیم، سن بونون فیکرینی هئچ چکمه! اؤلممیشم کی؟
خبری چنلیبئله من چاتدیرارام.

مهبوب خانیم قولق لرینا اینانمادی. بیر ده سوروشدو کی:
- سن؟

قاراباش دئدی:
- بلی، من قوربان اولوم لپ سنه ده، کوراوغلویا دا، اونون دلی سینه

ده.
مهبوب خانیم گئتدی فیکره. دئدی:

- من سنین قوچاق لیغینا بله دم. آنساق آخی سن کی چنلیبئ لی
تانیمیرسان.

قاراباش دئدی:

- سان مهبوب خانیم، سن اونون دا فیکرینی چکمه! منیم بلدچیم
وار.

مهبوب خانیم تلسیک دئدی:
- یوخ، یوخ... بو سیرری هئچ کسه وئرمک اولماز.

قاراباش دئدی:
- منیم بلدچیم ائله بلدچی دیر کی، سیرری یا اونا دئدین، یا قویویا

دئدین، ایکی سی ده بیردی.
مهبوب خانیم سوروشدو:

- آخیر کیمدی سنین بو بلدچین؟
قاراباش دئدی:

- دور گئدک گؤستریم.
قاراباش مهبوب خانیمی گتیردی تؤوله یه. مهبوب خانیم دوراتی
گؤرن کیمی ایشی باشا دوشدو. قاراباشین فیکرینه آفرین دئدی.

قاراباش دئدی:
- بون دان یاخشی بلدچی؟ اؤزو بیرباش منی آپاراساق چنلیبئله.

مهبوب خانیم دئدی:
- دوغرو دئییرسن. اوندا سن هازیرلش. من ده کوراوغلویا بیر نامه

یازیم.
غرض، باش آغری سی اولماسین، قاراباش آتی تئز یهرله دی، یوینله دی،



چکدی باییرا. مهبوب خانیم دا گلدی. دئمه لی سین دئدی، تاپشیرما لی سین
تاپشیردی. نامنی ده وئریب یول سالدی. قیز دوشدو یول. تا شهردن چیخانا

قدر آتی یاواش-یاواش سوردو. ائله کی شهردن چیخدی ، آتین باشینی بوشلدی.
دورات ائله بیل کی، ایشی باشا دوشموشدو. ائله کی باشینی بوش گؤردو،

دؤردنال چنلیبئله طرف یول باشلدی. قاراباش هر نه قدر ائله دیسه، آتین
باشینی ییغا بیلمه دی. آخیردا گؤردو اولمایاساق، یاپیشدی آتین یالین دان، اؤزو

ده سریلدی یهره.
ایندی قولق آس، سنه کیم دن دئییم، کوراوغلودان.

سوبه زامانی ایدی. کوراوغلو گئنه ده آغ قایادا دایانمیشدی. یول لرا
باخیردی. بیر ده باخدی کی، بودو، یولدا توز دومانا قاریشدی، دومان توزا.

دقت ائله دی، گؤردو دوراتدی. اؤزو ده ائله گلیر، ائله گلیر کی، ناللریندان  اود
قالخیر. های ووردو، دلی لر هامی سی تؤکولدو. دورات گلیب دوز کوراوغلونون

قاباغیندا دایاندی. باخدی لر کی، آتین اوستونده بیر قیز خئیلغی وار.
سوروشدولر: کیمسن؟

قیز مهبوب خانیمین نامه سینی اوزاتدی. کوراوغلو نامنی
اوخویاناسان دلی مئهتر قیزی آتدان دوشوردو. کوراوغلو باخدی کی، مهبوب

خانیم یازیب:
«کوراوغلو!

بل لی احمد اؤلوم آیاغیندادی. نامم سنه چاتان کیمی، یا اؤزون
گل، یا دا بیر تدبیر تؤکوب، اونو اؤلوم دن قورتار».

آلتیندا دا قول قویوب: «روم پاشاسی نین قیزی مهبوب خانیم».
کوراوغلو دؤندو قیزا کی:

- دئ گؤروم، بو نه اولن اهوالتدی؟ بل لی احمد هاردادی؟ سن
کیمسن؟

قیز اهوالتی اول دن آخیراسان کوراوغلویا دانیشدی. ائله کی کوراوغلو
ایشدن آگاه اولدو، دلی مئهتره های ووردو کی:

- تئز قیراتی یهرله!
دلی مئهتر او ساعت قیراتی ایفچین یهرله ییب، چکدی کوراوغلونون

قاباغینا. کوراوغلو آیاغینی اوزنگییه قویاندا نیگار خانیم دئدی:
- دایان، کوراوغلو! اولین دن منیم بو ایشدن گؤزوم سو ایچمیر. بو

مهبوب خانیمدا بیر تولکولوک وار. بو سفره سن گئتمیسکسن. قوی بل لی
احمدین دالی سینسا اوشاق لردان بیری گئتسین.

کوراوغلو دئدی:
- یوخ، نیگار، اؤزوم گئده جه یم. من گرک او روم پاشاسینا بیر



دیوان توتام کی، تاریخ لره یازیل.
بو سؤزده تانریتانیماز یئریدی قاباغا، توتدو آتین یویه نین دن. دئدی:

- کوراوغلو، ایندییه کیمی هر سفره سن گئدیبسن. من چنلیبئلده
قالمیشام. اما بو سفره من گئده جه یم.

کوراوغلو تانریتانیمازین خاتیرینی چوخ ایستییردی. هئچ اونون بیر سؤزونو
ایکی ائلمزدی. یاواشسا آیاغینی اوزنگی دن چیخارتدی. دئدی:
- سؤزوم یوخدو. گئت! اما تک گئتمه! اؤزونه یولداش گؤتور!

تانریتانیماز بیر دلی لره باخدی. گؤردو هامی آیاقدادی کی، آی ال،
منی آپارایدی. اوزونو توپداغی دانا توتوب دئدی:

- توپداغی دان، هازیرلش گئدک!
ائله بیل کی، یئری-گؤیو وئردی لر توپداغی دانا. سئوینه-سئوینه قاچدی

تؤوله یه. نیگار یاناشدی تانریتانیمازا کی:
- تانریتانیماز! باخ، دئییرم. مبادا، مبادا رومدا داوا-زاد

ائله یه سیز. ائله ائلیین کی، سیزی هئچ تانیماسین لر... گئسنی سالین آرییا. بل لی
احمدی قورتارین، گؤتورون گلین! قیساس قوی سونرایا قالسین. بیز ده دوز اوچ

گون سیزی گؤزلیسییک. گلدیز، گلیب سیز، گلمدیز، اوندا اوشاق لر دالینیزسا
گلسک.

تانریتانیماز علینی گؤزونون اوستونه قویوب دئدی:
- باش اوسته!

ائله کی، توپداغی دان دا آتی حاضرلییب باییرا چکدی، دلی لر هامییل
گؤروشوب اوزنگییه آیاق قویماق ایسته ینده قاراباش دوردو آیاغا.

سوروشدولر:
- سن هارایا؟

قاراباش دئدی:
- بس من گئتمیرم؟

کوراوغلو دئدی:
- یوخ. سن اوشاق لر قاییدینسا بورادا قالما لیسان. کیشی اولسایدین سنی
زنسیره چکدیرسکدیم، آنساق کی قیزسان. قالرسان خانیم لرین یانیندا.

اوندان اوزون تئل لی خانیما توتوب دئدی:
- تئل لی خانیم، اونون اوستونده گؤزون اولسون!

بلی، دلی لر ایکی سی ده کوراوغلو ایله، دلی لرله، خانیم لرل گؤروشوب، آتلری
مینیب یول دوشدولر. آشیریم لر آشدی لر، کئچیریم لر کئچدی لر، اؤزلرینی روما

یئتیردی لر. اونلر چاتماقدا اولسون لر، سنه کیم دن دئییم، پاشا دان.



پاشا آخیر بیر آز عقل دان کم ایدی. مهبوب خانیم هر نه دئمیشدیسه
هامی سینا اینانمیشدی. ائله کی قوشون بؤیوگونو ایستامبول، خوتکارین یانینا،

قوشونو دا داغ لرا داش ییغماغا گؤندردی، اؤزو دوروب- گلدی قویونون
آغزینا. دئدی:

- هه... منه ده روم پاشاسی دئیرلر. سنین او کوروغلونو بیر
کوراوغلو ائلییم کی، بیری ده یانین دان چیخسین.

بل لی احمد گولدو. دئدی:
- پاشا، کوراوغلویا کله-کله لر نه ائلییه بیلیب کی، سنین کیمی

کرتنکه له لر نه ائله سین؟
پاشا اؤزون دن چیخدی. علینی آتدی بؤیوک بیر داشا کی، هلله ییب سالسین

اونون باشینا. نه قدر زور وئردی، گوسو چاتمادی. هیرسی سویودو. دئدی:
- سالردیم داشی باشینا، ائلردیم سنی خینسیم-خینسیم. آنساق ل`نت

شیطانا. کوراوغلونون خاطرینه، گرک او گلینسه سنی ساخلیام. ائله کی او
گلدی، اونو دا توتوب ایکینیزی بیرگه اؤلدوررم.

بل لی احمد دئدی:
- پاشا، کوروغلونو هئچ اهریمن لر توتا بیلمیر. ایندی کوراوغلو او قدر

اؤلو اولدو کی، سنین کیمی دیلغیرا باس وئردی؟
پاشا یئنه هیرسلندی. ایسته دی علینی آتسین داشا. آنساغ داشین یئکه لیگینی

گؤرسک یئنه ده هیرسی سویودو. دئدی:
- توتارام، توتارام. بونا مهبوب خانیم تدبیری دئیرلر. سنی

قویویا سالن، اونو دا سالر. اوندا دانیشاریق.
پاشا سؤزونو دئییب گئتدی. بل لی احمدین دردی بیر ایدی، اولدو ایکی. اؤز

دردی یادین دان چیخدی. قالدی کوراوغلونون هایینا کی، اونو ایشدن نئجه
خبردار ائله سین. اما کی نه قدر فیکیرلشدی، بیر چاره تاپا بیلمه دی. ایندی

بل لی احمد قالسین بورادا، سن ائشیت دلی لردن.
دلی لر روما چاتاندا گئسه ایدی. هامی یاتمیشدی. شهری دولنیردی لر،

بیر ده گؤردولر کی، بیر میداندی، اما بونون بیر طرفینده بئش-آلتی عسگر
کئشیکده دی. توپداغی دان یاواشسا آتدان دوشوب یوینی وئردی تانریتانیمازا،

اؤزو عسگرلره یاناشیب سوروشدو کی:

- گئسه واختی بورادا نه ائلییرسیز؟
عسگرلردن بیری دئدی:

- دوستاق وار، کئشیک چکیریک.
توپداغی دان اطرافا باخدی، دئدی:



- بورا کی، میداندی. میداندا دا دوستاق اولر؟
توپداغی دان ائله ائلییردی کی، قویونون سمتینی اؤیرنسین. چونکی

قاراباش دئمیشدی کی، بل لی احمدی میداندا قویویا سالیب لر. عسگر دئدی:
- باخ اودو ائی... اورا قویودو. دوستاق دا قویودادی.

توپداغی دان سوروشدو کی:
- کیمدی دوستاغینیز؟

عسگر دئدی:
- بیر قول دورون بیری. نه بیلک؟ بیری دئییر کوراوغلودو، بیری دئییر اونون

یولداشیدی. هئچ اصلینی بیلم یوخدو.
بو آرادا تانریتانیماز آتلری بیر طرفده باغلییب گلیب اونلرا

چاتدی. دلی لر بیر ده باخدی لر کی، دئیه سن، اوزاق دان بیر اوخوماق سسی گلیر.
دقتله قولم آسیب گؤردولر بل لی احمددی؛ قویودا اوخویور. باخدی لر کی،

بل لی احمد دئییر:
تانری، یامان یئرده دوشموشم دارا،

منه اؤزون کؤمک اول، آمان، آمان!
توتولوب بندرگاه، کسیلیب بره،

تاپمیرام چیخماغا یول، آمان، آمان!
یاغی دوشمن اؤزون بوردا بیلدیرر،

آغلدیبان گؤز یاشیمی سیلدیرر،
هیله قورار، کوروغلونو اؤلدورر،
اولر باشیمیزا کول، آمان، آمان!

بل لی احمد گیرر اولسا میدانا،

آت اوینادار،قیلینج چالر دوشمانا،
قولو باغلی سالینمیشام اوودانا،

چاتمیر بیر طرفه ال، آمان، آمان!
توپداغی دان بل لی احمدین سسینی ائشیتسک القیلینجا سومدو

عسگرلرین اوستونه. تانریتانیماز ایشی داوا سیز قورتارماق ایستییردی. ائله کی
گؤردو توپداغی دان بئله ائله دی، دای دایانماییب او دا دؤشندی عسگرلره.

اول بئش-آلتی نفر پاشا عسگری قاران لیق گئسه ده دوشه کوراوغلو دلی لری نین
علینه. هئچ گؤزلرینی آچماغا ماسال تاپا بیلمه دی لر. بیر سو ایچیم ساعتدا

اونلرین ایشینی بیتیریب اؤزلرینی آتدی لر قویویا طرف.
توپداغی دان دئدی:

دارا دوشوبسن، بل لی احمد،
یئتیشدیک، بودو یئتیشدیک.



هارا دوشوبسن، بل لی احمد؟
یئتیشدیک، بودو یئتیشدیک.

بل لی احمد سسی ائشیتسک تانیدی، دئدی:
یاخشی یئتیشدین دادیما.

توپداغی دان، توپداغی دان!
بلکه چاتام مورادیما،

توپداغی دان، توپداغی دان!
توپداغی دان آلدی سؤزون او بیری بندینی دئدی:

آغسا قوموز شیغیتماغا،
دوشمان قانین آخیتماغا،
زین دان لری داغیتماغا،

یئتیشدیک، بودو یئتیشدیک.
آلدی بل لی احمد:

پئیمانامدی دولهادولدا،
هالقا زنسیر باغلی قولدا،

مهبوب خانیم گؤزو یولدا،
توپداغی دان، توپداغی دان!

توپداغی دان دئدی:
میسری قیلینس لر توولدیق،

درین دریا لر بویلدیق،
کئشیکچی لری قوولدیق،

یئتیشدیک، بودو یئتیشدیک.
بل لی احمد دئدی:

دلی لر قایناییب سوشا،
شئشپری گئتمه یه بوشا،

قاچا قاباغین دان پاشا،
توپداغی دان، توپداغی دان!

توپداغی دان چنلیبئل دن اؤزو ایله بیر اوزون زنسیر گتیرمیشدی. تئز
زنسیری آتدی لر قویویا. چکیب بل لی احمدی چیخارتدی لر. ائله کی گؤروشدولر،

اؤپوشدولر، بل لی احمد دئدی:
- ایندی من بو پاشایا بیر دیوان توتوم کی، سوموک لری اویناسین.

تانریتانیماز دئدی:



- یوخ، نیگار خانیم تاپشیریب سس سیز گلیب، سس سیز ده گئدک. بو ساعت
بورا دانسا گئری دؤنمک لزیمدی. پاشا ائله بو ساعت اؤلمه دی کی... اللها

شوکور، او دورور، بیز دوروروق. قیساس اوچون سونرا گلریک.
بل لی احمد تانریتانیمازین سؤزونون اوستونده سؤز دئیه بیلمه دی.

دئدی:
- نئینک. ایندی کی نیگار خانیم دئییب، سؤزوم یوخدو. گئدک دئییرسیز

گئدک.
اوچو ده بیر یئرده دؤندولر آتلرین یانینا. باخدی لر کی، اونلرین آتی ایکی

ایدی، اولوب اوچ. بیر دنه ده یهرلی، یوین لی آت باغلنیب آتلرین یانینا،
ترکینده ده بیر دنه بالینس. ائله فیکیرلشیردی لر کی، گؤرسون لر بو نه سیرردی، بیر

ده گؤردولر آتلردان بیر آز آرا لی بیر قارالتی وار. یاخینلشیب باخدی لر کی،
مهبوب خانیم. بل لی احمد اونو گؤرسک ایشی باشا دوشدو. اونا طرف

یاخینلشاندا باخدی کی، مهبوب خانیمین علینده بیر دنه ده ساز وار.
سوروشدو:

- مهبوب خانیم، بو ندی؟
مهبوب خانیم دئدی:

- سازدی. آشیق سونون اوچون قاییرتدیرمیشام.
بل لی احمد علینی اوزادیب سازی مهبوب خانیم دان آلدی. باسدی

دؤشونه، دئدی:
یولوم دوشوب چنلیبئله

آل گؤزلو مهبوب خانیم!
آتلن، گئدک بیزیم ائله،

شیرین سؤزلو مهبوب خانیم!
آلدی مهبوب خانیم:

دئ گؤرک، بو نه سفردی؟
بل لی احمد، بل لی احمد!

پاشا بون دان بیخبردی،
بل لی احمد، بل لی احمد!

آلدی بل لی احمد:
قیزیب چکرم هاشانی،

سن قیلرسان تاماشانی،
بیر موی سایمارام پاشانی،
قمر اوزلو مهبوب خانیم!

مهبوب خانیم دئدی:



دوشمن سن دن قیساس آلر،
میدان آچیب،قیلینج چالر،

آخار قانین گؤل-گؤل اولر،
بل لی احمد، بل لی احمد!

آلدی بل لی احمد:
بل لی احمد ماییل ساچینا،

موشتاقدی اوزده ماچینا،
قارغا لر نئی لر لچینا؟

آل گؤزلو مهبوب خانیم!
آلدی مهبوب خانیم:

مهبوب خانیم قادان آلسین،
عشقین دریاسینا دالسین،

سانیم سنه قوربان اولسون،

بل لی احمد، بل لی احمد.
سؤز تاماما یئتیشدی. اوچو ده آتلندی لر. بل لی احمد مهبوب خانیمی

آلدی ترکینه. ائله آتلری سورمک ایسته ینده قاران لیق دان بیر آدام بیردن
توللندی، توتدو بل لی احمدین آتی نین یویه نین دن. مهبوب خانیم بئله

باخاندا گؤردو عمی سی قیزی شیرین خانیمدی. شیرین خانیم دئدی:
- عمی قیزی، تا آشیق سونون بورا گلن دن بو گونه سن اولن بوتون

ایشلری بیلیرم. او سیرری کی، سن کوراوغلویا دئمه یه گئدیرسن، منیم ده سینم
ائله هامان سیررین خزینه سیدی، من ده سنینله گئدیرم.

تانریتانیماز دئدی:
- مین سن ده توپداغیدانین ترکینه.

توپداغی دان او ساعت علینی اوزادیب شیرین خانیمی دیک گؤتوروب آلدی
ترکینه.

سحر تئزدن گون ائله تزه سه چیخیردی کی، دلی لر اؤزلرینی یئتیردی لر
چنلیبئله. ائله کی، دلی لر، خانیم لر هامی سی ییغیشدی لر، هامی سی گؤروشدولر

قورتاردی لر، اوندان کوراوغلو تانریتانیمازدان سوروشدو:
- یاخشی، روم پاشاسی نین قیزی مهبوب خانیم بون لرین هانسی دیر؟

تانریتانیماز دئدی:
- اودو، او کی بل لی احمدین ترکینده دی، روم پاشاسی نین قیزی مهبوب

خانیمدی. او کی توپداغیدانین ترکینده دی، او دا مهبوب خانیمین عمی سی قیزی
شیرین خانیمدی.

اوندا کوراوغلو دؤندو مهبوب خانیما، دئدی:



- مهبوب خانیم، سیز ایکینیز ده بیزه خوش گلیبسینیز. ایندی بویور
گؤرک او هانسی سیرردی کی، سنی اورا دان بورایا گتیریب؟

مهبوب خانیم قاباقسا باشینی آشاغی سالدی. آنساق باخدی کی، یوخ،
بئله لیکله اولمایاساق. هامی گؤزونو دیکیب اونون آغزینا. ساواب گؤزلییرلر.

اما نه قدر ائله دیسه، اوتاندیغین دان دئیه بیلمه دی. دئیه سن، ائله بیر آز
دا کوراوغلونون واهیمه سی اونو باسمیشدی. شیرین خانیم گؤردو عمی سی قیزی

دانیشا بیلمیر، اوتانیر، دئدی:

- کوراوغلو، روسخت وئرسن، سیرری سنه من دئیرم.
کوراوغلو دئدی:

- روسختدی. دئ!
شیرین خانیم دئدی:

- کوراوغلو، بیزی بورایا گتیرن او سیرردی، هانسی کی نیگار خانیمی
ایستامبول دان، تئل لی خانیمی ارزروم دان، او بیری خانیم لری دا اؤز یئرلرین دن

بورایا گتیریب.
کوراوغلو مسئلنی باشا دوشدو. بیر شیرین خانیما باخدی، بیر ده

مهبوب خانیما باخدی. سوروشدو کی:
- مهبوب خانیم، دوغرودورمو؟

مهبوب خانیم دئدی:
- بلی، دوغرودو.

کوراوغلو اونا ساتاشماق اوچون گوله-گوله دئدی:
- چوخ اسب ائلمیسینیز کی، گلمیسینیز. آنساق آخی بو خانیم لر، ائله

لپ نیگار خانیم اولسون، تئل لی خانیم اولسون، یا او بیری لری اولسون، چنلیبئله
گلیب لر، اما هئچ او سیرری بیزه دئمه ییب لر. ایندی مهبوب خانیم، گلسنه،

او سیرری سن دئیه سن، بیز ده بیلک.
مهبوب خانیم گؤردو کوراوغلو کئچدی زارافاتا. او دا گوله-گوله دئدی:

- کوراوغلو، او ائله بیر سیرردی کی، هامییا دئمک اولماز. او سیرر آنساق بیر
آداما دئیی لر. اونو دا من گلنده یولدا بل لی احمده دئمیشم.

هامی دؤنوب بل لی احمده باخدی. گؤردولر بل لی احمد باشینی سالیب
آشاغی دایانیب.

دوزدو، مهبوب خانیم سؤزو دئدی، اما اؤزو ده پول کیمی
قیپقیرمیزی قیزاردی. کوراوغلو باخدی کی، مهبوب خانیم اوتانیر. اونون اوریینی

آلماق اوچون دؤنوب تانریتانیمازدان سوروشدو:
- تانریتانیماز، بو سؤزه سن نه دئییرسن؟

تانریتانیماز دئدی:



- کوراوغلو، من سؤزومو روم دان چیخاندا دئمیشم.
کوراوغلو سوروشدو:

- نئجه؟
تانریتانیماز دئدی:

- گؤرمورسن، ائله اولین دن مهبوب خانیمی بل لی احمدین، شیرین
خانیمی دا توپداغیدانین ترکینه میندیرمیشم. ایندی بیرجه قالیب نیگار

خانیمین، بیر ده سنین رازیلیغین.
نیگار خانیم ایره لی یئریگیب قیزلرین ایکی سی نین ده اوزون دن اؤپدو،

خوشگلدین ائله دی. سونرا گوله-گوله دئدی:
- اما یامان هارامزادا شئی سیز. سیزین بو سیررینیز منی شوبهه یه

سالمیشدی. سن دئمه، ایشین ایچینده ایش وارمیش.
اوندان اوزون کوراوغلویا توتوب دئدی:

- کوراوغلو، سؤز سنیندی. دی راضی لیغینی وئر!
کوراوغلو دئدی:

- دای من نه دئییم؟ سن کی راضیسان، قورتاردی. ائله بو صحبتده
بیردن دلی مئهتر دلی لرین ایچین دن چیخدی کی:

- یوخ، هله قورتارماییب، هله بیر ایش ده قالیر.
نیگار خانیم سوروشدو:

- دلی مئهتر، او نه ایشدی کی، هله قالیب دئییرسن؟
دلی مئهتر دئدی:

- نیگار خانیم، والله دئمه یه ده اوتانیرام. بیلیرسن، دونن من
قیراتی آپاریردیم سووارماغا. تؤوله نین قاباغیندا آتی میندیم. بیر ده

گؤردوم بیر شئی توللنیب دال دان میندی منیم ترکیمه. اؤزو ده برک-برک
یاپیشدی من دن. اول-اول یامان قورخدوم. سونرا باخدیم کی، ترکیمه

مینن مهبوب خانیمین قاراباشیدی. دئدیم:
- نه ائلییرسن؟ ترکیمه نیه مینیرسن؟

دئدی:
- تانریتانیماز منه دئدی کی، مهبوب خانیمی بل لی احمدین، شیرین

خانیمی دا توپداغیدانین ترکینه میندیرمیشم. دای سن بئله پیادا
قالما. گئت سن ده دلی مئهترین ترکینه مین!

دلی لر، خانیم لر هامی سی گولوشدولر.
کوراوغلو یئددی گون، یئددی گئسه توی ائله ییب مهبوب خانیمی بل لی

احمده، شیرین خانیمی توپداغی دانا، قاراباشی دا دلی مئهتره وئردی.



کوراوغلونون بایزید سفری
ایندی ائشیت، سنه کیم دن دانیشیم، توقاتدا هاسان پاشا دان.

بیز قالمیشدیق او یئرده کی، هاسان پاشا بولو بیی عرضینسانا، کئچل
همزنی ده چنلیبئله یول سالن دان سونرا بیر نامه ده بایازیدده احمد

تاسیرباشییا گؤندرمیشدی.
ائله کی قاسید گلیب بایازیده چیخدی، احمد تاسیرباشی نامنی اوخویوب

گؤردو هاسان پاشا یازیب: «سه نینله چوخ واسیب ایشیم وار. باشینی اورادا ایسلت،
بورادا قیرخدیر».

احمد تاسیرباشی ائله اوراداسا یئرین دن دوروب تؤوله یه گلدی. بیر
یوی رک آت مینیب، دورما گلدیم - اؤزونو هاسان پاشانین یانینا چاتدیردی.

دئ خوش، اون بئش، ایلشدی لر دانیشماغا. هاسان پاشا دئدی:
- احمد تاسیرباشی، سن توسسارلیق ایشینی بئش بارماغین کیمی بیلیرسن.

اؤزو ده ایگید بیر آدامسان. باشیندا یاراق لی-یاساق لی آدام لرین، نؤکرناییبین
دا وار. بودو، سنه دئییرم. ائشیت و آگاه اول! بیر دنه کاروان

کوراوغلونون علین دن قورتاریب بیزیم تورپاغا کئچه بیل میر. هامی سینی توتوب
مال لرینی قارت ائلییر، اؤزلرینی ده اؤلدوردوگونو اؤلدورور، اؤلدورمدیگینی ده
ایکی قوروشا مؤهتاس ائله ییب یول سالیر. ایندی سن گرک گوس لو بیر کاروان

دوزلده سن. گئدیب مال گتیره سن. اونو دا دئییم کی، بونو تاپشیران خوتکار
اؤزودو.

احمد تاسیرباشی بیر آز فیکیرلشدی، او نئجه دئیرلر، اؤلچدو، بیچدی،
گؤتوردو، قویدو، آخیردا راضی اولوب، تداروک گؤرمه یه باشلدی. دئ دوشدو

شهربشهر گزمه یه. بئش گون، اون گون، بیر آی، آلما لی سین آلدی،
باغلما لی سین باغلدی، دوه لری، قاتیرلری چاتدی، یوکونو توتدو، گوس لو بیر

کاروان ایله یول دوشدو. اما گئتممیش دن ایکی دنه چوخبیلمیش،
هارامزادا ایش گؤردو. بو ایشلرین بیری بو اولدو کی، گئتممیش دن قاباق

بایازید پاشاسی خلیل پاشانین یانینا گئتدی. دئدی:
- پاشا ساغ اولسون، من گئدیرم. هله بو یاشا گلمیشم، ایندییه

کیمی منیم کاروانیمی بیر قول دور، قاچاق دسته سی سویا بیلمه ییب. یئددی
آغاس دان یئددی آغاسا بیر قارالتی گؤرسک باخمیشام، سئچمیشم، قول دور،

قاچاق اولدوغونو بیلن کیمی کاروانی گؤتوروب، یولو آزدیرمیشام. ایندی گئنه
ده گئدیرم. ال منه یار اولسا، اینشالله بو دفعه ده کاروانی ساغ-سالمات

گتیره جه یم. اما کی شر دئمه سن، خئییر گلمز. بو دفعه سفریم
قورخولودو. کوروغلونو چوخ هارامزادا دئییرلر. ایشدی ائیهنا، بیردن



توتولسام اوندا بیر قورغو قوروب کوروغلونو بایازیده گؤندره جه یم.
گؤزده-قولقدا اول کی، گلنده اونو توتوب هاسان پاشایا خبر چات دیراسان.

خلیل پاشا احمد تاسیرباشی نین بو تدبیرینه آفرین دئدی.
احمد تاسیرباشی پاشانین یانین دان مورخخس اولوب، ائوینه گلدی. بیر

دنه اؤزو کیمی هارامزادا قارا قولو وار ایدی. اربیستان دان آلیب گتیرمیشدی،
اونو یانینا چاغیریب دئدی:

- ایستییرم سنی ائولندیرم، قوللوق دان آزاد ائله یم، اؤزونه ده
مایا وئریب بیر دوکان آچام. نه دئییرسن؟

قول ییخیلدی احمد تاسیرباشی نین آیاق لرینا. احمد تاسیرباشی دئدی:
- آنساق بو ایشین بیر شرطی وار. اگر او شرطی یئرینه یئتیره بیلسن،

دئدیک لریمی ائله یه جه یم. یوخ، یئتیره بیلمه سن، اؤمرونون آخیریناسان ائله
بئله سه قول اوغلو قولسان.

قول دئدی:
- آغا، سن شرطی دئ؟ هر نه اولسا سانل، باشل یئرینه یئتیرمه یه

هازیرام.
احمد تاسیرباشی دئدی:

- بودو، بیر نئجه گون دن سونرا من سفره گئدیرم. سن گرک ائله
بو گون گئده سن چنلیبئله، قوچ کوراوغلونون یانینا. قورخما، سنه هئچ بیر

شئی ائلمز. دئیه سن کی، بس گلمیسن اونا دلی اولماغا. قالسان اونون

یانیندا. تا او واختا قدر کی، یا من اؤزوم سنه خبر گؤندریب
چاغیرتدیرام، یا دا کی، اؤزوم اورایا گلم. اؤزو ده سنه دئییم کی، بو ایش

قیرخ گون دن آرتیق چکمیسک.
قول راضی اولدو. سحر تئزدن آلما لی سین آلدی، گؤتورمه لی سین گؤتوردو،

پایی-پیادا چنلیبئله طرف یول دوشدو. او نئجه دئیرلر، چکدی چاریغی نین
دابانینی، قیردی یئرین دامارینی، گونه بیر منزیل، آز گئتدی، اوز گئتدی، دره،

تپه دوز گئتدی، گون لرین بیری سینده گلیب چنلیبئله چاتدی. کئشیکچی لر اونو
چنلیبئلین هندورینده گؤروب، توتوب کوراوغلونون یانینا گتیردی لر.

کوراوغلو سوروشدو:
- بالم کیمسن؟ نچیسن؟ هارا دان گلمیسن؟

قول دئدی:
- قوچ کوراوغلو، اربیستان دان گلیرم. قولم. آدیم دا ایمیرزه دی.

سنین آدینی ائشیدیب، گلمیشم سنه دلی اولم.
کوراوغلو بیر اونون بازبوروتونا باخدی. گؤردو قول لو باساق لی یئکپر

بیر آدامدی. بیر بوینو وار کی، ائله بیل کل بوینودو. اؤزو ده قاپقارا دیر. ائله



ایکیسه گؤزلری آغاریر، بیر ده دیش لری. دئدی:
- اوغول، هئچقیلینج-زاد اویناتماغی، آت مینمیی، شئشپر آتماغی

باساریرسانمی؟
قول دئدی:

- یوخ. من ائله همیشه قول اولموشام. اونون-بونون قاپی سیندا
ایشله ییب، دولنمیشام. اؤیردرسیز، اؤیرنرم.

کوراوغلو بئله دؤنوب بیر دلی لره باخدی. گؤردو هامی دؤوره ووروب
اوتوروب. دمیرچیوغ لو دا اوتوروب لپ قولون بؤیرونده. حال ووروب دئدی:

- آیه، وئرین منیم سازیمی!
سازی وئردی لر کوراوغلویا. اوندان اوزون دمیرچیوغ لویا توتوب دئدی:

- آیه، دمیرچیوغ لو!
دمیرچیوغ لو دئدی:

- سان کوراوغلو!
کوراوغلو دئدی:

- سن اونون قول لرینی آل علینه، گؤزلرینی ده تیک گؤزلرینه. من چالیب
اوخویاساغام. باخارسان، اگر منیم سازیم، سسیم، سؤزوم اونا اثر ائله دی،

بیل کی، مرد آدامدی. هالل سود امیب. یوخ، اگر اثر ائلمه دی، بیل کی،
نامرد آدامدی.

دمیرچیوغ لو قولون قول لری نین قاری سینی آلدی علینه، گؤزلرینی ده تیکدی
گؤزلرینه. کوراوغلو سازی باسدی دؤشونه. باشلدی، گؤرک نه دئدی:

سؤیله گؤروم عرب اوغلو،
سانین دان کوسدوگون وارمی؟!

دوست یولوندا بو دونیادا
باشین دان کئچدیگین وارمی؟!

خان ائیواز اوتورموشدو کوراوغلونون یانیندا، کوراوغلو دؤنوب بیر اونا
باخدی. اوندان اوزون قول توتوب، آلدی سؤزون او بیری خانه سینی، دئدی:

ائیوازیم اون بئش یاشیندا،
ایگیددی ار ساواشیندا.
اوسا داغ لرین باشیندا

یئل تکی اسدیگین وارمی؟
ائیوازیم خراس آلندا،

حلبه تالن سالندا،
دوشمن چوخ، سن تک اولندا
هیرسلنیب سوشدوغون وارمی؟



میداندا آچیب ساواشی،
دوز ائیله ییب داغی، داشی،

قانچیرغا دان قان لی باشی
دؤیوشده آسدیغین وارمی؟

دوروب اسل آیاغیندا،
مرد ایگیدین دایاغیندا،
نامرد دوشمن قاباغیندا

دیکسینیب چاشدیغین وارمی؟
کوراوغلویام، آلمام دئیین،
چیخاردارام اولماز اویون،

بیرقیلینجا یئددی بویون
ائندیریب کسدیگین وارمی؟

سؤز تامام اولدو. دمیرچیوغ لو دئدی:
- کوراوغلو، سؤزلری نین میس لی-برابری یوخدو. اوزسیز سؤزدو. اما

سن دئین سیفت دن بو آدامدا اثر یوخدو.
کوراوغلو دئدی:

- اوغول، منیم کی نه سازیم، نه سسیم، نه سؤزوم سنی اثر ائلمه دی،
سن دن کوراوغلو دلی سی اولماز. اما من نامرد دئییلم. اتییم دن

توتان علی کسمرم. قال، یئ، ایچ، دولن! اؤزو ده دلی لرله گز، اوتور، دور،
مشق ائله! اؤیرنرسن، اؤیرنرسن، اؤیرنه بیلمه سن ده کی هئچ.

قول بو قالماقل قالدی چنلیبئلده. ایندی بو بورادا قالماقدا اولسون،
سنه کیم دن دئییم، احمد تاسیرباشی دان.

گون او گون اولدو کی، احمد تاسیرباشی قفله-قاتیرل گلیب چیخدی
چنلیبئلین اون بئش، ایگیرمی آغاس لیغینا. هئی ووردو، کاروان ایلندی. اؤزو
سرکارینی، ساربانینی، بیر ده نؤکرلری نین گؤزه گلن ایگیدلرینی گؤتوروب

چیخدی بیر اوسا تپه نین باشینا. ساغ علینی کؤلگه لیک ائله ییب قویدو گؤزلری نین
اوستونه. دقت ائله ییب چنلیبئلین قاراول خاناسیندا کئشیکچی لری گؤردو. اونلری

یانین داکی آدام لرا گؤستریب دئدی:
- گؤرورسونوزمو؟ کوراوغلونون کئشیکچی لری یولو ماریتداییب لر.

یانین داکی آدام لر هر نه قدر باخدی لر، هر نه قدر دقت
ائتدی لرسه، هئچ بیر شئی گؤره بیلمه دی لر. احمد تاسیرباشی لووغا-لووغا دئدی:

- سیز گؤره بیلمزسینیز. اما منیم گؤزوم دن قوش قوش لوغو ایله



یایینا بیلمز.
دئییرلر کی، احمد تاسیرباشی نین گؤزلری دوغرودان دا چوخ ایشیق لی ایمیش.

آناسی اونو لپ کؤرپلیگینده همیشه خالی-خالچا اوستونده گزدیریبمیش. آیاغی
قورو یئره دیمییبمیش. اودو کی گؤزلری پیشیک گؤزو کیمی آلی سی ایمیش.

ساربان دئدی:
- ایندی کی دئییرسن کئشیکچی لر اورادادی، اوندا دای - بیز هارایا گئدیریک؟

یا هله گؤزلیک، یا دا قاییداق، چیخاق گئدک.
احمد تاسیرباشی دئدی:

- یوخ، سیز بیلمیرسینیز. من کوراوغلونون خاسیتینی بیلیرم. اونون
بئله بیر خاسیتی وار کی، کنار یئرلردن گلن کاروان لری سویمور. ائله

بیرجه خراس آلیب بوراخیر. اما وای گئری دؤنن کاروان لرین حالینا. بیر
قوروشا مؤهتاس ائلممیش بوراخمیر. ایندی بیزیم ده اصیل بلمیز قایی دان

باشدادی. ایندی بیزه هئچ بیر زاوال یوخدو. اؤهد ائله سه، بیر آز مال دان-پول دان
آلیب اؤتورسک. قایی دان باش دان دا کی قورخمایین. بو گؤز کی منده وار. یوز

دنه کوراوغلو اول گئنه ده قویروق اله وئرمرم.
غرض، احمد تاسیرباشی تپه دن دوشدو، های ووردو، کاروان تزه دن

قالخیب یول دوشدو.
ایندی کاروان چنلیبئل یولو ایله گلمکده اولسون، احمد تاسیرباشی دا

کاروانین قاباغیندا، ائشیت، سنه کیم دن دئییم، چنلیبئل دن.
سن دئمه کئشیکچی لر ده احمد تاسیرباشی نین کاروانینی گؤروبموش لر.

تئز گلیب اهوالتی کوراوغلویا خبر وئردی لر. کوراوغلو چاغیردی دلی حسنی
کی:

- اوشاق لردان گؤتور، گئت او تاسیرله حاق-حسابی چک!
دلی حسن دئدی:

- کوراوغلو، سؤزون بیر آز ایکیباش لیدی. نه سور حاق-حساب چکیم؟ پولل
حاق-حساب چکیم، یوخسا میسریقیلینجل؟

کوراوغلو سوروشدو:
- کاروان گلن کارواندی، یا گئدن کارواندی؟

دلی حسن دئدی:
- گلن کارواندی.
کوراوغلو دئدی:

- سن حاق-حسابینی پول ایله چک! باس-خراس آل، بوراخ گئتسین. او بیری
حاق-حسابی من اؤزوم قایی دان باش اونونل چکرم.

دلی حسن «باش اوست» دئییب های ووردو، دلی لردن بیر نئچه سی



آتلندی. گلیب کسدی لر یولون اوستونو. ائله کی احمد تاسیرباشی نین کاروانی
گلیب چاتدی، دلی لر پوسقودان چیخیب کسدی لر باش لری نین اوستونو. آلدی دلی

حسن دئدی:
یاخشیسا دوشدون علیمه،

خوسا، تئز منه خراس وئر!
آند گتیرمیشم دیلیمه،

خوسا، تئز منه خراس وئر!
ایلن، بیر قولق آس سؤزه،

سوروب قفلن، گئتمه دوزه،
ایندی سنه ووررام نیزه،

خوسا، تئز منه خراس وئر!
یوخسا تانیمادین منی؟

قیررام حلبی، یمنی،
وورارام اؤلدوررم سنی،

خوسا، تئز منه خراس وئر!
داغیدیب آللم پولونو،

سویارام دؤولت، مالینی،

کسرم سنین یولونو،
خوسا، تئز منه خراس وئر!

دلی حسن گلدی دیله،
میسریقیلینج آلدی اله.

آپارارام چنلیبئله،
خوسا، تئز منه خراس وئر!

سؤز تاماما یئتدی. دلی حسن دئدی:
- تاسیرباشی، یوخسا منی تانیمیرسان؟
احمد تاسیرباشی دؤش باسیب دئدی:

- نیه تانیمیرام؟ سن چنلیبئل لی قوچ کوراوغلونون سرکاری دلی
حسنسن. مال دا، پول دا، قتله ده، قاتیر دا، نؤکر ده هامی سی قورباندی

سنه.
دلی حسن دئدی:

- او یاغ لی دیلی ساخل، بازاردا سنه لزیم اولر. خراسی وئر، کئچ گئت!
احمد تاسیرباشی امر ائله دی، سرکار دلی حسنه هر نه کی، ایستییردی

وئردی. اونلر دؤنوب چنلیبئله گلدی لر، کاروان دا یول آلیب قافین بو بیری
تایینا آددادی.



بلی، احمد تاسیرباشی باشلدی خیریدا. او شهر سنین، بو کند
منیم، بازار آچدی، سؤودا قوردو، گتیردیگی مال لرین هامی سینی ساتدی. هاسان

پاشانین تاپشیردیغی مال لری آلیب، تزه دن قفله-قاتیری یوکله ییب دوز قیرخ
گون دن سونرا یول دوشدو. گلیب چنلیبئلین دوز اون بئش آغاسلیغیندا بیر

تپه نین دیبینده منزیل ائله دی. آدام لرینی باشینا ییغیب دئدی:
̀ رکه بوردادی. یا کوراوغلویا وئرن ال، یا منه. - ایندی اصیل م

گؤرک ایندی کیم کیمه دوو گلسک.
یئنه ده چیخدی تپه نین باشینا، ساغ علینی کؤلگه لیک ائله ییب قویدو

گؤزلری نین اوستونه، باشلدی چنلیبئلین قاراول خانا لرینا باخماغا.

بون لر بورادا باخماقدا اولسون لر، ایندی سنه کیم دن دئییم،
کوراوغلودان.

کوراوغلو بیلیردی کی، احمد تاسیرباشی قاییداساق. اؤزونون ده نئجه
چوخبیلمیش اولدوغونو بیلیردی. گؤزلری نین ایشیغینا دا بلد ایدی. اودو کی، اؤزو

باشلدی اونون یولونو گؤزلمه یه. دئ بئش گون، اون گون، اون بئش گون، آخیردا
گون گلیب او گون اولدو کی، احمد تاسیرباشی کاروانل گلیب چنلیبئلین اون بئش

آغاس لیغینا چاتدی.
احمد تاسیرباشی کاروانی ایله ییب تپه نین باشینا چیخاندا کوراوغلو

آغ قایادا، قاراول خانادا ایدی. دوروب یول لرا باخیردی. گؤردو کی، بلی، کاروان
گلدی، دوشدو. آنساق چوخ اوزاق ایدی دئیین لپ عمل لی سئچه بیلمه دی کی، گؤرسون

احمد تاسیرباشی نین کاروانیدی، یاینکی باشقا کارواندی. بو طرف دن احمد
تاسیرباشی دا باخیب قایانین باشیندا کوروغلونو گؤردو. آنساق چوخ اوزاق

اولدوغونا گؤره یاخشی سئچه بیلمه دی. های ووردو آدام لرینا کی:
- قفله-قاتیری چکین، تئز گئری قاییداق. دئیه سن، قاراول خانادا

آدام وار. ال-آیاق ائلیین کی، یوخسا بو ساعت اوستوموزو آلرلر.
بیر سو ایچیم ساعتدا کاروان قاتارلنیب گئری دؤندو. کوراوغلو بیلدی کی،

کاروان احمد تاسیرباشی نین کاروانیدی. اؤزو ده اونو قایادا گؤروب، اودو کی،
قورخودان دؤنوب قاچیر. تئز اؤزو یئره سیندی، یاپینسینی قایا دان دره یه

توللدی. دالینسا دا بیر سرنیس قاتیق آتدی.
احمد تاسیرباشی هله تپه دن دوشممیشدی. باخدی کی، قایانین

باشین دان بیر قارا شئی قالخیب دره یه طرف ائندی. دالینسا دا بیر آغ شئی
دوشدو. های ووروب، کاروانی ایله دی. دئدی:

- قورخمایین! گؤزلریم منی آلدادیب. قایا داکی آدام دئییلمیش.
قاراقوشموش. زیل آتیب اوچوب گئتدی.

کاروان ایلندی. کوراوغلو دا کی گیزلنیب. سرکار احمد تاسیرباشی دان



سوروشدو:
- ایندی نه دئییرسن؟ دوشک؟ یا گئدک؟

احمد تاسیرباشی دئدی:

- نئجه کی ی`نی دوشک؟ قاراول خانادا آدام اولسایدی او قوش اورایا
قونا بیلمزدی. بو ساعت چنلیبئلده آدام یوخدو. گئنه گؤره سن هارایا

چاپقینا گئدیب لر. تئز اولون، سورون کاروانی، کئچک گئدک.
بلی، کاروان تزه دن یول باشلدی. ایندی کاروان گلمکده اولسون،

گؤرک کوراوغلو نه ائله دی؟ کوراوغلو ائله کی آرخایینلشدی کی، کاروان گلیر،
یاواشسا قایا دان دوشدو، قیراتی مینیب باشلدی گؤزلمه یه. او قدر گؤزله دی

کی، کاروان گلیب چنلیبئلین یانینا چاتدی. کوراوغلو بیردن پوسقودان چیخدی.
ایلدیریم کیمی شیغیییب کاروانین باشی نین اوستونو آلدی. کاروان اهلی بیر-بیرینه

دیدی. بیر چاخناشما دوشدو کی، گل گؤره سن. کوراوغلو بیر همله ده احمد
تاسیرباشی نین قاباغینا گلیب دئدی:

آغیر هالی لر دؤش لرم،
تؤک مالینی، گئت بزیرگان!..

چوخ بئله فئل لر ایشلرم.
تؤک مالینی، گئت بزیرگان!..

علیم دن گلرسن سانا،
میسریقیلینج سیغمیر قینا.
چکسم بویانارسان قانا،

تؤک مالینی، گئت بزیرگان!..
سنسن احمد تاسیرباشی،

تؤکدوررم دیدن دن یاشی،
باشلمامیش تر ساواشی،

تؤک مالینی، گئت بزیرگان!..
قایا باشیندا دورورام،

موخننت بوینون بورارام،
سنه بیر امود وورارام،

تؤک مالینی، گئت بزیرگان!..
کوراوغلویام، بیر آسلنام،

قیلینج دئییلم پاس لنام.
چتین دینسه لم، یاس لنام،



تؤک مالینی، گئت بزیرگان!..
احمد تاسیرباشی گؤردو ایش ایشدن کئچیب. تزه دن کوراوغلو بونا مال

وئره سی دئییل. اؤزلرینی ده ائله پیس یئرده بندرگاها سالیب کی، داوا ائلمک
فیکرینه دوشسه، هامی سی قیریلساق. هیله نیقابین اوزونه چکیب دئدی:

- کور اولسون منیم آنام. اوشاق لیقدا بیر دفعه منی آیاقیالین کیلیم
اوستونده گزدیریب. اودو کی، گؤزوم بیر آز ایشیق دان دوشوب. یوخسا او
اولماسایدی یاپینسینی قاراقوش دان سئچردیم. ایندی قوچ کوراوغلو، کئچنه

گذشت دئیرلر. اولساغا چاره یوخدو. سن منه دوو گلدین. آنساق بو
کاروان توقات پاشاسی هاسان پاشانین کاروانیدی. دای بون دان سونرا من

اونون اوزونه چیخا بیلمرم. ایندی کی، مال لری آپاریرسان، ائله اؤزوموزو ده
آپار. سنین یانیندا قالق. خئیریمیزدن ساوایی زرریمیز دیمز.

کوراوغلو دئدی:
- مال لری آپارماغا آپاراساغام. نه قدر کی، من ساغام قافین

بو اوزون دن او اوزونه گرک بیر آرشین بئز ده گئتمه یه. او کی قالدی سیزی
چنلیبئله آپارماغا. من مردم. قوناق کی وار منیم عزیزیم، ایکی

گؤزومدو. دوشون قاباغیما!
احمد تاسیرباشی قتله-قاتیری دا، نؤکر-ناییبی ده گؤتوروب دوشدو

کوراوغلونون قاباغینا. بیرباش گلدی لر چنلیبئله.
بلی، یئتیشدی لر. دلی لر هامی سی ییغیشدی. ایشدن اهوال-پورسان اولندا
احمد تاسیرباشی اؤزو کوراوغلونون نئجه فند گلیب، اونلری آلداتماغینا

آفرین دئدی. کوراوغلو اوزونو احمد تاسیرباشییا توتوب دئدی:

- احمد تاسیرباشی، ایندی سیز منیم قوناغیم سیز. دئیین گؤروم،
کؤنلونوز نه ایستییر، حاضر ائلت دیریم. اوندا گؤررسینیز کی، هاسان پاشانین

مس لی سی یاخشی اولور، یا کوراوغلونون.
احمد تاسیرباشییا دا ائله بو لزیم ایدی. دئدی:

- کوراوغلو، اگر بیزه یاخشی حؤرمت ائلمک ایستییرسنسه بایازید
یازی سیندا یاخشی سئیران لر اولور. گؤندر، اونلردان ووروب گتیرسین لر، بیزه

سئیران کابابی وئر!
کوراوغلو دئدی:

- احمد تاسیرباشی، من ائله بیلدیم کی، سن من دن چوخ قیمت لی بیر
شئی ایستیسکسن. سئیران کابابی ندی کی؟ بو چوخ آسان ایشدی. سیزه سئیران

کابابی وئرمک منه بورس اولسون.
کوراوغلو بئله دئسک ائیواز یئریدی ایره لییه کی:

- کوراوغلو، ایزین وئر، قوناق لریمیزا سئیران اتی گتیرمه یه من



گئدیم.
کوراوغلو ایزین وئریب دئدی:

- یاخشی. هالیپوزانل توخماقوورانی دا اؤزونه یولداش گؤتور، گئت!
آنساق تئز گل!

ائیواز تئز یاراقلندی، یاساقلندی. هالیپوزانل توخماقوورانی دا
یانینا گؤتوروب گئتمک ایسته ینده دلی لر، خانیم لر یئربئیئردن

تؤکولدولر کوراوغلونون اوستونه کی:
«سن سئیران اتین دن اؤترو بون لری نیه بایازید کیمی اوزاق سفره

گؤندریرسن؟ گئدرلر، باش لرینا بیر ایش-زاد گلر». دلی لر بئله دئینده
کوراوغلو آیاغا دوروب دئدی:

- کوراوغلو سؤزو بیر دفعه دئیر. اونلر گئتمه سه لر اؤزوم گئده جه یم.
من قوناغا وئردیگیم سؤزدن دؤنمرم.

دلی لر ده، خانیم لر دا گؤردولر یوخ، کوروغلونو سؤزون دن
دؤندرمک اولمایاساق. بیر ده کی، سؤز وئریب قورتاریب. بون دان سونرا هئچ
دؤندرمک ده یاخشی دوشمز. چار-ناچار راضی اولدولر. ائیوازگیل آتلری

میننده کوراوغلو آلدی سازی. دئدی:

ائیواز، آتی یاخشی ساخل،
دؤشدو بایازید یول لری.

یول لر آیری سینی یوخل،
بئشدی بایازید یول لری.
هالیپوزان قول لر بوکر.

توخماقووران قهرین چکر.
عرب آت نال-میخین تؤکر،

داشدی بایازید یول لری.
بایازید خوش منزره دی،

تولک، ترلنا بره دی،
قایادی، داغدی، دره دی،
قاشدی بایازید یول لری.

ایسترم ار باغری یاران،
قان لی میدان لردا دوران،

دومان، چووغون، سویوب، بوران
قیشدی بایازید یول لری.

کوراوغلویام، هووور، هووور،
آچما قان لی یارام سویور.



نامرد قاچیر، سومرد قووور،
لئشدی بایازید یول لری.

خان ائیواز، هالیپوزان، توخماقووران کوراوغلو ایله، دلی لرله،
خانیم لرل گؤروشوب آتلرینی میندی لر. یول باشلماق ایسته ینده نیگار خانیم

دئدی:

- ائیواز، دئ گؤروم، سیزی نه واختا گؤزلیک؟ نئچه گونه گلرسیز؟
ائیواز دئدی:

- بو گون یولدا، ساباه اوودا، بیری سی گون آخشام اینشاالله بورداییق.
بونو دئییب آتلری سوردولر. بایازیده طرف یول باشلدی لر. او نئجه

دئیرلر آشیریم آشدی لر، کئچیریم کئچدی لر، آخشام اوستو اؤزلرینی بایازید
کؤوشه نینه یئتیردی لر. باخدی لر کی قاران لیق قوووشور. دوشوب آتلری یانسیدار

ائله ییب اوتا بوراخدی لر، اؤزلری ده بیر بالسا چمن لیکده باش لری نین آلتینی دیک
ائله ییب یاتدی لر کی، سحر تئزدن دوروب اووا باشلسین لر. آتلر اوتلماقدا

اولسون لر، بون لر دا یوخلماقدا، سنه کیم دن دئییم، کیم دن دئییم،
احمد تاسیرباشی دان.

احمد تاسیرباشی گئسنی آرایا سالیب، اؤزونو وئردی قولون یانینا. بیر
طرفه چکیب دئدی:

- دئ گؤروم، اهدینه وفا لیسان، یا یوخ؟
قول دئدی:

- منیم سؤزوم سؤزدو، آغا! بو نئچه مدتده سنی گؤزلمیشم.
احمد تاسیرباشی دئدی:

- سحره یاخین گرک بیر آت اوغورلییب دوشه سن یول. هر نئجه اولسا،
اؤزونو یئتیره سن توقاتدا هاسان پاشایا. بیزیم توتولماغیمیزی دا اونا

خبر وئره سن، ائیوازگیلین بایازیده گئتدیگینی ده. اما گرک ائله گئده سن
کی، بیر آدام سنی گؤرمه یه. یوخسا بیلسه لر کی، سنی من گؤندرمیشم،

منیم بورادا دریمه سامان تپرلر.
سؤزونو دئییب، احمد تاسیرباشی یئنه ده قاییتدی اؤز یئرینه. قول او

قدر گؤزله دی کی، گئسه لپ کئچدی. دوروب اؤزونو وئردی یاغی قوروغونا. عرب
آتی توتوب میندی، بیر باش توقات سنسن دئییب یول دوشدو.

ایندی ائشیت، سنه دئییم بایازید پاشاسی خلیل پاشا دان. ائله کی خلیل پاشا
گؤردو احمد تاسیرباشی نین وئردیگی و`ده دن کئچدی، بیلدی کی، اونون باشیندا

بیر ایش وار. او ساعت احمد تاسیرباشی نین دئدیگی سؤزلر دوشدو اونون یادینا. او
گون دن بوتون یول لرا، بندلره، یازی لرا، کؤوشن لره آدام لر قویدو کی،

«گؤزده-قولقدا اولون. گرک بو یاخین لردا کوراوغلو بو طرف لره گله. کیم



اونو گؤروب خبرینی منه گتیرسه، اونو دونیا مالین دان قنی ائلیسیم».
اؤزو ده اللتی تداروک گؤروب، قوشون-زاد حاضرلدی.

غرض، آز کئچدی بیلمیرم، چوخ کئچدی بیلمیرم، بیر گون سحر
تئزدن کئشیکچی لردن بیری گلدی کی:

- پاشا ساغ اولسون؟ دئیه سن او آدام لر کی، سن دئییردین، گلیب
چیخیب لر.

خلیل پاشا قورخودان بیر بوی آتلندی. سوروشدو:
- اده، نئجه آدام لر؟ بیر عمل لی-عمل لی دانیش گؤروم، نه دئییرسن؟

کئشیکچی دئدی:
- والله، پاشا ساغ اولسون، کؤوشنده اوچ نابلد آدام وار. هئچ

بیزیم یئرلرین آدامینا اوخشامیرلر. ائله دیرلر کی، هره سی بیر کل بویدا.
سحردن کؤوشنده سئیران اوولییرلر.

خلیل پاشا او ساعت قوشون بؤیوگونو چاغیردی کی:
- اؤیرن، گؤر او آدام لر کیمدی لر؟

تئز آدام گؤندردی لر، بلدچی سالدی لر، ال آلتین دان اؤیرندی لر کی،
یوخ کوراوغلو دئییل، اما کوراوغلونون دلی لرین دن دیرلر. اؤزو ده بیری

کوراوغلونون اوغلو ائیوازدی. خلیل پاشانین کئفی آچیلدی. او ساعت امر ائله دی
پهلیوان لر، سرکرده لر هامی سی ییغیلسین. مسلیس آچیب باشلدی لر مشورته.

آخیردا چوخ گؤتور-قوی دان سونرا هامی سی بئله دئدی لر کی: بس، اگر بیز
کؤوشنده داوا باشلساق، اونلری توتا بیلمیسییک. قیردیق لرینی قیریب،

اؤلدوردوک لرینی اؤلدوروب، اؤزلری ده قاچیب الدن چیخاساق لر. خلیل پاشا دئدی:
- یاخشی سی بودو کی، قاراباقارا دال لرینسا گؤز قویوب گؤزلیک،
گؤرک آخیردا نه ائلیسک لر. اگر شهره گلدی لر، نه یاخشی. شهرده

توتماق آسان اولر. یوخ اگر ائله اورا دان گئرییه دؤنمک ایسته سه لر، دای اوندا
آیری الس یوخدو. باشلریق داوایا. یا اونلرا وئرن ال، یا بیزه.

بو طرف دن ده دلی لر ایشدن بیخبر سئیران اوول ییردی لر. دئ بیر
سئیران ووردولر، بئش سئیران ووردولر، باخدی لر کی قاران لیق قوووشور. ائیواز

دئدی:

- گلین گئسنی بورادا کئچی رک. سحر تئزدن دوروب بیر نئچه سینی ده
ووروب، آخشام اؤزوموزو چنلیبئله چاتدیراریق.

دلی لر ائیوازین فیکرینی بیندی لر. سئیران لری دا، آتلری دا گؤتوروب
بولق باشینا گلدی لر. آتلری یئنه ده یانسیدار ائله ییب اوتا بوراخدی لر، اؤزلری



ده بیر آز کاباب بیشیریب یئدی لر، سرین سودان ایچدی لر، توققانین آلتین برکیدیب
اوزاندی لر.

خلیل پاشایا دا ائله بو لزیم ایدی. قوشونا حؤکم ائله دی کی:
- گؤزلیین، ائله کی یوخویا گئتدی لر، اوچونو ده توتوب ال-آیاق لرینی

باغلیین!
بلی، بیر ساعت گؤزله دی لر، ایکی ساعت گؤزله دی لر، دلی لرین سس-سمیری

کسیلدی. خلیل پاشا پهلیوان لردان بیر نئچه سینی آییریب دئدی:
- ایندی میدان سیزیندی. یئریگین! اما ائله گئدین کی، اویانماسین لر.

پهلیوان لر پوسقودان چیخیب، یاواش-یاواش آیاق آلدی لر دلی لره طرف.
ایندی ائشیت، سنه دئییم کیم دن. هالیپوزان دان.

هالیپوزان چوخ احتیاط لی آدام ایدی. اؤزو ده ائله ساییق یاتاردی کی، لپ
سرچه کیمی. بالسا شیققیلتی اولدو، اویاناردی. بیر ده بیر هنیرتییه گؤزلرینی

آچدی. گؤردو کی، قاران لیقدا، بودو، بیر نئچه آدام سینه-سینه گلیر. تئز
دومسوکله ییب یولداش لرینی اویاتدی کی:

- اوشاق لر دورون! اوستوموزه دوشمن گلیر.
دلی لر اویاندی لر. اما هئچ بیری سی یئرین دن ترپنمه دی. گؤزله دی لر

کی، گؤرسون لر گلن لر کیم دیرلر، نه ائلیسک لر؟
بلی، پهلیوان لر گلیب لپ یاخینلشدی لر. ائله اللرین دکی ایپلری

حاضرلییب اونلرین اوستونه آتیلماق ایسته ینده دلیله یئردن قالخدی لر. میسری
قیلینس لر چکیلدی. بیرینسی دسته پهلیوان لردان بیر باش قالدی، بیر ده لئش. خلیل
پاشا ایشی بئله گؤروب، حؤکم ائله دی قوشون یئریدی. دلی لر تئز آتلری میندی لر.

اؤزلرینی ووردولر قوشونا. دئییرلر کی، دلی لر دوز سحرین اؤزونه سن داوا
ائله دی لر. بیر گونده نه قدر سئیران وورموشدولرسا دؤرد، بئش او قدر خلیل

پاشانین قوشونون دان قیردی لر. سحر آچیلندا خلیل پاشا گؤردو بئله لیکله بیر

کار هاسیل اولمایاساق. بون لر قوشونو قیریب ترک ائلیسک لر. اؤزلری ده کی اله
کئچمیسک لر. قوشون بؤیوک لرینی چاغیریب حؤکم ائله دی کی:

- آتلرینی وورون، پیادا قالسین لر.
قوشون بؤیوک لری هر طرف دن دؤشندی لر آتلرین اوستونه. آت ها آت،

آخیردا کی آتلرین اوچونو ده ووردولر. دلی لر قالدی لر پیادا. خلیل پاشانین
قوشونو هر طرف دن شالغام ائله ییب، اونلری آراکسمه یه سالیب تکله دی.

شیرین داوادا ائیوازین آیاغی ایلیشیب اوزو قوی لو ییخیلدی. دای یانیندا
یولداش یوخدو کی، باشی نین اوستونو کسدیریب قوروسون. دوشمن هر طرف دن

تؤکولدو. توتوب اللرینی باغلدی لر. هالیپوزانل توخماقوورانین ائیوازی
توتولموش گؤرنده اللری بوشالدی. ائله بیله-بیله دوشمنه تسلیم اولدولر.



خلیل پاشا حؤکم ائله دی، اوچونون ده آیاغینا کونده ووروب، زین دانا سایدی لر.
قاپییا دا یوز یاراق لی-یاساق لی کئشیکچی قویدولر. اوندان خلیل پاشا گؤتوروب

توقاتدا هاسان پاشایا بیر نامه گؤندردی کی: «کوراوغلونون اوچ دلی سینی
توتموشام. دورما گل!».

قاسید نامنی آپارماقدا اولسون، دلی لر زین داندا یاتماقدا، سنه
کیم دن دئییم، نیگار خانیم دان.

نیگار خانیم و`ده گونو آخشاماسان گؤزله دی، ائیوازگیل گلیب
چیخمادی لر. نیگار دؤندو بالسینی ایتیرمیش مارال. چنلیبئ لی گؤتوردو باشینا.

دلی لر، خانیم لر ییغیلدی لر. دلیل-دلییل، آخیردا بیر تهر ساکیتلشدیردی لر
کی: «سهره سن گؤزلیک، گلمه سه لر دال لرینسا گئدریک». گئسه دؤندو اولدو

بیر سهننم. او نئجه دئیرلر، ایلن ووران یاتدی، چایان ووران یاتدی، نیگار
خانیم یاتا بیلمه دی. ائله گؤزونو یومساق اوشاق لر گلیب دوردو گؤزونون

قاباغیندا. غرض، فیکیر، خیال، گئسه نین بیر عالمینده یوخو اونو آپاردی. ائله
گؤزلرینی تزه سه یومموشدو، گؤردو قان دان بیر دریادی، هالیپوزان،
توخماقووران، ائیواز دا بو دریانین ایچینده. اما ائیواز ائله آز قالیر کی،

باتسین. نیگار دلی کیمی یئرین دن سیچراییب اؤزونو سالدی کوراوغلونون اوستونه.
آلدی، گؤرک نه دئدی:

وئردیگی و`ده دن کئچدی،

گلمه دی، ائیواز گلمه دی.
یاغی لر قانینی ایچدی،

گلمه دی، ائیواز گلمه دی.
چنلیبئلین اوباسیندا،

کؤنلوم خان ائیواز یاسیندا،
چالخانیر قان دریاسیندا،

گلمه دی، ائیواز گلمه دی.
دوشموشدون بوغاز لووونا،

یوللدین سئیران اووونا،
قوربانام ائیواز بویونا،

گلمه دی، ائیواز گلمه دی.
سردار اؤلمه، الم یاتار،

موخننت مقصده چاتار،
چنلیبئلیم یاسا باتار،

گلمه دی، ائیواز گلمه دی.
ائیوازی یوللدین شاما،



قیلینجین دان قان لر داما،
و`ده وئرمیشدی آخشاما،
گلمه دی، ائیواز گلمه دی.

بایازید قیراغی سازدی،
گؤل لرینده اؤردک-قازدی،

دوشمن چوخدو، اونلر-آزدی،
گلمه دی، ائیواز گلمه دی..

ائیوازا بسلدیم گول لر،
اؤتوشمز شئیدا بولبول لر،

آی نیگار، باشینا کول لر!..

گلمه دی، ائیواز گلمه دی.
نیگارین آغلماغی کوروغلونو سوش دوردو. آلدی، اونون ساوابیندا

گؤرک نه دئدی:
اورییمی ائله ییب قان،

آغلما، نیگار، آغلما!..
اولوم گؤزلرینه قوربان،
آغلما، نیگار، آغلما!..
ایگید اولن سفا چکر،

دوست یولوندا قانین تؤکر،
آغلماغین باغریم سؤکر،

آغلما، نیگار، آغلما!..
غم لی کؤنول دمه گلمز،

دردی اولن آغلر، گولمز.
قورخاق لر ار قدری بیلمز.

آغلما، نیگار، آغلما!..
دلی لریم گلر سوشا،

موخننت ائیلر تاماشا،
قان قوجاساق خلیل پاشا،

آغلما، نیگار، آغلما!..
میداندا ن`ره چکرم،

گؤی دن اود-آلوو تؤکرم،
داغ لر، قایا لر سؤکرم،



آغلما، نیگار، آغلما!..
قیزیب سوشمامیشام هله،
سیدایل قوماش اؤلچوله،

اسیر گله چنلیبئله
آغلما، نیگار، آغلما!..

کوراوغلویام ار گؤتوررم،
من بایازیده یئتیررم،

ائیوازی آلر، گتیررم،
آغلما، نیگار، آغلما!..

سؤز تاماما یئتیشدی. کوراوغلو های ووردو دلی حسنی چاغیریب حؤکم
ائله دی کی:

- ائیوازین، هالیپوزانین، توخماقوورانین دسته لری آتلنسین لر. هر
دسته اؤز سرکرده سی نین دالینسا گئدسک.

اوندان دؤنوب دلی مئهتره دئدی کی، قیراتی یهرله ییب گتیرسین.
بیر سو ایچیم ساعتدا دلی لر توپلندی. کوراوغلو اوزون دلی لره توتوب

آلدی:
قوچ دلی لر، قولق آسین!

گئدن لر آخی گلمه دی.
گلین دولق آت بئلینه،
گئدن لر آخی گلمه دی.

قیشا دؤندو گؤزل یازیم،
ساناسان کی سیندی سازیم،

من بو دردی هارا یازیم؟
گئدن لر آخی گلمه دی.

قان لی فلک نئجه قییدی،
کوراوغلونون قددین ایدی.
قاری دوشمن گئنه چکدی

سینمه داغی، گلمه دی.
سؤز ائله تزه سه تاماما یئتیشمیشدی، بیر ده دلی مئهتر باشی لوو لو

قاییتدی کی:
- نه اوتوروب سوز؟ بس، عرب آت آتلرین ایچری سینده یوخدو.

چنلیبئل دیدی بیر-بیرینه. هر یئری آختاردی لر. آت تاپیلمادی کی،
تاپیلمادی. کوراوغلو های ووردو کی، یوخلیین گؤرون، کیم یوخدو.

بیر آندا هر سرکرده اؤز دسته سینی یوخلدی. تاسیرلر یوخلندی،



نؤکر-ناییب یوخلندی، دلی حسن باخدی کی، اربیستان دان گلن قول یوخدو.
کوراوغلو هئچ بیر کلمه ده کسمه دی. گئتدی فیکره. آز فیکیرلشدی، چوخ

فیکیرلشدی، چاغیردی دلی حسنی.
دئدی:

- من گلینسه احمد تاسیرباشی نین اللرینه، آیاق لرینا زنسیر ووروب
زین دانا سالرسان.

احمد تاسیرباشی آددیمی نین بیرینی قاباغا قویوب دئدی:
- کوراوغلو، سیزده قوناغا بئلمی حؤرمت ائلییرلر؟

کوراوغلو دئدی:
- اینسیمه! اینشاالله قول تاپیلن دان سونرا هامی سی نین اوزینی

چیخارداریق.
اوندان دمیرچیوغلونو چاغیریب دئدی:

- گورسووغ لو مممدله تانریتانیمازی دا یانینسا گؤتور، گل!

بلی، دلی لر آتلندی. دمیرچیوغ لو، کوراوغلو، مممد، تانریتانیماز
دا آتلنیب حاضر دایاندی لر. بو طرف دن ده دلی مئهتر قیراتی ایپچین

یهرله ییب چکدی اورتایا. کوراوغلو هر شئیی حاضر گؤرنده کوسا سفره دئدی:
- بیرباش بایازیده گلرسینیز. من سیزی اورادا گؤزله یه جه یم.

اوندان دؤنوب دمیرچیوغلوگیله دئدی:
بیر قول قاچیرمیشام اربیستانا،

آرایین، آختارین، تاپین، گتیرین!
اگر گیرمیش اولسا دلیک لی داشا،

آپارین فرهادی، چاپین، گتیرین!
بیر قولوم قاچیبدی آدی ایمیرزه،

وئرمزدیم اللییه، آلتمیشا، یوزه،
وارینی-یوخونو تؤکون تبریزه،

دیرین دیمزه ساتین، گتیرین!
آختارین حلبی، گزین مصری،

باغلیین یول لری، کسین سسیری،
قول-قول باغلیین، توتون اسیری،

سغیرین کبیره قاتین، گتیرین!
خبر آلین او نامردین ذاتینی،

آپاریبدی مرد ایگیدین آتینی،
توتون، کسین ریزه-ریزه اتینی،

آتلر تورباسیندا اتین گتیرین!



کوراوغلو ایچیبدی دوشمن قانینی،
قویار داوا گونو شیرین سانینی،
قیرین وزیرینی، توتون خانینی،

قولونو قولونا چاتین، گتیرین!
سؤز تاماما یئتدی. دلی مئهتر آتین اوزنگی سینی باسدی. کوراوغلو

سیچرادی قیراتین اوستونه. آت کوروغلونو اوستونده گؤرسک ائله کیشنه دی کی،
چنلیبئله سس دوشدو. کوراوغلونون اوریی آتلندی، بئینی قیزدی، گؤزلری ترلن

گؤزو کیمی آلوولنیب یاندی. ساز اوزینده میسریقیلینجی چکیب دئدی:
ییغیلسا مخلوقات، قورولسا مهشر،
ایسرافیل سورونو چال، قویمارام.

چکرمقیلینجی، گیررم میدانا،
اوچوردارام، بوردا قال قویمارام.

کوراوغلو ائله سؤزون بیرینسی بندینی دئمیشدی. آشیق سونون ائله بیر
بایاتی چکدی کی، هامی نین بدنی لرزه یه گلدی. دئدی:

من آشیق تهله دنم.
تک ائولی تهله دنم.

آراسبار ترلنییام،
سونا لر تکله دنم.
کوراوغلو دئدی:

خبر اولسون بایازیدین ائلینه،
دوشمه ییب لر من دلی نین فئلینه.

های دئییب مینمیشم قیرات بئلینه.

بو قیساسی روستم-زال قویمارام.
یئنه ده آشیق سونون علین قویدو قولغینا. دئدی:

من آشیقم شونقارا.
شاهین گرک شونقارا،

سیک-سیک دئین سرچه لر
نئی لر شاهین-شونقارا؟

کوراوغلو دئدی:
بیر ایگید کی، آتاسین دان وار اول،

تولک، ترلن قوربت ائلده سار اول.
بایازیدده نئچه دلیم وار اول،



آیا آپارماسام، ایله قویمارام.
سونون دئدی:

من آشیق اوردوبادا.
سالماس دان اوردوبادا،
سرکرده قوچاق اولسا،
هئچ وئرمز اوردو بادا.

کوراوغلو دئدی:
باده لر ایچمیشم، هله سرخوشام،

قورخ او گونوم دن کی، قاینایام، سوشام،
تولک لر سین دیران بیر ترلن قوشام،

سارلر شیکاریمی آل قویمارام.
سونون دئدی:

من آشیق، اووون اوولر.

اووچولر اووون اوولر.
آلویزدان قالخان ترلن

مورغوزدا اووون اوولر.
کوراوغلو دئدی:

قیررام قایا لری، ییخارام داغی،
خان لر زهر ایچر، سلطان لر آغی.

چنلیبئلدی قوچ کوراوغلو اویلغی،
شاه دا گلسه، چنلیبئله قویمارام

سونون گلدی لپ کوراوغلونون یانینا دئدی:
- کوراوغلو! سؤزلریمه قولق آس!

من آشیق لنگریدی.
گمیدی، لنگریدی،

چوخ بیلیب، آز دانیشماق
ایگیدین لنگریدی.

سؤز کوروغلونو آلدی دئدی:
- آشیق سونون، سؤزونو باشا دوشدوم.

سونون دئدی:
- گئت، کوراوغلو! یولچو یولدا گرک. یادین دان چیخارتما! آشیق دئییب

کی:
من آشیغام بو داشا،

بو قاینایا، بو داشا،



ائله وور کی یاغینی
کلله سین دن بود آشا!

کوراوغلو دئدی:
- آشیق سونون، ایندی کی بئله اولدو، ساباه آخشاما اوشاق لری بورادا

من دن ایسته!
بونو دئییب کوراوغلو آتین باشینی چئویردی. دلی لر، خانیم لر ائله بیرجه

بونو گؤردولر. کوراوغلو ائله بیل کی، بیر اوخ اولدو، قارانلیغا آتیلدی.
ایندی قاباقدا کوراوغلو، اونون دالی سینسا دمیرچیوغلوگیل، اونلرین دا

دالینسا دلی لر گئتمکده اولسون لر، سنه کیم دن دئییم، قول دان.
قول نئجه کی چنلیبئل دن چیخدی، گونورتایا کیمی بیر باش آت سوردو. ائله

کی آرخایینلشدی کی، دای دالینسا گلیب ائله ین یوخدو، بیر بولغین باشیندا
دوشوب منزیل ائله دی. بیر آز آت اوتلدی، بیر آز دا اؤزو دینسلدی، قالخیب یئنه ده

یول باشلدی. اما دای ائله سان دیل دن آت سورموردو. بئله-بئله ساباهی سی
سحره یاخین گلیب بیر یول آیری سینا چیخدی. بیر ده قولغینا بیر سس دیدی.

دؤنوب دال باخاندا گؤردو والله، آیین آیدینلیغیندا دال دان بیر آتلی ائله
گلیر، ائله گلیر کی، ائله بیل اوخدو، یایین دان چیخیب سوزور. تئز آتی یول دان

چیخاردیب اؤزونو وئردی تپه نین دالینا. باخدی کی، گلن کوراوغلودو. کوراوغلو
گلیب ایلدیریم کیمی قولون یانین دان کئچدی، گئتدی. قول اؤز-اؤزونه دئدی: «ئی

دیلی-قافیل، یقین ایشین اوستو آچیلیب. احمد تاسیرباشی اهوالتی کوراوغلویا دئییب.
او دا منیم دالیمسا توقاتا گئدیر». تزه دن قول اولن بنده توقاتا

گئدر؟ یاواشسا یولونو دییشیب، دوشدو ایکینسی یول. ایندی قول ایکینسی یول ایله
گئتسین، بیز گؤرک کوراوغلو نئجه اولدو؟ قیرات سحره سن یول گئدیب، گون تزه

چیخاندا کوروغلونو چاتدیردی بایازیده. کوراوغلو ائله آتین اوستونده گیردی
شهره. بیر آز او یانا دولندی، بیر آز بو یانا دولندی، گلیب چیخدی بیر یئره.

باخدی کی، بورادا یوزه سن یاراق لی-یاساق لی آدام دایانیب کئشیک چکیر. چاتیب
اونلرا، سوروشدو:

- آیه، کیمسینیز؟ بورادا نه دایانیبسینیز؟
ساواب وئردی لر کی: «کوراوغلونون دلی لری بورادا، زین داندا

دوستاق دیرلر. اونلرا کئشیک چکیریک».

کوراوغلو بیر فیکیرلشدی کی، هله هئچ بیر شئی ائلمه ییب دلی لری گؤزله سین،
بیر ده سونونون سؤزو یادینا دوشدو. نیگارین آغلماغی گؤزونون قاباغینا

گلدی. ائله بیل کی، دونیا باشینا هرلندی. میسریقیلینجی چکیب کئشیکچی لره



هوجوم ائله دی. بیر ساغا ووردو، بیر سول ووردو، بیر ده دؤنوب اورتایا ووردو.
کئشیکچی لری قاتیم-قاتیم قاتلییب قاباغینا قاتدی. خلیل پاشایا خبر چاتدی.

پاشا حؤکم ائله دی قوشون یئریدی کوراوغلونون اوستونه. کوراوغلونون گؤزو ائله
قیزمیشدی کی، دالبادال قوشون گلمیینی گؤرموردو. شیرین داوادا بیر ده

گؤزو ساتاشدی، گؤردو خلیل پاشا دوروب بیر اوسا یئرده، قوشونا اورک-دیرک
وئریر. بیر دلی ن`ره چکیب دئدی:

ائیواز دئییب چنلیبئل دن گلمیشم،
ایندی بوردا مهشر قورارام پاشا!

دلی لریم توتدوغونو بیلمیشم،
گئدر، زین دانینی قیرارام، پاشا!

سوشوب اوخویارام دؤوران ایچینده،
گؤررسن اؤزونو آل قان ایچینده،
شیر کیمی قیزارام میدان ایچینده،

تپینیب باغرینی یارارام، پاشا!
ایندی من ائیلرم یامان حالینی،
ییخارام قالنی، ساه-سللینی،

ییغارام، آپاررام دؤولت، مالینی،
تاختینا اود-آلوو وورارام، پاشا!

کوراوغلو سؤزون اوچ خانه سینی دئییب بیر ده اؤزونو ووردو دریاییلشگره.
قیرا-قیرا چاتدی مئیدانین باشینا. بیر ده اورا دان گئری دؤننده

گؤردو بودو دلی لر گلیر، نه گلیر. دلی لری گؤرسک کوراوغلونون اوریی
آتلندی. آلدی سؤزون او بیری خانه سینی، دئدی:

بیر ن`ره چکرم دلی لر یئریر،
گونون قاباغیندا سسدین سورور،

دومان تک یوردونو، یووانی بورور،
تامام داغیت، داشی یارارام، پاشا!
کوراوغلو قاییتماز توفان سالماسا،

سیدا ایشلتمه سه،قیلینج چالماسا،
ائیوازی علین دن بو گون آلماسا،
دیش لرینی بیر-بیر قیرارام، پاشا!

دلی لر داها هئچ نفس آلماییب، سیگیرمقیلینج اؤزلرینی ووردولر
قوشونا. کوراوغلو اؤزونو زین دانا یئتیردی. آتدان دوشوب زیندانین قاپی سینا

ائله بیر امود ووردو کی، دمیر قاپی پول-پول اولوب یئره تؤکولدو. ایچرییه گیریب،
اوشاق لرین اللرینی-آیاق لرینی آچیب باییرا چیخارتدی. اوندان آتی مینیب، دورما



گلدیم، اؤزونو یئتیردی خلیل پاشایا. خلیل پاشا ال-آیاق آچینسا کوراوغلو
اونون باشی نین اوستونو آلدی. اما خلیل پاشانی اؤلدوره بیلمه دی. ائله علینی

قیلینجینا آتماق ایستییردی کی، قیرات آغزینی دییرمان کیمی آییریب، خلیل
پاشانین باشینی سالدی آغزینا.

خلیل پاشا بایاق ها سهننمه واسیل اولدو. قوشون پاشانی اؤلموش
گؤروب تسلیم اولدو. کوراوغلو حؤکم ائله دی، دلی لر داوا دان ال چکدی لر.

قوشونا آمان وئردی. اوندان سازی دؤشونه باسیب دئدی:
خبر اولسون بایازیدین ائلینه،

آپاررام ائیوازی، قال قویمارام.
دئیین سلطان لرا کؤچ ائلمه سین،
بو قیساسی روستم-زال قویمارام.

بیلمیرم باخارام، یوخسا کی قیشام،

قورخ او زامان دان کی، قاینایام، سوشام،
قیریلماز قایایام، ترپنمز داشام،

فرهاد کولونگونو چال قویمارام.
آلدی گؤزلری، قاش لری یاغی،

نیگار اولوب خان ائیوازین دوستاغی،
چنلیبئلدی کوراوغلونون اوولغی،

شاه دا گله چنلیبئله قویمارام.
کوراوغلو ائیوازی، هالیپوزانی، توخماقوورانی دا گؤتوردو، دلی لرله

بیرلیکده چنلیبئله دؤندولر.
Iق او ل او ن ق آ چ م آ غ 

ائشیت قول دان!
ائله کی قول کوراوغلونون قورخوسون دان یولو دییشدیردی، دایانماییب،

بیرباش آتی سوردو المقولو خانین یانینا.
المقولو خان بیر وارلی-کارلی، دؤولت لی خان ایدی. کندلری، باغ لری،

سورولری، ایلخی لری، ناخیرلری، او نئجه دئیرلر، بیرجه دونوزو اسکیک ایدی. دؤولتی
یئر باتیریردی. دئیرلر کی، هره بیر شئیین بازی اولر. بو المقولو خانین دا

بیر خاسیتینی سنه دئییم کی، یامان آتباز ایدی. بونون بیر ایلخی سی واردی کی،
دونیادا اولن آتلرین هر رنگین دن، هر یاشارین دان بو ایلخیدا بیر سوت وار

ایدی: بیر ائرکک، بیر دیشی.
ائله کی قول گلیب چیخدی بورا، المقولو خانا خبر وئردی لر کی، بس بیر

قارا قول گلیب اما آلتیندا بیر آت وار، بیر آت وار کی، روزیگارین گؤزو بئله آت
گؤرمه ییب. اؤزو ده سنی گؤرمک ایستییر.



خان حؤکم ائله دی. قولو آتی ایله برابر چکدی لر اونون حضورونا.
المقولو خان باخدی کی، دوغرودان دا آت، نه آت؟.. آت دئییل، بیر بزک لی

گلیندی. اؤزو ده یئرله، گؤیله اویناییر. المقولو خانین گؤزو دوشدو عرب
آتا. اوزون قول توتوب سوروشدو:

- دئ گؤروم، کیمسن؟ نه کاراسان؟ هارا دان گلیب، هارایا گئدیرسن؟
قول دئدی:

- خان ساغ اولسون، من احمد تاسیرباشی نین قورویام. قافین آنری
اوزونه خیریدا گئتمیشدیک. قایی دان باش قول دورلر دوشدولر اوستوموزه. مالدؤولتی

آلدی لر. کاروان اهلی نین ده هامی سینی اسیر ائله ییب آپاردی لر. بیرجه بو
آتین سایه سینده من سانیمی قورتاریب قاچدیم. ایندی مان گرک بو خبری

توقاتدا هاسان پاشایا چاتدیرام. آنساق قورخودان گئده بیلمیرم.
قول دورلر منیم قاچماغیمی گؤروب دالیمسا آت سالدی لر. ایندی یقین کی،

بوتون بندرلری، یول لری کسیب لر.
المقولو خان گئتدی فیکره. دئدی:

- یاخشی، اگر من بو خبری هاسان پاشایا چات دیرسام، منه نه
وئررسن؟

قول دئدی:
- خان ساغ اولسون، من بیر قول آدامام. منیم نییم وار کی سنه

ده نه وئریم؟ داری-دونیادا بیر بو سانیمدی کی، او دا اؤز ایختیاریمدا دئییل.
اما کی سن بو خبری هاسان پاشایا چاتدیریب، احمد تاسیرباشینی

اؤلوم دن قورتارسان، او سنی دونیا مالین دان قنی ائلر. هاسان پاشانین دا
یانیندا حؤرمت صاحبی اولرسان.

المقولو خان دئدی:
- منه دونیا مالی لزیم دئییل. من بو خبری هاسان پاشایا

چاتدیررام. اما بیر شرطله.
قول دئدی:

- بو سانیم قوربان اولسون سنه، خان، او شرط نه شرطدی؟
المقولو خان دئدی:

- شرط بودو کی، گرک بو آتی ساتاسان منه. اؤزون ده تا آغان
قورتارینسان منه قوناقسان. گئدنده ده سنه ایلخی دان اوریین ایسته ین بیر

آت وئررم.
قول دئدی:



- آت دا سنه قورباندی، منیم سانیم دا. آنساق آدام
گؤندریلنده منیم ده او آداما تاپشیریلسی سؤزوم وار.

المقولو خان دئدی:
- یاخشی.

او ساعت امر اولوندو، قاسید حاضرلندی. نامه یازیب وئردی لر قاسیده.
اوسته لیک بیر نامه ده قول یازدیریب وئردی اونا کی، بس:

«هاسان خان، احمد تاسیرباشی کوراوغلونون اوچ دلی سینی سئیران اتی آدی
ایله آلدادیب گؤندریب بایازید یازی سینا. تئز قوشون یئریدیم-اونلری توتاسان».

بلی، ائله کی نامه لر حاضر اولدو، قاسید بیر یوی رک آت مینیب دوشدو
یول.

ایندی قاسید شهردن چیخماقدا اولسون، قول دا المقولو خانین
یانیندا قالماقدا، سنه کیم دن دئییم دمیرچیوغلوگیل دن.

دمیرچیوغ لو، گورسووغ لو مممد، بیر ده تانریتانیماز سحر
تزه سه آچیلندا چاتدی لر هامان یول آیری سینا. خوشباخت لیق دان او گئسه ده

یامان شئه دوشموشدو. باخدی لر کی، آت لپیرلری آیریلدی. لپیرین بیری گئدیر
بایازیده طرف. اما او بیری آیریلیب دوشوب ایکینسی یول. دلی لر بیلدی لر کی،

بایازیده طرف گئدن لپیر قیراتیندی، ایکینسی یول گئدن عرب آتین. اونلر دا
آتلرین باشینی دؤندریب دوشدولر هامان یول. گلهاگل، گلهاگل، گلیب
چاتدی لر المقولو خانین کؤوشه نینه. ائله شهره طرف گئدیردی لر، بیر ده

باخدی لر کی، بودو، بیر آتلی چاپا راق گلیر. دمیرچیوغ لو دئدی:،
- دایانین، بو آتلی شهردن گلیر. قوی گلسین، بلکه بون دان بیر شئی

اؤیرندیک.
دایانیب باشلدی لر گؤزلمه یه. آتلی گلیب چاتدی. سن دئمه بو هاسان

پاشانین یانینا گئدن قاسیددی. تانریتانیماز آتا بیر قیرمانس گؤستریب، آلدی
قاسیدین باشی نین اوستونو. دئدی:

- آیه، دایان گؤروم کیمسن؟ هارا دان گلیب، هارایا گئدیرسن؟
قاسید دئدی:

- المقولو خانین قاسیدییم، توقاتا گئدیرم. هاسان پاشایا نامه
آپاریرام.

تانریتانیماز سوروشدو:
- نه نامه؟

قاسید دئدی:
- احمد تاسیرباشینی قول دورلر سویوب لر. مال لرین آلیب، اؤزونو ده

اسیر ائله ییب لر. ایندی اونون خبرینی آپاریرام هاسان پاشایا.



ائله بو سؤزده دمیرچیوغ لو چاتدی. دئدی:
- المقولو خان بو ایشی هارا دان بیلیب؟

قاسید دئدی:
- احمد تاسیرباشی نین قولو خبر گتیریب. آلتین دا دا بیر یاخشی آت

وار ایدی، باغیشلدی المقولو خانا. او دا اوزینده اونا سؤز وئردی کی، خبری
هاسان پاشایا چاتدیرسین.

تانریتانیماز دئدی:
- نامنی بری وئر گؤروم!

قاسید دئدی:
- نیه وئریم؟

قاسید ائله بونو دئمیینی گؤردو. بایاق تانریتانیماز توتدو قاسیدین
خیرتدیین دن کی:

- آیه، نئجه یعنی نیه وئریم؟
قاسیدین گؤزلری چیخدی کلله سینه. دمیرچیوغ لو بیر تهر کی قاسیدی

اونون علین دن آلیب بوراخدی. ائله کی قاسیدین آغلی باشینا گلدی، دمیرچیوغ لو
اونا دئدی:

- احمد تاسیرباشینی قول دورلر توتماییب. احمد تاسیرباشینی توتان
کوراوغلودو. او قول هر نه دئییبسه، هامی سینی یالن دئییب. او آت دا کی، او، خانا

باغیشلییب او دا کوراوغلونون آتیدی. ایندی بورا دان بیرباش قاییدارسان

المقولو خانین یانینا. اونا دئیرسن کی، کوراوغلونون اوچ دلی سی گلیب، قولو
دا، آتی دا ایستییرلر.

قاسید بیرباش قاییتدی المقولو خانین یانینا. المقولو خان
اهوالت دان خبردار اولساق، حؤکم ائله دی قوشون یئریدی. دمیرچیوغ لو باخدی

کی، قولون اوزینه، بودو قوشون گلیر.
باشا دوشدو کی، المقولو خانین فیکری اؤزگه دی. اوزون یولداش لرینا

توتوب دئدی:
داغ لرا دوشوب آلسا،

پاییزدیمی، یازدیمی اول؟
دئیه سن قورد-قوش هرلنیر،
قارغادیمی، قازدیمی اول؟

اوستوموزه گلیر قنیم،
گلدیگینی سیزه دئییم.

یاری سیزین، یاری منیم،
سؤهبتدیمی، سازدیمی اول؟



دلی لر باخدی لر کی قوشون گلیر. سن دئمه دمیرچیوغ لو قوشونو
قارغایا، قازا اوخشادیرمیش. گورسووغ لو مممد دئدی:

- دمیرچیوغ لو، اوراسینی چوخ دوز دئییرسن کی، «سؤهبتدیمی، سازدیمی
اول» چوخ داندی کی، داوا ائلممیشیک. بو داوا بیزیم اوچون ائله صحبت-ساز

کیمی بیر شئی اولساق. اما یاری اؤزونه گؤتوروب، یاری بیزه وئرمکده یاخشی
ائلمیرسن. بو یولداش لیق اولمادی. سن بیزیم ایکیمیزی بیر آدام، اؤزونو ده بیر

آدام حساب ائلییرسن. ایندی کی بئله اولدو، من گئدیرم.
دمیرچیوغ لو گؤردو کی؛ سؤز گورسووغ لو مممه ده دییب. آلدی سؤزون

اوچونسو خانه سینی، دئدی:
قارشیمیزدا شیکار گؤردوم.

گیزلین دئییل، آشکار گؤردوم.
هر نه کی وار، سنه وئردیم،
یوخسا پایین آزدیمی اول؟

ائله بو سؤزده قوشون گلیب چاتدی. تانریتانیمازل گورسووغ لو
مممد قیلینس لری چکدی لر کی، داوا باشلسین لر. دمیرچیوغ لو قویمادی،

دئدی:
- دایانین! قوی گؤرک هله بونون فیکری ندی؟ بیز اوندان اؤز آتیمیزی

ایستییریک. او بیزدن نه ایستییر کی، بئله قوشون گتیریب.
آتینی سوروب گلدی قوشونون قاباغینا. آلدی گؤرک المقولو خانا نه

دئدی:
گل سنه سؤیلییم، المقولو خان!

آند وئریرم، بو گون دؤیوش اولماسین!
کوکره ییب آسلن تک آخیدارام قان،
آند وئریرم، بو گون دؤیوش اولماسین!

چکریکقیلینجی کسریک یولو،
بیزیک دلی لرده اوچ دلی-دولو،

هله گلمه ییبدی او قوچ کوراوغلو،
آند وئریرم، بو گون دؤیوش اولماسین!

مرد ایگیدلر موخننت دن ساپیلسین،
قاری دوشمن دره لره تپیلسین،

گرک کوراوغلونون آتی تاپیلسین،
آند وئریرم، بو گون دؤیوش اولماسین!

المقولو خان ائله بیلدی کی، دمیرچیوغ لو بئله دئمکده قوشون دان
قورخور. های ووردو کی:



- توتون، قول لرینی باغلیین! آتلرینی دا اللرین دن آلین!
قوشون یئریدی دلی لرین اوستونه. میسری قیلینس لر چکیلدی. دمیرچیوغ لو

اوزونو یولداش لرینا توتوب دئدی:
میسریقیلینج آلین اله،

سیز او یان دان، من بو یان دان!..
آل قانی دؤنده رک سئله

سیز او یان دان، من بو یان دان!..
دوشمه نین قددینی بوکک،

باش لر کسیب، یئره تؤکک،
خان قوروغوندا تورپ اکک

سیز او یان دان، من بو یان دان!..
هایدی دوشمه نین توشونا،
قان اوددوراق بو قوشونا،

گلک کوراوغلو خوشونا،
سیز او یان دان، من بو یان دان!..

سؤز تامام اولدو. دلی لر آس قورد کیمی اؤزلرینی ووردولر المقولو
خانین قوشونونا. آخشام قاش قارا لنا سان بو قوشونا بیر وای وئردی لر کی،

دونیانی المقولو خانین باشینا دار ائله دی لر. خان داوا باشلماغینا
پئشمان اولدو. آنساق دای ایش او یئردن گئتمیشدی. آخشام اوستو خان حؤکم

ائله دی. قوشون قاییدیب شهره دولدو. قاپی لری دا برک-برک باغلدی لر.
اونلر اوتوروب سحری گؤزلمکده اولسون لر، ائشیت دلی لردن!

دلی لر دئدی لر: «بئله لیکله بیز نه آتی، نه ده قولو آل بیلمیسییک.
ایندی شهره ده گیرسک اونلری تاپماق اولمایاساق. بس بیز نه ائلیک کی، بو

اؤزو آتی دا وئرسین، قولو دا وئرسین».
تانریتانیماز دئدی:

- او منده.
سوروشدولر:

- نئجه؟
دئدی:

- بیز سحر گلنده المقولو خانین ایلخی سی، باخ، او دره نین ایچینده
ایدی. گلین گئدک ایلخیچی لری توتاق. ال-آیاق لرینی باغلیاق. اؤزونه ده سیفاریش

گؤنده رک کی، یا آتی، قولو وئر، یا دا کی ایلخینی آپاریریق. اوندا سانی نین



دردین دن گتیریب وئرر.
تانریتانیمازین تدبیری دلی لرین بئیین لرینه باتدی. دوروب آتلری

مینیب، اؤزلرینی وئردی لر هامان دره یه. باخدی لر کی، ایلخی دوغرودان دا
دره ده دی. های دئمه دن دوشدولر ایلخیچی لرین اوستونه. ایلخیچی لر قیسقینی برک

گؤروب تسلیم اولدولر. دمیرچیوغ لو اونلرا دئدی:
- بو ساعت گئدرسیز خانینیزین یانینا. دئیرسینیز کی، یا قولو دا، آتی

دا وئرسین، یا دا بودو کی، بوتون ایلخینی هایلییب آپاراساغیق.
ایلخیچی لر اؤزلرینی یئتیردی لر المقولو خانین یانینا کی:

- تاختین تاراس اولسون، یهرین قانل دولسون، نه اوتورموسان؟ بس هالهئکایت
بئله. کوراوغلونون دلی لری بو ساعت ایلشیب لر دره نین گدیگینده،

اؤزلری ده بئله دئییرلر.
المقولو خان سوروشدو:

- اده، بیر عمل لی-عمل لی دانیشین گؤروم. هانسی دره ده؟
ایلخیچیباشی دئدی:

- بئله داش لی دره ده ائی... داش لی دره ده. باشی نین چاره سینی تاپ!
المقولو خان گئتدی فیکره. هان دان-گئس دن دئدی:

- بلی، اونلر کی گیردی لر داش لی دره یه، بیر ایل ده - اورادا قالسا لر نه بیز
اونلرا باتا بیلریک، نه ده ایلخینی اونلردان آل بیلریک.

ایندی سنه دئییم داش لی دره دن، گؤر نئجه دره ایدی.
داش لی دره نین گیرسیی دار بیر گدیک ایدی. ایکی آدام گوسله گیره بیلردی.

چیخاساغی دا بئله سه دار ایدی. اؤزو ده چیخاساغینا ایری بیر داش دوشوب یولو ائله
کسمیشدی کی، کیم دره یه گیرسیدی، گرک یئنه ده قاییدیب گیرسک دن گئری

چیخایدی. اودور کی، آدینا داش لی دره دئییردی لر. ایندی ایلخی دره نین ایچینده ایدی.
دلی لر ده کسمیشدی لر هامان او دار گدیگی. اودور کی، المقولو خان بو سؤزو

ایلخیچی لردان ائشیتسک ال-آیاغی یئردن-گؤی دن اوزولدو. دؤندو قوشون
بؤیوک لرینه کی:

- تدبیر! دئیین گؤرک نه تهر ائلیک؟
هئچ کس بیر مصلحت وئره بیلمه دی. ایش بئله اولندا المقولو خان

حؤکم ائله دی کی:
- قیزیم روقییه خانیما دئیین، گلسین منیم حضوروما!

خبر گئتدی روقییه خانیما. روقییه خانیم دوروب گلدی المقولو
خانین مس لی سینه.

روقییه خانیم کی وار ایدی، المقولو خانین بیرجه قیزی ایدی. داریدونیادا
بو قیزدان باشقا زوریتی اولمامیشدی. اودور کی، المقولو خان



علین دن گلنی روقییه خانیم اوچون ائلمیشدی. دای علم قالمامیشدی، کیتاب
قالمامیشدی کی، اونا اوخوتمامیش اولسون. قیز اؤزو ده چوخ فهم لی-فراست لی ایدی.

بوتون علم لری ازبر ائله ییب، آچارینی قویموشدو سیبینه. المقولو خان
همیشه چتین ایشه دوشنده روقییه خانیمی مصلحته چاغیراردی. ایندی ده اونا

گؤره چاغیرتدیرمیشدی.
غرض، روقییه خانیم گلدی آتاسی نین یانینا. المقولو خان اهوالتی

نئجه کی اولموشدو اونا دانیشیب مصلحت ایسته دی. روقییه خانیم بیر اؤز
فیکرینده گؤتور-قوی ائله ییب دئدی:

- آتا! بو گلن هله کوراوغلونون اوچ دلی سیدی. ساباه، بیری سی گون
کوراوغلو گؤرسه کی، دلی لر گلمه دی، دوروب اؤزو ده گلسک. سن بیر فیکیر ائله

گؤر، اوندا نه اولساق.
المقولو خان دئدی:

- یاخشی، بس نئجه ائلیک؟
روقییه خانیم دئدی:

- نئجه ائلیسکسن؟ گرک قولو دا، آتی دا وئره سن. اونلر کی سنه
بیر پیس لیک ائلمیردی لر. ائله گئنه ده ائلمیرلر. اؤز آتلرینی، بیر ده

دوشمن لرینی ایستییرلر.

المقولو خان دئدی:
- قیزیم، ایش او یئردن کئچیب. اگر دونن ائله قاسیدی گؤندرنده

وئرسیدیم، سن دئین دوز ایدی. آنساق ایندی وئرسم، بوتون خان لرین،
پاشا لرین ایچینده بیهؤرمت اولوب گئدریک. هر یئرده دئیرلر کی، المقولو

خان اوچ آدامین علینده آسیز قالیب تسلیم اولوب.
روقییه خانیم دئدی:

- سن نیه ائله ائلییرسن کی؟ گؤتور اونلرا بیر نامه یاز! یاز کی، بس
من بیلممیشم کی، سیز کوراوغلونون دلیلریندنسینیز. من چوخ دان

کوراوغلو ایله دوست اولماغا فورست آختاریردیم. نامنی لپ ائله من اؤزوم
گؤتوروب وزیر، وکیل ایله گئدیم اونلرین یانینا. گتیریم اونلری ائوه. بیر نئچه

گون قوناق ساخل. حؤرمت ائله. آتی دا، قولو دا وئر، گئتسین لر. ائشی دن لر ده
دئسین لر کی، المقولو خان کوراوغلونون دوستودو. اوندان سونرا قورخودان

بیر خان، بیر پاشا سنین هندورین دن کئچه بیلمز.
مسلیس دکی لرین هامی سی روقییه خانیمین مصلحتینه آفرین دئدی. تئز
نامه یازیلدی، روقییه خانیم وزیر-وکیل، آغساققال-قاراساققال لری دا

یانینا آلیب، داش لی دره یه طرف یول باشلدی. دلی لر بیر ده باخدی لر کی، بودو،
بیر دسته آدام گلیر، قاباق لریندا دا بیر قیز. هئچ بیری نین ده یاراق-یاساغی



یوخدو. دمیرچیوغ لو دئدی:
- آفرین سنه، تانریتانیماز! تدبیرین یامان باش توتدو. المقولو

خان باریشیغا گلیر.
او قدر گؤزله دی لر کی، دسته گلیب یاخینلشدی. باخدی لر کی، والله، بو

قیز ائله بیر قیزدی، ائله بیر قیزدی کی، شام کیمی شؤ`له وئریر، چیراق کیمی ایشیق سالیر.
ائله بیل کی، ظالمین قیزی بوللوردان یارانیب. گورسووغ لو مممد دئدی:

- دمیرچیوغ لو، کوراوغلویا من دن سلم یئتیررسن. دئیرسن کی،
گورسووغ لو مممد اولدو عشق دلی سی! دای اوندان کوراوغلو دلی سی چیخماز.

من دن اومیدینی-اوزسون. من دؤنوب اولورام مسنون. بوینوما بیر زنسیر
باغلیاساغام، اوسونو دا وئره جه یم بو قیزین علینه. هارا چکر، اؤزو بیلر.

دمیرچیوغ لو ماسال تاپمادی کی، گورسووغ لو مممدین ساوابینی
وئرسین. المقولو خانین آدام لری گلیب چاتدی لر. روقییه خانیم سلم وئردی.

دمیرچیوغ لو ادبله اونون سلمینی آلیب، الئیک دئدی. روقییه خانیم
المقولو خانین نامه سینی وئردی. دلی لر اوخویوب نامه دن حالی اولساق

گورسووغ لو مممد دئدی:
- گئدک!

دمیرچیوغ لو دئدی:
- سن دایان!

سونرا اوزونو روقییه خانیما توتوب دئدی:
- بیز خانین مس لی سینه گئدریک. آنساق شرطیمیز وار.

روقییه خانیم سوروشدو:
- شرطینیز ندی؟

دمیرچیوغ لو دئدی:
- شرطیمیز بودو کی، قولو دا، آلی دا گتیریب بوراداسا وئرسینیز بیزه.

بیزلردن بیریمیز اونلرا گرک تئز آپاریب کوراوغلویا چات دیرا. ایکیمیز
گلریک خانین حضورونا.

روقییه خانیم دئدی:
- باش اوسته! سیز گؤزلیین. بیز یاریم ساعتا گلریک.

بونو دئییب، روقییه خانیم آدام لری دا گؤتوروب گئری قاییتدی. ائله کی
اونلر گئدیب گؤزدن ایتدی لر، دلی لر باشلدی لر مشورته.

دمیرچیوغ لو دلی لردن سوروشدو:
- دئیین گؤروم، مصلحتیمیز ندی؟

تانریتانیماز دئدی:
- منیم مصلحتیم بودو: او قدر گؤزلیک کی، آت ایله قولو



گتیرسین لر. ائله کی گتیردی لر، ایکی سینی ده گؤتورک. بیرباش چیخیب گئدک. بیزیم
المقولو خانین یانیندا نه ایشیمیز وار؟ سونرا اورتا لیقدا هیله-میله اولر.

خان طایفهسینا بئل باغلماق اولماز.
گورسووغ لو دئدی:

- یوخ، تانریتانیماز، هر نه دئسن دئ، بونو دئمه. بیز گرک خانین
یانینا گئدک. گئتمسک هئچ اولماز.

دمیرچیوغ لو دئدی:

- تانریتانیماز، گورسووغ لو آیری فیکیرله دئییر. اما کی بیز خانین
یانینا گئتملیگیک. یوخسا سن دئین کیمی ائلسک، ائله بیز ده اولریق

خان لرین، پاشا لرین تایی. دای اوندان سونرا هئچ کس بیزیم سؤزوموزی
اینانماز. بیر ده دئیرلر کی، کوراوغلو دلی لری قورخدولر. لپ هیله ده اولسا،

بیز گرک گئدک. اما کی ایشیمیزی ده مؤهکم توتاق.
دلی لر سوروشدولر:

- نئجه؟
دمیرچیوغ لو دئدی:

- بئله کی، بیزیم بیریمیز گرک آتل قولو گؤتوروب چنلیبئله آپارا،
کوراوغلویا چات دیرا کی، ایشدی بیر هیله-زاد اولسا، آتل قول الدن گئتمه سین. ایندی

دئیین گؤروم، چنلیبئله هانسینیز گئدسکسینیز؟
گورسووغ لو مممد اوزون تانریتانیمازا توتوب دئدی:

- تانریتانیماز، سن اؤزون بیلیرسن کی، من دوست یولوندا جاندان
کئچرم. اما بو یئرده گرک سن منه کؤمک ائله یه سن. او نئجه

دئییرلر، اؤلموشم، یئردن گؤتور. من گرک او خانین مس لی سینه گئدم. او
قیزا هئچ اولماسا بیر دویونسا باخام. من اؤلوم، سؤزومو یئره سالما!

تانریتانیماز دئدی:
- سن نیه اؤلورسن؟ قوربان اولسون سنه آت دا، قول دا، المقولو

خانین اؤزو ده. هله دئسن، لپ المقولو خانین.
گورسووغ لو مممد تئز اونون سؤزونو کسدی کی:

- آماندی، ائله سؤز دئمه!
دلی لر گولوشدولر. بو دمده بیر ده گؤردولر کی، دسته گلیر. عرب

آتی دا گتیریرلر، قولو دا. تانری تانیماز دئدی:
- عیبی یوخدو. سیز گئدین المقولو خانین یانیندا کئف ائلیین. من ده

بو کئفین اوزینی یولدا پول دان چیخاساغام.
دمیرچیوغ لو دئدی:

آنساق بیز المقولو خانین یانیندا بیرجه گون قالساییق. ساباه



آخشام چنلیبئلده اولساییق. اولدوق، اولدوق. اولمادیق، اوندا بیلین کی، او نئجه

دئیرلر، باشیمیز علیمیزده دئییل. کوراوغلویا ائله بئله سه دئیرسن. سونراسینی
اؤزو بیلر. هر نئجه کی ائلمک لزیم دیر، اؤزو ائلر.

بلی، دسته گلیب چاتدی. روقییه خانیم آتی دا، قولو دا دمیرچیوغلونا
وئریب دئدی:

ال-اهدی مینل-وفا. بیز اؤز ودیمیزی یئرینه یئتیردیک. سیز ده اؤز
سؤزونوزون آغاسی اولون!

دمیرچیوغ لو دئدی:
- بیزه کوراوغلو دلی سی دئیرلر، خانیم! بیزده خیلف سؤز اولماز.

اوندان دمیرچیوغ لو گؤتوروب، قولو میندیردی تانریتانیمازین آتینا.
آیاق لرینی دا آتین قارنی نین آلتین دا مؤهکم-مؤهکم باغلدی. قول

باشلدی یالوارماغا کی:
- بیر قلتدی ائلمیشم.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- بیزه هئچ زاد دئمه! هر نه کی سؤزون وار، چنلیبئلده کوراوغلویا
دئیرسن.

ائله کی، قولون ایشی دوزلدی، اوندان تانریتانیماز دا عرب آتی مینیب اونو
سالدی قاباغینا. ائله یول باشلماق ایسته ینده دمیرچیوغ لو دئدی:

- آیه، تانریتانیماز، سن تانری سیز، ال سیز بیر آدامسان. یولدا
آسیغین توتار، اونا بیر شئی-زاد ائلیرسن ها... باخ، چنلیبئله سالمات آپار

چیخارت!
تانریتانیماز دئدی:

- تانرینی دا تانیماسام، کوروغلونو تانیییرام. ائله شئی ائلمرم.
بونو دئییب، تانریتانیماز آتا دیدی. قول دا قاباغیندا چنلیبئله

طرف یول باشلدی. دمیرچیوغ لو او قدر گؤزله دی کی، اونلر گئدیب گؤزدن
ایتدی لر. اوندان اوزونو روقییه خانیما توتوب دئدی:

- خانیم، ایندی بیز سیزین قوللوغونوزدا هازیریق. هارایا دئییرسن
گئدک!

روقییه خانیم دئدی:
- قول صاحبی اولسینیز! بویورون!

روقییه خانیم دوشدو قاباغا. دمیرچیوغ لو ساغ طرفینده،
گورسووغ لو مممد سول طرفینده، قالن آدام لر دا اونلرین دالینسا



شهره طرف یول باشلدی لر.
بلی، شهر قاپی لری تایباتای آچیلدی. قوشون چیخدی ایستیقبال. قوربان لر

ییخیلدی یئره، ساهی-سلل ایله گلیب چاتدی لر خان لر قاپی سینا. المقولو خان اؤزو
یئرین دن دوروب اونلری پیشواز ائله دی. اللرین دن توتوب مس لیسه گتیردی. بیرینی

ساغ طرفینده اوتورتدو، بیرینی ده سول طرفینده. وزیر، وکیل، هامی یئرلیئرینده
ایلشدی؛ سونرا مس لی سین یوخاری طرفینده بیر ایپک پرده آسدی لر.
روقییه خانیم دا اؤز باشی نین قیزلری ایله گلیب بو پرده نین دالیندا قرار

توتدو. المقولو خان باشلدی صحبته. بیر آز اورا دان دانیشدی، بیر آز
بورا دان دانیشدی، آخیری متلب اوسته گلیب دلی لردن عذرخاه لیق ائله دی.

اما مسلیسده نه دانیشیلدیسا گورسووغ لو مممد هئچ بیرینی
ائشیتمه دی. گؤزلری ائله زیللنیب قالمیشدی پرده نین دالیندا. دمیرچیوغ لو

حتی بیر-ایکی دفعه اونو دومسوکله دی ده، بیر شئی چیخمادی.
ائله کی خان عذرخاه لیغینی ائله دی، یئمک-ایچمک باشلندی. ساقی گیردی

مس لیسه. المقولو خان دلی لره بورادا بیر قوناق لیق وئردی، بیر قوناق لیق
وئردی کی، نه دئییم. یئدی لر، ایچدی لر، چالغیچی لر چالدی، اوخویان لر اوخودو،

گئسه دن ده بیر پاس کئچمیش مسلیس داغیلدی. دمیرچیوغ لو ایله گورسووغ لو
مممه ده ده یئر سالیب، چکیلیب گئتدی لر. هامی یاتدی. اما سن گل کی ایلن

ووران یاتدی، اما نه دمیرچیوغ لونون گؤزونه یوخو گئتدی، نه ده
گورسووغ لو مممدین. سحری بئله سه آچدی لر. دان یئری سؤکولنده

دمیرچیوغ لو قالخدی کی:
- دور! گئتمک لزیمدی.

گورسووغ لو دئدی:
- دمیرچیوغ لو، اؤلومه دئسن بو ساعت گئدرم. اما کی، روقییه

خانیمی آپارمامیش بورا دان گئده سی دئییلم.
دمیرچیوغ لو دئدی:

- آیه، دلی اولما، آخماق اولما، بیز قیزی نئجه آپارا بیلریک؟ بونا
عالم نه دئیر؟ کوراوغلو نه دئیر؟ بیز کیشی ایله دوست اولموشوق، چؤرک

کسمیشیک.
گورسووغ لو دئدی:
- بس نئجه ائلیک؟
دمیرچیوغ لو دئدی:

- هئچ زاد. نئجه ائلیسییک؟ گئدریک، من اهوالتی کوراوغلویا
دئیرم. ائلچی گؤندرریک، آلریق.

گورسووغ لو دئدی:



- اوندا بیر گون ده قالق. هئچ اولمازسا بیرجه دفعه ده، پرده
دالین دان دا اولسا، اونو گؤروم، سونرا گئدک.

دمیرچیوغ لو نه قدر ائله دیسه بیر شئی چیخمادی. گورسووغلونو یول
گتیره بیلمه دی. آخیردا چار-ناچار قالدی.

ایندی بون لر بورادا قالماقدا اولسون لر، ائشیت چنلیبئل دن.
تانریتانیماز ساغ-سالمات چنلیبئله گلیب آتی دا، قولو دا

کوراوغلویا وئردی. قول دوشدو کوراوغلونون آیاق لرینا. کوراوغلو هئچ اونا
طرف باخمادی دا. دلی حسنه ایشاره ائله دی کی:

- آپار، سال آغاسی نین یانینا. قوی اوشاق لر دا گلسین لر، سونرا اونلرین
ایشینه باخاساغام.

قولو دا احمد تاسیرباشی نین یانینا سالیب، باشلدی لر
دمیرچیوغلوگی لی گؤزلمه یه. گوندوزو گؤزله دی لر، گئسنی گؤزله دی لر، ساباهی

دا آخشاماسان گؤزله دی لر، دلی لر گلیب چیخمادی. ایش بئله اولندا کوراوغلو
آسیقلندی. های ووردو، بیر دلی مئهتردن، بیر ده خانیم لردان باشقا

چنلیبئلده نه قدر دلی وار ایدی، هامی سی آتلندی. گئسه ایله یئددی مین یئددی
یوز یئتمیش دلی دومان کیمی المقولو خانین شهرینی آرایا آلدی. ائله کی

سف لر دوزلدی، دسته لر هره اؤز یئرینی توتدو، کوراوغلو تانریتانیمازی
چاغیردی کی:

- دئ گؤروم، نه مصلحت گؤرورسن؟ گئسه ایکن شهره گیرک، یا
سحری گؤزلیک؟

تانریتانیماز دئدی:
- کوراوغلو، بیز یاخشی ائله ییب گلمیشیک. احتیاط کی وار، یاخشی شئیدی.

اما کی منیم اورییم چوخ ساکیتدی. دلی لرین باشیندا هئچ بیر شئی یوخدو.
یقین ائله گورسووغ لونون شوخ لوغو توتوب. قیزین یانین دان آیریل بیلمیر.

دمیرچیوغ لو دا اونا گؤره دایانیب قالیب. هر حالدا سحری گؤزلمک
یاخشیدی. سونرا خسالت لی اولریق.

دلی لر تانریتانیمازین فیکرینی بیندی لر، او قدر گؤزله دی لر کی،
سحر آچیلدی. شهر اهلی دوران-دوران باخدی کی، شهرین اطرافی توتولوب.

سامااتی واهیمه آلدی. تؤکولدولر خان لیق قاپی سینا. المقولو خان دوروب
گؤردو بلی، نئجه کی، دئییرلر ائله دی. شهرین اطرافی ائله توتولوب، ائله توتولوب

کی، ائله بیل اتدن دیوار چکیلیب. تئز وزیری چاغیریب گؤندردی کی، بیلسین-گؤرسون
بو نه اولن ایشدی. وزیر گلیب چاتاندا گؤردو نه.

گلن کوراوغلودو... کوراوغلو وزیری گؤرسک دئدی:
قاری دوشمن، فند-فئلینی بیلیرم،



دلی لریم بو شهرده قالیبدی.
ساعت یاریم سیزه مؤهلت وئریرم،

دلی لریم بو شهرده قالیبدی.
شهرین یئرینده کوتان اکرم،
زر-زیباسین چنلیبئله چکرم،

میسریقیلینج چکیب آل قان تؤکرم،
دلی لریم بو شهرده قالیبدی.

کوراوغلو فرمانی مردی-مردانا،
دلی لریم یئریکلییر آل قانا.
قاتارام شهرده توزو دومانا،

دلی لریم بو شهرده قالیبدی.

وزیر باشی لوو لو قاییدیب اهوالتی المقولو خانا دانیشدی. المقولو
خان روقییه خانیمی چاغیردی. روقییه خانیم دئدی:

- قورخما! من بو ساعت ایشی یولونا قویارام.
اورا دان بیرباش گلدی دمیرچیوغلوگیلین اوتاغینا. دلی لر ده ایشدن

بیخبر هازیرلشیردی لر کی، یول چیخسین لر.
روقییه خانیم آلدی گؤرک نه دئدی:

دردیز آلیم، قوچ قارداش لر،
بیر اومودوم سیزه گلیر...

چوخ چتین اولوبدو ایشلر،
بیر اومودوم سیزه گلیر...

کسیب لر دؤرد بیر یانیمی،
داغیدارلر خانمانیمی،
آخیدارلر آل قانیمی،

بیر اومودوم سیزه گلیر...
شاد اورییم اولوبدو قان،
کؤنلوم اولوبدو پریشان،

روقییه خانیم سیزه قوربان،
بیر اومودوم سیزه گلیر...

دلی لر سوروشدولر:
- نه اولوب؟

روقییه خانیم حال-اهوالتی دانیشدی. دمیرچیوغ لو دئدی:
- سن هئچ قورخما، روقییه خانیم. بو ساعت بیز اؤزوموز گئدریک

اونون یانینا.



بونو دئییب، ایکی سی ده باییرا چیخدی. آتلری مینیب، بیرباش کوراوغلونون
یانینا گلدی لر. کوراوغلو ائله کی، دلی لری ساغ-سالمات گؤردو، آرخایینلدی،

اونلری مزممت ائتمه یه باشلدی. دئدی:
باراکالله، سد مرهبا!..
تئز گلن بئلمی ایلنی؟

یاخشی یارادیز قوللوغا،
تئز گلن بئلمی ایلنی؟

فیکرینیزه نه قویوب سوز؟
قئیری یول لرا اویوب سوز، ..
گؤرونور من دن دویوب سوز،

دویمایان بئلمی ایلنی؟
دئمه دونیا گئدر بئله،
اویمایین فیتنه یه-فئله،

کوروغلونو گتدیز دیله،
تئز گلن بئلمی ایلنی؟

دلی لر ایکی سی ده باش لرینی سالدی لر آشاغییا. دمیرچیوغ لو دئدی:
- کوراوغلو، بیز تاقسیرکاریق. هر نه ائله سن ایختیار سان.

بونو دئییب دمیرچیوغ لوقیلینجینی چیخاریب ایکی علی نین اوستونده
کوراوغلونون قاباغینا قویدو، اؤزو ده دیز چؤکدو. کوراوغلو اونون قولون دان

یاپیشیب قالدیردی. سونرا سوروشدو:
- دئ گؤروم، اصیل موقسسیر کیم دیر؟ سنسن، یا گورسووغ لودو.

دمیرچیوغ لو دئدی:
- ائله ایکیمیزین ده تاقسیریمیز بیردی. بیر-بیرین دن نه اسکیکدی، نه آرتیق.
کوراوغلو نه قدر ائله دی کی، دمیرچیوغ لو ایشین اصلینی دئسین، دئمه دی.

ائله بیرجه بونو دئدی کی:

- ایکیمیزین ده تاقسیریمیز بیردی.
کوراوغلو ایشی بیلیردی. بیلیردی کی، دمیرچیوغ لو گورسووغ لو مممه ده

گؤره گئسیکیب. اما اونو دا بیلیردی کی، دمیرچیوغ لو اؤلوم ده اولسا، یولداشی
پیس آیاقدا تک بوراخماز، نامردلیک ائله ییب یولداشی اله وئرمز.

اودو کی اونو بیر ده سیناماق اوچون بئله قیسناییردی. ائله کی گؤردو
دمیرچیوغ لو سؤزون دن دؤنمه دی، یولداشین سیررینی آچمادی، دئدی:

- مرهبا! من سنی قصدا� سیناییردیم. ساغ اول!



سونرا دؤنوب گورسووغلون دان سوروشدو:
- هه... نه وار، نه یوخ، گورسووغ لو؟ دئیه سن المقولو خانین قیزی

چوخ خوشونا گلیب.
گورسووغ لو باشینی سالدی آشاغی. ائله بون لر بو سؤزده ایدی لر، المقولو

خان اؤز وزیر-وکی لی ایله گلیب چاتدی. دئ ال وئردی لر، گؤروشدولر. المقولو
خان دئدی:

- قوچ کوراوغلو، من سنینله دوست اولماق ایستییرم. بوتون دلی لرینله
منه قوناقسان.

کوراوغلو نه قدر بویون قاچیرماق ایسته دیسه اولمادی.
آخیردا روقییه خانیم ایره لی یئریگیب دئدی:

- قوچ کوراوغلو، سن بورا دان ائله بئله سه چیخیب گئتسن، آتامی بوتون
دونیادا بدنام ائلرسن. کیشی دوستلوق اوچون اوزانان علی کسمز.

کوراوغلو روقییه خانیمین سؤزون دن کئچه بیلمه دی. آنساق شهره ده
گیرمه دی. حؤکم ائله دی، شهرین کناریندا چادیرلر قورولدو. اوچ گون، اوچ گئسه

یئمک، ایچمک اولدو. المقولو خان کوراوغلویا بیر قوناق لیق وئردی کی، هله
روزیگارین گؤزو بئله قوناق لیق گؤرممیشدی. ائله کی اوچ گون تامام اولدو،

کوراوغلو المقولو خانی چاغیریب دئدی.
- خان ائلدیگین حؤرمته گؤره ساغ اول! آنساق منیم سن دن بیر

توققم وار.
خان دئدی:

- توققه ندی؟ سن امر ائله، من یئرینه یئتیریم.
کوراوغلو دئدی:

- یوخ. بو ائله بیر شئیدی کی، امرله اولماز. بئله کی، آنساق توققه دن
آشار.

خان دئدی:
- بویور!

کوراوغلو سازی باسدی دؤشونه دئدی:
قول لوغونا بیرجه کلمه سؤزوم وار،
منیم او سؤزوم دن اینسیمه آی خان!
او سؤزلر بو یئرین سؤزو دؤیسه ده.

سن ال، او سؤزدن اینسیمه، آی خان!
خان دئدی:

- اشی، اینسیمک ندی؟ سن لپ اؤهد ائله سن منیم باشیمی
ایستیسکسن، او دا کی سنه قورباندی. سؤزونو دئ!



کوراوغلو دئدی:
لزیمدی آرایا ائلچی سالیدیم،
نئچه میننتچیله دیلچی سالیدیم،

قایدا بویدو، گئدیب، بیر ده گلیدیم،
منیم بو ایشیم دن اینسیمه، آی خان!

خان مسئلنی باشا دوشدو. آنساق گؤزله دی کی، گؤرسون سؤزون آخیری نه
اولور. کوراوغلو آلدی سؤزون او بیری خانه سینی، دئدی:

کوراوغلونون سؤزون یازما قلته،
حساب ائتمه قانمازا، نابه له ده،

روقییه خانیمی گل وئر مممه ده،
سن گل بو سؤودا دان اینسیمه، آی خان!

اینسیمک ندی؟ خان ال دان بئله بیر قوهوملوق آختاریردی.
او ساعت مولل، قاضی چاغیریلدی. روقییه خانیمین کبینی کسیلدی

گورسووغ لو مممه ده. توی تزه دن باشلندی. اوچ گونون اوستونه بیر دؤرد
گون ده گلدی لر، اولدو یئددی گون، یئددی گئسه. یئددی گونون تامامیندا

ایسته دی لر گلینی تاپشیرسین لر بیه. کوراوغلو راضی اولمادی. دئدی:
- چنلیبئلده دلی لرین ده، خانیم لرین دا آناسی نیگاردی. من گرک

آپاریب بیر توی دا اورادا ائله یم.
دلی لر آتلندی، روقییه خانیمی دا گؤتوروب چنلیبئله گلدی لر.

خانیم لر ایشدن خبردار اولدولر. نیگار روقییه خانیما خوشگلدین ائله دی.
توی تزه دن باشلدی. سازلر سس-سسه وئردی، ساقی مس لیسه گیردی. کوراوغلو

بئله باخدی نیگاری ساغ یانیندا گؤردو، بئله باخدی ائیوازی سول یانیندا
گؤردو، قاباغا باخدی یئددی مین یئددی یوز یئتمیش دلینی قاباغیندا گؤردو.

اوریی آتلندی، قلبی سوشدو، اوچتئل لی سازی سینه سینه باسدی، دئدی:
مسلیس قوردورام همیشه،

ایشرتیم، داماغیم اول!...
املیک لر چکدیرم شیشه،

بیر آغیر ییغناغیم اول!.
چنلیبئلده کؤچوم، قونوم،

آتلس دان بیچی لر دونوم،
اورتا دان قالخمایا خونوم،

گونده یوز قوناغیم اول!...
وورام خوتکار، توتام پاشا،
خان لر من دن چکه هاشا.



بو دؤورانیم وارا باشا،
سؤنمه ین چیراغیم اول!..

ائیواز ایمدادیما چاتا،
دمیرچیوغ لو شئشپر آتا،

سیچرایام، مینم قیراتا،
بل لی احمد دایاغیم اول!..

شیر قانی اول قانیمدا.
قورخو اولمایا سانیمدا،

دلی لر اولسا یانیمدا،
قیررام یوز مین یاغیم اول!..
دوشمن قانین ایچم، دویام،

موخننت گؤزلرین اویام،
چکم بزیرگان لر سویام،
تاسیرلر دوستاغیم اول!..

کوراوغلویام ساواشیمدا،
ایگید دلی لر باشیمدا،
نیگار ایلشه قارشیمدا،

کئچن ساوان چاغیم اول!..



دوراتین ایتمه یی
یئنه ده یاز آیلری گلمیشدی. چنلیبئلده باشقا بیر عالم وار ایدی. هر

طرف آل-یاشیل بورونموشدو. ائله ایدی، ائله ایدی کی، گول گولو، بولبول بولبولو
چاغیریردی. او نئجه دئیرلر، لله لر بنؤوشه لره گؤز ووروردو. سیل دیریم

قایا لردا خینا لی کک لیک لر قاققیلداشیردی. بولبول لر کوراوغلونون سسینه سس
وئریردی. چنلیبئلین اتک لرینده اوت آدام بویو قالخمیشدی. کوراوغلونون ایپه

ساپا یاتمایان، قوروق-قایتاق بیلمه ین آیغیرلری ایلخی ایله گؤی اوتا
بوراخیلمیشدی. کوراوغلو بو یاز دوراتی دا ایلخییا قاتدیرمیشدی.

دورات اول، چؤل اول، خام دلی آیغیرلر اول. اولموشدو دلیسوو بیر شئی.
دای بیر آت ایله یول گئتمیردی. چچیکلشیردی، قاپیشیردی، ووروشوردو. دای، او نئجه

دئیرلر ایلخینی گؤتورموشدو باشینا، ائلمیشدی للیک-گیریان.
یئنه ده گون لرین بیر گونونده دوراتین نادینس لیگی توتدو. باشلدی

آیغیرلرل گیسیمه یه. دئ بیرینی ووردو، بیرینی قاپدی، بیرینی چچیکله دی، آخیردا
هامی سینی قاباغینا قاتدی، چنلیبئل دن آشاغی تؤکوب قووماغا باشلدی.

ایلخی نین آغزی دوشدو چؤل لو برری-بیابانا. گئتهاگئت، گئتهاگئت، ایلخی داغ لر
آشدی، دوزلر کئچدی، یاماس لر دیرماندی، ائنیش لر ائندی، گلیب بال لیسادا.

قاراخان دئییلن بیر خان وار ایدی، اونون قوروغونا دولدو. ایندی ائشیت قارا
خان دان.

قارا خان ازازیل بیر خال ایدی. چوخ آز آدام تاپی لردی ایکی، اونون علین دن
سینداغ لی اولماسین. اؤزو ده یامان تاماهکار ایدی. کیمده بیر یاخشی شئی

گؤرسیدی یا خوشلیا هیله ایله، یا دا کی، بون لرین هئچ بیری سی باش توتمایاندا،
زورلو توتوب علین دن آلردی. دای ساماات اونون علین دن زینهارا گلمیشدی. هر

یئرده اؤزونو ائله گؤستریردی کی، گویا ایران پادشاهی نین قوهومودو. اودو کی
قورخودان هئچ کس اونا بیر سؤز دئیه بیلمیردی.

ائله کی کوراوغلونون ایلخی سی گلیب اونون قوروغونا دولدو، نؤکرلر گلیب
اهوالتی قارا خانا خبر وئردی لر.

قارا خان او ساعت حؤکم ائله دی کی، ایلخینی هایلییب گتیرسین لر.
قارا خانین آدام لری ایلخینی آپارماقدا اولسون لر، سنه کیم دن

دئییم، کوراوغلودان.
کوراوغلو چنلیبئلده ایدی. المقولو خانین یانین دان قایی دان دان

سونرا هله هئچ بیر سفره-زادا گئتممیشدی. بیر ده ایلخیچی باشی لوو لو گلدی
کی، بس ایلخی ایتیب.

کوراوغلو اول-اول بونا اهمیت وئرمه دی. ائله کی ائشیتدی کی، بس
دورات دا ایتیب، غضبلندی. ائله بیر ن`ره چکدی کی، بوتون چنلیبئل تیتره دی.

داغ لر، داش لر سس سسه وئردی. دلی لر هامی سی تؤکولوب گلدی لر.



آلدی کوراوغلو گؤرک نه دئدی:
هویدو دلی لریم، هویدو اوغول لر،
هارداسا دوراتیم، تاپیلسین گرک!..

آمان چکسین علیمیزدن یاغی لر،
موخننت اوباسی چاپیلسین گرک!..

دوروب مرد میداندا گؤستررم هونر،
قنیم لر ن`رم دن ائلیر هزر،

آت اوسته ساغ-سول ایشلدک شئشپر.
قوشون قایا لرا سپیلسین گرک!..
قوچ ایگید یالییار اؤزو اؤز قانین،
کوراوغلو، هر یانا ایشلر فرمانین.

ایندی بی، پاشانین، خوتکارین، خانین،
دری سینه سامان تپیلسین گرک!..

دلی مئهتر تئز آتلنی. دلی لردن، مئهترلردن ده بیر نئچه سینی
یانینا آلیب، ایلخینی آختارماغا گئتدی.

اما سن دئ کی، ایلخی هایاندا ایدی؟ ایلخی اودو قارا خانین قوروغوندا،
دلی مئهتر آختاریر چنلیبئلین کؤوشن لرینی. هر یئری بیر-بیرینه ووردولر.

داغی-داشی الدن-آیاق دان سالدی لر. آخیردا کور-پئشمان چنلیبئله
قاییتدی لر.

کوراوغلونون دردی بیر ایدی، اولدو مین. دلی لر باشلدی لر اونا اورک
وئریب یوشوتماغا کی:

- آی کوراوغلو، نیه بو قدر سزه-فزه ائلییرسن؟ ایلخیدی، گؤره سن
آغزی هایانا دوشوب، چیخیب گئدیب. ایتمیسک کی؟ هارادا اولسا تاپیلساق.

قورخودان کیم سنین ایلخینا گؤزونون اوسو ایله باخا بیلر؟

دلی لر چوخ دئدی لر، کوراوغلو آز ائشیتدی. نه قدر ائله دی لر، یوشومادی
کی، یوشومادی. ائله اولموشدو، ائله اولموشدو کی، آسیغین دان بیغ لرینی گمیریردی.

نیگار گؤردو یوخ، کوراوغلو سویوماق بیلمیر. ائله بیل کی، یانمیش کوره دی،
گئتدیکسه قیزیر. آخیردا دئدی:

- آی کوراوغلو، هیرس لننده سویوماق بیلمیرسن. ایندی نه اولوب آخی؟
ایلخیدی، ایتیب، تاپی لر دا.

کوراوغلو نیگارین ساوابیندا آلدی گؤرک نه دئدی:
نیگار، دوراتین ایتمیی



یاندیریر منی، یاندیریر....
امییم زایا گئتمیی

یاندیریر منی، یاندیریر...
آلنیم داکی قالین قات لر،

دوشمن گؤرسه باغری چات لر،
جاندان عزیز بدؤی آتلر
یاندیریر منی، یاندیریر...
سینمین دوگونو، داغی،

موخننت، میدان آچماغی،
من دلییه ساتاشماغی

یاندیریر منی، یاندیریر...
یارا دان هویوما یئته،

بو موشکول متلبین بیته
دورات دا قیرات دان اؤته،

یاندیریر منی، یاندیریر...
کوراوغلویام، دئییم دوزو

سایمارام اللینی، یوزو،
هرسایی نین ت`نه سؤزو
یاندیریر منی، یاندیریر...

سؤز تاماما یئتیشدی. نیگار دئدی:
- یاخشی دا... آخیر آسیقلنماق دان، دوداق لرینی چئینمک دن کی، بیر

شئی چیخمایاساق. تدبیرین ندی، اونو دئ!
کوراوغلو سازی دؤشونه باسیب، بیر دفعه دلی لره باخدی، دئدی:

ایندی بیر مرد دلی گرک،
تاپسین منیم دوراتیمی.
بس لننده قوزو کیمی،

مینیلنده کور آتیمی.
کیشنه ییب میداندا گزن،

هردن ساغا-سول سوزن،
دوشمانین باشینی اوزن،

بیر اسرمیش نر آتیمی.
همیشه اولن گوجونده،

شئشپر آتیل اوستونده،
هونر گؤستریب دار گونده،



دوشورمه ین ار آتیمی.
کوراوغلویام، یول گودرم،

دوشمان باغرینی دیدرم،
آتلننام، اؤزوم گئدرم،
چکین منیم قیراتیمی!..

دلی لر هامی سی قالخدی لر آیاغا. لپیرچی لر دوشدولر قاباغا.
کوراوغلو اؤزو ده باشلدی گئیینمه یه. ائله بو دمده بیر ده گؤردولر کی،

بودو، کئشیکچی لر بیر آدام گتیریر. یاخینلشاندا کوراوغلو باخدی کی، بو
چینینده کپنیی، علینده دینیی ساوان بیر اوغلندی. اؤزو ده شست لی،

بست لی، بازبوروت لو بیر شئیدی. سوروشدو کئشیکچی لردن کی:
- کیمدی بو؟

کئشیکچی دئدی:
- بیلمیرم. نه قدر ائلدیک، دئمه دی. سنی گؤرمک ایستییر.

کوراوغلو دئدی:
- بال، کیمسن؟ نه ایستییرسن؟

اوغلن قاباقسا سلم وئردی. کوراوغلو الئیک آلدی. اوندان اوغلن
کوراوغلودان سوروشدو:

- هله بیر قاباقسا دئیینن گؤروم، سیزین ایلخینیز ایتیب، یا یوخ؟
کوراوغلو دئدی:

- هه، ایتیب؟ نئجه؟
اوغلن ائله بیل آرخایینلدی. دئدی:

- قوی هله بیر نفسیمی دریم، یورولموشام.
کوراوغلو دئدی:

- ایلش!
اوغلن ایلشدی. پاتاوا لرینی آچدی. چاریق لرینی چیخارتدی. سیلکیب بیر

طرفه قویدو. اوندان سوراب لرینی چیخارتدی. اونلری دا مافی-قایدا سیلکیب بیر
طرفه قویدو. اوندان سونرا باشینی قالدیریب دئدی:

- کوراوغلو، من بال لیسا لی قارا خانین مئهترییم. بودو، اوچ گوندو
کی، سنین ایلخینی قارا خان توتوب. گلمیشم سنه خبر وئرمه یه. دورات دا

ایلخی نین ایچینده دی. من ده ائله اوندان بیلدیم کی، ایلخی سنیندی.
کوراوغلو ائله بونو ائشیتسک دیک یئرین دن قالخدی.

دئدی:
- دلی حسن!

دلی حسن دئدی:



- بلی، قوچ کوراوغلو؟
دئدی:

- من گلینسه بو اوغلنین اوستونده گؤزون اولسون.
دلی حسن دئدی:

- باش اوسته!
اوندان کوراوغلو اوزون دلی لره توتوب دئدی:

آت بئلینه، مرد دلی لر،
بال لیسایا سفریم وار!

داوا گونو قورد دلی لر،
بال لیسایا سفریم وار!

هونر ائلر قوچ اوغلو قوچ،
قورخار، کئچمز یانین دان کؤچ،

آلین اله میسریقیلینج،
بال لیسایا سفریم وار!

هدیان سؤزه بلی دئمم،
موخننت چؤریین یئمم.

قوی دوشمان بیلسین من کیمم،
بال لیسایا سفریم وار!

شئشپریم سوساییب قانا،
دوشمان لریم گلیب سانا،

قان اوددوررام قارا خانا،
بال لیسایا سفریم وار!

کوراوغلویام، بودو سؤزوم،
موشکول شیشه نئجه دؤزوم؟

هئچ قووغا دان دویماز گؤزوم،
بال لیسایا سفریم وار!

کوراوغلو سؤزونو تامام ائله ییب، قوش کیمی سیچرادی قیراتین بئلینه. آت
بیر دفعه کیشنه ییب ایکی دال آیاغی اوسته قالخدی، دسته نین قاباغینا دوشدو.

دسته بال لیسایا اوز قویدو. یول لری، یاماس لری اوز ائله دی لر، داغ لری، داش لری
دوز ائله دی لر، ایلدیریم کیمی سوزوب بال لیسایا چاتدی لر. کوراوغلو دلی لری کناردا

قویدو، اؤزو ایلخیچی پالتاری گئیینیب، آلت دان دا میسریقیلینج باغلدی، شهره
گیردی. گزه-گزه، دولنا-دولنا گلیب قارا خانین یانینا چیخدی. قارا خان



اوچ گون ایدی کی، ایلخینی توتموشدو. اما بیر دنه ایلخیچی ایلخینی بوینونا
گؤتورموردو. قارا خان نه قدر دؤیوردو، سؤیولدو، قورخودوردوسا، یئنه

ده بیر شئی چیخمیردی. ایلخیچی لر، مئهترلر بیلمیشدی لر کی، ایلخی کوراوغلونوندو.
اودو کی، بیر آدام باخیم دوشموردو.

یئنه ده قارا خان ایلخیچی لری، مئهترلری ییغمیشدی باشینا. بیر ده
باخدی کی، بودو بیر آدام گلیر، بیر آدام گلیر، ائله بیل کی، روستم-زالدی.

اما پال-پالتارین دان ایلخیچییا اوخشاییر. اوریینده سئویندی کی، بو چوخ یاخشی
اولدو. ائله بونو گؤتوررم ایلخیچی، تاپشیرام ایلخینی بونا.. غرض، او قدر

گؤزله دی کی، کوراوغلو گلیب چاتدی. ادبله علینی دؤشونه قویوب، قارا خانا
سلم وئردی. قارا خان الئیک آلیب سوروشدو:

- آیه، کیمسن؟ دئیه سن پال-پالتارین دان ایلخیچییا اوخشاییرسان.
کوراوغلو دئدی:

- بلی، ایلخیچییام. نئچه ایل ایدی کی، چنلیبئلده کوراوغلونون ایلخی سینی
اوتاریردیم. بودو، بیر آی اولر کی، منی چیخاردیب قوووب.

قارا خان سوروشدو:
- نیه چیخاردیب قوودو کی؟

کوراوغلو دئدی:
- منه دئدی کی، دای بسدی، بو قدر ایلخیچی اولدون. گل ایندی منه دلی

اول! من بویون قویمادیم. او دا قزبلنیب منی قوودو.
قارا خان دئدی:

- سنی کوراوغلونون ایلخی سینا گؤندرسم گئدرسنمی؟
کوراوغلو باخدی کی اوغلن دوغرو دئییرمیش. ایلخی بوردادی. اؤزون

بیلممزلییه ووروب سوروشدو:
- نئجه یعنی کوراوغلونون ایلخی سینا؟

قارا خان لووغا لنا-لووغا لنا دئدی:
- کوراوغلونون هامان ایلخی سی بو ساعت بورادادی. گتیرمیشم.

کوراوغلو اؤزونو لپ آواملیغا ووروب سوروشدو:
- نئجه گتیرتمیسن؟

خان دئدی:
- گتیرتمیشم ده... نه ایشین وار نئجه گتیرتمیشم. من گتیردرم.

کوراوغلو قصدا� سوروشدو کی:
- یاخشی، خان، بیردن کوراوغلو بیلدی. اوندا نه ائلیسکسن؟

خان دئدی:
- بیلسین ده... بیلمیش منه نه ائلیسک؟



دای بورادا کوراوغلو اؤزونو ساخلیا بیلمه دی. دئدی:
میدانا گیرنده پلنگ پنسه لی،

داغیدار ائلینی گلسه، قارا خان!
قیراتین اوستوندهقیلینج اوینادار،
لل ائلر دیلینی گلسه، قارا خان!

منم دئییب، یئکه دانیشما بئله،
گؤرممیسن زربی-دستینی هله،
قالدیرار باشینا، قیرار گورز ایله،

بئلینی یقین بیل، گلسه، قارا خان!
تالر دؤولتینی، آپارار مالین،

داغیدار وارینی، یاشیلین-آلین،
ییخار ائوین، یامان ائلیر حالین،

سوودورار کولونو گلسه، قارا خان!
چتین قوچ کوراوغلو قورخا، اوشونه،

یئتر یاغی لرین یئددی، بئشینه،
هایقیراندا قاتار قیرات دؤشونه،

باغلیار قولونو گلسه، قارا خان!
کوراوغلونون بو سؤزونه قارا خانین آسیغی توتدو، دئدی:

- من دئدیم منه ایلخیچی اول، دئمدیم کی، کوروغلونو منیم
اوستومه چک گتیر. بیر ده سن نه چوخ کوراوغلو، کوراوغلو دئییرسن؟ کوراوغلو

بیر آدسیز-سان سیز گده نین بیری سی، من خان. اؤزوم ده ایران پادشاهی نین
قوهومو. کوراوغلو گلمیش منه نه ائلیسک؟ قوی لپ گلسین. اونو بیر

کوراوغلو ائلرم کی، بیری ده یانین دان چیخار.
کوراوغلو باخدی کی، یوخ، قارا خان اؤزون دن چوخ موشتبئهدی. ائله بیر

ایسته دی پالتاری آتیب، دئسین، من کوراوغلو، اؤزوم ده بودو، گلمیشم. سونرا
ل`نت شیطانا ائله ییب آلدی سازی، دئدی:

- یوخ خان، سن سهو ائلییرسن.
دئمه کی، کوراوغلو تکدی،

سای سیز-سان سیز دلی سی وار.
دمیرچیوغ لو، بل لی احمد،

ائیواز، ایسابا لی سی وار.

نامردلردن دورار ایراق.
مردلر اوچون آرخا، دایاق،
بوللور شوشه، ائیوان اوتاق،



دؤشمه یه خالصی وار.
دارا دوشسن ائلر کؤمک،

داوا گونو دوستا گرک.
آچار سوفره، وئرر یئمک،

قئیرتی وار، ناموسو وار.
کوراوغلونون اوسا بویو،

هر یئرده توتولور لویو،
چنلیبئلده گؤتور-قویو،

آغیر اوبا-اولوسو وار.
قارا خان بونون بئله دیری دانیشماغین دان شوبهلنمیشدی. دوزدو،

کوراوغلو اولماغینی گومان ائلمیردی، اما ائله اوریینه اوشوتمه دوشموشدو.
دئدی:

- سن، دئیه سن، شره-شوره آدامسان. بیزیمکی سننن توتماز.
یاخشی سی بودو کی، چیخ بوردان گئت. سن دن ایلخیچی اولماز.

بونو دئییب قارا خان دؤندو گئتسین. کوراوغلو باخدی کی، قارا خان
اکیلمک ایستییر. آمان وئرمه ییب، اونو یاخالدی. ایلخیچی پالتارینی سویونوب

کنارا آتدی. بیر ن`ره چکدی. قارا خانین قولق لری باتدی. تئز آدام لرینی
کمکه چاغیردی. او طرف دن ده دلی لر کوراوغلونون ن`ره سینی ائشیدیب،

سیگیرمقیلینج تؤکولدولر. آرا قاریشدی. داوا باشلدی. داوانین شیرین یئرینده
کوراوغلو اؤزونو قارا خانا یئتیردی. میسریقیلینج هاوادا پاریلداییب، قارا

خانین تپه سینده ائله گؤزدن ایتدی کی، ائله بیل ایلدیریم یئره سوخولدو. قارا خان
بایاق ها سهننمه واسیل اولدو. قوشون قارا خانی اؤلموش گؤروب داوام

گتیره بیلمه دی. قیریلن قیریلدی، قالن دا قاچدی، داغیلدی. دلی لر قیمتده
آغیر، وزنده یونگول نه واردیسا گؤتوردولر. دوراتل برابر ایلخینی دا

قاباق لرینا قاتیب، چنلیبئله یول باشلدی لر. داغ آشیب، دوز کئچیب گلدی لر
چنلیبئله چاتدی لر.

نیگار خانیم قاباغا چیخدی. کوراوغلو آتدان دوشدو. قارا خانین
مئهترینی گتیردی لر. کوراوغلو اونا بیر آت، بیر ده بیرقیلینج باغیشلییب

دلی لرین ایچینه قاتدی.

مسلیس قورولدو، کئف لر دورولدو، ساقی دولندی، روح تازالندی. نیگار
علینده باده کوراوغلونون یانینا گلدی. دئدی:

- آی کوراوغلو، بیلیرم، سن سفردن داوا سیز-شاوا سیز قاییتمازسان.



دئ گؤروم، بال لیسا سفرین نئجه کئچدی؟ کیمله قاباقلشدین؟ کیمله دالشدین؟
کوراوغلو بادنی آلیب ایچدی. اوچتئل لی سازی دؤشونه باسیب دئدی:

نه سوزورسن آل گؤزو،
سنه دئییم، تئل لی نیگار؟!
مسلیسیمین شیرین سؤزو
سانا، دئییم، تئل لی نیگار!
بال لیسادا آچدیم میدان،
موخننت دیله دی آمان،

قاباغیم دان قاچدی دوشمان
یانا، دئییم، تئل لی نیگار!

قوچ دلی لریم دالشدا،
ار اورک لری تالشدا،

چکدیمقیلینج تر ساواشدا
خانا، دئییم، تئل لی نیگار!

نرم داوادا، قیزغین نر،
دونیادا گؤستردیم هونر،

بویاندی علیمده شئشپر
قانا، دئییم، تئل لی نیگار!

موخننتین اوزو گولمز،
نامرد دوستون قدرین بیلمک

کوراوغلو هونری گلمز
سانا، دئییم، تئل لی نیگار!



کوراغلو ایله بولو بی
کوراوغلونون المقولو خانل دوستلوق بیناسی قویماغی بوتون عالمه

یاییلدی. بو خبر گلیب آخیردا توقاتدا هاسان پاشایا دا چاتدی. هاسان پاشا
دوشدو فیکیر-خیال کی، نه تهر ائله سین. اگر خان لر، پاشا لر بیر-بیر

باشلییب کوراوغلو ایله دوستلوق بیناسی قویسا لر، دای هئچ دونیاسیندا اونا
باتماق اولماز. اودو کی، باشلدی خوشون بؤیوک لرینی تلسدیرمه یه. اوولوول

بیر قاسید بولو بیه، بیر قاسید ده عرب ریحانا گؤندریب، ایکی سینی ده
چاغیرتدیردی یانینا. ائله کی ایکی سی ده گلدی، هاسان پاشا اونلرل آرانی خلوت

ائله دی، باشلدی لر تدبیره. دئ یازدی لر، پوزدولر، گؤتوردولر، قویدولر،
آخیردا بو تدبیره گلدی لر کی، بولو بی اؤز قوشونو ایله عرضینجاندان، عرب

ریحان اؤز قوشونو ایله قارس دان، هاسان پاشا اؤزو ده توقات دان یئریش
ائله سین لر. ائله کی مسلیس قورتاردی، هاسان پاشا توقاتدا قالدی، عرب ریحان

قوشونو دا گؤتوروب قارسا طرف یوللندی. بولو بی ده عرضینسانا، اؤز
قوشونونون یانینا قاییتدی.

ایندی گل سنه دئییم پاشا لرین مکرین دن.
بو پاشا لر اوچو ده چوخبیلمیش، حیله گر آدامدی لر. بیر-بیرینه باسخراس

وئرن دئییلدی لر. او کی هاسان پاشا ایدی، ایستییردی کی، عرب ریحانل
بولو بیی قیزیشدیریب گؤندرسین کوراوغلونون اوستونه، اؤزو لپ آخیردا گئتسین.

تداروکونو ده ائله باشلمیشدی. او کی عرب ریحاندی، ایستییردی بیر تهر
اولسون کی، بون لردان بیری کوراوغلونون باشینی قاتسین، اؤزو سونرا ایشه باشلسین.
او کی بولو بی ایدی، او دا ایستییردی کی، هامی دان قاباق اؤزو گئدیب، ایشی ده تک

باشینا اؤزو گؤرسون کی، او بیری پاشا لرین آدی چیخماسین. اودو کی، هاسان
پاشانین مس لی سین دن مورخخس اولوب عرضینسانا چاتساق، دایانماییب

باشلدی یول تداروکو گؤرمه یه. دئ بیر گون، ایکی گون... ائله کی هر شئی حاضر

اولدو، قوشونو گؤتوروب چنلیبئله طرف یول دوشدو. هئچ یئرده دایانماییب،
دینسلمه ییب، گئسه-گوندوز آت سوردو، گئسه لرین بیرینده اؤزونو چاتدیردی

چنلیبئلین اتک لرینه، مئهتر مورتوز بو یئرلری گؤرسک تانیدی. بولو بیین
یانینا گلیب دئدی:

- بولو بی، من بو یئرلری تانیییرام. بون دان او یانا چنلیبئلدی.
ایندی بیز گرک بوردا دوشوب سحری گؤزلیک. کوراوغلونون فند-فئلین دن

باش آچماق اولماز. گئسه واختی قوشونو آپاریب تله یه سالریق.
بولو بی مئهتر مورتوزون فیکرینی بیندی. حؤکم ائله دی، قوشون

دوشوب دوشرگه سالدی. اؤزو ده قسر آلینی، مئهتر مورتوزو، بیر ده سایسئچمه



سرگرده لرینی-گؤتوردو کی، اطرافی گزیب بلدله سین.
بون لر بورادا اؤز ایشلرینده اولسون لر، بو طرف دن ده سحر تئزدن

کوراوغلو چؤله چیخمیشدی، دولنا-دولنا گلیب چیخدی آغ قایایا. بیر ده باخدی
چنلیبئلین آنری اتیینده او قدر آت وار، آدام وار کی، ائله بیل قارغاقوزغوندو.

دای گئری قاییدیب دلی لره خبر ائلمه یه اریندی، ائله اوردان
بیرباش یوگوردو. کوراوغلو قصدا� تپه لرین دالی عائله گلیردی کی، گؤزه

گؤرونمه سین. سن دئمه، بولو بیگیل ده بو دمده ائله بورا لری گؤزدن
کئچیریرمیش لر. بیردن کوراوغلو ایله بولو بی چیخدی لر اوز-اوزه. ایش ائله اولدو کی،

نه کوراوغلو چکیلیب گیزلنه بیلدی، نه ده کی، بولو بی. بولو بی اوندان
سوروشدو:

- دئ گؤروم، کیمسن؟
کوراوغلو اؤزونو سملشدیریب دئدی:

- قوروقچویام.
بولو بی بیر اونون بازبوروتونا باخدی، بیر بوی-بوخونونا باخدی،

دئدی:
- کیمین قوروقچوسوسان؟

کوراوغلو دئدی:
- چنلیبئل قوروقچوسویام.

بولو بی سئویندی کی، یاخشی اولدو. بون دان اهوال-پورسان اولوب
چنلیبئل دن بیر آز خبر توتارام.

دئدی:
- آیه، دئ گؤروم، کوراوغلو بو ساعت هارادادی؟

کوراوغلو دئدی:
- دونن آخشام چنلیبئلده ایدی. اگر گئسه بیر یئره گئتمه ییبسه

چنلیبئلده دی.
ائله بو سؤزده دال دان مئهتر مورتوز گلیب یئتیشدی.

مئهتر مورتوزو کوروغلونو گؤرسک تانیدی. اؤزونو کوراوغلویا
گؤسترمه ییب، یاواشسا کئچدی اونون دالی قاتینا. اوردان بولو بیه گؤز ووردو

کی، ائوین ییخیلسین، یالن دئییر، قوروقچو-زاد دئییل، کوراوغلو اؤزودو.
بولو بی بیردن های ووردو، آدام لر تؤکولوب کوروغلونو توتدولر،

اللرینی، قول لرینی مؤهکم-مؤهکم باغلدی لر. کوراوغلو بئله باخاندا
مئهتر مورتوزو تانیدی. بیلدی کی، اونو ساتان مئهتر مورتوزدو.

کوراوغلو باخدی کی، اگر بورادا کوراوغلو اولدوغونو بوینونا آلسا،
دینمز-سؤیلمز اونو اؤلدورسک لر. چنلیبئل اوزاق، دلی لر ایشدن خبرسیز،



دوشمن چوخ، اؤزو ده نه یاراق-یاساغی وار، نه ده آتی. بیر ده دئییرلر
کوراوغلونون بیر بئله خاسیتی ده واردی کی، دوشمن علینه کئچنده کوراوغلو
اولدوغونو هئچ بوینونا آلمازدی. دئیردی کی، دوشمن منی توتولموش بیلسه،

چنلیبئله آیاق آلر. اودو کی، بولو بی هر نه قدر ائله دیسه، کوراوغلو
اولدوغونو بوینونا آلمادی. ائله «قوروقچویام» دئدی کی دئدی. بولو بی

حؤکم ائله دی، باشلدی لر کوروغلونو دؤیمه یه. یئنه ده بیر کار چیخمادی.
کوراوغلو ائله دئدیگینی دئدی. یاخیندا بیر گؤل وار ایدی. بولو بی حؤکم ائله دی

اونو علی-قولو باغلی سالدی لر سویا. آز قالدی کی، بوغولسون. یئنه ده بوینونا
آلمادی. باشینا نه ایش گتیردی لرسه ائله دئدی: قوروقچویام کی، قوروقچویام.

آخیردا بولو بی ده ایناندی کی، بو، کوراوغلو دئییل، قوروقچودو. ایسته دی
کی، قول لرینی آچدیریب بوراخا. مئهتر مورتوز باشلدی اؤزونو یئییب-تؤکمه یه

کی:
- ائوین ییخیلسین، هارا بوراخیرسان اونو؟ یالن دئییر، کوراوغلودو.

اوندا بولو بی اوزونو اونا توتوب دئدی:

- سن گل اؤز خوشلوغونل کوراوغلو اولدوغونو بوینونا آل! یوخسا
بیردی، سنی اؤلدورت دوره جه یم.

ایش بئله اولندا کوراوغلو آلدی، اونون ساوابیندا دئدی:
ناهاق یئره گل ائیلمه یامان لیق،

اینان بولو، من کوراوغلو دئییلم.
ایننن بئله یاخشیلیغین گونودو،

اینان بولو، من کوراوغلو دئییلم.
کوراوغلو بیر ایگید، اصلی-ذاتی وار،

هم ناموسو، آری، هم قئیرتی وار،
دمیر سیلوو آلتدا عرب آتی وار،
اینان بولو، من کوراوغلو دئییلم.
اوندان دؤندو قسر آلییا، دئدی:

گل سنه سؤیلییم، آی قسر آلی،
هله ائشیتمه ییب قوچ ایسابا لی،
گلسه بو قوشونا وئرمز ماسا لی،

اینان بولو، من کوراوغلو دئییلم.
سونرا مئهتر مورتوزا دؤنوب، آلدی سؤزون او بیری خانه سینی، دئدی:

کوراوغلو دئییلم، ییرتما یاخانی،
سیریمی عشق اودونا یاخانی،

ایگیدین اولمازمیقیلینج-قالخانی؟



اینان بولو، من کوراوغلو دئییلم.
کوراوغلو دئدیگین بیر بل-بلیدی،

چنلیبئلده دؤوران قوران دلیدی،
اؤز آدیم رؤوشندی، آتام آلیدی،

اینان بولو، من کوراوغلو دئییلم.
سؤز بولو بیه اثر ائله دی. دؤندو مئهتر مورتوزا کی:

- سن بیزی آلدادیرمیشسان. بو کوراوغلو دئییلمیش.
مئهتر مورتوز دئدی:

- بولو بی، من نئچه ایللرله بونا مئهترلیک ائلمیشم. من بونون
دابباخدا گؤنونو گؤرسم تانییارام. نئجه یعنی قوروقچودو. کوراوغلودو،

لپ بیر ده اوستون دن.
بولو بی قالدی متتل کی، نه ائله سین. مصلحت-مشورت دن سونرا

قوشون بؤیوک لری هامی سی دئدی لر:
- بیز هئچ بیریمیز کوروغلونو تانیمیریق. بیرجه تانییان بو کیشیدی کی، بو

دا بئله دئییر. دای بیز اؤز آدامیمیزی قویوب اونون سؤزونه نیه اینانیریق؟
گؤتوروب گئدک، وسسالم.

بولو بی حؤکم ائله دی، قوشون باشلدی هازیرلشماغا.
کوراوغلو گؤردو یوخ، بونو آپاریرلر. دئدی:

- یاخشی، ایندی سن منی آپاریب خوتکارا وئرسکسن کی، گویا من
کوراوغلویام، سن ده منی توتوبسان؟

بولو بی دئدی:
- بلی. بس سنین فیکرین ندی؟ یوخسا ائله بیلیردین کی، سنی تویا،

قوناقلیغا آپاریرام؟
کوراوغلو گولوب دئدی:

- یاخشی، سنین آغلین یوخدو، بو آدامین سؤزونه اینانیب منی
آپاریرسان، خوتکارین دا آغلی یوخدو؟ یا منیم دیلیم یوخدو کی، اونو باشا

سالمایام؟ نیه، خوتکار گؤرمور کی، من یاراق سیز-یاساق سیز بیر آدامام؟
بئله ده کوراوغلو اولر؟ اگر کوروغلونو توتماق بئله آسان اولسایدی، اوندا نه

وار ایدی کی؟ بیر ده کوروغلونو سن تانیمیرسان. او بیری پاشا لر، خان لر کی،

تانیییرلر. خوتکارین ائله اؤز اوغلو بورسو سلطان دا کوروغلونو تانیییر کی. بس
اونلرا نه دئیسکسن؟

کوراوغلونون سؤزلری بولو بیی لپ ایناندیردی. فیکیرلشدی کی، بونو



آپاررام، بیردن کوراوغلو اولماز، دونیایی-عالمده بیابیر اولوب گئدرم.
اوندان سونرا یا گرک اؤزومو اؤلدورم، یا دا کی گوشنیشین اولوب ائوده

اوتورام، ساماات اوزونه چیخمایام.
غرض، امر ائله دی کوراوغلونون اللرینی آچدی لر.

کوراوغلو دوروب گئتمک ایسته ینده بولو بی دئدی:
- دئییرلر قوچ کوراوغلو چوخ ایگیددی. هئچ زاددان قورخماز. هئچ زادی

دا گیزلتمز. ایندی اولن اولدو، کئچن کئچدی. گؤرورسن کی، باخ، اللرین ده
آچیقدی. ایندی مردی-مردانا اؤزون دئ گؤرک، سن کوراوغلوسان، یا یوخ؟

کوراوغلو گولدو دئدی:
- ایندی کی سن مردی-مردانا سوروشورسان، من ده مردی-مردانا

سنه ساواب وئره جه یم. بلی، کوراوغلویام.
بولو بی ایسته دی قالخیب قوشونا های وورسون، کوراوغلو دئدی:

- دایان! ناهاق یئره زحمت چکمه! دای سن منی توتا بیلمزسن.
آنساق دئ گؤروم، سن کیمسن؟ بورایا نیه گلمیسن؟

بولو بی هیله نیقابین اوزونه چکیب دئدی:
- کوراوغلو، بیل و آگاه اول! من عرضینسان لی بولو بیم. هاسان پاشا

منی گؤندریب کی، سنی توتوب آپارام، اوزینده اونون قیزی دونیا خانیمی
آلم.

کوراوغلو گولدو. دئدی:
- بالم، بو هاسان پاشا منیم یولوما قیزلرینی نه یامان هرراس

بازارا قویوب ساتیر؟ ایندی کی، بئله دی، قوی اولسون. منیم اوسباتیم دان اونون
بیر قیزی همزه یه گئدیب، قوی بو بیری ده سنه گئتسین. گؤرک ایندی ائوده قالن

آرواد-اوشاغینی کیمه و`ده وئریب، منیم دالیمسا گؤندرسک.
اوندان بولو بیه دئدی:

- من کوراوغلویام. بیر سؤزو کی دئدیم، اؤلوم ده اولسا اوندان
دؤنمرم. ایندی کی سن هاسان پاشانین قیزینی آلماق ایستییرسن، او دا قیزین

اوزینده سن دن منی ایستییر، عیبی یوخدو. من راضییام. قوی گئدیم،
یاراق-یاساغیمی گؤتوروم گلیم. آپار منی هاسان پاشایا تهویل وئر، قیزی

آل! سونراسی ایله سنین ایشین یوخدو.
بونو دئییب کوراوغلو دؤندو، چنلیبئله یول باشلدی. قوشون بؤیوک لری

هامی سی آغیز-آغیزا وئریب بولو بیی مزممت ائله دی لر کی:
- ناهاق یئره اونو الدن بوراخدین. بو ساعت دلی لری تؤکوب، هامیمیزی

قیریب چاتاساق.
مئهتر مورتوز دئدی:



- یوخ. دوزدو، کوراوغلو چوخ فند-فئل آدامدی. اما هر ندیسه
مرددی. اوندا نامردلیک اولماز. نئجه کی دئییب، ائله ده ائلیسک.

بولو بی دئدی:
- من بیلیرم او، گلسک. قوی گلسین. سونراسی ایله سیزین ایشینیز یوخدو.

او کوراوغلودوسا، من ده بولو بیم.
بو طرف دن ده کوراوغلو اؤزونو یئتیردی چنلیبئله. کوراوغلو بیلیردی کی،

اهوالتی دلی لره، خانیم لرا دانیشسا، اونو قویمایاساق لر گئتسین، اودو کی،
هئچ کسه بیر سؤز دئمه ییب گیزلینسه گئییندی. یاراق لرینی گؤتوردو. آتی مینیب

گئری قاییتدی. بولو بیگیل بیر ده باخدی لر کی، بودو، کوراوغلو گلیر. گلیر،
اما نه گلیر؟ ائله بیل کی، بیر دنه اجداهادی، مینیب بیر فیله. بولو بیین

قوشونونون یاری سی ائله اونون بو هئیبتین دن قورخوب اورک آغری سینا دوشدو.
کوراوغلو گلیب چاتدی. اوزون بولو بیه توتوب دئدی:

- بولو بی، من و`دمه دوغرو چیخیب گلدیم. ایندی سنینله
گئده جه یم. آنساق سن بایاق منی توتموشدون. بیردن ائله فیکیر ائلیرسن

کی، ائله منی دوغرودان دا توتوب آپارا بیلرسن. اودو کی، سنله بیر شرطیم
وار. ایندی گرک سنینله بیر ساواشام. سن منیم گوسوهو گؤره سن، من

سنین. اوندان سونرا گئدک. اؤزو ده سینمه دؤرد خانه سؤز گلیب. اول قوی
اونو دئییم، سونرا ووروشاق.

بونو دئییب، کوراوغلو قیراتی گتیردی سؤو لنا. بیر او باشا، بیر بو باشا
سوروب دیک بولو بیین قاباغیندا ساخلدی، دئدی:

علی بئلده دوروب امر ائیلیردین،
کوروغلونو توتان دم لر نئسولدو؟

هردن-هردن آسین-کسین دئیردین،
کوروغلونو توتان دم لر نئسولدو؟

دئییردین زامانا گئدسک بئله،
اویموشدون شیطانا، فیتنه یه، فئله،

هردن حؤکم ائله ییب باسیردین گؤله،
کوروغلونو توتان دم لر نئسولدو؟

چنلیبئلده دؤوران قوران دلییم،
هدیان سؤزه چوخ چتیندی اییلم،

یئددی مین دلی نین کلته کلییم،
کوروغلونو توتان دم لر نئسولدو؟
کوراوغلویام، موخننته اویمارام،

قیساسیمی قیامته قویمارام،



دوشمانین قانین دان ایچسم دویمارام،
کوروغلونو توتان دم لر نئسولدو؟.

بولو بی هیله نیقابین اوزونه چکیب دئدی:
- آی کوراوغلو، او نئجه دئیرلر، قول ختا سیز اولماز، آغا کرم سیز.

مرد باسدیغینی کسمز. ایندی بیر ایش ایدی اولموشدو. نئجه کی سن ایستییرسن، دئ،
ائله ده ائلیک.

کوراوغلو دئدی:
- یوخ. قوشونونا دئ، داوا باشلسین. یوخسا هامینیزی قیراساغام.

بونو دئییب کوراوغلو میسریقیلینجی چکدی. قوشون بؤیوک لری گؤردولر
یوخ، کوراوغلو دوغرو-دوغرو داوا باشلییر. قوشونا های ووردولر. هر

طرف دن تؤکولدولر کوراوغلونون اوستونه. کوراوغلو بیر دلی ن`ره چکیب

اؤزونو ووردو قوشونا. بیر ساغا ووردو، بیر سول ووردو. قوشونو قاتیم-قاتیم
قاتلدی. قوشون شاهین گؤرموش تویوق-سوسه کیمی پرن-پرنه دوشدو. «وای

آنا!» دئین کیم، آغلیان کیم، یالواران کیم. بیر قیامت قوپدو کی، نه
تهر. کوراوغلونون اوریی آتلندی، دئدی:

های-های دئییب قنیم اوسته واراندا،
کلله گرک بو میداندا قالنسین.

مرد ایگیدلر قووغا گونو دوشنده،
شربت دئیین اؤز قانینا یالنسین.

قالدیررام مئیدانین گؤیه توزونو،
چیخاردارام یامان لرین گؤزونو،
گرک گؤرم دونیا خانیم اوزونو،
اؤمور تزه لنسین، سان سیلولنسین.

کوراوغلویام، گدیک لری بوسارام،
قانسیرغا دان قان لی باش لر آسارام،

بولو بی، سنه بیرقیلینج باسارام،
باغیرساغین سمدیینه دولنسین.

بولو بی گؤردو قوشون الدن گئدیر. قسر آلییا های ووردو کی:
- ائوین ییخیلسین، بس من سنی بورا نیه گتیرمیشم؟ قوشون الدن

گئتدی آخی...
قسر آلی چار-ناچارقیلینجینی چکیب گیردی میدانا. کوراوغلو هئچ

آمان وئرمه دی کی، قسر آلی بیر ال-قول آچسین. هله لپ اوزاق دان شئشپری
قالدیردی. بیر دفعه علینده ساملییب ائله توللدی کی، قسر آلی تپه سی اوسته گلدی

یئره. بو ایل اؤلوبسن، بیل دیر، قسر آلی بایاق ها سهننمه واسیل اولدو. بولو



بی ایشی بئله گؤرنده، باخدی کی، دای آیری هئچ بیر السی یوخدو، اؤزونو آتدی
کوراوغلونون آیاق لرینا.

کوراوغلو قیزیلقوش کیمی اؤزون آتدان یئره آتیب، چؤکدو بولو بیین
سینه سینه، دئدی:

قول لرینی باغلدارام،
بولو، من سنین، من سنین.

آناسیغین آغلدارام،
بولو، من سنین، من سنین.

گؤزلرینه کول قویارام،
اوووسونا پول قویارام،
نیشانلینی دول قویارام،

بولو، من سنین، من سنین.
مرد ایگیدلرین گؤزویم،

دلی لرین عزیزییم،
ببیر اوغلونون اؤزویم،

بولو، من سنین، من سنین.
قیزیب سیننه چؤکرم،
الیف قددینی بوکرم،
اوستونه آلوو تؤکرم،

بولو، من سنین، من سنین.
کوراوغلویام، ایش بیتیررم.

سنی دونیا دان ایتیررم،
باشین بدن دن گؤتوررم،

بولو، من سنین، من سنین.
سؤز تاماما یئتدی. کوراوغلو بولو بیین سینه سین دن قالخدی، دئدی:

- ایندی من سنین ایختیاریندایام. هارا ایستییرسن، نئجه ایستییرسن،
آنار!

بولو بی اوفولدایا-اوفولدایا یئرین دن دوروب دئدی:
- رهمتلیگین اوغلو، سن بیزده بیر اصلحات قویدون کی، بیزیم آغلیمیز

باشیمیزدا اولسون، سنی ده آپارماق فیکرینه دوشک؟
کوراوغلو گولوب دئدی:

- عیبی یوخدو. اینشاالله ائله کی منی آپاریب هاسان پاشایا وئردین،



دونیا خانیمی آلدین، تویدا هامی سی یادین دان چیخار. دئ آتلنین، گئدک!
بولو بی بیر او یانینا باخدی، بیر بو یانینا باخدی، دئدی:

- یوخ قارداش، من سنی هئچ یئره آپاراسی دئییلم.
کوراوغلو دئدی:

- نیه؟
بولو بی دئدی:

- گؤز گؤردوگون دن قورخار. من سنده گؤردوگومو گؤردوم. کئفین
ایسته دی بیر بئله زارافات دا یولدا ائلدین. سنینله سؤودا ائلمک چتین ایشدی.

کوراوغلو گولوب دئدی:
- قورخما! هئچ بیر شئی ائلمرم.

بولو بی دئدی:
- یوخ، باشینا دؤنوم! ال آتانا رحمت ائله سین من نه هاسان

پاشانین قیزینی ایستییرم، نه ده سنینله بئله-بئله زارافات لر ائلمک
ایستییرم

کوراوغلو دئدی:
- آیه، من کوراوغلویام. کوراوغلو سؤز وئرمز. وئردی، موخننت لیک

ائلمز. ایندی کی احتیاط ائلییرسن، بودو، گل باغل قول لریمی، ائله آپار.
بولو بیین ده ائله آزاری بو ایدی. تئز آدام لرینا گؤز ائله دی کی، دای

فورستدی، دایانماسین لر. بیر مؤهکم زنسیرله او ساعت کوراوغلونون قول لرینی
باغلدی لر دالینا. سونرا بیر-ایکی کن دیرله ده ساریدی لر آتا. بولو بی ایشی حاضر

گؤرنده حؤکم ائله دی قوشون آتلندی. کوروغلونو قاباق لرینا سالیب
عرضینسانا طرف یول باشلدی لر.

آز گئتدی لر، چوخ گئتدی لر، یولون بیر یئرینده کوراوغلو گئری قانریلیب
بولو بیی چاغیردی کی:

- بولو بی، اما یادیندا قالسین، قیزی آلمامیش منی هاسان پاشایا
وئرمه ها!..

بولو بی سوروشدو:
- نیه؟

کوراوغلو دئدی:
- او ایشی کی، من اونون باشینا گتیره جه یم، اوندان سونرا او سنه قیز
وئرمز. سن قاباقسا قیزی گتیزدیر ارینسانا، سونرا منی اونون علینه وئر!

بولو بی باخدی کی، دای چنلیبئل سرحدین دن چیخهاچیخدادی لر. دئدی:
- باش اوسته! سن نئجه کی دئییرسن، ائله سه ائلرم. آنساق من بیر شئی

ده ائلمک ایستییرم.



کوراوغلو سوروشدو:
- نه شئی؟

بولو بی دئدی:
- من سنی بئله آپارسام هئچ کس اینانمایاساق کی، سنی من

توتموشام. گئنه قسر آلی ساغ اولیدی، فیکیرلشردی لر کی، یقین او توتوب.
اونو دا کی ووروب، اؤلدوردون. ایندی بیلیرسن من نه ائلمک ایستییرم؟

- نه ائلمک ایستییرسن؟
بولو بی قانریلیب بیر دال باخدی، اوندان آتی نین باشینی دؤندریب

کوراوغلویا دئدی:
- سن آتینی سور، من قوشونا باخیم، قاییدیب دئیرم.

بونو دئییب بولو بی آتا بیر مهمیز گؤستردی، گئری دؤندو. کوراوغلو
ایشدن بیخبر قاباقدا، بولو بی ائله بیر آز کوراوغلودان آرالنساق آتی

تزه دن دؤندردی. کوروغلونو ماریتلییب آتی دؤردمه بوراخدی. ایلدیریم کیمی
گلیب کوراوغلویا چاتاندا نه گوسو وار، تپه سین دن بیرقیلینج ووردو. دئدی:

- باخ، بئله ائلمک ایستییرم، کوراوغلو!
اولقیلینج، اول آچیق باش.قیلینج نئچه بارماق ایشله دی کوراوغلونون

باشینا. اوز-گؤزو قیزیل قانا بویاندی.

دئدی:
- آی نامرد!.. بئله نیه ائلدین؟

بولو بی دئدی:
- ائله ائلدیم کی، اینانسین لر. ایندی اینانارلر. من گلمیشدیم سنین یا

باشینی آپارام، یا لئشینی. ایندی باشینی دا آپاریرام، لئشینی ده. سن
کوراوغلوسانسا، منه ده بولو بی دئیرلر.

کوراوغلو ائله بیرجه بونو دئدی کی:
- گوناه سنده دئییل، منده دی. منه بو دا آزدی.

کوراوغلونون باشینی دا باغلمادی لر. ائله قانی آخا-آخا دوزلدی لر
یول. کوراوغلونون علی هر یئردن اوزولدو. بو دار واختیندا چنلیبئل، دلی لر،

خانیم لر، یادینا دوشدو. قانریلیب بئله باخدی. گؤردو اوزاق دان چنلیبئلین
قوشا تپه لری گؤرونور. اوریی قوبار ائله دی.

دئدی:
قارشی یاتان قارلی داغ لر،
داغ لر، سنده قاریم قالدی.
علیم چاتماز، اونوم یئتمز،
دال بوداقدا ناریم قالدی.



منی توتان بولو بیدی،
آغیر زنسیر بوینوم ایدی،

هامی بیر-بیرین دن یئیدی،
ایگید دلی لریم قالدی.
منی توتدو غم اسه لی،

اؤلدورر، وئرمز ماسا لی،
گؤز قارا لی، باش گیسه لی،

سینمده داغ لریم قالدی.

سانیم قیرات، گؤزوم قیرات،
سنی مینن آلر موراد.

آغساقوزو، بیر ده دورات،
باغلی بدؤی لریم قالدی.

یاخشیدی ایگیدین واری،
ناموسو، قئیرتی، آری،

هانی کوراوغلونون یاری؟
نیگار کیمی یاریم قالدی.

بیر آز دا گئتمیشدی لر قاباق دان بیر کاروان چیخدی.
کوراوغلو باخدی کی، دوستو خوسا عزیز ده بزیرگان لرین ایچینده دی. اوزون

اونا توتوب دئدی:
پونهانی سؤودایار قارداش،

آپاریرلر پونهان منی.
ارن لره قوربان بو باش،
آپاریرلر پونهان منی.
آدیمی قویدولر یاوا،
دردیمه بیر یازین داوا!

دیلیم دن ائیوازا دووا!
آپاریرلر پونهان منی.

کوراوغلویام، تک قالمیشام،
قول لریمی باغلتمیشام،

بولو بیه قول اولموشام،
آپاریرلر پونهان منیم.

خوسا عزیز اول ائله بیلدی کی، کوراوغلو دئییر آپاریرلر پیره منی.



فیکیرلشدی کی، یقین کوراوغلو دلی اولوب، دلی لر اونو پیره آپاریرلر. اوریینده
چوخ وایسیندی. چوخ هاییفسیلندی. سونرا باخدی کی، کوراوغلونون باشی یاریلیب.

قول لری باغلنیب. دالینسا بؤیوک بیر قوشون گئدیر، قاباق لریندا دا بولو
بی. خوسا عزیز او ساعت بارماغینی دیشله دی کی:

- ائی دیلی-قافیل، یقین بوردا بیر سیرر وار.
دای دایانماییب، کاروانی تاپشیردی یولداش لرینا، بیرباش دابان آلدی

چنلیبئله.
خوسا عزیز گلیب چنلیبئله گؤردو کی، دلی لرین هئچ بیر شئی دن

خبرلری یوخدو. هئچ کوراوغلونون هارادا اولماغینی دا بیلمیرلر. آچیب
اهوالتی، نئجه کی گؤرموشدو، دانیشدی. دلی لر قالدی لر مات-متتل کی، بو

نئجه اولن ایشدی. بیری ایناندی، بیری اینانمادی، بیری بئله دئدی، بیری ائله دئدی،
بیلمه دی لر کی، نه ائله سین لر. دلی لر ائله گؤتور-قویدا ایدی لر، بیر ده باخدی لر

کی، بودو آشیق سونون گلیر. گلیر، اما ائله دی کی، قان-ترین ایچینده. آشیق
سونونون ائله بیرینسی سؤزو بو اولدو کی:

- هانی کوراوغلو؟
اهوالتی، نئجه کی قوجا عزیز دانیشمیشدی، اونا دئدی لر. آشیق سونون

اهوالت دان حالی اولن کیمی ایکی اللرینی دیزینه ووروب دئدی:
- کوراوغلو گئتدی.

سوروشدولر:
- آخیر بیر دئ گؤرک نه وار؟ هاردان گلیرسن؟ نه اؤیرنمیسن؟

آشیق سونون دئدی:
- ائشیدین، آگاه اولون! من بو آیاق توقات دان گلیرم. پاشا لر

چنلیبئله قوشون چکیرلر. بولو بی عرضینسان طرف دن، عرب ریحان قارس
طرف دن، هاسان پاشا اؤزو ده توقات طرف دن. خوتکارین فرمانیدی. من

دونن توقاتدا ائشیتدیم کی، بولو بیین قوشونو چنلیبئله یول دوشوب.
دلی لرین ایچینه بیر ولوه له دوشدو کی، هامی سی باشلدی سیلوو گمیرمه یه.

دلی حسن های ووردو دلی مئهتره کی:

- آتی یهرله! گرک بولو بیه بیر توی توتام کی، قیامتده ده
یادین دان چیخماسین.

دلی لر باشلدی لر هازیرلشماغا. نیگار دوردو آیاغا، دئدی:
- یوخ، دلی حسن! بو ساعت چنلیبئ لی باش سیز قویوب گئتمک اولماز.

بیر ده کی، گئتدیز، هارا گئدسکسینیز؟ نه بیلیریک کی، بولو بی کوروغلونو
عرضینسانا آپاراساق، توقاتا آپاراساق، یا ائله بیرباش ایستامبول آپاراساق.

گئدرسیز، سفرینیز اوزون چکر، دوشمن چنلیبئله آیاق آلر.



دلی حسن دئدی:
- بس نه ائلیک؟

نیگار خانیم دئدی:
- کوراوغلونون دالینسا قاباقسا بیر آدام گئتمه لیدی. اوشاق لردان بیری

گئدر، یئرینی، یوردونو اؤیرنر، گلر، سونرا باخاریق، گؤرک نه ائلییریک.
نیگار خانیمین تدبیرینه هامی راضی اولدو. سوروشدولر:

- بس کیم گئتسین؟
دمیرچیوغ لو دوردو آیاغا کی:

من، من گئدیرم.
نیگار خانیم اونا راضی اولمادی. دئدی:

- یوخ، دمیرچیوغ لو! سن گئده بیلمزسن. ائشیتدین کی؟.. بیزیم
اوستوموزه ایکی طرف دن دوشمن گلیر. بیر قارس طرف دن، بیر توقات طرف دن.

قارس بودو بیزیم بو طرفیمیزدی. اما توقات هایاندادی؟ بو بیری
طرفیمیزدی. گرک بیز ده دلی لری ایکی یئره بؤلک. بیرینه سن باخاسان، بیرینه

ده دلی حسن. قوی آیری آدام گئتسین.
اوندا ایسابا لی یئرین دن قالخدی کی:

- نیگار خانیم، اوندا روسخت وئر، من گئدیم.
ایسابا لی نین گئتمیینه هامی راضی اولدو. ایسابا لی او ساعت گئییندی، کئسیندی،

آتینی یهرله دی، میندی، دلی لرله، خانیم لرل گؤروشدو. گئتمک ایسته ینده
نیگار خانیم دئدی:

- قاباقسا دان عرضینسانا گئدرسن. اوردا اولماسا، توقاتا سوررسن.
اوردا دا اولماسا، گرک ایستامبول گئده سن. اما واختی-واختیندا خبرین

بیزه چاتسین.
ایسابا لی: - باش اوسته! - دئییب آتی ووردو. عرضینسانا طرف یول باشلدی.

ایندی ایسابا لی گئتمیینده اولسون، دلی لر هازیرلشماغیندا، سنه
کیم دن خبر وئریم، بولو بی دن.

بولو بی کوروغلونو بیرباش گتیردی عرضینسانا، زین دانا، زیرزمییه
ائ`تیبار ائلمه ییب، اؤز هیتینده درین بیر قویو وار ایدی، سالدی او قویویا.

هیتین دؤرد بیر اطرافینا دا چیتمه کئشیکچی دوزدورو. ائله کی بو ایشلری گؤروب
قورتاردی، گؤتوروب هاسان پاشایا بئله بیر نامه گؤندردی کی، «هاسان پاشا،

کوروغلونو توتوب گتیرمیشم. بو ساعت عرضینساندادی. قایداسی بو ایدی کی،
گرک من اونو سنین یانینا گتیریدیم. آنساق یانیندا کوستاخ لیق

ائلییرم، باغیشل. من ایستییرم کی، دونیا خانیمی بیر گون لویه عرضینسانا
گؤندره سن، تا کی گلیب اونو بورادا بیر گؤروم، سونرا هارا دئسن، نئجه



دئسن، نه واخت دئسن گتیرمک منیم گؤزوم اوست».
هاسان پاشا نامنی اوخوساق مسئلنی باشا دوشدو. بیلدی کی، بولو بی

اونا اینانمیر. ایستییر کی، بو یول ایله دونیا خانیمی عرضینسانا آپاریب،
کوروغلونو سونرا وئرسین. هیرس ووردو تپه سینه. بیر ایسته دی نامنی سیرسین، اؤزو

ده بئله بیر فرمان وئرسین کی: «ساباه گون چیخاندا گرک کوراوغلو توقاتدا
اول». سونرا فیکیرلشدی: «یاخشی، من ائله ائلرم، او دا گؤتوروب یازار خوتکارا.

اوندان سونرا من بیر قیزدان اؤترو اولرام خوتکارین یانیندا اوچ قوروشلوق».
اودو کی، چار-ناچار بیر کساوه بزتدیردی. دونیا خانیمی اؤز باشی نین

آدام لری ایله گویا کی، گزمک آدی ایله عرضینسانا گؤندردی. اؤزو ده آتینی
مینیب خوتکارین یانینا گؤز آیدین لیغینا گئتدی کی، اورا دان دا خوتکارین فیکرینی

بیلیب، عرضینسانا قاییتسین.
ایندی هاسان پاشا گئتمکده اولسون، بو طرف دن بولو بیه خبر

چاتدی کی، بس دونیا خانیم گلیر. بولو بی دم-دسگاهل چیخدی. دونیا
خانیمی پیشواز ائله دی، ساهی-سلل ایله گتیریب اؤز ایمارتینه قویدو.

دونیا خانیمین بولو بیی گؤره سی گؤزو یوخ ایدی. ائله کی ائشیتدی، بولو بی
اونو آلماق اوچون کوراوغلونون اوستونه گئدیر، - یامان سئویندی. فیکیرلشدی کی،

چوخ یاخشی اولدو. قوی گئتسین. بلکه کوراوغلو بونو منیم باشیم دان رد
ائله یه. دئ سن گل کی، ایش ووردو، چیخدی ترسینه. پاشا لرا، خوتکارلرا قان

اوددوران کوراوغلو دوشدو بولو بیه اسیر. دونیا خانیم قالدی مات-متتل
کی، نه ائله سین. چوخ گؤتور-قوی دان، فیکیر-خیال دان سونرا آغلینا گلدی کی،

آتاسینا یالواریب، یاخارسین، بلکه رحم ائله یه. بو طرف دن ده هاسان پاشا
حؤکم ائله دی کی، بس هازیرلشسین، گئدیر عرضینسانا. ایندی اؤزون فیکیرلش گؤر،

دونیا خانیمین حالی نئجه اولر؟ یازیق ائله اولموشدو، ائله اولموشدو کی، ائله بیل
پاییز یارپاغیدی، ائله بیر کوله یه بنددی کی، قیریلیب دوشسون. اما کی یازیق

نه ائله سین؟ ایختیاری نیه چاتیردی کی، نه ده ائلییدی...
غرض، قاران لیق یاواش-یاواش باشلدی دوشمه یه. ائله کی هر یئردن

سس-سمیر کسیلدی، دونیا خانیم دوردو آیاغا. پنسرنی آچیب ایلشدی
قاباغیندا. ائله تزه سه اوتورموشدو، بیر ده قولق لرینا بیر سس گلدی. هوشکوش

ایله فیکیر وئریب گؤردو کی، سس هیت دن گلیر. کیم ایسه ائله یانیق لی-یانیق لی
اوخویور کی... اؤزو ده سس ائله درین دن گلیر، ائله درین دن گلیر کی، ائله بیل لپ

قویونون دیبین دن چیخیر. چاغیردی قاراباشی کی:
- بو نه سسدی؟ گئسه نین بو واختی بو اوخویان کیمدی؟

قاراباش دئدی:
- کوراوغلودو، خانیم! بولو بی توتوب گتیریب سالیب قویویا. دونن ده



بئله اوخویوردو.
دونیا خانیم فیکیر وئردی، گؤردو کوراوغلو دئییر:

اوسا داغ لرین باشین دان
یولوم، آی مدد، آی مدد!..

یامان یئرده توتدو منی
اؤلوم، آی مدد، آی مدد!..

بئلیمده یوخدوقیلینجیم،

موخننته چاتمیر گوسوم،
نه یورغان وار، نه ده سئسیم،

ظلم، آی مدد، آی مدد!..
هانی نیزم، هانی آتیم؟

کسیلدی شانی-شؤوکتیم،
چنلیبئل کیمی سرهددیم،
ائلیم، آی مدد، آی مدد!..

سینم اودلندی کؤز کیمی،
میسکین اولرمی بیز کیمی؟

دادا یئته ائیواز کیمی،
دلیم، آی مدد، آی مدد!

آلتیما دؤشردیم خالی،
یوخدو منیم کیمی دلی.

بو گونومده ایسابا لی،
گلیمی، آی مدد، آی مدد؟!

دونیا خانیم قاراباش دان یاواشسا سوروشدو:
- منی گیزلینسه او قویونون باشینا آپارا بیلرسنمی؟

قاراباشین سئویندیگین دن گؤزلری دولدو. ایچینی چکه-چکه دئدی:
- قوربان اولوم سنه، آی خانیم، ائله آپارارام...

دونیا خانیم قالخدی آیاغا. قاراباشی دا یانینا آلیب، گلدی قویونون
باشینا. قاراباش تئز کوروغلونو سسله ییب دئدی.

- هاسان پاشانین قیزی دونیا خانیم گلیب. سنینله دانیشماق ایستییر.
کوراوغلو دئدی:

- خوش گلیب، سفا گتیریب.
دونیا خانیم دئدی:



- کوراوغلو، بو نئجه اولوب کی، سن قوچ کوراوغلو اول-اول بولو بی کیمی
بیر آداما توتولوبسان.

بیر آه کوراوغلو قویودا چکدی، بیر آه دا قاراباش قویونون باشیندا.
کوراوغلو دئدی:

- اولساغا چاره یوخ دور، خانیم، بیر ایشدی اولدو.
بو سؤزده قاراباش بیر ده ایچینی چکدی. دونیا خانیم قاراباشا باخدی.
قاراباشین قورخودان گؤزون دکی یاش قورودو. دونیا خانیم قاراباشین

قورخدوغونو گؤروب گولدو. قاراباش اورکلندی. دئدی:
- قوربان اولوم سنه، آی خانیم، گلسنمی بونو قویودان

چیخارداق؟
دونیا خانیم اوزون قویویا توتوب دئدی:

- گئدیب ایپ گتیریب، سنی قویودان چیخارساق نئجه اولر؟
کوراوغلو سوروشدو:

- نئچه نفرسیز؟
دونیا خانیم دئدی:

- ایکی نفر.
کوراوغلو گولدو، دئدی:

- خانیم، ایکی یوخ کی، ایگیرمی نفر ده اولسانیز سیزین گوجونوز منه
چاتماز. منی بورا دان چیخاردا بیلمزسینیز.

دونیا خانیم دئدی:
- بس نه تهر اولسون؟ من هئچ ایستمیرم کی، سنین کیمی بیر آدام

بولو بیین علینده پوچا چیخسین.
کوراوغلو دئدی:

- خانیم، ایندی کی منه کؤمک ائلمک ایستییرسینیز، اوندا گؤزدقولقدا
اولون، ائله کی، دلی لردن منیم دالیمسا گلدی، یئریمی نیشان وئرین!

دونیا خانیم دئدی:
- بلکه دلی لردن گلن اولمادی. اوندا؟

کوراوغلو دئدی:

- هئچ اول بیلمز کی، اولماسین. ساباها، بیری سی گونه حؤکمن
چنلیبئل دن منیم دالیمسا آدام گلر.

دونیا خانیم دئدی:
- یاخشی، سنین یئمیین، ایچمیین ندی؟ نه یوللییم؟

کوراوغلو دئدی:
- خانیم، یئددی قویونون یاری شاققاسی، یئددی باتمان اونون چؤریی،



یئددی باتمان دوگونون آشی، یئددی تولوق شراب منیم بیر اؤینمین
خؤرییدی. گؤر دوزلده بیلسن، گؤندر.

دونیا خانیم دئدی:
- دوزلدرم. لپ گئسیله حاضرلییب سحره یاخین گؤندررم.

ساباه آخشام دا کی، گئنه ده اؤزوم گلرم.
دونیا خانیم دوروب گئتمک ایسته ینده آلدی قویونون دیبین دن

کوراوغلو، دئدی:
گلهاگل، پاشانین قیزی،

گلینسن گؤزلرم سنی.
ساباه چیخان دان اولدوزو
چیخینسان گؤزلرم سنی.

قبریمی قاز قاتی-قاتی،
اوستومده بزت قیراتی،
حاقین بیر گون قیاماتی
اولونسان گؤزلرم سنی.

کوراوغلونون یاری گؤیچک،
آغ اوزونه تؤکوب بیرچک،

مدد ائیله، بیر انسام چک،
چکینسن گؤزلرم سنی.

غرض، دونیا خانیم اورا دان ائوه گلیب قاراباشا پول وئردی. کوراوغلو
اوچون نه کی دئمیشدی، قاراباش حاضرلییب کوراوغلویا آپاردی.

ایندی ائشیت کیم دن؟ ایسابا لی دان.
ایسابا لی عرضینسانا چاتاندا سحر تزه سه آچیلیردی. ائله شهری گزیردی،

بیر ده گلیب چیخدی بولو بیین ایمارتی نین قاباغینا. دونیا خانیم دا
اوتورموشدو پنسره ده، گؤزلرین دیکمیشدی یول لرا. بیر ده باخدی کی، بودو،

بیر آتلی گلیر، تهر-تؤهرون دن هئچ بو طرف آدام لرینا اوخشامیر. رنگروفون دان
گؤرونور کی، داغ هاواسیندا بؤیوموش آدامدی. چاغیریب سوروشدو

کی:
- آی اوغلن، کیمسن؟ هارا دان گلیب، هارایا گئدیرسن؟

دونیا خانیمین ساوابیندا آلدی ایسابا لی دئدی:
نه خان گؤردوم بوردا، نه ده بیر پاشا،

وئرین کوراوغلودان منه بیر خبر!..
یاغی دوشمان لری باغ لرام داشا،
وئرین کوراوغلودان منه بیر خبر!..



من آس قوردام، قنیم اوسته اولرام،
موخننتی اؤز قانینا بولرام،

قیلینج چکیب اؤلکه نیزی تالرام،
وئرین کوراوغلودان منه بیر خبر!..

اولن یوخدو منیم دردیم دن حالی،
هئچ باشیم دان گئتمز اونون خیا لی،
کوراوغلویا قوربان قوچ ایسابا لی،
وئرین کوراوغلودان منه بیر خبر!..

سؤز تامام اولدو. دونیا خانیم دئدی:

- آده، سسینی باشینا آتما، دوشمنی دویوق سالرسان. کوراوغلو
بورادادی. دوش آتدان، گل ایچرییه.

ایسابا لی آتی سوردو قاپییا. بو طرف دن ده قاراباش یوگوردو اونون
قاباغینا. قاراباش اوندا یئتیردی کی، هاسار دیبین دکی قوشونون بؤیوگو

ایسابا لی ایله چنه-بوغازدادی. ایچرییه قویماق ایستمیر کی، ایستمیر. قاراباش
اؤزون یئتیریب هیرسلندی قوشون بؤیوگونون اوستونه کی:

سنین نه حدین وار دونیا خانیمین قوناغینی ایچرییه قویمورسان.
قوی گلسین ایچرییه. هاسان پاشانین یانین دان گلیب، دونیا خانیما نامه

گتیریب. قوشون بؤیوگو بیر سؤز دئیه بیلمه دی. قاراباش ایسابالینی گؤتوروب
بیرباش گتیردی دونیا خانیمین یانینا.

دئ خوش، بئش، اون بئش. دونیا خانیم ایسابالینی تانیدی، ایسابا لی دونیا
خانیمی. دونیا خانیم دئدی:

- کوراوغلو بوردا قویودادی. آنساق ایندی اونو چیخارتماق اولماز.
گرک گؤزلیک قاران لیق دوشه.

ایسابا لی گؤردو کی، دونیا خانیم عقل لی سؤز دانیشیر، راضی اولدو. دونیا
خانیم ایسابا لییا یئر گؤستردی. ایسابا لی ایلشدی. یئدی لر، ایچدی لر، ایسابا لی بیر آز

اوزاندی کی، یول یورغون لوغونو چیخارتسین. سن دئمه، قاراباش ایسابالینی ایچرییه
گتیرن دن سونرا قوشون بؤیوگو بیرباش قاچیب اهوالتی بولو بیه دانیشیب.

دونیا خانیم بیر ده باخدی کی، قوشون اطرافی آلدی. تئز گلدی ایسابا لی نین
یانینا. ساچین دان اوچ یاسمن تئل آییریب باسدی مرمر سینه سی نین اوستونه.

دئدی:
یاغی دوشمان دؤرد بیر یانین آلیبدی،
اویان، اسم اوغلو، دور گئت بو یئردن!

سنین دردین بو سانیمدا قالیبدی،
اویان، اسم اوغلو، دور گئت بو یئردن!



ایسابا لی سلد قالخدی آیاغا. باخدی کی، بلی، قوشون هیتین اطرافین
توتوب. اما قورخوداندی، ندندیسه هئچ بیری سی سور`ت ائله ییب ایچرییه گیره

بیلمیر. بری دؤننده باخدی کی، دونیا خانیم آغلییر. آلدی گؤرک نه دئدی:
آغلما، آغلما، آی دونیا خانیم!
اؤلر اسم اوغلو، گئتمز بو یئردن.

سنه قوربان اولسون بو شیرین سانیم.
اؤلر اسم اوغلو، گئتمز بو یئردن.

دونیا خانیم دئدی:
های-های دئییب گدیک لرده یاتاندی،

سومرد دوشمان لری آتدان آتاندی،
بولو بیدی، کوروغلونو توتاندی،

اویان، اسم اوغلو، دور گئت بو یئردن.
ایسابا لی دئدی:

های-های دئییب تؤوله لرده یاتاندی،
هانسی دوشمان لری آتدان آتاندی؟

کوروغلونو آل دیل ایله توتاندی،
اؤلر اسم اوغلو، گئتمز بو یئردن،

دونیا خانیم دئدی:
چوخدو آرا لیقدا منیم یامانیم،

سن دن آیری گؤیه چیخار آمانیم،
سنه قوربان اولسون بو دونیا خانیم،

اویان، اسم اوغلو، دور گئت بو یئردن.

ایسابا لی دئدی:
ایگید گرک قوربت ائلده یاس لنا،

چتین میسریقیلینج قیندا پاس لنا.
مین تولکو نئیلیر بیر آس آسلنا؟
اؤلر اسم اوغلو، گئتمز بو یئردن.
سؤز تامام اولدو. ایسابا لی دئدی:

- دای ایش او یئردن کئچدی. گئسنی گؤزلمک اولمایاساق. سن
کوراوغلونون یئرینی منه نیشان وئر!

دوروب بیر یئرده گلدی لر قویونون باشینا. ایسابا لی ایسته دی هایلسین.
دونیا خانیم قویمادی. دئدی:



- دایان!
اوندان اوزون قویویا توتوب دئدی:

- کوراوغلو، دلی لرین دن گلن اولمادی. بس نه تهر ائلیک؟ بولو بو
گون سنی آسدیرماق ایستییر.

کوراوغلو دئدی:
- ائله دئمه، خانیم! دلی منیمدیسه، من بیلیرم کی، گلممیش

اولمازلر. هاردا اولسا گلیب چیخارلر.
دونیا خانیم دئدی:

- گلسه کیم گلسک؟ هئچ اولماسا بیر آدینسا دا دئ، بیلک.
دونیا خانیمین ساوابیندا آلدی کوراوغلو دئدی:

گئنه یادا دوشدو مرد اوغول لریم،
بو گون دمیرچیوغ لو بوردا گرکدی.

هازاران اویون لو، دیلیبال لریم،
بو گون خان ائیوازیم بوردا گرکدی.

ایگید مس لی سینده بوی لو-بوسات لی،
میدانا گیرنده او عرب آتلی،

او میسری قیلینس لی، آسلن سوفات لی،
بو گون دلی حسن بوردا گرکدی.

کوراوغلو اؤنونده مردانا دوران،
بنؤوشه بیغ لرین دالین دان بوران،

بیر علینده یئددی ایفسین نال قیران،
بو گون ایسابا لی بوردا گرکدی.

ایسابا لی دئدی:
- سان کوراوغلو، بورادایام. آنساق چالیب اوخوماق واختی دئییل.

دوشمن دؤرد طرفیمیزی آلیب. تئز اول چیخ، گؤرک نه ائلییریک.
سؤزو دئییب ایسابا لی ایپی آتدی قویویا. بیر سو ایچیم ساعتدا کوروغلونو

قویودان چیخارتدی. دوروب اؤزلرینی وئردی لر تؤوله یه. آتلری چکیب میندی لر
کوراوغلو بیر دونیا خانیما باخدی، بیر ایسابا لییا باخدی، دئدی:

- دونیا خانیم، هازیرلش سنی ده آپاراساغام. سنین تویونو گرک
اؤزوم ائله یم.

اوندان کوراوغلوقیلینجی چکیب دئدی:
میسریقیلینج، لزگی غمه،
من سنی تر ساخلمیشام،
دولشما سوببه-سووشنه،



دوشمانا وار ساخلمیشام.
سومردلره یاخینارام

خدنگ اوخدان ساخینارام،
مین ایگیده تپینرم،

ساندا هونر ساخلمیشام.

دولندیم قوربت ائللرده،
ت`ریفیم گزدی دیل لرده،

چارداق لی چنلیبئل لرده
اسرمیش نر ساخلمیشام.
کوراوغلو ائیله دی خاتا،

ایندی سن باخ بو بوساتا،
سانیم قوربان عرب آتا،

اوینار، کیشنر، ساخلمیشام.
بونو دئییب، کوراوغلو اؤزونو ووردو قوشونا. قوشون ائله بیرجه دفعه

کوراوغلونون بویونو گؤردو. بایاق ها اوز قویدو قاچماغا. آتا لر دئییب لر
کی، گؤز گؤردوگون دن قورخار. قوشون دا کی کوراوغلودان گؤردوگونو

گؤرموشدو. بیر آندا میدان بوشالدی. کوراوغلو باخدی کی، بولو بی ایشی پیس
گؤروب اکیلمک ایستییر. بایاق ها کسدی باشی نین اوستونو، دئدی:

بولو بییم، تانی منی،
گؤر نئجه ببیر، ببیرم.

اؤلدوررم، اینسافیم یوخدو،
بیر دین سیز گبیر، گبیرم.

من دریا لرا دالندا،
شیرین سانا درد سالندا،

داوا زامانی اولندا،
اییلمز، سینماز دمیرم.

اوسا داغ لری آشاندا،
کؤنول آتلنیب سوشاندا،

بو دیش لریم قاماشاندا،
ایسترم پولد گمیرم.

کوراوغلویام، اوس آلمیشام،
خوتکارلردان باس آلمیشام،



یوز دئسه لر قوجالمیشام،
هله کی، بابای-امیرم.

سؤزون تامام ائله ییب، بولو بیین تپه سینه ائله بیرقیلینج ووردو کی، ایکی
پارچا اولوب یئره دوشدو. بئله دؤننده بیر ده گؤردو مئهتر مورتوز اؤزون

آتدی قیراتین آیاق لری نین آلتینا کی:
- کوراوغلو، بیر قلتدی ائلمیشم. قول خاتا سیز اولماز، آغا کرم سیز.

منی دولن دیر ائیوازین باشینا.
کوراوغلو دئدی:

- دور، دوش قاباغیما!
مئهتر مورتوز سئوینسک دوروب دوشدو کوراوغلونون قاباغینا. گلیب

چاتدی لر ایسابالیگیله. ایسابا لی سوروشدو:
- کوراوغلو، بو کیمدی؟

کوراوغلو دئدی:
- بیر یاخشی-یاخشی باخ!

ایسابا لی دقتله باخیب دئدی:
- بو کی مئهتر مورتوزدو.

کوراوغلو دئدی:
- اؤزودو کی وار. یاخشی تانیییبسان. بلدچی لیک ائله ییب چنلیبئله یاغی

گتیرن، منی بولو بیه نیشان وئرن بو هارامزادا ایدی.
ایسابا لی علینیقیلینجا آپارماق ایسته ینده کوراوغلو قویمادی.

ائله بو سؤزده بیر ده باخدی لر کی، بودو، دونیا خانیم بیر آتین
اوستونده، قاراباش دا بیر آتین اوستونده گلدی در. کوراوغلو سوروشدو:

- دونیا خانیم، بس بو کیمدی؟

دونیا خانیم دئدی:
- بو منیم قاراباشیمدی. اگر بو اولماسایدی، بیز سنی قورتارا

بیلمیسک دیر.
کوراوغلو دئدی:

- باخ، بو اولدو. من ائله بیلیردیم کی، بو دفعه چنلیبئله الیبوش
گئدسییک. اما کی، ائله اولمادی. بودو، اوشاق لرا ایکی دنه لپ یاخشی تؤهفه

آپاریریق.
ایسابا لی سوروشدو:

- هانی؟ نه ایکی دنه تؤهفه؟
کوراوغلو مئهتر مورتوزو، بیر ده قاراباشی گؤستریب دئدی:

- بیر منی توت دوران بو آغانی، بیر ده منی قورتاران بو قاراباشی.



چنلیبئل اوچون بون دان یاخشی نه تؤهفا اول بیلر؟
غرض، کوراوغلو، ایسابا لی، دونیا خانیم، قاراباش مئهتر مورتوزو دا

قاباق لرینا قاتیب چنلیبئله طرف یول دوشدولر. او قدر آت سوردولر کی،
گلیب چاتدی لر چنلیبئلین داغ لرینا. داغ لری گؤرسک کوراوغلونون اوریی
اوینادی، گؤزلری دولدو. کوراوغلو چوخ قوربت لرده اولموشدو. اما هئچ بئله

قریبسممیشدی. بو دفکی قوربت اونا چوخ اثر ائلمیشدی. اوزون داغ لرا
توتوب دئدی:

بیر زامان لر سفا سوروب گزردیم،
اوندا سندین منیم قارداشیم، داغ لر!
نه زامان کی، یاغی دوشمان گلنده

سنده چوخ اولوردو ساواشیم، داغ لر!
تالدیم شاه لری، هله آز دئدیم،

تورفه گؤزل لره ایشوه، ناز دئدیم،
نئچه تاسیر-توسسار سنده گیزلدیم،

آچمادین سیرریمی، سیرداشیم داغ لر!
کوراوغلویام، گزدیگیمی تاپاردیم،

قایا لر باشیندا قال یاپاردیم،
آغ سورودن املیک قوزو قاپاردیم،

یئییب قورت لرینل اولشیم، داغ لر!



کوراوغلونون قارس سفری
کوراوغلونون عرضینجاندان ساغ-سالمات قاییدیب گلمیی چنلیبئلده

توی-بایرام اولدو. ائله بیل کی، دلی لرین اورک لری یئرینه گلدی. اهوالتی، نئجه
کی آشیق سونون گلیب خبر گتیرمیشدی، کوراوغلویا دانیشدی لر.

کوراوغلو سوروشدو:
- بس آشیق سونون هانی؟ هئچ گؤزومه دیمیر.

نیگار دئدی:
- آشیق سونونو گئنه ده توقاتا گؤندرمیشیک کی، هاسان پاشانین

ایشلرین دن بیزی خبردار ائله سین.
کوراوغلو گئتدی فیکره. دئدی:

- گرک اونو قارسا گؤندریدینیز. من هاسان پاشانین قئیرتینه
بله دم. او دا منیم زربی-دستیمی گؤروب. او بیزیم اوستوموزه گله

بیلمز. اما کی، عرب ریحان ایگید آدامدی. اؤزونون ده منده هایفی وار.
کوراوغلو عرضینجاندان گلیب چنلیبئله چاتاندا قاران لیق قوووشوردو.

ایندی ده اوتوروب او قدر صحبت ائله دی لر کی، لپ گئسه گئسه دن کئچدی. آخیردا
دلی حسن مس لی سی داغیتدی کی:

- دای بسدی. دورون هره اؤز یئرینه! کوراوغلو یورغوندو، دینسینی
آلسین.

دلی لر دوروب داغیلدی لر. کوراوغلو دا باشی نین آلتینی دیک ائله ییب یاتدی.
ائله کی سحر آچیلدی، هله هئچ گون چیرتلمامیش دان کوراوغلو یئرین دن دوردو.

اوشاق لری یانینا آلیب چنلیبئلین بوتون بندرگاه لرینی گؤزدن کئچیرتدی.

باخدی کی، والله، دلی لر بندرگاه لری ائله توتوب لر، ائله پوسقولر
دوزلدیب لر، ائله سنگرلر باسیب لر کی، هاسان پاشا ندی، لپ خوتکار اؤزو ده

بوتون دونیانی ییغیب چنلیبئله تؤکسه، گئنه ده بیر آدام بو یئرلردن کئچه
بیلمز. ائله کی، کوراوغلو بندرگاه لرین هامی سینی گزیب قورتاردی، دئمه لی سینی

دئدی، تاپشیریلماسینی تاپشیردی، اوندان دلی مئهتری چاغیردی کی:
- منیم آشیق پالتاریمی گتیر!

دلی لر سوروشدولر:
- نئینیرسن آشیق پالتارینی؟

کوراوغلو دئدی:
- قارسا گئده جه یم. گرک گئدیب عرب ریحان دان خبر بیلم.

دلی لر نه قدر ائله دی لر کی، سن گئتمه، هم سفردن تزه
گلیبسن، هم ده بو ساعت چنلیبئ لی باش سیز قویماق اولماز. اولمادی کی،



اولمادی. آشیق پالتارینی گئییندی، بیر ده بیر آت مینیب قارسا طرف یول دوشدو.
آز گئتمیشدی بیلمیرم، چوخ گئتمیشدی بیلمیرم، ائله تزه سه آلسا لر داغی نین

اتک لرینه چاتیردی کی، بیر ده گؤردو بودو، قارس طرف دن بیر آتلی گلیر. دقت
ائله ییب باخدی کی، بو بیر ساوان اوغلندی. او نئجه دئیرلر، هله بیغ یئرلری

تزه سه ترلییر. اوریینده اؤز-اؤزونه فیکیرلشیب دئدی: «لپ یاخشی اولدو. بونو
دایان دیریم، بیر اهوال-پورسان اولوم، گؤروم قارسدا نه وار، نه یوخ».

چاغیردی کی:
- آیه، بیر دایان گؤروم، هاردان گلیرسن؟

اوغلن آتین باشینی چکدی کی:
- قارس دان گلیرم.

کوراوغلو سوروشدو:
- سفرین هارادی؟

اوغلن دئدی:
- چنلیبئله گئدیرم.

کوراوغلو سوروشدو:
- چنلیبئلده نه ایشین وار؟

اوغلن بیر دوروخدو. بیر آز فیکیرلشیب سونرا دئدی:

- ائله بئله گئدیرم. کوراوغلو ایله بیر آز ایشیم وار.
کوراوغلو گؤردو کی، اوغلن سؤزلو آداما اوخشاییر. دئدی:

- یاخشی، سنین کوراوغلو ایله نه سلم-ساباهین؟ بیم تانیییرسان
اونو؟

اوغلن لووغا لنا-لووغا لنا دئدی:
- تانیییرسان ندی؟ کیشی ایله حاق-سلمیمیز وار. من ائله هفته ده، اون

بئشده بیر گئدرم اونون یانینا.
کوراوغلو باخدی کی، گده بیر آز اؤزون دن دئیندی، اما کی، دئیه سن

پیس اوغلن دئییل. اؤزو ده حؤکمن سؤزلو آدامدی. «هرچی بادا-باد» دئییب،
بیردن قاییتدی کی:

- کوراوغلو منم. دئ گؤروم نه سؤزون وار؟
کوراوغلو باخدی کی، اوغلن اونون سؤزونه اینانمیر. آشیق پالتاری نین

یاخاسینی بالسا آچدی. ائله کی، آلت دان یار-یاراق گؤروندو، اوغلن دئدی:
- سان کوراوغلو، منی باغیشل! یالن دان دئدیم کی، سنینله دوستام.

آنساق قصدا� ائله دئییردیم.
کوراوغلو دئدی:

- عیبی یوخدو. دئ گؤروم، منه نه سؤزون وار ایدی.



اوغلن دئدی:
- سان کوراوغلو، منی قارس پاشاسی نین قیزی هورو خانیم سنین یانینا

گؤندریب. بیل و آگاه اول! بودو، نئچه مدتدی کی، تورکمان لی عرب ریحان
گلیب ایلشیب قارسدا. قوشون ایراهلییر کی، چنلیبئلین اوستونه گله. قارس

پاشاسی دا اونا سؤز وئریب کی، اگر چنلیبئ لی آل بیلسه، قیزی هورو خانیمی اونا
وئرسک. ایندی هورو خانیم منی گؤندریب سنین یانینا کی، اهوالت دان سنی

خبردار ائله یم.
کوراوغلو باشلدی اهوال توتماغا. اوردان سوروشدو، بوردان سوروشدو،

باخدی کی اوغلن هئچ بیر شئی بیلمیر. ائله بیلدیگی او ایمیش کی، اونو دا دئییب،
کوراوغلو گئتدی فیکره کی، نه ائله سین. گئری قاییتسین، یا ایره لی گئتسین. فیکرینده چوخ

گؤتور-قوی ائله ین دن سونرا اوغلن دان سوروشدو:
- یاخشی، بیر منه دئ گؤروم، قارسدا سنین ائوین-زادین وارمی؟

اوغلن دئدی:
- وار، نئینیرسن؟
کوراوغلو دئدی:

- ایشدی، ایندی بیردن من قارسا گئتمه لی اولسام، منی بیر-ایکی گئسه
ائوینده ساخلیا بیلرسنمی؟

اوغلن دئدی:
- کوراوغلو، او نه سؤزدو دئییرسن؟ نیه، من قاراچی دئییلم کی، ائویم
اولماسین. دؤولتین دن ائویم ده وار، قاباغیندا قوللوق ائلمه یه بیر قوجا،

گونو کئچمیش آنام دا وار. هامی سی، ائله من اؤزوم ده اوسته لیک قورباندی
سنه.

کوراوغلو دئدی:
- اوندا سور آتینی، گئدک!

اوغلن سئویندیگین دن بیلمه دی کی، نه ائله سین. بایاق ها آتی ووروب
دوشدو قاباغا. اوغلن قاباقدا، کوراوغلو دالدا آت سوروب آخشاما بیر آز

قالمیش اؤزلرینی یئتیردی لر قارسا. اوغلن مسسیدین یانیندا آتینی ساخلدی کی:
- دوش! ائویم بوردادی.

کوراوغلو دئدی:
- یوخ، سن هله قاباقسا منی آپار هورو خانیمین یانینا. گرک

اول-اول اؤیرنم گؤرم نه وار، نه یوخ. بلکه ایش ائله اولدو کی، هئچ قال
بیلمدیم.

اوغلن دئدی:
- یاخشی، نه دئییرم. ایختیار صاحبیسن. اوندا سن باخ، ائله بو کوچه



ایله یئری، من آتلری باغلییم تؤوله یه گلیم.
کوراوغلو آتدان دوشدو. آتی اوغلنا وئریب کوچه ایله گئتمه یه باشلدی.

ایندی کوراوغلو گئتمکده اولسون، اوغلن آتلری چکدی تؤوله یه، باغلدی،
یئمله دی، اوندان چیخدی آناسی نین یانینا کی:

- تئز اول، تداروک گؤر، قوناغیم وار. من ده گئدیرم بازارا شئیمئی
آلماغا.

آناسی سوروشدو:

- بال، قوناغین کیمدی؟
اوغلن دئدی:

- دای هئچ کیمه دئییب ائلمه یه سن. هه، کوراوغلودو، تئز اول.
بونو دئییب اوغلن دوزلدی کوراوغلونون دالینسا. ایندی او گئتمکده

اولسون، بیز گؤرک کوراوغلو نه ائله دی.
کوراوغلو کوچه ایله گله-گله گلیب چیخدی بیر ایمارتین قاباغینا. باخدی

کی، پنسره یه بیر قیز دوروب، بیر قیز دوروب کی، او نئجه دئیرلر، یئمه، ایچمه،
ختتی-خالینا، گولسمالینا تاماشا ائله. اؤزون اؤلدورسه اولر اون دؤرد، اون بئش
یاشی. اما ائله بوی لو-بوخون لو، شست لی-بست لی بیر قیزدی کی، ائله بیل سرو

آغاسیدی قالخیب. قاش لر قارا، گؤزلر قارا، تئل لر قارا، خال لر قارا، او نئجه
دئیرلر، آیا دئییر سن چیخما، من چیخاساغام، گونه دئییر سن چیخما،

من چیخاساغام. اول بئله بیر گؤزل، اول کوراوغلو. اورک سوشدو، کؤنول
هاوالندی، سازی دؤشونه باسیب دئدی:

باشینا دؤندوگوم گول اوزلو خانیم،
خانیم، هانسی بختورین یاریسان؟!
گؤرسک سنی یارا اولدو سیاریم،

بیر دئ، هانسی بختورین یاریسان؟!
سیاه ساچ لر دال گردنه دوزولو،
قارا گؤزلر خومارلنیب سوزولو،

ائله باخما، ایندی سانیم اوزولو،
خانیم، هانسی بختورین یاریسان؟!

کوراوغلو حاق دئییب، حاق دان درس آلیب،
تر ممنه کولک دییب هوولنیب،

قارا گؤزلر شوخ یاناق دان سان آلیب،
یوخسا آی قیز، بال قونموش یاریسان؟!



کوراوغلو اوخوماغیندا اولسون، سنه کیم دن دئییم، هامان بو
قیزدان. بو قیز کیم اول، کیم اول، قارس پاشاسی نین قیزی هورو خانیم.
- هورو خانیم کوروغلونو آشیق بیلدی. بیر طرف دن ده کی کوراوغلو

باشلدی قاش دان، گؤزدن دئمه یه، هورو خانیم اوربندی سالدی اوزونه. قارا
ایپک اوربند قیرمیزی یاناق لری ائله قوجاقلدی، ائله قوجاقلدی کی، ائله بیل لله لی،

نرگیزلی داغ باشینا قارا دومان چؤکدو. کوراوغلو اوریی بئله شئیه تاب ائله یه
بیلر؟ اودو ها سازی باسدی دؤشونه. دئدی:
اوغرون-اوغرون تول آلتین دان باخان یار،

قال دیر اوربندینی، گؤروم گول اوزون!..
آشیق لری عشق اودونا یاخان یار،

قال دیر اوربندینی، گؤروم گول اوزون!..
وورولموشام سارماشیق لی باغینا،

بوستانینا، شاماما لی تاغینا،
آپار منی یار دئییب اوتاغینا،

قال دیر اوربندینی، گؤروم گول اوزون!.. .
کوراوغلویام، من سؤزوم دن دؤنمرم،

سمندرم، آلیشمیشام، سؤنمرم،
سن دن قئیرز هوری گؤرسم سئومرم،

قال دیر اوربندینی، گؤروم گول اوزون!..
ائله بو دمده اوغلن گلیب یئتیشدی. باخدی کی، بلی، کوراوغلو ایله هورو

خانیم تاپیشیب لر. اوریینده چوخ سئویندی کی، ائله یاخشی اولدو. دای من
دایانماییب گئدرم بازارا. یوخسا آخشامدی. بازار باغلنار، بیر شئی

تاپا بیلمرم، کوراوغلونون یانیندا خسالت اولرام. دای نه بیلسین کی،
بون لر هئچ بیر-بیری سینی تانیمیرلر. نه هورو خانیم کوروغلونو تانیییر، نه ده

کوراوغلو اونو. ائله کی اوغلن گلیب چاتدی، اول-اول علین دؤشونه قویوب

کمال-ادبله هورو خانیما سلم وئردی. اوندان گوله-گوله کوراوغلویا
ایشاره ائله دی. یعنی کی، نئجه گؤردون، بو قوچ اوغلنی؟ گئدیب لپ اؤزونو

گتیردیم. کوراوغلو سوروشدو:
- آیه، بو قیز کیم اول؟

اوغلن دئدی:
- هورو خانیمدی دا... پاشانین قیزی. بس سیز هله بیر-بیرینیزی

تانیمیرسیز؟
بو سؤزده هورو خانیم دا تلسیک پنسره دن چکیلیب چیخدی ائیوانا.

ائله آغزینی آچیب دانیشماق ایستییردی کی، بیر ده گؤردولر، بودو، عرب



ریحانل پاشا آتلی بو طرفه گلیرلر. قیز ائله بیرجه بونو دئیه بیلدی کی:
- آتامگیل گلیرلر، تئز چکیلین!

هورو خانیم سؤزونو دئییب ائوه گیردی، اوغلن دا کوروغلونو گؤتوروب
تئز آرا دان چیخدی. ائله کی گلیب یئتیشدی لر مسسیدین قاباغینا، اوغلن دئدی:

- سان کوراوغلو، ایندی پاشاگیل شهرده دی لر. دای سنه چؤلده قالماق
اولماز. سن زحمت چک گیر ائوده اوتور. من ده بازارا دییب قاییدارام،

گئسنی یاتاریق، سحر گؤرک نه ائلییریک.
کوراوغلو راضی اولدو. اوغلن کوروغلونو گتیردی ائوه. اوغلنین آناسی

قاباغا چیخدی. خوشگلدین ائله دی. یئر دوزلتدی. ائله کی کوراوغلو ایلشدی، اوغلن
دئدی:

- ایندی منه روسخت وئر، بیر بازارا دییم، گلیم.
بونو دئییب، اوغلن ائودن چیخدی. ایندی کوراوغلو ائوده راحتلنماقدا

اولسون، سنه کیم دن دئییم، اوغلن دان.
اوغلن بازارا چاتاندا دوکان لر باغلنماق عذره ایدی. او، قاباقسا

اؤزونو وئردی بیر باققال دوکانینا کی:
- عمی، باشینا دؤنوم، تئز اول، منه ایکی باتمان دوگو وئر! قوناغیم

وار.
دوگونو باققال دان آلیب، تؤکدو توربایا. دالینا آلیب اؤزونو یئتیردی

قسسابا. گؤردو یاخشی ات وار، اما یامان دا باساباسدی. باشلدی آدام لری

او یان-بو یانا ایته له ییب اؤزونه یول آچماغا. اونا بیر یومروق، بونا بیر
دورتمه، آخیردا آدام لردان بیری هیرسلندی کی:

- نه اولوب؟ قاچاقاچ دئییل کی؟ دایان دا!..
اوغلن دئدی:

- دایانا بیلمرم. آلیناسی شئی لریم وار. دوکان-بازار باغ لنیر.
قوناغیم وار.

دئدی لر:
- نه اولسون؟ سنین قوناغین گؤی دن-زاددان گلمه ییب کی.

آدام لر چوخ دئدی لر، اوغلن آز ائشیتدی، ائله دئییشه-دئییشه اؤزونو سالدی
دوکانا. ساماات گؤردو یوخ، بو هیاسیزلیغا سالیب آلماق ایستییر. قسسابا

دئدی لر کی، اونا ات وئرمه سین. قسسابین دا ترس داماری توتدو. اوغلن نه
قدر ائله دیسه، دئدی:

- اولماز کی، اولماز. گرک بو آدامین هامی سی قورتارا، سونرا سنه ات
وئرم.

اوغلنین السی کسیلیب آخیردا قسسابین قولغینا دئدی:



- ائوین ییخیلسین، بیلسن کی، منیم قوناغیم کیمدی، هئچ بئله
ائلمزسن.

قسساب دا بیر دوببه نین، آدام اله سالنین بیری ایدی.
سوروشدو کی:

- کیمدی قوناغین؟ دئ بو ساعت سنی یول سالیم. یوخسا عرب
ریحاندی؟ یا پاشادی؟

اوغلن دئدی:
- یوخ، اونلر دئییل. دای هئچ کس بیلمه سین، قوناغیم قوچ کوراوغلودو.

قسساب شاققیلدادی. دئدی:
- ساماات، بونون قوناغی کوراوغلو ایمیش.

هامی گولوشدو. قسساب گوله-گوله دئدی:
- بو ساعت سنی یول سالساغام. دئ گؤروم، نه قدر ات ایستییرسن؟

بیر چئتوئرت، یا آلتی میسقال؟
اوغلن دئدی:

- بیر چئتوئرت ندی؟ سنه آغزیمدا سؤز دئییرم. بیر باتمان ات چک!
گؤردولر یوخ، اوغلن دئیه سن زارافات ائلمیر. دالیندا دا دوگو-زاد

وار. غرض، قسساب اوغلنین اتینی وئریب، یول سالدی.
سامااتین آراسینا سؤز دوشدو کی، بس کوراوغلو گلیب قارسا. اؤزو ده
فیلنکه سین ائوینده قوناقدی. دئ اینانان، اینانمایان باشلدی دانیشماغا.

آتا لر دئییب لر، بیر سیرر کی، اوتوز ایکی دیشین آراسین دان چیخدی، دای اونو
ساخلماق اولماز. بیر آندا بوتون اطرافا سس یاییلدی. خبردن-خبره،

خبردن-خبره، سؤز آخیردا گلیب چاتدی عرب ریحانل پاشانین قولغینا.
پاشا خبری ائشیتسک دوردو آیاغا کی:

- قوشون گؤتوروب، گئدک توتاق!
عرب ریحان دئدی:

- یوخ. بونا کوراوغلو دئیرلر. ائله بئله اونو توتماق چتین ایشدی.
بوتون قوشونو قیریب تلف ائلیر، اؤزو ده آرا دان چیخار.

پاشا دئدی:
- بس نه ائلیک؟

عرب ریحان دئدی:
- سن هئچ اؤزونو اوندا قویما. ائله بیل کی، بیز هئچ بو سؤزو

ائشیتممیشیک. قوی قاران لیق دوشسون. ائله کی هامی یاتدی. گئسه نین بیر یاری سی
قوشون گؤتوروب، ائله یورغان-دؤشیی نین ایچینده توتاریق. آیری هئچ بیر السی

یوخ دور.



اوندان عرب ریحان امر ائله دی شهرین اطرافینی چیتمه قوشون توتدو.
اؤزلرینه ده تاپشیردی کی، سحره قدر نه کناردان شهره-آدام

قویسون لر، نه ده شهردن کنارا.
قوشون او ساعت شهرین اطرافینی توتدو. ائله کی تدبیرلرینی گؤروب

قورتاردی لر، اوندان اوتوروب باشلدی لر گؤزلمه یه. او قدر گؤزله دی لر کی،
اولدو گئسه نین یاری سی. اوندان دوروب قوشون گؤتوروب تؤکولدولر ائوین اوستونه.

کوراوغلو هئچ بیر شئی دن خبری یوخ، شیرین یوخودا، بیر ده بئش-آلتی آدام
تؤکولدو اوستونه. سراسیمه یئرین دن قالخیب اونو او یانا، بونو بو یانا،

باخدی کی، ائو دولودو آدامل. هامی سی دا یاراق لی-یاساق لی. اطرافینا باخیب،

گؤردو نهقیلینجی یئرینده دئییل، نه اوخو. دئ گوس وئردی یومروغا. بیرینی،
ایکی سینی، بئشینی، اونونو؛ گؤردو یوخ، اولمایاساق. دارتیب بیری نین علین دن

قیلینجینی آلیب دؤشندی اوتاق داکی لرین سانینا. آخیردا کی بیر تهر اؤزونه یول
آچیب ائودن چیخدی.

باخدی کی، هیت دولودو. یولو هر طرف دن توتوب لر. قاران لیق، اؤزو
ده کی نابلد. آغزی دوشدو بیر طرفه. نه قدر گئتدی، نئجه گئتدی بیلمه دی،

بیر ده اونو گؤردو کی، قاباغینا بالسا بیر قاپی گلدی. قوشون دا دال دان
گلیر. دای السی کسیلدی، آچیب قاپینی گیردی ایچرییه. سن دئمه، بورا میناره یه

چیخماق اوچون یول ایمیش. دای هارایا چاتاساق؟ قوشون دا ائله بیل کی، بیلیرمیش. او
ساعت کسدی لر قاپی نین آغزینی. کوراوغلو ائله اونو بیلدی کی، قاپینی چکدی. تئز ال

آتیب میناره نین پیللکن لرین دن بیر-ایکی بؤیوک سال قوپاریب سالدی قاپی نین
دالینا. اوندان دای اورادا دایانماییب، بیرباش قالخدی میناره نین تپه سینه

کی، گؤرسون نه وار، نه یوخ؟ خبر چاتدی عرب ریحانا کی، بس کوراوغلو چیخدی
میناره یه. عرب ریحان او ساعت امر ائله دی. میناره نین دؤرد اطرافینی قوشون

بورودو. کوراوغلو میناره ده، قوشون یئرده باشلدی لر سحری گؤزلمه یه. ایندی
بون لر بورادا گؤزلمکده اولسون لر، سنه کیم دن خبر وئریم، بیزیم

اوغلن دان، ی`نی ائوین صاحبین دن. ائله کی قوشون دولدو هیته، اوغلن
مسئلنی باشا دوشدو. بیلدی کی، پاشا لر خبر توتوب لر. اؤزونو ایتیرمه ییب

دوردو، قاران لیقدا اؤزونو آدام لرین آراسینا ووروب چیخدی کوچه یه. دئ آستا
قاچان نامرددی. بیرباش اؤزونو سالدی هورو خانیمین یانینا. هورو خانیم دا

اویاقدی. هورو خانیم اونو گؤرسک سوروشدو:
- نه وار؟ بو نه قوشونکئش لیکدی؟ یوخسا کوراوغلودان خبر توتوب لر.

اوغلن اهوالتی دانیشدی. هورو خانیم دئدی:
- یاخشی ائله ییبسن کی، قاچیبسان. یوخسا سن ده اله کئچردین.

سونرا اوغلنا دئدی:



- یاخشی، دوزونو دئ گؤروم، کوراوغلونون بورادا اولماغینی بیر
آداما-زادا دئمه ییبسن کی؟

اوغلن بیر گئتدی فیکره. ایندی باشا دوشدو کی، بو ایشلر هامی سی اونون اؤز
تاقسیریدی. اهوالتی نئجه کی، اولموشدو، قسسابا نئجه دئمیشدی، قسساب

سامااتا نئجه دئمیشدی، هامی سینی دانیشدی.
هورو خانیم هئچ بیر سؤز دئمه دی. دینمز-سؤیلمز باشینی سالدی

آشاغییا. اوغلن باخدی کی، والله، هورو خانیم ائله هیرسلنیب، ائله هیرسلنیب کی،
او نئجه دئیرلر، بیچاق وورسان قانی چیخماز.

دوردو آیاغا کی:
- من ده گئدیرم. قوی منی ده توتسون لر، ایکیمیزی ده بیر یئرده

آسسین لر. من بو ناموس سوزلوغو گؤتوره بیلمرم کی، منیم اوسوم دان او
کیشی توتولسون، من ساغ قالم.

هورو خانیم دئدی:
- یاخشی، گئتدین، سنی ده توتدولر. بون دان کوراوغلویا نه منفت

اولساق؟
اوغلن دئدی:

- بس نه ائلییم؟
هورو خانیم دئدی:

- گئت، گؤزله. ائله کی سحر آچیلدی، شهرین کنارین دان قوشونو
گؤتوردولر، بیر دنه یوی رک آت مینیب، اؤزونو یئتیر چنلیبئله. اهوالتی

خبر وئر.
سؤز اوغلنین بئینینه باتدی. اورا دان اؤزونو وئردی شهرین کنارینا.

بیر یئرده گیزلنیب، او قدر گؤزله دی کی، شهر داروازا لری آچیلدی. بیر دنه آت
مینیب، اؤزون ووردو یول. ایندی اوغلن گئتمیینده اولسون، سنه دئییم

کوراوغلودان.
ائله کی هاوا یاواش-یاواش باشلدی بوزارماغا، کوراوغلو گؤردو بیر اوسا
میناره نین باشیندادی، قوشون دا دؤرد بیر طرفی توتوب. قالدی متتل کی، نه

ائله سین. آشاغی دوشسون؟ نه یاراغی وار، نه آتی. بورادا قالسین، نه واختاسان
قالسین؟ اوریی قوبار ائله دی. دلی لر یادینا دوشدو. دئدی:

میسریقیلینج الده تنگ اولن لریم،

قوچاق ایگیدلریم یانیمدا گرک!
کسیله کلله لر، بوش قال لئش لر،



دال خانچال لر دوشمان قانیندا گرک!
آلیب پیالنی ایچن ساغی دان،

قورخمایین هر یئتن قان لی یاغی دان،
هوی دئینده آغیر توپ لر داغی دان

خان ائیوازیم بو گون یانیمدا گرک!
آت سوروب اؤزونو منه یئتیرن،

کوراوغلویا یوز مین قوللوق بیتیرن،
سکسن پوتو بیر علینده گؤتورن

دمیرچیوغ لو بو گون یانیمدا گرک!
قول لرینا دمیر پولد تاخ دیران،

دوشمان لری گیروه لردن باخ دیران،
سو یئرینه قیزیل قان لر آخدیران

دلی حسن بو گون یانیمدا گرک!
کوراوغلو چاغیریر گئنه سفری،

یوخ ایمیش دونیانین سونو، سمری،
قیرارام دستنی، ووررام نفری،
ارن لرین پیری یانیمدا گرک!

کوراوغلو اوخودوقسا سحر ده یاواش-یاواش آچیلیردی. آخیردا هر طرف
ایشیقلندی. سیس، دومان چکیلیب گئتدی. کوراوغلو میناره نین باشین دان چنلیبئله

طرف باخدی. اما هرچی ائله دی، چنلیبئ لی گؤره بیلمه دی. داغ لر ائله بیل کی،
قصدا� آرانی کسمیشدی. کوراوغلو دئدی:

گؤی دن بیر سوت سونا ائندی،
آیلی داغین آراسینا.

یار کی یاردان کوسر اولدو
آغلر، سیزلر، چاراسی نه؟

قیزیل آلمانی دیشله سین،
اطرافینی گوموشله سین،

یول دوشسون، کاروان ایشله سین
نیگار یارین اوباسینا.

کوراوغلویا اولن اولدو
قاینادی پئیمانام دولدو
دلی لریم من دن اولدو،

داغ لر دوشدو آراسینا.
ائله کی سحر آچیلدی، گون چیخیب داغ لرا یاییلدی اوزاق دان، داغ لرین



باشی نین اوستون دن چنلیبئل داغ لری نین قارلی باش لری گؤروندو. بو،
کوروغلونو قوبارلندیردی:

اوزاق-اوزاق داغ باشیندا
تال-تال قار گؤرونور.

نه دلی لر، نه چنلیبئل
نه آلگؤز یار گؤرونور.

اطرافیم تیر، کامان، اوخدو،
دلی لر یانیمدا یوخدو،

من یالقیزام، دوشمان چوخدو
قاچماق منه آر گؤرونور.

دیوانه کؤنلوم شاد اولماز
لچین کؤنلوم اووسون آلماز،

باخیرام، ائیواز گؤرونمز،
دونیا منه دار گؤرونور،
بو سینم یارا لی دوشدو،

داغ لرین مارا لی دوشدو،
یار من دن آرا لی دوشدو،

ترلن اوچماز، سار گؤرونور.
کوراوغلونون ملول چاغی،

دورولماز کئفی، داماغی،
بار گتیریب گورسو باغی،
دال بوداقدا نار گؤرونور.

عرب ریحان کوراوغلونون بئله دردلی-دردلی اوخوماغینی ائشیدیب چوخ
شاد اولدو. پاشانی دا گؤتوروب. گلدی میناره نین آیاغینا. چاغیریب دئدی:

- کوراوغلو، ساباهین خئییر اولسون! ال هئچ کسین بورسونو هئچ کسده
قویماز. یاخشی یئرده دوشوبسن علیمه.

کوراوغلو دئدی:
- عرب ریحان، سنین منیمله خصوصی حاق-حسابین وار. دای بو

قوشونو-زادی نیه ییغیبسان بورا؟ یول وئر دوشوم، ووروشاق. یا سنه وئرن
ال، یا منه.

عرب ریحان دئدی:
- یوخ، کوراوغلو! بو دا اولمادی کئچن سفرکی. من ایندی سنی ساغسالمات

اورا دان دوشورتسم هامی منه آخماق دئیر.
کوراوغلو دئدی:



- بس فیکرین ندی؟
عرب ریحان دئدی:

- فیکریم اودو کی، گرک اؤزون تسلیم اولسان، چیخیب اورادا قول لرینی
باغلیا لر، سونرا دوشورده لر آشاغییا.

کوراوغلو تئز دئدی:
- یاخشی، تسلیمم. چیخ، باغل قول لریمی.

عرب ریحان دئدی:
- یوخ، من یوخ. من اورایا چیخمارام.

کوراوغلو دئدی:
- یاخشی، بویورسون، کیم چیخیر، چیخسین.

عرب ریحان باخدی کی، بو دوغرودان دا آخماق فیکیردی. هئچ کس
قورخودان اورایا چیخماز. امر ائله دی کاماندارلر گلدی لر. کوراوغلو باخدی

کی، عرب ریحان اونو اوخا باسماق ایستییر. دئدی:
- آیه، من سنی بیر عقل لی آدام بیلیردیم. اما سن لپ

سارساقمیشسان. یاخشی، من میناره نین ایچینه گیرن دن سونرا اوخ منه نه
ائلیسک!

عرب ریحان گؤردو یوخ، بو دا آخماق فیکیردی، کوراوغلو دوغرو دئییر.
دئدی:

- یاخشی، عیبی یوخدو. اوخ دا آتماریق. ائله سن اوتور اورادا، بیز ده
دایاناق بورادا. آخیردا آسین دان، سوزون دان اؤلرسن، لئشینه صاحب اولریق.

کوراوغلو باخدی کی، بو چوخ پیس تدبیرلی. اگر دوغرودان بئله ائله سه لر،
آسین دان، سوزون دان اؤلسک. گئتدی فیکره کی، نه ائله سین. چوخ گؤتور-قوی دان

سونرا گؤردو کی، قورخوتماق دان باشقا چاره سی یوخدو. دئدی:
- یاخشی، سن منی او قدر آخماق حساب ائلییرسن کی، من تکتنها

دوروب گلم بورایا. منیم آدامیم ایندی چنلیبئله چاتیب. چوخ
چکمز کی، یئددی مین یئددی یوز یئتمیش دلی آلر قارسین اوستونو. گؤروم

اوندا نه ائلیسک سیز.
بو سؤزدن پاشا دا، عرب ریحان دا دوشدولر قورخویا. پاشا ائله بیل

یاتمیشدی، آییلدی. چاغیردی کی:
- آیه، بیر باخین گؤرون او قاری نین اوغلو هارامزادا هارادادی؟ او هئچ

منیم گؤزومه دیمه دی. بلکه ائله اونو گؤندریب خبره.

دوشدولر اورا اوغلن، بورا اوغلن، اوغلن هایاندا ایدی؟ تاپا



بیلمه دی لر کی، تاپا بیلمه دی لر. مسئله لپ آیدین اولدو. پاشا توتدو عرب
رئیهانین یاخاسین دان کی:

- تئز اول، نه ائلییرسن، ائله! دلی لر شهره دولسا، داشی داش اوستونده
قویمازلر.

عرب ریحان امر ائله دی، کولونگچولر، قازماچی لر گلدی لر، حؤکم
ائله دی کی، بو ساعت باشلیین میناره نین دیبینی قازماغا. اوندا یا اؤزو

قورخودان تسلیم اولر، یا دا کی میناریله بیر یئرده ییخیلیب اؤلر. او اؤلن دن
سونرا دلی لرله دانیشماق آساندی.

کولونگچولر باشلدی لر میناره نین دیبینی قازماغا. کوراوغلو گؤردو
یوخ، ایش شولوخلشدی. فیکیرلشدی کی، عیبی یوخدو. قوی قازسین لر. ائله کی گؤردوم

میناره دوغرودان دا ییخیلیر، دوشوب دورارام لپ آشاغیدا، قاپی نین یانیندا.
گؤرک اوندان سونرا کیم پئشمان اولساق. اگر بورا دان سالمات چیخارام،

من بیلرم نئی لرم.
بلی، کولونگچولر قاضیماقدا اولسون لر، کوراوغلو دا گؤزلمکده؛

ائشیت، ایندی سنه کیم دن دئییم، اوغلن دان.
اوغلن آتی ائله سورموشدو کی، چنلیبئلین اتیینه چاتاندا، آت ییخیلیب

چاتلدی. دلی لر پوسقودان چیخیب اونو توتدولر، بیرباش چنلیبئله گتیردی لر.
دلی حسن سوروشدو:

- کیمسن؟ هارا دان گلیرسن؟
اوغلن بوتون اهوالتی نئجه کی بیز بیلیریک، باش دان آیاغا دانیشدی. اؤزو

ده باشلدی آغلییب یالوارماغا کی.
- تئز اولون! یوخسا کوروغلونو اؤلدوررلر.

دلی لر نیگار خانیم دان سوروشدولر:
- نیگار خانیم، سؤز سنیندی. دئ گؤرک، نئجه ائلیک؟

نیگار خانیم دئدی:
- بو ساعت چنلیبئ لی باش سیز قویماق اولماز. من دئییرم بئله

ائلیک. دلی حسن مین دلی ایله اؤز یئرینده قالسین. دمیرچیوغ لو دا مین دلی
ایله اؤز یئرینده. قالن دلی لری ائیواز گؤتوروب کوراوغلونون دالینسا گئتسین.

اوندان اوزون دلی حسنه توتوب سوروشدو:
- سن نه دئییرسن؟

دلی حسن ده، دمیرچیوغ لو دا، ائیواز دا، هامی سی نیگار خانیمین
فیکرینی بیندی. او ساعت دلی لر آتلندی. بیزیم اوغلنا دا بیر آت وئردی لر،
میندی، دوشدو قاباغا. دئ سورهاسور، سورهاسور، گلیب یئتیشدی لر قارسین

اطرافینا. ائیواز دئدی:



- بیز اگر بئله شهره گیرسک، کوراوغلویا ختر یئتیررلر.
حؤکم ائله دی، دلی لردن یئددی یوز نفر آیریلدی. هر یوزو وئردی بیر

دستباشییا. یوز نفر ده اؤزو گؤتوردو. قالن دلی لره تاپشیردی کی، شهری
محاصره یه آلیب گؤزله سین لر. داوا قیزیشاندا هر طرف دن دولسون لر. یئددی

یوز دلی، آلتی دستباشی، بیر ده اوغلن دؤردمه، سیگیرمقیلینج آتلری
سوردولر شهره. کئشیکچی لری قویمادی لر کی، نفس آلسین لر. کئچیب گیردی لر

شهرین ایچینه. هر دسته باشلدی بیر کوچه ایله گئتمه یه. ائیواز اؤزو ده اوغلنی
گؤتوروب، یوز نفر دلی ایله دوشدو کوچه لرین بیرینه. بو کوچه هانسی کوچه اول،
هانسی کوچه اول، هامان او کوچه اول کی، کوراوغلو گئدیب هورو خانیما راست
گلمیشدی. ائله بیر آز آت سورموشدولر، هورو خانیمین ایمارتی گؤروندو. اوغلن

باخدی کی، هورو خانیم دوروب پنسره ده یول لرا باخیر. تئز آتا بیر تازیانه
چکیب اؤزونو یئتیردی اونون برابرینه کی:

- هورو خانیم، موشتولوغومو وئر! خان ائیوازین اؤزونو دلی لرله
گتیرمیشم. بو ساعت عرب ریحانا بیر توی توتسون لر کی...

هورو خانیم بئله باخاندا گؤردو بودو، سیگیرمقیلینج بیر دسته آتلی
گلیر کی، هره سی مین سانا دیر.

اما قاباق لریندا بیر اوغلن گلیر، بیر اوغلن گلیر کی، ائله بیل اون
دؤرد گئسه لیک آیدی. بیلدی کی، بو خان ائیوازدی. هورو خانیم ائیوازین ت`ریفینی

چوخ ائشیتمیشدی. اما اؤزونو هئچ گؤرممیشدی. باخدی کی، والله، بو بیر
اوغلندی، بیر اوغلندی یوسیف-زاد ندی بونون یانیندا. بیر اورک دن مین
اوره یه وورولدو ائیوازا. قارا ساچ لردان اوچ تئل آییریب، باسدی تورونس

ممه لرین اوستونه. دئدی:

دئ، سن هاندا، بورا هاندا،
آدی بل لی خان ائیوازیم؟!
میسریقیلینج دورماز قیندا،
آدی بل لی خان ائیوازیم!

سوشار دلی کؤنول، سوشار،
سوشوبان حدین دن آشار،
خان ترپنر، قوشون قاچار،
آدی بل لی خان ائیوازیم!

بلکه گلمیسن سوراغا،
داشین آتی لر ایراغا،
هورو آپارسین اوتاغا،

آدی بل لی خان ائیوازیم!



سؤز تاماما یئتیشدی. آلدی ائیواز اونون ساوابیندا دئدی:
اوزاق ائللردن گلمیشم،

دیندیرمه، منی دیندیرمه!
یاری منزیلده قالمیشام،

دیندیرمه، منی دیندیرمه!
من بولبولم، گولوم آلم،

او درددن سارالیب، سولم،
بیر آغاسی ایتمیش قولم،
دیندیرمه، منی دیندیرمه!
سئچمرم سلطانی، خانی،

آخیدارام قیزیل قانی،

ائیواز، قوچ کوراوغلو هانی؟
دیندیرمه، منی دیندیرمه!

ایندی ائشیت کوراوغلودان. کولونگچولر میناره نین دیبینی او قدر
قازیمیشدی لر کی، میناره آز قالیردی ییخیلسین. کوراوغلو ایشی بئله گؤروب، دوشوب

لپ آشاغیدا کسمیشدی میناره نین قاپی سینی. ائله بو دمده بیر ده قولغینا
بیر سس گلدی. دقتله قولق وئریب گؤردو اوخویان ائیوازدی. هر شئی یاددان

چیخدی. نه قورخو قالدی، نه هورکو. دیک چیخدی میناره نین باشینا.
سئویندیگین دن بیر دلی ن`ره چکیب دئدی:

شوکور اولسون بیر اللها،
بو گلن ائیواز سسیدی.

منی یادینا سالیبدی،
بو گلن ائیواز سسیدی.

گیرر میدانا خان کیمی،
دولر گؤزلری قان کیمی،

بیر آلی سی ترلن کیمی،
بو گلن ائیواز سسیدی.
ایندی باغلدار قولونو،
قیرار ساغینی، سولونو،

یادا سالیب کوروغلونو،
بو گلن ائیواز سسیدی.

کوراوغلو هله سؤزونو تامام ائلممیشدی کی، شهرده وورهاوور
قوپدو. عرب ریحان بئله باخاندا گؤردو والله، بودو، بیر دسته

سیگیرمقیلینج آتلی ائله گلیر، ائله گلیر کی، ائله بیل بیر دسته ترلندی اؤرده یه،



قازا گلیر. تئز کئچدی مئیدانین بو بیری طرفینه کی، قوشون بؤیوک لرینی

چاغیرسین. باخدی کی، بیر بئله دسته ده بو طرف دن گلیر. بئله دؤننده گؤردو
بودو، بیر دسته آتلی دا بو بیری کوچه ده، اولر بیر اوچ-دؤرد یوز عسگری قاتیب

قاباغینا قارغا-قوزغون کیمی قووا-قووا گتیریر. عرب ریحان اؤزونو
ایتیردی. بیلمه دی نه ائله سین. ائله بو دمده قارس پاشاسی نین قوشون بؤیوگو

اؤزونو یئتیردی کی:
- نه دوروبسونوز؟ دلی لر شهره اتدن دیوار چکیب لر. باشینیزین

چاره سینی ائلیین.
عرب ریحان دئدی:

- گؤرورم. قوی گلسین لر. سن قوشونو حاضر ساخل! ائله کی، اونلر
گلیب بورایا دولدولر، سن دال لرینی کس!

قوشون بؤیوگو دئدی:
- نه دال لرینی کس؟ بون لر ندی کی؟ بئش-آلتی مین دلی شهرین اطرافینی

توتوب. بون لر ائلچی لردی بئله گلیرلر.
عرب ریحان باخدی کی، بیر سو ایچیم ساعتدا دلی لر مئیدانین اطرافینی

آلدی لر.
بو دمده بیر دلی ن`ره سسی گلدی. عرب ریحان دؤندو کی، بودو بیر

دسته گلیر، قاباق لریندا دا ائیواز.
ائیواز عرب ریحانی گؤرسک تانیدی. دئدی:

یا بودو کی، بو ساعت کوروغلونو وئر، یا بودو کی، بیر های ووروب
شهرین تورپاغینی توربا ایله داشیتدیراساغام.

عرب ریحان دا ایگید آدام ایدی. یئریدی قاباغا دئدی:
- ائیواز، کوراوغلو باخ، اودو میناره ده.

ائیواز بئله باخاندا کوروغلونو گؤردو. عرب ریحان دئدی:
- ایندی بورا باخ.

بونو دئییب عرب ریحان میناره نین دیبینه ایشاره ائله دی. ائیواز باخدی
کی، میناره ائله هاندا-هاندادی ییخیلسین. ایکی یوزه سن علی کولونگ لو آدام دا

حاضر دایانیب امر گؤزلییر. عرب ریحان دئدی:
- کوراوغلو منیم علیمده دی. بیرجه دفعه ایشاره ائله سم میناره

گئدسک. ایندی سن گلمیسن اونو قورتارماغا. یاخشی سی بودو کی، نه سنین

قوشونون قیریلسین، نه ده منیم. گل بو میداندا ایکیمیز ووروشاق، سن
منی اؤلدوردون، کوراوغلو دا سنین، هر شئی ده سنین. نه ائلیرسن اؤزون



بیلرسن. یوخ، من سنی اؤلدوردوم، گئنه ده نه ائلیرم اؤزوم بیلرم.
ائیواز بیر عرب ریحانا باخدی، بیر دؤنوب کوراوغلویا باخدی، بیر ده

بئله دؤننده باخدی کی، هورو خانیم گلیب مئیدانین بیر طرفینده دایانیب
بون لرا باخیر. ائله بیل دونیا-عالم ائیوازین باشینا فیرلندی. بیر دلی ن`ره

چکیب میدانی دولنماغا باشلدی. کوراوغلودا میناره دن باخیردی. گؤردو
یوخ، دئیه سن ائیواز ووروشماق ایستییر. کوراوغلو عرب رئیهانین گوجونه

بلد ایدی. بیلیردی کی، ائیواز اونون اؤهده سین دن گله بیلمیسک. اودو کی،
قیشقیریب دئدی:

- ائیواز، نبادا میدانا گیره سن. اگر ایگیددی قوی مننن
ووروشسون.

گؤردو یوخ، ائیواز هئچ ائشیتمیر. دئدی:
- آیه، میناره نین ییخیلماغین دان منه زیان یوخدو. قورخما، قوی

اوچورسون لر.
ائیواز هارا، سؤز ائشیتمک هارا؟ ائله ایدی، ائله ایدی کی، دؤنموشدو بیر

آسلن بالسینا، زنسیر گمیریردی. بیر دفعه میدانی گردیش ائله ییب اوزونو
توتدو عرب ریحانا. دئدی:

مردسن، گل میدانا، پاشا!
ساواشاق ایندی سننن من.
گؤر گوسومو، ائیله هاشا،
ساواشاق ایندی سننن من.

گؤتوررم علیمه نیزه،
مردلر اهسن دئسین بیزه،
دوراق میداندا اوز-اوزه،

ساواشاق ایندی سننن من.

دئمه منه بو هدیانین،
یقین بیل کی، آللم سانین،

قیلینجل تؤکرم قانین.
ساواشاق ایندی سننن من.

گرک دوست، دوشمانیم سئچم،
چتین اولر قورخام، قاچام،

ایسترم کی، میدان آچام،
ساواشاق ایندی سننن من.

من ائیوازام، دورموشام مرد،
یامان اوره یه اوللم درد،



ایگیدسنسه اول مئیدانگرد،
ساواشاق ایندی سننن من.

ائیواز سؤزونو تامام ائله ییب آتی ووردو، عرب ریحان دا اؤز آتینی
سؤو لنا گتیردی. کوراوغلو گؤردو دای آیری الس یوخدو، بیر دلی ن`ره چکیب

دئدی:
ائیوازیم میننده دورات بئلینه،

گرک گؤیده قوش لر قاناد ساخلسین.
داوا گونو هر کیم دوشسه علینه،
قاباغیندا دیز چؤکوبن آغلسین.
شیغیییب دوشمانا قددینی بوکر،

گیرنده شهره بورس-باری سؤکر،
پاشا لر باشیندا آسی تورپ اکر،

ایگید گرک زربه سینی هاخلسین.

مرد بؤیوگوب مرد آغاسی، مرد خانی،
توتاساق شؤهرتی سومله-ساهانی،
گزسک مصری، شامی، اوسمانی،

ایگید گرک قاباغیندا تابلسین.
غرض، عرب ریحانل ائیواز باشلدی لر داوایا. شئشپردن، گورزدن

موراد هاسیل اولمادی، ال ائله دی لرقیلینجا. قیلینس لر سیندی، تؤکولدو، ال ائله دی لر
نیزه یه، نیزه دن ده کار چیخمایاندا آتدان دوشوب باشلدی لر گوشتویه. ایلن
کیمی سارماشدی لر بیر-بیرینه. کوتان کیمی باشلدی لر مئیدانین تورپاغینی
سؤکمه یه. ائیواز ساوان، برکه-بوشا دوشممیش آدام، عرب ریحان مین ایلین

پهلوانی. دای، او نئجه دئیرلر، پهلوان لیق علمی نین بیر دلمه-دئشیگی یوخ
ایدی کی، عرب ریحان اورایا باش وورمامیش اول. نئچه-نئچه آدلی پهلوان لر

باسمیشدی. او نئجه دئیرلر، آد چیخارتمیشدی. گیره له ییب ائیوازین چیگین
دامارلرینی سالدی چنگینه. ائیوازین گؤزلری باشلدی قارالماغا. ائله بیل کی،

دونیا-عالم دوردو باشینا هرلنمه یه. کوراوغلو باخدی کی، ائیواز گئدیر.
اوریی تابلمادی. ائله بیر ن`ره چکدی کی، داغ-داش تیتره دی، دئدی:

سانیم ائیواز، گؤزوم ائیواز،
بیر بری دؤن، باخ بو یانا!

آماندی، قوچ دلی لرین
قویما دؤنسون قلبی قانا!

اوندان اوزونو میداندا دوران هورو خانیما طرف توتوب دئدی:
دایانیبدی او، خان کیمی،



باخیر سنه سلطان کیمی،
قالخ، آلی سی ترلن کیمی

تزه دن گیر بو میدانا!

قیلینجین آغزی زاغ لیدی،
دوستونون یولو باغلیدی،
کوراوغلو قلبی داغ لیدی،
قویما باتسین چن دومانا!

ائله بیل کی، کوراوغلونون سؤزلرین دن ائیوازا قوت گلدی. بیر گوس
وئریب عرب رئیهانین علین دن قورتاردی. دلی لرین اهسن سسی گؤیه اوسالدی.

ائیواز بیر دفعه میدانی هرلنیب دئدی:
کوراوغلو بویوروب بویروغو،

گرک من سنین، من سنین.
چکیب قوپاردام بوینونو

گرک من سنین، من سنین.
بیر آس قوردام، گلدیم بورا،

ایریقیلینج بوینون وورا،
گؤزالتینی آلم سورا

گرک من سنین، من سنین.
ائیوازام، گرک یئتیرم،
هورویه قوللوق بیتیرم.

آدین دونیا دان ایتیرم
گرک من سنین، من سنین.

سؤزونو قورتاریب قیزمیش نر کیمی اؤزونو آتدی عرب رئیهانین اوستونه.
ائله بیرینسی همله ده عرب ریحانی ووروب سردی یئره. دای آمان وئرمه ییب

دوشدو اوستونه. بو دفعه ده ائیواز عرب رئیهانین چیگین دامارینی کئچیرتدی
بارماق لرینا. عرب رئیهانین آغزی باشلدی کؤپوکلنمه یه، کوراوغلو ایشی

بئله گؤرنده دئدی:

یاخشی یئرده آخشاملدین،
عرب اوغلو، عرب اوغلو!

بوینونا کفن دولدین،
عرب اوغلو، عرب اوغلو!

دؤیول بیر ده باس وئره سی،



ایندی آلر سان کیره سی،
سنسن یئر-یوردون بیره سی،

عرب اوغلو، عرب اوغلو!
تانی کوراوغلو سویونو،
گؤر سیدا تکی بویونو،

آچدی باشینا اویونو،
عرب اوغلو، عرب اوغلو!

ائیواز بیردن عرب رئیهانین چیگین لرینی بوراخیب یاپیشدی بئل
کمرین دن. بیر «یا مدد!» - دئییب دیک قالدیردی گؤیه، ووروب یئره، چؤکدو

سینه سینه.
میدان قاریشدی بیر-بیرینه. «هسن، اهسن!» سسینده قولق توتولدو.

کوراوغلو میناره دن اوزون عرب ریحانا توتوب دئدی:
اوسا داغ لرین باشیندا

دومان اولو، چیسکین اولو.
قار یاغیبان گیرده باغ لر
آسی یئل لر اسکین اولو.
بیر ایگیدین ذاتی اولسا،

قولونون قوتی اولسا،

میدان گؤرموش آتی اولسا،
زولفوقاری کسکین اولو.
ایگیده یولداش اولماسا،
بیر قوشونا باش اولماسا،

هو دئییب ساواش اولماسا،
آغیر لئشگر باسقین اولو.
آلی سی قوش لر اللرده،

اوولغی اولر گؤل لرده،
قریب ایگید یاد ائللرده

دینه بیلمز، میسکین اولو.
اؤگونمه قوزوم، اؤگونمه،
داش لر آلیبان دؤگونمه،

هو دئییب میدانا گیرمه،
ال وار الدن اوستون اولو.

بونو دئییب، کوراوغلو ائیوازا ایشاره ائله دی. ائیواز خنسری چکیب
دایاندی عرب رئیهانین بوغازینا. اوندان دؤندو کوراوغلویا طرف کی،



گؤرسون اونون فیکری ندی. کوراوغلو دئدی:
- ائیواز، من بیر دفعه اونو مردلیکده باسیب، مردلیکله ده

بوراخمیشدیم. اما او بونون اوزینده منه نامردلیک ائله دی. نامرد ده
گرک بو دونیادا یاشاماسین.

ائیوازا ائله بو سؤز بس ایدی. بایاق ها خنسری چکیب، باشی لئش دن ائله دی،
لئشی باش دان.

او ساعت دلی لر میناره نین قاپی سینی آچدی لر. کوراوغلو چیخدی باییرا.
عرب رئیهانین قوشونو سرکرده لرینی اؤلموش گؤروب تسلیم اولدولر. دلی لر

هامی سی دولدولر شهره.
پاشانی نه قدر آختاردی لر، تاپا بیلمه دی لر. او نئجه دئیرلر، اولدو

بیر پارچا یاغ لی اپپک چکیلدی گؤیه.
کوراوغلو دئدی:

- عیبی یوخدو. بو دا بیر سور ایگیدلیکدی. بو سور آدام لرین ایگیدلیگی
اوندو. دوققوزو قاچماقدی، بیری هئچ گؤزه گؤرونممک. دای آختارمایین!
غرض، دلی لر آتلری میندی لر. هامی حاضرلندی. کوراوغلو های ووردو

کی، یول دوشسون لر. دسته حرکته گلدی. کوراوغلو باخدی کی، ائیواز هله هئچ
آتا مینمه ییب. هئچ دئیه سن مینمک فیکرینده ده دئییل. سوروشدو کی:

- ائیواز، نه گؤزلییرسن؟ نیه مینمیرسن؟
ائیواز ساواب وئرمه دی. کوراوغلو بیر ده سوروشدو. ائیواز یئنه ده ساواب

وئرمه دی. کوراوغلو اوچونسو دفعه سوروشاندا ائیواز سازی گؤتوردو. گؤزلرینی
دولندیریب بیر دفعه اطرافا باخدی، دئدی:

اوسا داغ لرین باشیندا
آل-دمگیل قار گؤرونور.

منیم بو دلی کؤنلومه
بیر آلگؤز یار گؤرونور.

گؤروندو دوستومون کندی،
امیدیم لبین دن قندی،

آچیلدی کؤکسونون بندی،
قوینوندا سوت نار گؤرونور.

کوراوغلو دؤنوب ائیوازین باخدیغی طرفه باخاندا نه گؤردو؟ گؤردو
هورو خانیم قولش ساچ لری تؤکوب گرده نینه، بوینونو قویوب چینینه، ائله

باخیر، ائله باخیر، ائله بیل بیر دنه یارا لی سئیراندی. کوراوغلو مسئلنی باشا



دوشدو. ائله بو فیکیرده ایدی کی، نه ائله سین.
ائیواز آلدی سؤزون او بیری خانه سینی، دئدی:

من ائیوازام، دؤزممرم،
آل گئیینیب بزنمرم،

چنلیبئلده گزنمرم،
دونیا منه دار گؤرونور.

مسئله کوراوغلو اوچون آیدین اولدو. دای فیکیرلشمه یه یئر قالمادی. آتا
بیر قیرمانس ووردو، هورونون یانینا چاتاندا علینی اوزادیب دیک گؤتوردو،

قویدو ترکینه، دوزلدی یول. ائیواز دا قالخیب آتی میندی، دوشدو کوراوغلونون
دالینا.

غرض، دسته شهردن چیخیب چنلیبئله طرف یول دوزلدی. بیر آز
گئتمیشدی لر، بیر ده باخدی لر کی، اوغلن، ترکینده ده بیر نفر گئدیر. کوراوغلو

چاتیب سوروشدو:
- دوستوم، سن هارا؟

اوغلن دئدی:
- چنلیبئله. دای بون دان سونرا من قارسدا دوروش گتیره بیلمرم.

کوراوغلو دئدی:
- بس او ترکین دکی کیمدی؟

اوغلن دئدی:
- آنامدی. ائله یئرلی-دیب لی بیردفه لیک کؤچورم.

بلی، اوردا اوزون-اوزون یول ایله، بوردا موختسر دیلله، دسته گلیب
چنلیبئله چاتدی.

دای پیشواز، نه پیشواز. گؤروش، نه گؤروش... کوراوغلو حؤکم ائله دی هورو
خانیمین آیاغی نین آلتیندا یئددی یوز یئتمیش یئددی قوربان کسدی لر. کوراوغلو

دئدی:

- گرک ائیوازا ائله بیر توی ائله یم کی، روزیگارین گؤزو بئله توی
گؤرممیش اول.
دلی لر دئدی لر:

- کوراوغلو، ایندی توی واختی دئییل.
کوراوغلو دئدی:

- ائله اصیل توی واختی ایندیدی. هاسان پاشا ایستییردی کی، بولو بیین، بیر ده
عرب رئیهانین علی ایله ایش دوزلتسین. بولو بیی دارماداغین ائله ییب، نیشان لی سی

دونیا خانیمی گتیرمیشم. عرب ریحانی دا سهننمه واسیل ائله ییب، هورو
خانیمی گتیرمیشم. اینشاالله توقاتی دا داغیدیب هاسان پاشانین اؤزونو



چنلیبئله گتیره جه یم.
مسلیس قورولدو، توی باشلندی. کوراوغلو باخدی کی، ائیواز مسلیسده

یوخدو. سوروشدو:
- هانی ائیواز؟

دلی حسن دئدی:
- آخیر عادت وار. سن اونون آتاسیسان. سن روسخت وئرمه سن او گلمز.

کوراوغلو سازی باسدی دؤشونه. دئدی:
چاغیرین ائیوازی، گلسین مس لیسه

وئرین شیرین باده، سانا نوش اولسون!
قورون نرتاختانی، گلین اوینایاق،

آتین آغ زرلری شئشی بئش اولسون!
بیر خلت بیچرم ائیواز بویون دان،

اینسیمرم خاسیتی-خویون دان،
کسین تونسولردان، قیرین قویون دان،

یئیین دلی لریم، کئف لر خوش اولسون!
اوسا داغ لر باشین آلماسین دومان،

کوراوغلو کؤنلونه گلمه سین گومان،

وئررم او ایگیده بئش یوز مین تومن،
قانسیرغادا گلن قان لی باش اولسون!

دلی حسن ایله دمیرچیوغ لو ائیوازی گتیردی لر مس لیسه. کوراوغلو بیر
ائیوازا باخدی، بیر بوی-بوخونونا، شستی-بستینه نظر سالدی. پالتار، گئییم،

یاراق، یاساق، دورنا تئلی ده باشیندا.
کوراوغلونون اوریی آتلندی. سازی باسدی دؤشونه، دئدی:

گئیینیب الوان سراسر،
یاشیل اوست دن آللر ائیواز!

قان لی قمزن گونده ائیلر
های دئمه دن قان لر، ائیواز!

حوسنون آیدان آلدی باسی،
گون اوسته قویدو خراسی،
شکر تلخدی، نابات آسی،
لب لریندی بال لر، ائیواز!

کوراوغلویام، من ده وارام،
اولماز قنیمه یالوارام،

چاهارگوشه سومله آلم.



سنه قوربان مال لر، ائیواز!
سؤز تاماما یئتدی. کوراوغلو ائیوازا یئر گؤستردی. ائله بو دمده

خبر گلدی کی، نیگار خانیم ایزین ایستییر، هورو خانیمی مس لیسه گتیرسین.
کوراوغلو ایزین وئردی. خانیم لر هورو خانیمی گتیردی لر مس لیسه، کوراوغلو
باخدی کی، هورو خانیم هئچ وازدان گئری قالن دئییل. نیگار خانیم هورونو بیر

گئییندیریب، کئسیندیرمیشدی، بیر زینت وئرمیشدی کی، گل گؤره سن.

هورو خانیم کوروغلونو گؤرنده اوتاندی، گلین لیک تئل لرینی ییغیشدیردی.
کوراوغلو آیاغا دوروب، سازی گؤتوردو، اؤزو دؤوران آچیب مس لیسه گیردی، دئدی:

هورو، اللهی سئویرسن،
قوی تؤکولسون شوخ تئل لرین!

گل ساخلما دال گردنده،
قوی تؤکولسون شوخ تئل لرین!

سن بیر یاشیلباش سوناسان
بایسسن مین بیر قانا سن.

نه اول سؤزوم آناسان،
قوی تؤکولسون شوخ تئل لرین!

کوراوغلونون دیرلیگیله
دلی لرین بیرلیگیله،

خان ائیوازین ارلیگیله
قوی تؤکولسون شوخ تئل لرین!

دئییرلر کی، ائیوازین تویو دوز قیرخ گون، قیرخ گئسه چکدی. هاسان پاشا
عرب رئیهانین قیرخینی وئرن گون ائیواز دا هورو خانیمل موراد وئریب،

موراد آلدی.



کوراوغلونون دربند سفری
ایندی سنه هارا دان دئییم، ندن دئییم، کوراوغلونون ساوان

واختلریندان  دئییم.
اوستاد دئییر کی، کوراوغلونون هله ساوان لیق گون لری ایدی. تزه سه دلی

حسنله آرخا-آرخایا وئریب چنلیبئلده یورد-یووا سالمیشدی. دلی لر تزه تزه
باش لرینا ییغیشیردی. او واخت لر کوراوغلونون چوخ اوزاق یئرلره سفری

اولمازدی. اما کی چنلیبئل کاروان یولونون اوستوندیدی دئیین، کوراوغلونون
سداسی هر یئره یاییلمیشدی. هر یئرده آدی بللنمیشدی.

گون لرین بیر گونونده دلی لر کوراوغلونون باشینا ییغیلمیشدی لر. هره
اؤز گؤردوگون دن، اؤز ائشیتدیگین دن صحبت ائدیردی. او دانیشدی، بو دانیشدی،

دمیرقاپی دربند ائللرین دن گلمیش بیر دلی وار ایدی، نؤوبت گلیب اونا
چاتدی.

کوراوغلو سوروشدو:
- دئ گؤرک، سن هارا دان دئیسکسن؟ دئییرلر دمیرقاپی دربند

چوخ ت`ریف لی یئردی.
دلی دئدی:

- کوراوغلو، نئجه کی ائشیتمیسن، ائله سه ده وار. دمیرقاپی دربند
اؤزگه عالمدی. اورادا ت`ریف لی شئی چوخدو. اما کی بون لرین هئچ بیری سی

ت`ریفده مؤ`مینه خانیما چاتا بیلمز.
کوراوغلو سوروشدو:

- مؤ`مینه خانیم کیمدی؟
دلی دئدی:

- مؤ`مینه خانیم دربند پاشاسی عرب پاشانین قیزیدی.
دلی مؤ`مینه خانیمی او قدر ت`ریفله دی کی، اونون گؤزللیگین دن،

ایگیدلیگین دن او قدر دانیشدی کی، کوراوغلو گؤرمزه-بیلمزه وورولدو
مؤ`مینه خانیما.

ائله کی دلی لر داغیلدی لر، کوراوغلو دلی حسنله آرانی خلوت ائله ییب اؤز
فیکرینی اونا آچدی. دلی حسن ده کوراوغلونون فیکرینه راضی اولدو. ایش بئله
اولندا کوراوغلو قالخدی آیاغا، گئییندی، کئسیندی، چنلیبئ لی، دلی لری حسنه

تاپشیردی، اؤزو ده قیراتی مینیب، دربنده طرف یول دوشدو.
گونه بیر منزیل، تییی-منازیل، او نئجه دئیرلر، تپه لر آشدی،

دره لر کئچدی، منزیل دن اؤتوب منزیله دوشدو، گون لرین بیر گونونده گلیب

دربنده چاتدیق. دمیرقاپی دربند کوراوغلونون چوخ خوشونا گلدی.



اول-اول باشلدی آتین اوستونده شهری گزمه یه.
ساماات باخدی، والله، شهره بیر اوغلن گلیب، بیر اوغلن گلیب کی، ائله

بیل زال اوغلو روستمدی. های دوشدو شهره. ساماات ییغیشدی کوراوغلونون
تاماشاسینا. او قدر اولدو کی، آخیردا بو سدا گئدیب چاتدی عرب پاشانین

قولغینا. عرب پاشا وزیری گؤندردی کی:
- گئت، اونو چاغیر، گلسین منیم یانیما.

وزیر گئدیب کوروغلونو تاپدی، پاشانین یانینا گتیردی. عرب پاشا
کوراوغلویا یئر گؤستردی. ائله کی، کوراوغلو ایلشدی. عرب پاشا اوزون اونا توتوب

سوروشدو:
- ایگید، دئ گؤروم کیمسن؟ بورایا نه اوچون گلیبسن؟

کوراوغلو دئدی:
- عرب پاشا، او شئی اوچون کی من گلمیشم، اونو دیل ایله دئمک

اولماز. اگر ایزین وئرسن، ساز ایله دئیرم. عرب پاشا دئدی:
- ایزیندی، دئ!

کوراوغلو اوچتئل لی سازی باسدی دؤشونه، دئدی:
عرب پاشا، سنه بیر عرض ائلییم،
یئریم خبر آلسان، مورادبی لییم.

یاغی دوشمان مننن قووغا باشلسا،
میسریقیلینج الده گرک تئیله یم.

باغ بسله ییب، قیزیل گولون درمه سن،
دریب، دریب، یای لیق اوسته سرمه سن،

متلبه گلمیشم، متلب وئرمه سن،
سیغال وئریب میسریقیلینج سوولیام.

اوز توتموشام بو دیارا گلمیشم،
چنلیبئل دن بیر ایلقارا گلمیشم،

کوراوغلویام، نازلی یارا گلمیشم،
گرک گؤزل لری سئچیب سویلیام.

سؤز تاماما یئتیشدی. عرب پاشا کوراوغلونون اؤزونو گؤرممیشدی.
اما ایگیدلیگین دن، قوچاقلیغین دان چوخ ائشیتمیشدی.

دئدی:
- ایگید، بئله کی دئییرسن، اولمایا سن چنلیبئل لی قوچ کوراوغلوسان؟

کوراوغلو دئدی:
- بلی. اویام کی وارام.

عرب پاشا دئدی:



- سن بیزیم بو ائللره چوخ خوش گلمیسن. اما کی بیر عمل لی-عمل لی
منی باشا سال گؤروم، نه ایستییرسن؟

کوراوغلو یئنه ده سازی باسدی دؤشونه، دئدی:
بیزدن سلم اولسون عرب پاشایا،
سن دن ایستدیگیم بیر زنان اول.
اورتالیغا هئچ سالمایا آسی لیق،

دیلی شیرین، اؤزو مئهریبان اول.
ار مهببتینده اول مؤ`تبر،

کرگه دان بدن لی، آغمایا دیلبر،
مرد میداندا بیر ایگیده برابر،

دوغدوغو هونرلی بیر اوغلن اول.
قاشی سللد اول، کیرپیگی آلماز،

هردم آرسیز-آرسیز دانیشیب گولمز.
اره یالن دئییب گاپ-گیلی بیلمز،

قونومل، قونشویل دوغرو، تن اول.

کوراوغلویام، نامرد کئچمز یانیم دان،
مرد کیمسنی چوخ ایسترم سانیم دان.

اوندان ایگید تؤرر، قالماز قنیم دن،
ایستر قیرغین دوشه، یوز مین قان اول!

عرب پاشا متلبی باشا دوشدو. بیلدی کی، کوراوغلو قیزی مؤ`مینه
خانیمی ایستییر. سازی کوراوغلونون علین دن آلدی، دئدی:

بیزدن سلم اولسون قوچ کوراوغلویا!
بیزیم قیزلر یامان اودیانار اولور.

رام اولوبان هرگیز مردله اویوشماق،
اؤزو بدخوی، دیلی زهریمار اولور.

بیرینی دئیرسن، بئشینی دئیر،
آسی اوز گؤسترسن، بئینینی یئیر،

هردن قئیزه گلسه ارینی دؤیر.
ار مهببتینده سیتمکار اولور.

گل اوتور دئیرسن، گلیب اوتورماز،
داشتولک آتلرتک کمند آتدیرماز،
کؤن لو یوخسا، بیلیین دن توتدورماز،

قونوما، قونشویا بد تهر اولور.
بولقاسینی چکمز سلطان دان، خان دان،



رنگی قاچماز سنگ دن، ساواش دان، قان دان،
اوندان ایگید تؤرر قالماز میدان دان،

میدان لر ایچینده هر واخت وار اولور.
کوراوغلو دئدی:

- پاشا، منه ده ائله بئله بیر قیز لزیمدی.
کوراوغلونون بئله مرد-مردانه دانیشماغی عرب پاشانین خوشونا

گلدی. وزیری، وکی لی ییغدی. مصلحت ائله دی. اونلر دا راضی اولدولر.
عرب پاشا مؤ`مینه خانیما آدام گؤندردی. مؤ`مینه خانیم دا

ساواب وئردی کی، آتام کول لی-ایختیاردی؛ نئجه مصلحت گؤرورسه، ائله ده ائله سین.
بلی، تداروک گؤرولدو. توی، دوگون، مؤ`مینه خانیمی وئردی لر

کوراوغلویا. کوراوغلو بو قالماق ایله دوز قیرخ گون مؤ`مینه خانیمین
یانیندا قالدی. ائله کی قیرخ گون تامام اولدو، کوراوغلو دئدی:

- مؤ`مینه خانیم، دای بو قدر قالدیق بسدی. ایندی یاواش-یاواش
هازیرلش، گئدک چنلیبئله.

مؤ`مینه خانیم دئدی:
- من آتامین تورپاغین دان چیخیب هئچ بیر یئمه گئتمرم.

کوراوغلو هر نه قدر ائله دیسه، مؤ`مینه خانیم یوخ دئدی کی، یوخ
دئدی. کوراوغلو گؤردو اولمایاساق. آخیردا بازوبندینی آچیب وئردی مؤ`مینه

خانیما. دئدی:
- من گئدیرم. ایندی کی، سن گئتمیرسن، اوندا آل بو بازوبندی

ساخل! اگر قیزیم اولدو، ساتیب خرس لیک ائدرسن، یوخ، اگر اوغلوم اولدو،
باغ لرسان قولونا، گلیب منی تاپار.

بونو دئییب، کوراوغلو هالل-هوممت ائله دی، گؤروشدو، قیراتی مینیب
گئری چنلیبئله قاییتدی. دری لر یئنه ده کوراوغلونون باشینا ییغیلدی لر.

دلی حسن سوروشدو کی:
- کوراوغلو، بس نیه تک قلیبسن؟

کوراوغلو آلدی سازی، باسدی دؤشونه، دئدی:
سانیم حسن، گؤزوم حسن،
دیل وئرمه دی یار، نه دئییم؟

سنه قوربان اؤزوم، حسن،
کؤنلومده آه-زار نه دئییم؟

آیریلندا جاندان اولدوم،



من دین دن، ایمان دان اولدوم،
هم سلطان دان، خان دان اولدوم،

دونیا منه دار، نه دئییم؟
کوراوغلویام، ملول دوشدوم،

قوربت ائلده زلیل دوشدوم،
مؤ`مینه یه دلیل دوشدوم،

ترلن اولماز سار، نه دئییم؟
ایندی کوراوغلو اؤز دلی لری ایله قالسین چنلیبئلده، سنه کیم دن دئییم،

دربندده مؤ`مینه خانیم دان.
مؤ`مینه خانیمین، او نئجه دئیرلر، دوز دوققوز آی، دوققوز گون،

دوققوز ساعت دان سونرا بیر اوغلو اولدو. آدینی قویدولر حسن. اوشاق ائله بیل
کی، آیل، ایلله یوخ، ساعتل، دقیقه ایله بؤیوگوردو. ائله ایدی کی، بیر آیلیغیندا ایکی

یاش لی اوشاغا اوخشاییردی. دئ دایا لر توتولدو. دایا واختی کئچدی، مولل لر
توتولدو. حسن بؤیوگوب بؤیوک اوغلن اولدو. باباسی عرب پاشا اونو

پهلوان لرا، سرکرده لره تاپشیردی. حسنه یاواش-یاواش آت مینمک، اوخ
آتماق،قیلینج وورماق، کوشتو توتماق علمینی اؤیرتمه یه باشلدی لر. اما

بوراسینی دئییم کی، اوشاق یامان نادینس ایدی. یئتنه یئتیردی، یئتمه ینه بیر
داش آتیردی. بیر نئچه دفعه عرب پاشا چاغیریب دلیل-دلییل ده ائله دی. اما نه
دئدیسه، هئچ بیری هسه نین قولغینا گیرمه دی. هر نه دئییردی لرسه، هامی سینی

بو قولغین دان آلیب او بیری قولغین دان اؤتوروردو. ائله اؤز بیلدیگی علینده ایدی.
بئله-بئله ایشلرینه گؤره باباسی هسه نین آدینی قویموشدو کوردوغ لو. ائله

هامی دا اونو بو آدل چاغیریردی.
کوردوغ لو بؤیوگوب اون یئددی، اون سککیز یاش لرینا چاتدی.

گون لرین بیر گونونده کوردوغ لو بیر کئچل گده ایله سؤزلشدی. بو
دئدی، او دئدی، کوردوغ لو ائلمه ییب تنبل لیک، کئچلین قولغی نین دیبینه بیر

یومروق قویدو. کئچل بیر تهر اؤزونو کوردوغ لونون علین دن قورتاریب،
قاچا-قاچا دئدی:

- من سنه نه ائلمیشم منی وورورسان، آی آتاسین دان بیخبر!
سؤز کوردوغلونو گؤتوردو.

- آیه، کیمه دئییرسن؟ - دئییب، دوشدو کئچلین دالینا. بوردا کئچل،
اوردا کئچل، توتا بیلمه دی. کئچل قاچیب الدن چیخدی.

کوردوغ لو اورا دان دؤنوب بیرباش گلدی آناسی نین اوستونه. مؤ`مینه
خانیم بیر ده باخدی کی، بودو، اوغلو گلیر. اما ائله گلیر، ائله گلیر، ائله بیل

کی، بو ساعت اود اولوب، دونیانی یاندیراساق. گؤزلرین دن قان دامیر.



مؤ`مینه خانیم سوروشدو:
- بال، نه وار؟

کوردوغ لو اونا ساواب وئرمه ییب سوروشدو:
- دئ گؤروم، منیم آتام کیمدی؟

مؤ`مینه خانیم اول-اول ایستمه دی کی، ایشین اولنینی آچیب دئسین.
گؤزونون آغی-قاراسی بیرجه عزیز-خلف بالسی ایدی. دئدی دئیرم چیخار گئدر.

اونو آلداتماق ایسته دی:
- بال، سنین آتان یوخدو.

کوردوغ لو گؤردو یوخ، دئیه سن آناسی دوز دئمیر. دئدی:
- آنا، دوزونو دئ گؤروم، منیم آتام کیمدی؟ دئمه سن بو ساعت

سنی ده اؤلدوره جه یم، اؤزومو ده. منه کوچه ده-بازاردا آتاسین دان بیخبر
دئییرلر.

مؤ`مینه خانیمین السی کسیلدی.
دئدی:

- اوغول، من سنه دئمک ایستمیردیم. ایندی کی بئله اولدو، بیل و آگاه
اول! سنین آتان وار. اؤزو ده خان لرا، پاشا لرا قان اوددوران چنلیبئل لی قوچ

کوراوغلودو.
کوردوغ لو دئدی:

- بس ایندییه کیمی نیه بونو من دن گیزلدیبسن؟
مؤ`مینه خانیم دئدی:

- اوغول، آخی سن هله اوشاقسان. قورخوردوم کی، دئیم، گئده سن
دوشمن علینه دوشه سن. آتانین دوشمنی چوخدو. بیلسه لر، او ساعت سنی تلف

ائدرلر.
کوردوغ لو قالخدی آیاغا. دئدی:

- آنا، ایندییه سن گیزلتمیسن، بسدی. روسخت وئر، من گئدیرم
آتامی تاپام.

مؤ`مینه خانیم نه قدر ائله دی، اولمادی کی، اولمادی. آخیردا بیر تهر
ساکیتلشدیردی کی:

- یاخشی، بیر گئسه منه مؤهلت وئر فیکیرلشیم، ساباه دئیرم.
اؤزو ده بو طرف دن اللتی اهوالتی آتاسی عرب پاشایا یئتیردی کی، بس

اوغلن ایشی بیلیب گئدیر.
بو دفعه عرب پاشا کوردوغلونو چاغیردی یانینا، دئدی:

- بال، گؤرورسن کی، قوجالمیشام. سن دن باشقا بیر کسیم ده
یوخ دور. سنین چنلیبئلده نه ایشین وار؟ گل قال منیم یئریمده پاشا اول!



یازا راق آتان دا گلر، گؤررسن.
کوردوغ لو دئدی:

- یوخ، بابا! من دن پاشا اولماز. من گئده جه یم.
عرب پاشا گؤردو کی، اولمایاساق، دئدی:

- بال، آتانی بال دان آییرماق نامردلیک دیر. ایندی کی ایستییرسن، گئت؛
اما آنانی، منی یاددان چیخارتما.

اوندان دئدی:
- بال، گئت خزینه دن پول گؤتور. ایلخی دان دا بیندیگین آتلردان

بیرینی سئچ، مین گئت. ال یاخشی یول وئرسین!
کوردوغ لو باباسی ایله التمن توتوب هالللشدی، اورا دان خزینه یه

گئدیب، نه قدر کی لزیم ایدی، پول گؤتوردو. سونرا اؤزون وئردی ایلخییا. ایلخیچی
یازیق هانسی آتی توتوب وئردیسه، هئچ بیری کوردوغ لونون تابینی گتیرمه دی.

آخیردا دئدی:
- بال، بو ایلخی، بو دا سن. اؤزون سئچ!

ایلخیدا بیر بوز دای وار ایدی. آنا دان اولن گون دن هله هئچ کس اونون
هندورینه گئده بیلممیشدی. کوردوغ لونون گؤزو هامان بوز دایا

دوشدو. ایلخیچی دئدی:
- بال، اونو توتماق منیم ایشیم دئییل، اؤزون توت!

کوردوغ لو کمند آتیب دایی توتدو. سن دئمه، بو دای کهرنیشان
مادیانین بالسی ایمیش.

غرض، کوردوغ لو بوز دایی میندی، اوردان بیرباش سوروب گلدی،
بازاردا اوستا فتحعلی آدلی بیرقیلینج قاییران وار ایدی، دوز اونون یانینا. دئدی:

- اوستا، منه بیرقیلینج قاییر!
اوستا ایسته دی کی، موشترینی تئز یول سالسین. حاضر قیلینس لردان بیرینی

گؤتوروب وئردی اونا. کوردوغ لو بیر علی ایلهقیلینجین قبزه سین دن یاپیشدی، بیر علی
ایله ده اوسون دان. ائله بئله قاتلماق ایسته یندهقیلینج کیرت اورتا دان قیریلیب ایکی

پارچا اولدو. اوستا ایکینسی بیرقیلینج وئردی. کوردوغ لو اونو دا بئله سه قیردی. اوستا
بیرینی ده وئردی. او دا بئله. بیرینی ده وئردی، او دا بئله، اوستا-باخدی کی، بئله

گئتسه دوکانداقیلینج قالمایاساق. دئدی:
- آی بال، من بیر کاسیب آدامام. بیر سورو کول-کولفتیم وار.

هامی سی گؤزونو دیکیب بورا. بون لری نیه قیریب یئره تؤکورسن؟
کوردوغ لو دئدی:

- من سنه دئدیم کی، منه بیر دنه یاخشیقیلینج قاییر. من نه
ائلییم؟ سن اؤزون بون لری منه وئریرسن ده...



اوستا دئدی:
- یاخشی، دئ گؤروم، نئجهقیلینج ایستییرسن؟

کوردوغ لو آلدی، گؤرک نه دئدی:
سانیم اوستا، منه بیرقیلینج قاییر،

نه اوزون، نه گؤدک، بیر قرار اول.
دستیی شیرمایی، اؤزو قوشانوو،
ووراندا اورک دن خبردار اول.

خوراسان پولدین یاخشی سین دان سئچ،
یاخشی سی اولماسا، یامانین دان کئچ،

هر نیه ووراندا دایانمایا هئچ،
یا فیل، یا کرگه دان، یا شاهمار اول.

ایراخدی منزیلیم، اوزاقدی آرا.
سویو چوخ سرت اول، قیلووو قارا.

یاری سیلخا پولد، یاری نالپارا،
قارا اقرب کیمی زهریمار اول.

کوردوغ لو، کاماندار اؤتورمز آوی.
کیمدی بو دونیادا آتامین باوی؟

قاییتمایا آغزی، ایتی قیلوی،
هارایا کی دیدی، تارومار اول.

اوستا مسئلنی باشا دوشدو. او ساعت یاری خوراسان پولدی، یاری نالپارا
بیرقیلینج قاییریب وئردی. کوردوغ لو بوقیلینجین دا، سیندیردیغی قیلینس لرین دا

آرتیقلماسیله پولونو وئردی. دوروبقیلینجی بئلینه باغلدی، آتی میندی، گلدی
آناسی نین یانینا.

دئدی:
سانیم آنا، گؤزوم آنا،

روسخت وئر، من گئدر اولدوم،
سنه قوربان اؤزوم، آنا،

روسخت وئر، من گئدر اولدوم.
آلدی مؤ`مینه خانیم، دئدی:

سانیم اوغول، گؤزوم اوغول،

اللها تاپشیردیم سنی!
سنه قوربان اؤزوم، اوغول،



اللها تاپشیردیم سنی!
آلدی کوردوغ لو، دئدی:

نسیهت لرین توتارام،
قانیم قان لرا قاتارام،

گئدیب آتاما چاتارام،
روسخت وئر، من گئدر اولدوم.

آلدی مؤ`مینه خانیم، دئدی:
کوراوغلودو آتان ذاتی،

چنلیبئلده وار بوساتی،
بازوبنددی آماناتی

اللها تاپشیردیم سنی!
کوردوغ لو دئدی:

شیرین سؤزون زولل ائله!
قارا قاشین هیلل ائله!

آنا، سودون هالل ائله!
روسخت وئر، من گئدر اولدوم.

آلدی مؤ`مینه خانیم، دئدی:
مؤ`مینه یم، سؤزوم زولل،

گؤزوم آل، قاشیم هیلل

سودوم اولسون سنه هالل،
اللها تاپشیردیم سنی!

سؤز تامام اولدو. مؤ`مینه خانیم کوراوغلونون بازو بندینی
چیخاردیب اونون قولونا باغلدی. اوزون دن، گؤزون دن اؤپوب دئدی:

- اوغول، نبادا، نبادا، بیر آداما کیم اولدوغونو دئیه سن.
کوراوغلونون اوغلو اولدوغونو بیلن کیمی سنی اؤلدوررلر.

غرض، آنا-اوغول گؤروشدولر، مؤ`مینه خانیم دعا ائلمکده قالدی،
کوردوغ لو آتینی سوروب چنلیبئله طرف یول باشلدی.

کوردوغ لو اوچ گون، اوچ گئسه آت سوروب، گلیب کوردوستان لی احمد خانین
ویلیتینه چیخدی. ائله کندین آشاغی طرفی ایله آتینی سوروردو، بیر ده باخدی کی،

بودو، گؤزل بیر کورد قیزی بولق دان سو دولدورور. کوردوغ لو آتی بولغا طرف
سوروم دئینده، بیر ده قیز باشینی قالدیردی یوخارییا. قیزین گؤزلری ائله

کوردوغ لونون گؤزلرینه ساتاشان اولدو. ائله بیل کی، کوردوغلونو ایلدیریم ووردو.
ایختیارسیز آتی ساخلدی. دئیه سن، ائله قیز دا ائله اولدو. اما آتا لر دئییب لر

کی، کورد قیزی یامان سرت اولر. بدخو آت کیمی نه یوین وئرر، نه اوزنگی.



کوردوغ لو قیزدان سو ایسته دی. مئهری خانیم دستینی اونا اوزاتدی.
کوردوغ لو دستینی آلیب، عشق پیوه سی کیمی باشینا چکدی.

مئهری خانیم باخدی کی، کوردوغ لو دوغرودان دا سان لرا دین بیر
اوغلندی. قصدا� اونو برکه-بوشا سالماق ایسته دی کی، گؤرسون، سؤزونده

مؤهکم آدامدی، یا یوخ. دئدی:
گل بویون قوربانی اولوم، آی اوغلن،

چیخ گئت بوردان، من دن سنه یار اولماز.
امسن لب لریمی آغزین دولر قان.

چیخ گئت بوردان، من دن سنه یار اولماز.
کوردوغ لو آلدی مئهری خانیمین ساوابیندا، گؤرک نه دئدی:

یار دئییبن، چیخیب وطن دن گلدیم،
سن سیز بو یئرلردن دیلبر، گئتمرم.
نه مکانین قوشو اولدوغون بیلدیم،
سن سیز بو یئرلردن دیلبر، گئتمرم.

مئهری خانیم دئدی:
های دئسم، قال دان آتارلر اوخلر،

هئی دئسم، دریادا تیترر بالیق لر،
هوی دئسم، زین دانا سنی قاتارلر،

چیخ گئت بوردان، من دن سنه یار اولماز.
کوردوغ لو دئدی:

گلنده آنام دان آلدیم درسیمی،
چیخاردا بیلمرم ارشه سسیمی،

بوردا کسدیرسن ده لپ نفسیمی،
سنی آپارمامیش، دیلبر، گئتمرم.

مئهری خانیم دئدی:
های ووررام قوشونا تؤکولر ایندی،
سالرلر بوینونا، اوغلن، کمندی.

گؤرمزسن مئهری دن شکری، قندی
چیخ گئت بوردان، من دن سنه یار اولماز.

کوردوغ لو هیرسلندی. دئدی:
گلن قوشونونو یئر-یان ائیلرم.

چکرمقیلینجی، آل قان ائیلرم،



کوردوغ لویام، یوردون ویران ائیلرم.
سنی آپارمامیش، دیلبر، گئتمرم.

کوردوغ لونون آخیردا بئله قزبلنمیی مئهری خانیمین خوشونا
گلدی. اونو بیر آز دا قیزیش دیرماق اوچون آلدی، دئدی:

دئ سن هان دان، بو سؤز هان دان؟
وار گئت بوردان، اسم اوغلو!
یوخسا ال چکیبسن جاندان؟

وار گئت بوردان، اسم اوغلو!
کوردوغ لو دئدی:

یار دئییب گلمیشم بورا،
اورییمده واردی یارا.

قورخوتما منی دوبارا،
گلمیشم آپارام سنی.
مئهری خانیم دئدی:

هایقیرسام سنی توتارلر.
قولون گردنده چاتارلر.

درین قویویا آتارلر.
وار گئت بوردان، اسم اوغلو!

آلدی کوردوغ لو، دئدی:
هایقیریب گیررم میدانا،

آمان وئرمرم دوشمانا،
بویادارام قیزیل قانا.

گلمیشم آپارام سنی.
مئهری خانیم دئدی:

من احمد خانین قیزییام،
مرد ائللرین اولدوزویام.

ائلچی گؤندر، ایرازییام –
وار گئت بوردان، اسم اوغلو!

آلدی کوردوغ لو، دئدی:
من ده کوردم، کوردوغ لویام،

عزیز خلف، یورد اوغلویام،
کوراوغلونون قورد اوغلویام،

گلمیشم آپارام سنی.
سؤز تامام اولدو. مئهری خانیم دستینی گؤتوروب دوزلدی یول.



کوردوغ لو دا آتین باشینی دؤندریب، دوشدو مئهری خانیمین دالینا.
دی گلهاگل، گلهاگل، گلیب چاتدی لر بیر ایمارتین قاباغینا. مئهری

خانیم بیر قاپینی آچیب گیردی ایچرییه. کوردوغ لو بیلدی کی، بورا احمد خانین
ائوی دیر. دای ائلمه تنبل لیک، بیرباش آتی سوردو خانین قاپی سینا. بلی، فرراش لر

خبر آپاردی لر خانا کی، بس بیر اوغلن گلیب بو نمده، بو نیشاندا، سنی
گؤرمک ایستییر. احمد خان ایزین وئردی. گلیب کوردوغلونو آپاردی لر احمد

خانین یانینا. کوردوغ لو سلم وئردی. احمد خان الئیک آلیب یئر گؤستردی.
ائله کی کوردوغ لو ایلشدی، احمد خان اوزون اونا توتوب سوروشدو:

- هه ایگید، دئ گؤروم، نه متلبین وار؟

کوردوغ لونون ائله اوشاق لیق دان بئله بیر خاسیتی وار ایدی کی، هر شئیین
دوزونو سئوردی. هاچا-کوچه ایله آراسی اولمازدی. اوریینده نه وار ایدیسه

دیلینده ده او ایدی. دئدی:
- احمد خان، گلمیشم اللهین بویروغو، پیغمبرین شریعتی ایله

سیزین مئهری خانیمی ایستمه یه. گرک یوخ دئمه یه سن.
احمد خان کوردوغ لونون چینین دکی سازدان ائله بیلدی کی، آشیقدی.

دئدی:
بل لر گلر باشینا،

بو سؤودا دان قاییت، آشیق!
سؤزلرین گلمیر خوشوما،

بو سؤودا دان قاییت، آشیق!
آلدی احمد خانین ساوابیندا کوردوغ لو، گؤرک نه دئدی:

قووغا آچارام باشینا،
مئهری یاری وئر، قاییدیم.

زهر قاتارام آشینا،
مئهری یاری وئر، قاییدیم.

احمد خان گؤردو یوخ، آشیق چوخ اؤزون دن دئییر. دئدی:
سن گلمیسن آزلریل،

گلن باهار، یازلریل،
یار سئویبسن سازلریل،

بو سؤودا دان قاییت، آشیق!
آلدی کوردوغ لو دئدی:

من گلمیشم چوخ لریل،



ایشیم یوخ قورخاق لریل،
سانین آللم اوخلریل،

مئهری یاری وئر، قاییدیم.
احمد خان دئدی:

واردی باشی نین خاتاسی.

دؤشونده اوخون بوتاسی.
وئرمز مئهرینی آتاسی،

بو سؤودا دان قاییت، آشیق!
آلدی کوردوغ لو دئدی:

من کوردوغ لویام، سانین وار،
قیلینجیم وار، قالخانیم وار،

داغ دایانماز توفانیم وار.
مئهری یاری وئر، قاییدیم.

احمد خان سازل دئدیگی کیمی، سؤزله ده دئدی کی:
- من قیزیمی سنه وئرمرم. نئجه گلیبسنسه، ائله سه ده چیخ گئت.

کوردوغ لو دئدی:
- من ده کوردوغ لویام، مئهرینی آلمامیش بو یئردن گئده سی

دئییلم.
احمد خان کوردوغ لونون بئله اؤزونه چوخ آرخایین اولماسین دان

شوبهه لندی. دئدی:
- بئله یئکه خانا-یئکه خانا کی دانیشیرسان، بیر دئ گؤروم، آخیر سن

کیمسن؟ هارا دان گلیب، هارایا گئدنسن؟
آلدی بو سؤزده کوردوغ لو گؤرک نه دئدی:

احمد خان، بیل، منیم یولوم،
داغیستان دان گلر اولدو.

واردیرقیلینج ووران قولوم،
درد باغریمی دلر اولدو.

قالخانی توتارام باشا،
علیم دن چکرسن هاشا،

داغیستاندا عرب پاشا
گؤز یاشیمی سیلر اولدو.

کوردوغ لودو، گلدی دیله،
میسریقیلینج آلدی اله.
یولو دوشوب چنلیبئله،



اؤز آتاسین دیلر اولدو.
احمد خان کوردوغ لونون چنلیبئله گئدیرم دئمیین دن شککه

دوشدو. فیکیرلشدی کی، بلکه بو کوراوغلونون دلی لرین دندی. آدام لرینا گؤز
ائله دی کی، کوردوغلونو توتسون لر. بیردن بئش-آلتی آدام تؤکولدو

کوردوغ لونون اوستونه. کوردوغ لو گؤردو یوخ، احمد خان باشقا سوره
باشلدی. او ساعت آناسی نین سؤزلری یادینا دوشدو. بیلدی کی، بو دا آتاسی

کوراوغلونون دوشمن لرین دن دیر. ال ائله دیقیلینجینا. بیر اونا، بیر بونا،
اوستونه دوشن آدام لرین هامی سینی شیل-کوت ائله دی. احمد خان گؤردو ایش

خارابدی. بیر تهر اؤزونو قاپییا طرف وئریب چیخدی باییرا، قوشونا های
ووردو. قوشون هر طرف دن تؤکولدو، کوردوغ لو دا ایشی بئله گؤرنده
دایانماییب اؤزونو آتدی چؤله. دئ اونا بیرقیلینج، بونا بیرقیلینج؛ اؤزونو

یئتیردی آتا. مینیب آتی، قاییدیب دؤشندی قوشونون سانینا. قوشون پیادا،
کوردوغ لو آتلی. قوشونا بیر های وئردی کی، دای نه تهر. ووروشا-ووروشا

اوزونو توتدو احمد خانا، دئدی:

گل سنه سؤیلییم، آی احمد پاشا،
یؤن چئویریب چنلیبئله گئدیرم.

دوشمان لر علیم دن چکرلر هاشا،
یؤن چئویریب چنلیبئله گئدیرم.
آت اوینادیب چنلیبئله چاتارام،

آسلن کیمی دره لره یاتارام،
کمند آتیب دوشمان لری توتارام،

یؤن چئویریب چنلیبئله گئدیرم.
آنامین یولوندا قولو باغلییام،

آتام دان آیرییام، سینداغ لییام،
کوردوغ لویام، کوراوغلونون اوغلویام،

یؤن چئویریب چنلیبئله گئدیرم.
احمد خان های ووردو کی قوشون آتلنسین. قوشون باشلدی آتلنماغا.

کوردوغ لو قوشونو بئله آتلنان گؤرنده آلدی، گؤرک نه دئدی:
اوزنگی وورون آتلرا،

اللشک البل بو گون!
بویلیاق چؤل لری، دوزو،

دولناق چؤلبچؤل بو گون!
قیی وورون قوشون یئری سین!
حؤکمونوزدن داش اری سین!



قوشون دؤرد یعنی بوروسون!
دوزولسون دالبادال بو گون!

باغمان اولوب بار ایسترم،
هئیوا ایستر، نار ایسترم،

کوردوغ لویام، یار ایسترم،
خان، یا اؤلدور، یا اؤل بو گون!

سؤزونو تامام ائله ییب، کوردوغ لو یئنه ده اؤزونو ووردو قوشونا.
قاتیم-قاتیم قوشونو قاتلدی. قوشون باشلدی گئریلمه یه.

ایندی قوشون ووروشماقدا اولسون، سیزه خبر وئریم، مئهری خانیم دان.
مئهری خانیم گؤردو آتاسی نین قوشونو باسیلیر، اصیل فورستدی. اؤزونو

یئتیردی آتاسی نین برابرینه. زمینی ادب اؤپوب دئدی:
- آتایی-مئهریبان، بو قوشونو نیه بئله قیردیریرسان؟ بو سن بیلدیگین

آدام لردان دئییل. بو، چنلیبئل لی قوچ کوراوغلونون اوغلودو. اونو نه توتماق
اولر، نه ده اؤلدورمک. بیر ده کی، سن ائله قویاق کی، آخیردا توتوب اونو

اؤلدوردون. بس سونرا آتاسینا نه ساواب وئرسکسن؟
احمد خان گئتدی فیکره. گؤردو قیز چوخ عقل لی سؤز دئییر. چاغیردی

وزیری کی:
- وزیر، تدبیر!.. دئ گؤرک نه ائلیک؟

وزیر دئدی:
- خان ساغ اولسون، منیم تدبیریم بئله دی کی، ایستدیگینی وئرک. بو،
چنلیبئل لی قوچ کوراوغلونون اوغلودو. سونرا بیز اونون قاباغیندا دورا
بیلمریک. اما قوهوم اولساق، خان لرین، پاشا لرین یانیندا حؤرمتیمیز

بیره مین آرتار.
احمد خان دئدی:

- اوندا تئز اول داوانی دایان دیر!
وزیر امر ائله ییب قوشونو گئری قایتاردی. قوشوب ایلن آغزین دان

قورتارمیش کیمی او ساعت گئری دؤندو. وزیر اؤزون یئتیردی کوردوغ لویا کی:
- ایگید، ال ساخل! خانین عرضی وار.

کوردوغ لونون گؤزلری ائله قیزمیشدی کی، دئدی:

- من خان-مان بیلمیرم. یا مئهرینی وئرین، یا تورپاغینیزی توربا ایله
داشییاساغام.
وزیر دئدی:



- سن بیر ال ساخل، عرضیمه مولتفیت اول، گؤر نه دئییرم.
کوردوغ لو دئدی:

- دئدیم کی، من عرض-مرز بیلمیرم. یا بودو مئهری خانیمی وئرین،
یا بودو بو شهرین یئرینده تورپ اکه جه یم.

وزیر گؤردو اولمایاساق. دئدی:
- سانیم، وئریریک ائی، وئریریک. من ائله گلمیشم اونو دئیم.

کوردوغ لو دایاندی، دئدی:
- هه، ایندی کی، وئریرسینیز، اوندا ال ساخلییرام.

غرض، احمد خان ائلین دبی ایله توی ائله ییب، قیزی مئهری خانیمی وئردی
کوردوغلونا. گلین گلن گئسه کوردوغ لو دئدی:

- مئهری خانیم، ایندی بیر نئچه مدت گرک منی گؤزله یه سن. من
گرک گئدم، آتامی تاپام، سونرا قاییدام گلم.

بو ایشه مئهری خانیم دا راضی اولدو. احمد خان دا. ائله کی سحر اولدو،
کوردوغ لو هازیرلشدی، احمد خانل گؤروشدو، وزیرله گؤروشدو، مئهری

خانیمل گؤروشوب یول دوشدو. دئ گونه بیر منزیل، چنلیبئله طرف یول
باشلدی.

بیر گون آت سوردو، ایکی گون آت سوردو، اوچونسو گون گلیب بیر قوجایا راست
اولدو. آتینی ساخلییب کما لی-ادبله قوجایا سلم وئردی. قوجا الئیک

دئین دن سونرا کوردوغ لو آلدی، گؤرک قوجایا نه دئدی:
قوجا بابا، اولوم من سنه قوربان،

سؤیله کوراوغلودان منه بیر خبر!..
گؤرن چنلیبئلده سورورمو دؤوران؟

سؤیله کوراوغلودان منه بیر خبر!..
قوواس کیمی دریا لرا دالرام،

موخننت یوردونا تالن سالرام،
یاغی دوشمان لردان قیساس آلرام،

سؤیله کوراوغلودان منه بیر خبر!..
کوردوغ لویام، ساوان-سومرد یاشیندا،

اؤلدوررم نامردی تر ساواشیندا،
چنلیبئلده دلی لری باشیندا،

سؤیله کوراوغلودان منه بیر خبر!..
سؤز تاماما یئتیشدی. کوردوغ لو سازل سوروشدوغو کیمی، سؤزله ده

چنلیبئ لی، کوروغلونو قوسا دان سوروشدو.
قوجا دئدی:



- اوغول، دوز گلیبسن. باخ، او قوشا قایانی گؤرورسنمی؟ چنلیبئل
اورادی. بیر آز آت سورسن چاتارسان.

کوردوغ لو قوسا دان آیریلیب چنلیبئله اوز قویدو. گلیب، کوراوغلونون
یاغی قوروغونا چاتدی. گؤردو آت دا الدن دوشوب، اؤزو ده. بئله چنلیبئله

گئتمک ایستمه دی. دوشوب آتی اوتا بوراخدی، اؤزو ده اوزاندی کی، بیر آز دینسین
آلیب دورسون چنلیبئله چیخسین. ایندی آت اوتلماقدا اولسون، کوردوغ لو دا

دینسلمکده، سنه کیم دن دئییم، دلی لردن.
دلی لردن بیر نئچه سی: دمیرچیوغ لو، ائیواز، ایسابا لی مشق ائلییردی لر.

بیر ده باخدی لر کی، یاغی قوروغوندا آت وار. دقتله باخیب گؤردولر کی، بیر
آدام آتی اوتا بوراخیب، اؤزو ده اوزانیب دینسینی آلیر. ایسابا لی دئدی:

- سیز ایشینیزده اولون، من گؤروم او کیمدی؟
ایسابا لی بونو دئییب آتی الدن قویدو. بیر سو ایچیمده یاغی قوروغونا

چاتدی.
دئدی:

- آیه، کیمسن؟ بو آتی نیه بورا بوراخمیسان؟ دور، آتینی دا گؤتور،
دوش قاباغیما!

ایسابا لی نین بئله یئکه-یئکه دانیشماغی کوردوغلونا آسیق گلدی،
دینمز-سؤیلمز یئرین دن دوردو، ال آتیب ایسابالینی، آتین اوستون دن یئره

ووردو. اللرین، آیاق لرین ساریدی. سونرا قاییدیب یئنه ده اوزاندی.
دلی لر گؤزله دی لر، گؤردولر ایسابا لی گلمه دی. دمیرچیوغ لو گلدی کی،

گؤرسون نه اولوب، کوردوغ لو اونو دا توتوب ال-آیاغینی باغلدی، ییخدی
ایسابا لی نین یانینا. ائیواز گلدی، او دا ائله.

دلی لر ایشی بئله گؤروب کوراوغلویا خبر وئردی لر. کوراوغلو قالخدی،
یاراق-یاساغینی گؤتوروب گلدی. گؤردو ایش قیامتدی. آدلی-سان لی دلی لر
هامی سی یان-یانا دوزولوب قوربان لیق مال کیمی یاتیر. بیر کلپئیسرین بیری سی

دئ بؤیرون وئریب یئره اوزانیب.
دلی لر کوراوغلویا ایشاره ائله دی لر کی:

- اؤزونو گؤزله! بو سن دئین ساناوارلردان دئییل، احتیاط لی اول!
کوراوغلو یاناشدی کوردوغ لویا. دئدی:

- بال، دئ گؤروم کیمسن؟ هارا دان گلیب، هارایا گئدیرسن؟
کوردوغ لو دوردو آیاغا. ائله کوروغلونو گؤرسک، او نئجه دئیرلر،

قوشو قوندو، قانی قاینادی. دئدی:
- ایگید، دئ گؤروم، کیمسن؟ آدین ندی؟

کوراوغلو دئدی:



- هله اولسه دئ گؤروم، روسخت سیز بورایا نیه-گیریبسن؟ بیر ده
بون لری نیه بئله ائله ییبسن؟

کوردوغ لو دئدی:
- ایگید، من بو ساعت بورا دان چیخارام. اونلری دا بوراخارام. آنساق

سن دئ گؤروم کیمسن؟ آدین ندی؟
کوراوغلو دئدی:

- هله قاباقسا اؤزون بون لرین اللرینی آچ. سونرا من کیم
اولدوغومو سنه گؤستررم.

سؤز کوردوغلونو گؤتوردو. دئدی:
داغیستان دان چیخدیم باهار فسلینده،

گزه-گزه بو دیارا یئتیشدیم.
باس وئرمدیم، دوشمان لردان باس آلدیم،

چوخون سالدیم آهو زارا، یئتیشدیم.
آنام دان آیریلدیم، من گلدیم بئله،

دوشمانین قانینی دؤندررم سئله،
گزه-گزه یئتدیم بو چنلیبئله،

چکسه لر ده منی دارا، یئتیشدیم.
کوردوغ لویام، هر یارایا دؤزرم،
قیلینج الده، قالخان قولدا گزرم،
هامینیزی، بیل، یان-یانا دوزرم،

ائیلیرم گونو قارا، یئتیشدیم.
سؤز تاماما یئتیشدی. کوراوغلو دئدی:

- تئز اول، آچ اونلرین علینی. سونرا دانیشاریق.
کوردوغ لو آسیقل دئدی:

- من باغلمیشام. باساریرسان سن آچ!
بونو دئییب علینی اوزاتدیقیلینجا. کوراوغلو دا میسریقیلینجا ال ائله ییب

اؤزون آتدی اونون اوستونه. ووروشما باشلندی. قیلینس لر، قالخان لر ائله دییردی
کی، ائله بیل ایلدیریم چاخیردی. نه قدر ووروشدولر بیلمیرم، آخیر کی، قیلینس دان

بیر کار هاسیل اولمادی، توللییب بیر-بیرینی قورشاقلدی لر. یاغی قوروغو دؤندو
اولدو پهلوان میدانی. دای بیر-بیرینه او کی فند-فئل وار ایدی گلدی لر، او کی

گوس وورما لی ایدی، ووردولر. بیر شئی چیخمادی کی، چیخمادی. آخیری ایکی سی ده
یورولوب الدن دوشدو. چکیلیب هره سی اوتوردو بیر طرفده. یورغونلوق لرینی

آلیب بیر ده دوردولر، تزه دن یاپیشدی لر. دئ او یانا، بو یانا، کوردوغ لو بیر
گوس وئریب، کوراوغلونون دیزلرینی گتیردی یئره. باسیب آلتینا، چؤکدو سینه سینه.



دئدی:
- ایگید، آدینی دئ، کیمسن؟

کوراوغلو هئچ دارا دوشنده آدینی دئمزدی. همیشه آیری آد دئیردی.
دئدی:

- آدیمی نئینیرسن؟ باسمیسان، کس!
کوردوغ لو دوردو. دئدی:

- یوخ، آدینی دئمه سن سنی اؤلدورمرم.
کوراوغلو دئدی:

نئیلییرسن من دن آد خبر آلیب؟
دوشمان قانین یئره سالیان منم.

قوشون لر تالییب، توپ لر داغی دان،
شهرلر اوست-اوسته تالیان منم.

آلدی کوردوغ لو دئدی:
قئیزه گلیب هردن ن`ره ووراندا،

دلی لر قول-قول باغلیان منم.
قیلینج چکیب مرد میدانا گیرنده،

سینه لر چال-چارپاز داغلیان منم.
کوراوغلو دئدی:

ایگید اولن هئچ آیریلماز ائلین دن،
ترلن اولن سونا وئرمز گؤلون دن،
شاه لر زارا گلیب سومرد علین دن،

لئشی لئش اوستونه قالیان منم.
آلدی کوردوغ لو دئدی:

داوا مئیدانین دان قاچیرتدیم پاشا،

قوووب دلی لری دولدوردوم داشا،
آخیردا چکرسن علیم دن هاشا،

باشی باش اوستونه تیغلیان منم.
کوراوغلو دئدی:

کوراوغلو دئییلم، اونا تیمسالم،
هم روستمی-زالم، همی سالسالم،

نئچه خوتکارلری تاختین دان سالن
قنیم لر اوستونده اولیان منم.



آلدی کوردوغ لو دئدی:
کوردوغ لویام، مرد میداندا قالرام،

قنیم لر باشیناقیلینج چالرام.
یاغی دوشمان لردان قیساس آلرام،

سئچیبن گؤوهری باغلیان منم.
سؤز تاماما یئتیشدی. کوردوغ لو دئدی:

- ایندی کی دئمیرسن، دئمک قورخورسان. منیم ده قورخاق لرل ایشیم
یوخدو. گؤتور، دلی لرینی ده باغیشلدیم سنه. آچ اللرینی، آپار!

کوراوغلو دئدی:
- یوخ، آتا لر اوچه سن دئییب لر.

بونو دئییب یاپیشدی کوردوغ لونون قورشاغین دان یئنه ده باشلدی لر.
بو دفعه ده کوردوغ لو کوروغلونو ییخدی، یئنه ده اؤلدورمه یه علی گلمه دی.

دوردو، دئدی:
- ایگید، بسدی.

کوراوغلو دئدی:
- یوخ، بیر ده یاپیشاساییق.

کوردوغ لو غضبله دئدی:
- ایگید، بو دفعه باسدیم، کسه جه یم.

کوراوغلو دئدی:
- بو دفعه باسیلسام، من اؤزوم اؤز باشیمی کسه جه یم.

تزه دن اوچونسو دفعه یاپیشدی لر. بو دفعه کوراوغلو باشلدی هیله یه.
بون لر بورادا ووروشماقدا اولسون لر، سنه کیم دن دئییم، نیگار
خانیم دان. دلی لردن بیری سی قاچدی نیگار خانیمین یانینا کی:

- بیر زور پهلیوان گلیب، دمیرچیوغلونو، ائیوازی، ایسابالینی توتوب
اللرینی باغلییب، کوروغلونو دا ایکی دفعه ییخیب، بو دفعه ده ییخسا اؤلدورسک.
نیگار خانیم، دلی لر، خانیم لر، هامی سی یوگوروشدولر، چاتدی لر کی، ایکی سی

ده شیره، پلنگه دؤنوب بیر-بیرینی ائشیرلر.
نیگار خانیم نه قدر ائله دیسه اونلری آییرا بیلمه دی. کوردوغ لو ساوان،

تسروبه سیز، کوراوغلو یوز ایلین کوراوغلوسو. کوردوغ لو یورولدو. کوراوغلو بیر
دلی ن`ره چکیب کوردوغلونو گؤتوروب یئره ووردو. چؤکوب سینه سینه خنسری

چکدی کی، باشینی کسسین. نیگار خانیم توتوم خنسری اونون علین دن آلدی.
دئدی:

- او سنی ایکی دفعه ییخیب کسمه ییب. سن اونو بیر دفعه ییخساق کسیرسن؟
هئچ بو نامردلیک کوراوغلو آدینا یاراشارمی؟



کوردوغ لو بیلدی کی، بو، کوراوغلودو. اؤزونو ساخلیا بیلمه دی، دئدی:
آنا دان اولن دان چوخ مرد اولموشام،

شیرین لهسه لییم، خوش نیشان لییام.
میداندا دوشمانا قان لر آغل دان،

بیلیی قوت لی، گؤزو قان لییام.
ساوانکن اؤزومو چؤل لره سالدیم،
غم منی چولغادی، دریایا دالدیم،
هر یئرده نامرددن قیساسیم آلدیم،

مردلر آراسیندا آدلی-سان لییام.

بیر درد بیلن یوخدو دردیم چاغلیام،
دوست یولوندا من ده قولو باغلییام،

کوردوغ لویام، کوراوغلونون اوغلویام،
یئریم خبر آلسان داغیستان لییام.

هامی مات-متتل دایاندی.
کوراوغلو دئدی:

- منیم اوغلوم یوخدو. سن یالن دئییرسن.
کوردوغ لو دئدی:

- وار. من عرب پاشانین قیزی مؤ`مینه خانیمین اوغلویام. بو دا
سنین بازوبندین.

بونو دئییب کوردوغ لو قولون داکی بازوبندی کوراوغلویا گؤستردی.
دلی کوراوغلونون دلی کؤن لو سوشدو. اوغلونو قوجاقلییب دئدی:

باشینا من دؤنوم، گول اوزلو اوغول،
کوراوغلو دئییلن ایگید منم، من!
دلی پاشا لری تاختین دان سالن،
کوراوغلو دئییلن ایگید منم، من!
موخننت اولوبدو قاباغیمدا خار،
خوتکارا یوردونو ائیلمیشم دار،
سؤیله مؤ`مینه دن منه بیر خاوار

کوراوغلو دئییلن ایگید منم، من!
سد آفرین قایناغینا، سوشونا،

یاغی دوشمان گله بیلمز توشونا،
کوراوغلویام، اوغول، دؤنوم باشینا،

کوراوغلو دئییلن ایگید منم، من!



اوستاد دئییر او گون چنلیبئلده بیر شن لیک اولدو، بیر کئف اولدو کی، هله
تاریخ لرده بئله شئی یازیلماییب. آخیردا کوردوغ لو کوراوغلودان روسخت آلیب،

مئهری خانیمی گتیرمک اوچون احمد خانین یانینا گئتدی.



حسن پاشانین چنلی بئله گلمه یی
قاسید قاسیدین دالینا دوزولموشدو. خوتکارا گونده بیر خبر گلیب

چاتیردی. اؤزو ده بیر-بیرین دن قارا، بیر-بیرین دن بد خبرلر: بولو بیین
اؤلمیی، عرب رئیهانین اؤلمیی. ایندی ده خبر گلیب چاتمیشدی کی،

کوراوغلونون اوغلو تاپیلیب گلیب. اؤزو ده نئجه اوغول؟ ائله بیر بون دان
حسابینا آپار کی، کوراوغلونون اؤزونو ایکی دفعه ییخیب.

بو خبری ائشی دن دن سونرا خوتکارین علی لپ یئردن-گؤی دن اوزولدو.
تئز بیر قاسیدی بیر نامه ایله گؤندردی هاسان پاشایا کی، «گه رک علینده یاغ

دا داشسا، قویوب، اؤزونو منه یئتیرسن».
هاسان پاشا نامه دن حالی اولوب قالدی مات-متتل کی، نئجه ائله سین؟

گئتسین، نئجه گئتسین؟ گئتمه سین، نئجه گئتمه سین؟ چوخ گؤتور-قوی دان سونرا
باخدی کی، گئتمک دن باشقا چاره سی یوخدو. تداروک گؤروب ایستامبول یول

دوشدو.
خوتکار هاسان پاشانی گؤرسک، ائله بیرینسی سؤزو بو اولدو کی:

- هاسان پاشا، بیر منه دئ گؤروم نیی گؤزلییرسن؟ گؤزلییرسن کی،
کوراوغلو گلیب سنی توقاتدا، منی ده ایستامبولدا اؤلدورسون.

هاسان پاشا دیلینی سالدی ایشه. مین یئردن مین بهانه گتیردی. آنساق
هئچ بیری بیر قوروشا دیمه دی. خوتکارین آخیرینسی سؤزو بو اولدو کی:

- هاسان پاشا، بیلمیرم. سنه قیرخ گون مؤهلت وئریرم. یا بودو کی،
گرک چنلیبئ لی داغیدیب، کوراوغلونون باشینی گتیره سن، یا بودو کی، قیرخ

بیرینسی گون سنین اؤزونو دار آغاسین دان آسدیراساغام.

هاسان پاشانین قودرتی قالمادی کی، بیرجه کلمه کسه. اوردان دوروب،
بیرباش گلدی توقاتا. قوشون بؤیوک لرینی ییغیب باشلدی هازیرلیغا. ایندی هاسان

پاشا بورادا هازیرلشماقدا اولسون، سنه دئییم آشیب سونون دان. آشیق سونون
بوتون بو شئی لرین هامی سینی سیکین دن بیکینه کیمی ال آلتین دان اؤیرنیب،

دابان آلدی چنلیبئله. اهوالتی نئجه کی بیز بیلیریک، ائله سه کوراوغلویا دانیشدی.
کوراوغلو دئدی:

- عیبی یوخدو. سیز اؤز ایشینیزده اولون! قویون گلسین. هاسان پاشا ایله ده
بورادا گؤروشریک.

بو سؤزده دلی حسن یئریدی قاباغا دئدی:
- کوراوغلو، اؤزونه چوخ دا آرخایین اولما! بونا هاسان پاشا دئیرلر.

بو نه بولو بیه بنزمز، نه ده عرب ریحانا. قوی بیز ده هازیرلشاق.
دلی لر ده، خانیم لر دا هامی سی دلی هسه نین فیکرینی بیندی لر.



آخیردا بئله اولدو کی، دلی حسن دلی لرین اوچ مین سای-سئچمه سین آییریب،
چنلیبئلین توقات باخارین داکی بندرلری توتدو. باشلدی لر هاسان پا آنی

گؤزلمه یه.
بیر گون کئچدی، بئش گون کئچدی، اون بئش گون کئچدی. هاسان پاشا دان بیر

خبر چیخمادی.
گون لرین بیر گونو سحر تئزدن کوراوغلو بیر ده باخدی کی، بودو،

کئشیکچی بیر آدام گتیریر. گلهاگل، گلهاگل، کوراوغلو باخدی کی، بو آدام
ائلچی پالتاریندادی. سوروشدو:

- کیمسن؟ نه ایستییرسن؟
ائلچی ادب سلمینی یئرینه یئتیریب دئدی:

- قوچ کوراوغلو، من سنین دوستون المقولو خانین قاسیدییم.
گلمیشم سنه خبر وئرم کی، المقولو خان اؤز باشی نین آدام لری ایله

سنه قوناق گلیر.
کوراوغلو دئدی:

- خوش گلیر، سفا گتیریر. هر کیم منه قوناق گلسه، گؤزومون
اوستونده یئری وار.

اوندان دمیرچیوغلونو، ائیوازی، بیر ده گورسووغ لو مممه دی چاغیردی
کی:

- تئز اولون، حاضرلیق گؤرون! گرک المقولو خانی ائله قارشیلیاق کی،
گورسووغ لو مممدین، بیر ده روقییه خانیمین باشی آشاغی اولماسین.

حاضرلیق باشلندی. قویون کسن کیم، اوساق یان دیران آتینی تومارلیان
کیم، پالتارینی حاضرلیان کیم، ائله اولدو کی، ائله بیل چنلیبئل تویا هازیرلشیر.

کوراوغلو تئز بیر آدام قاچیرتدی دلی هسه نین یانینا کی، اهوالت بئله دی.
قوناق گلیر. تئز گلسین. اوندان اوزونو توتدو ائلچییه کی:

- یاخشی، خان نه واخت گلسک؟
ائلچی دئدی:

- قوچ کوراوغلو، خان گلیب. من اونلری چنلیبئلین آغاسلیغین داکی
بولغین باشیندا قویوب گلدیم. دئدی لر کی، بیز کوروغلونو بورادا

گؤزلیسییک.
کوراوغلو قالخدی آیاغا کی:

- ائوین ییخیلسین، بس سحردن نیه بونو منه دئمیرسن؟ کیشی نین
یانیندا بیابیر اولدوق. دئ گؤروم، نئچه نفردیرلر؟

ائلچی دئدی:
- هامی سی، وور-توت، خان اؤزو قاریشیق یوز اللی نفردیرلر.



کوراوغلو های ووردو یئددی یوز دلی آتلنسین. اؤزو ده دلی مئهتری
سسله دی کی، قیراتی گتیرسین. بلی، دلی لر آتلندی. قیرات گلدی. کوراوغلو آیاغینی

قویدو اوزنگییه آتا مینسین، نه فیکیرلشدی، نه فیکیرلشمه دی، بیردن اوزونو
بل لی احمده توتوب دئدی:

- بل لی احمد، من قاییدینسا او ائلچی نین علینه-آیاغینا زنسیر ووروب،
گؤز آلتیندا ساخ لرسان.

بل لی احمد «باش اوست» دئییب، او ساعت بیر آغیر کوتان زنسیرینی سالدی
ائلچی نین بوینونا. ائلچی ایشی بئله گؤرنده قیشقیردی کی:

- بو ندی؟ من بو ساعت گئدیب خانا دئیه جه یم. قوناغین ائلچی سینی ده
زنسیره وورارلر؟

بل لی احمد دئدی:

- آیه، ناراحات اولما! بو بیزیم قایدامیزدی. ائله کی کوراوغلو قاییدیب
گلدی، اوندان سونرا سنی لپ یوخاری باشدا اوتورداساغام

ائلچی باشلدی دارتینیب-چیرپینماغا کی:
- منه هئچ بیر شئی لزیم دئییل. بو ساعت منی بوراخین، من چیخیب

گئدیرم.
کوراوغلو نه فیکیرلشدی، نه فیکیرلشمه دی، بیردن میسریقیلینجی چکیب

سومدو ائلچی نین اوستونه، توتدو اونون بوغازین دان کی:
- بو ساعت دئ گؤروم، سن کیمسن؟ بورایا نیه گلمیسن؟ یوخسا

باشینی بده نین دن آییراساغام.
ائلچی ایشی بئله گؤرنده دوشدو کوراوغلونون آیاق لرینا کی:

- آمانین بیرجه گونودو، کوراوغلو! بیر قلتدی ائلمیشم اسدادیم ایله.
منه یازیغین گلسین. بیر سورو کولفتیم وار. آمان وئر، دئییم.

کوراوغلو دئدی:
- آماندی دئ! اما یالن دئسن، وای حالینا!

ائلچی دئدی:
- والله-بیلله، بیرجه کلمه یالن دئسم، هر نه بیلیرسن ائله! نئجه

کی وار، دوزون دئیه جه یم. اما گرک سؤز وئره سن کی، منی
بوراخاساقسان.

دلی لر، خانیم لر هامی سی مات-متتل قالدی لر کی، گؤره سن بو نه
سیرردی. کوراوغلو دئدی:

- دئدیم سنه کی، آمانداسان. دانیش!
ائلچی باشلدی کی:

- سان کوراوغلو، من سحردن هر نه دئمیشمسه هامی سی یالندی.



من هئچ بیلمیرم کی، المقولو خان کیمدی. منی بورایا گؤندرن توقات لی
هاسان پاشادی. بودو، اون بئش مین قوشون ایله گلیب سنین اوستونه. بو آدل
ایستییر کی، سنی آپاریب قاباقسا اؤزونو توتا، سونرا دا چنلیبئله یئریش ائله یه.

کوراوغلو قاییدیب اوتوردو، دئدی:
- یاخشی، بس قوشون هارادادی؟

ائلچی دئدی:

- بیز بورایا آخشام چاتمیشیق. گئسه ایله قوشونو بندرگاه لردا
گیزلدیب، اؤزو یوز-یوز اللی آدامل سنی بولق باشیندا گؤزلییر.
کوراوغلو گئتدی فیکره. ائله بو دمده دلی هسه نین دالینسا گئدن

آدام باشی لوو لو گلدی کی:
- هر یئری الک-فلک ائلدیم. نه دلی حسن وار، نه ده دلی لر.

بوتون بندرگاه لر دا بوشدو.
کوراوغلو قالخیب توتدو اونون بوغازین دان کی:

- سن نه دانیشیرسان؟
دلی دئدی:

- سان کوراوغلو، منی نیه اؤلدورورسن؟ من ایشین اولنین سنه
دئییرم. اینانمیرسان آدام گؤندر، یوخلت دیر.

تئز دلی لردن بیر نئچه سینی گؤندردی لر. خبر گلدی کی، بس دئییلن
دوغرودو. نه دلی حسن وار، نه ده کی دلی لر. کوراوغلونون گؤزلری دؤندو

قان چاناغینا. ائله اولدو کی، دای بیر آدام سرعت ائله یه بیلمه دی آغزینی آچیب
بیر کلمه دینه. نیگار خانیم ایشی بئله گؤرنده دوروب گلدی قاباغا. دئدی:

- کوراوغلو، بئله دایانماق دان بیر شئی چیخماز. اولن اولوب. ایندی بیر
تدبیر گؤرمک لزیمدی. دئ گؤرک، نه ائلیک. او نئجه دئیرلر، دوشمان

کسیب قاپی نین آغزینی.
کوراوغلو ائله بیل یاتمیشدی، اویاندی. دوردو آیاغا. اما دوردو، نه

دوردو. ائله قالخدی کی، ائله بیل قاف داغی گورولتو ایله یئرین دن اوینادی. ائله بیرجه
بونو دئدی کی:

- نئینک. قوی اولسون.
سونرا اوزون ائیوازا توتدو، دئدی:

- دلی لردن ایکی مین گؤتوروب کسرسن بندرگاه لری. اونو-بونو
بیلمیرم. چنلیبئله بیر آدام بوراخسان، باشینی اؤزوم کسه جه یم.

اوندان دؤندو دلی مئهتره، دئدی:
- دلی لردن یئتمیش نفر گؤتور. هاسان پاشانین قاباغینا

گئدسییک.



کوراوغلونون بو سؤزون دن دلی لر قایناماغا باشلدی لر. کوراوغلو
باخدی کی، دلی لر بونا راضی دئییرلر. اما قورخودان دا بیر آدام سرعت

ائله یه بیلمیر کی، دانیشسین، دئدی:
- تئز اولون! گرک هاسان پاشا باشا دوشمه سین کی، بیز اونون

ایشدک لرینی بیلمیشیک.
سونرا اوزون توتدو دمیرچیوغ لویا، دئدی:

- قورخمورسان کی؟
دمیرچیوغ لو گولدو. دئدی:

- سان کوراوغلو، سن روسخت وئر، اونلری کوتان زنسیری ایله توقاتاسان
قوولییم. قورخماق ندی؟

کوراوغلو دئدی:
- حاضرل زنسیرینی! یئرده قالن دلی لرین هامی سینی گؤتوروب کسرسن
یاغی قوروغونون بندرینی. ائله کی، من داوا باشلدیم، اؤزونو وورارسان
قوشونا. یا بودو گرک هامیمیز قیریلق، یا بودو گرک چنلیبئله دوشمن

آیاغی دیمه یه. اما دسته نین ایچینه قورخاق آدام بوراخما. آرایا
پرخاش لیق سالر.

غرض، کوراوغلو ائله کی دئمه لی سینی دئدی، تاپشیرما لی سینی تاپشیریب
قورتاردی، آتی میندی، دلی مئهتری یئتمیش دلی ایله گؤتوروب دوزلدی یول.

چنلیبئل دیدی بیر-بیرینه. ائیواز های ووردو، ایکی مین دلی بئله آیریلدی.
دمیرچیوغ لو های ووردو، ایکی مین دلی بئله آیریلدی. ایشی بئله گؤرنده خانیم لر

دا قالخدی لر آیاغا، سویونوب تؤکدولر یئره.قیلینج گؤتوردولر، قالخان
گؤتوردولر، آلت دان گئیینیب اوست دن قیفیللندی لر، اوست دن گئیینیب آلت دان

قیفیللندی لر، ائیوازا قوشولوب بندرگاه لرا چیخدی لر. ایندی هره اؤز ایشینده
اولسون، بیز گؤرک کوروغلوگیل نه ائله دی لر.

کوراوغلو دلی لر ده یانیندا گلیب چاتدی ائلچی نین دئدیگی بولغین
یانینا. کوراوغلو ائله گئدیردی کی، گویا هئچ بیر شئی دن خبری یوخدو. بولغا

بیر آز قالمیش باخدی کی، بودو نئجه کی ائلچی دئمیشدی، اولر یوز، یوز اللی آدام
ایلشیب لر بورادا. ائله کی کوروغلوگی لی گؤردولر، هامی سی قالخدی لر آیاغا.

کوراوغلو دا گلیب چاتدی. اوسا دان بیر خوش گلدین ائله ییب سوروشدو:

- بس هانی خان؟
بو سؤزده هاسان پاشا یئریدی قاباغا، دئدی:

- کوراوغلو، خان یوخدو، گلن پاشادی. سنه من زحمت وئرمیشم.



آنساق منی گرک باغیشلیاسان. من قورخدوم کی، سن گلمه یه سن، اودو
کی سنین دوستون المقولو خانین آدینی وئردیم.

کوراوغلو دئدی:
- گلمیسن، لپ یاخشی ائلمیسن. قوناق کی وار، بیزیم عزیزیمیزدی، ایکی

گؤزوموزدو. بویورون گئدک! هامینیزا گؤزوموز اوسته یئر وار.
هاسان پاشا دئدی:

- عزیز اولسان. من ائله بیلمسیدیم، هئچ توقات دان دوروب بورایا
گلمزدیم. من بیلیردیم کی، سن مرد آدامسان. منی بو قوجا واختیمدا

باشی آشاغی ائلمزسن.
کوراوغلو دئدی:

- ال ائلمه سین. باشی آشاغی دوشمه نین اولسون. بویورون گئدک! آیه،
دلی مئهتر، قوناق لرا یول گؤستر!

هاسان پاشا دئدی:
- یوخ، کوراوغلو، گل ائله بیز صحبتی ایندی بوراداسا ائلیک. عیبی

یوخ دور. ائله گئتمیش کیمی واریق. واخت اولر، اینشاالله، چنلیبئله ده گئدریک.
بیر ده من چنلیبئله بئله گئتمک ایستمیرم. اورایا، ال قویسا، من

گرک باشقا سور گئدم.
کوراوغلو هریفین سؤزلرینی باشا دوشدو. اوریینده دئدی: «ای سنین او

مئییدینی گؤروم. ال قویسا، سنی چنلیبئله من اؤز ایستدیگیم کیمی
آپاراساغام».

کوراوغلو هاسان پاشا ایله دانیشا-دانیشا اطرافا نظر یئتیردی. گؤردو
قوجا تولکو قوشونو ائله گیزلدیب کی، بیر نفری نین ده باشی گؤرسنمیر. هاسان

پاشا دئدی:
- دوش، کوراوغلو! دوش، ائله صحبتیمیزی بو بولغین باشیندا ائلیک.

کوراوغلو بیر یولداش لرینا باخدی، باشا دوشدو کی، هئچ کس اونون آتدان
دوشمیینه راضی دئییل. هئچ اصلینه باخسان، بئله یئرده آتدان دوشمک عقل لی

ایش ده دئییلدی. اما کی کوراوغلو بونو اؤز قئیرتینه سیغیش دیرا بیلمه.
فیکیرلشدی کی، اگر آتدان دوشمه سم، دئیرلر قورخدو. اودو کی، ائله بیردن

آشیریلیب آتدان دوشدو، یوینی دلی مئهتره وئریب، اؤزو هاسان پاشانین
یانینا گلدی. کوراوغلو ائله سلد آتدان دوشدو کی، دلی لر هئچ بیر شئی ائله یه

بیلمه دی لر. دوروب گؤزلمه یه باشلدی لر.
بلی، ائله کی کوراوغلو ایله هاسان پاشا بولغین باشیندا قاباق-قاباغا

ایلشدی لر، هاسان پاشا سؤزه باشلییب دئدی:
- کوراوغلو، منی خوتکار سنین یانینا گؤندریب. بسدی بو قدر



خوتکارا دوشمن اولدون. ایستییرم خوتکارل سنی باریشدیرام. خوتکار دئییر، او
منیم بؤیوک اوغلوم، بورسو سلطان کیچیک اوغلوم. ایستییر کؤچوب یانیما

گلسین، ایستییر ائله چنلیبئلده اوتورسون، ایستییر بوتون قوشونون سرکرده لیگینی
اونا تاپشیریم. سن ده دای اوشاق دئییلسن. بیلیرسن کی، بو ایشین آخیری یوخدو.

ساوان لیق ایدی، ائلدین. او نئجه دئیرلر، دای هوسدی، بسدی. گل بو داشی
اتیین دن تؤک. ائله بورا دان بیرباشا منیمله گئدک ایستامبول، قورتارسین

گئتسین. کوراوغلو دئدی:
- هاسان پاشا، آدام وار، او نئجه دئیرلر، دیل ایشلدر، آدام وار ال

ایشلدر. من ایندییه کیمی ال ایشلتمیشم. اودو کی، دیلده سنین کیمی یاغلییاغ لی
کسیب دوغرایا بیلمه یه جه یم. من سؤزو بیر دفعه دئیرم. اونو دا

دییشمرم. نه قدر کی، بو دونیادا من وارام، خوتکار وار، من اونا
دوشمنم. سیز ائله بیلمیین کی، من سیزین ایشلرینیزی بیلمیرم. خوتکار سنی

بورایا نیه گؤندریب، سن بورایا نئجه گلمیسن، هامی سی منه بل لیدی.
من کوراوغلویام. منی آلداتماق، تورا سالماق اولماز. علیم، آیاغیم
دیممیش قوشونونو دا گؤتور، چیخ بوردان گئت! من خوتکارا دا

دوشمنم، سنه ده.
بونو دئییب، کوراوغلو دوردو آیاغا، هاسان پاشا دا دوردو. اما

کوراوغلونون گؤزو اطرافدا ایدی. هاسان پاشا نه ائله دی، نه سوره خبر وئردیسه،
کوراوغلو بیر ده باخدی کی، دؤرد بیر اطراف دان قوشون قالخدی آیاغا. یاواشیاواش

باشلدی لر یئریمه یه. کوراوغلو گؤردو هه، نئجه فیکیرلشمیشدیسه ائله سه دی.
هاسان پاشا اونو سالیب قوشونون دوز اورتاسینا. اؤزو ده قوشون نه قدردی؟

آدام ائله بیل گؤبلکدی یئردن چیخیر. بیر سو ایچیم ساعتدا دؤرد بیر، طرف اولدو
آدام.

کوراوغلو بیر بئله باخدی، دئدی:
- هاسان پاشا، سن دئییردین کی، من خوتکارین بؤیوک اوغلویام.

یاخشی، بس اوغولو آتانین یانینا آپارماق اوچون بو قوشون، بو سورسات، بو
سببه خانا نیه لزیمدی؟

هاسان پاشا دئدی:
- کوراوغلو، سن ایندی منیم علیمده اسیرسن. بورادا اون بئش مین

قوشون وار. مین سانین اولسا، بیری منیم علیم دن قورتارمایاساق. گل ناهاق
قانا بایس اولما! اؤز خوشونل تسلیم اول!

کوراوغلو اطرافینا نظر سالیب گؤردو قوشون گئتدیکسه ایرلیلییر. لپ
اوزوک قاشی کیمی قالیب لر آرادا.

دئدی:



- هاسان پاشا، اؤزون بیلیرسن کی، نئچه دفعه لرله منیم علیمه فورست
دوشوب، اما سنی اؤلدورممیشم. سن ائله بیلمه کی، من سن دن

قورخموشام، یا اؤلدوره بیلممیشم. یوخ، من سنی، باخ، بو گون اوچون
ساخلییردیم. ایندی یا سنه وئرن ال، یا منه.

کوراوغلو بونو دئییب ایسته دی آتا طرف گئتسین. هاسان پاشا حؤکم ائله دی
باشین داکی آدام لر بیردن سیگیرمقیلینج تؤکولدولر اونون اوستونه. دلی

مئهتر ایسته دی دلی لره های وورسون، کوراوغلو ال ائله دی کی:
- دایان!

اوندان دؤندو، هاسان پاشایا دئدی:
- هاسان پاشا، گل بو قوشونو قیردیرما! سن ده آتینی مین، من ده.

بو میداندا ووروشاق. یا سن منی اؤلدور، یا من سنی. بونونل دا
داوامیز قورتارسین.
هاسان پاشا دئدی:

- بون لر هامی سی قورخاق لیق داندی. من سنین فیکرینی باشا دوشورم.
سن بیزی یوباتماق ایستییرسن. آنساق کئچمیش اول. خوتکارین فرمانی بودو

کی، سنین یا باشینی آپارام، یا اؤزونو.

هاسان پاشا بونو دئییب بیردن باشی نین آدام لرینا های ووردو کی:
- توتون، باغلیین قول لرینی!

آدام لر تؤکولدولر. کوراوغلو علین دکی شئشپری توولییب بیر ساغا
هرله دی، بیر سول هرله دی، اؤزونه یول آچیب چیخدی. دلی مئهتر قیراتی بوراخدی.

آت بیر دفعه فینخیریب دؤردمه اؤزونو کوراوغلویا یئتیردی. کوراوغلو قیزیلقوش
کیمی سیچراییب آتین بئلینه دوشدو. اوندان اوزون هاسان پاشایا توتوب دئدی:

من دلییه هدیان سؤیلمه پاشا،
هونرلیسن، گل میدانا، افندیم!

داغیدار اؤلکنی، چئویررم تاختین،
بولرام سمدیین قانا، افندیم!

من بله دم سنین سنگی-شستینه،
قیلینج چکیب گیررم بو گون قصدینه،

هایقیریب میداندا گلسم اوستونه،
یئتیررم سنی سانا، افندیم!

باش ایمرم خوتکار یازان فرمانا،
گلرسن علیم دن آخیر آمانا،

کوراوغلویام، ن`رم چیخار آسمانا،
قوشون قاچار دؤرد بیر یانا، افندیم!



سؤز تاماما یئتیشدی. کوراوغلو بیر دلی ن`ره چکیب ووردو قوشونا.
هاسان پاشا دا های ووردو، قوشون دؤرد طرف دن تؤکولدو. کوراوغلو اوزون

یاغی قوروغونا توتوب دئدی:
مرد ایگیدلر، داوا گونو گلیبدی،

آت سوروب میدانا چیخان گوندو بو.
موخننت لر تر ساواشا واریبدی،

ووروبان آتین دان ییخان گوندو بو.
سومرد ایگید هئچ قاچارمی میدان دان؟

قیلینج چکیب هاییف آلق دوشمان دان!
قورخاق کس لر بویون اییب پونهان دان

سینیلیب خلوت دن باخان گوندو بو.
قوچ کوراوغلو،قیلینج گؤتور دستینه!

موخننت پاشا لر دولوب قصدینه،
قاری دوشمان هوجوم ائدیب اوستونه،

نیزنی گؤزونه سوخان گوندو بو.
دمیرچیوغ لویا ائله بیر ایشاره بس ایدی. های ووردو، دلی لر سیگیرمقیلینج

تؤکولدو قوشونون اوستونه. هاسان پاشا کیشی بئله گؤرنده های ووردو کی،
قوشون او طرفه یئری سین. کوراوغلو دئدی:

- هاسان پاشا، گؤرورسن کی؟ باخ، ایندی سن منیم علیمده سن. بیر
همله ده سنی یئرله یئکسان ائلرم. اما کی، دیمیرم. قوشونونا

سرکرده لیک ائله!
داوا قیزیشدی. کوراوغلو دلی لری داوادا گؤرنده اوریی تئللندی. دئدی:

دولون آت بئلینه، قوچ دلی لریم،
خوتکاری تاختین دان ائندی رک، هویدو!

تالیاق مولکونو، آلق سانینی،
ائوینی باشینا ائندی رک، هویدو!

شیغیییب اوستونه قددینی بوکک!
گرک چنلیبئله مین اسیر چکک!

پاشانین باشیندا گلین تورپ اکک!
شاهین چیراغینی سؤندورک، هویدو!

بیر هایقیرسام، پولد قول لر بوشا لر،
دوشمان لر علیم دن چکر هاشا لر،



اؤلدورک خوتکارلر، قیراق پاشا لر،
میدانی مهشره دؤنده رک، هویدو!

قئیسری اؤلدورک، سرداری توتاق،
بؤیوگون، کیچیگین قول-قول چاتاق،

عرب آت دؤشونه سومله سین قاتاق،
چنلیبئله اسیر گؤنده رک، هویدو!

گلر کوراوغلونون داماق لی چاغی،
دلی لر مسلیسده، خان ائیواز ساغی،
آلدی گؤزلری، قاش لری یاغی،

بولغارلی خانیمی دیندی رک هویدو!
سؤز ائله تزه سه تامام اولموشدو کی، قوشونون دال طرفین دن بیر

ن`ره سسی گلدی. کوراوغلو دا، هاسان پاشا دا هر ایکی سی گئری دؤندولر.
کوراوغلو باخدی کی، دلی حسن اوچ مین دلی ایله دال دان اؤزونو ووردو هاسان

پاشانین قوشونونا. کوراوغلو قالدی متتل کی، بو نئجه اولن ایشدی. او اوولوول
ائله بیلدی کی، دلی حسن هاسان پاشانین کمکینه گلیر. باخدی کی،

کؤمک ندی؟ دلی حسن بیر سو ایچیم ساعتدا هاسان پاشانین قوشونونو
قاتیم-قاتیم قاتلییب، آغناتدی بو طرفه. داوا قیزیشدی، نه قیزیشدی. دلی

حسن قیزغین داوادا قیشقیریب دئدی:
- آیه، دمیرچیوغ لو، وور!.. قاباق سنین، دال منیم گؤرک کیم تئز

قورتاراساق؟
دمیرچیوغ لو سؤزو ائشیتسک،قیلینجی آتدی یئره. ال ائله ییب بئلین دن

کوتان زنسیرینی آچدی. دئدی:

- دلی حسن، منیم دستم خیردادی. گؤرورم کی، زنسیری
توولماسام سن دن گئری قالساغام. یا مدد!

زنسیری باشلدی هرلمه یه. قاباق کسیلدی، دال کسیلدی. اورتادا دا
کوراوغلو اؤزو. قوشون باشلدی ساغا، سول یاییلماغا.

ائیواز هاسان پاشانین قوشونونو بئله گؤرنده قالخدی آیاغا. آتی
مینیب بندرگاه لرداکی دلی لره، های ووردو. ایکی مین دلی ده ائیوازل سول

طرف دن تپیلدی قوشونا. کوراوغلو ایشی بئله گؤرنده قیراتی سؤو لنا گتیردی،
دئدی:

قیراتیم کیشنه ییب گیرر،
آتیلیر میدان باشینا

قیلینج چکیب دلی لریم
اود الر دوشمان باشینا.



یاخشی ار یاخشی آت مینر
اورتادا گؤسترر هونر،

آتیلندا نیزه، شئشپر
قالدیرار قالخان باشین.

گر گیریشسم چالهاچال،
قوش گرکدی قاناد سال،

چکیب اوچوردارام قال
بی، پاشا، سلطان باشینا.

داوا گونونده ائیواز خان
یوز یاغییا وئرمز آمان،

دولنیب اولسان قوربان
بیر بئله اوغلن باشینا.

ایگیدده اولر ناموس، آر،
دار گونده گؤرر گوسو کار.

کوراوغلو، دلی لر، نیگار
ییغی لر دؤوران باشینا.

هاسان پاشا گؤردو ایش شولوق دور. بئله گئتسه بورا دان بیر نفر آدام
قورتارا بیلمیسک. اودور کی، هرچی-باداباد دئییب آتین باشینی دؤندردی،

بیر دسته قوشونل کوراوغلویا هوجوم ائله دی. کوراوغلو میسریقیلینجی چکیب
اونلری قاباقلدی. دئ بیر ساغا ووردو، بیر سول ووردو، قوشونون آغزینی

سیندیریب قاچاغا سالدی. اوزون دلی لره توتوب دئدی:
خوتکار اوستوموزه قوشون گؤندردی،

قیرین، دلی لریم، ائیلیک سنگی!
چیخین قارینسا تک دولون هر یان دان!

بیلین اؤلکه لرین منم فیرنگی.
اللی ندی، آلتمیش ندی، یوز ندی؟
دالدا لردا ت`نه-ت`نه سؤز ندی؟

دره ندی، تپه ندی، دوز ندی؟
منم گوربه لرین شیری، پلنگی!
یارانان دان بو میداندا تک منم.

هر لکه پاشایا بویون ایمنم.
قسم اولسون، تر ساواش دان دؤنمنم،

آخیر سودا سینار سویون سهنگی!
کوراوغلو فرمانی مردی-مردانا،



سان-دیل ایلهقیلینج ووررام دوشمانا،
باش ایمیرم نه سلطانا، نه خانا،

منم ایگیدلرین یئکی-ایرنگی!
آخیر کی، قوشون داوام گتیره بیلمه ییب تسلیم اولدو. کوراوغلو های

ووروب داوانی دایاندیردی. هاسان پاشانین اؤزونو ده اسیرلرین قاباغینا سالیب
چنلیبئله گتیردی.

دونیا خانیم آتاسی هاسان پاشانی گؤرسک، خانیم لرین آراسین دان
چیخیب، کوراوغلونون قاباغینا گلدی. اؤرپیینی آچیب کوراوغلونون آیاق لرینا

آتماق ایسته دی کی، کوراوغلو هاسان پاشانی اونا باغیشلسین. کوراوغلو قویمادی.
قولون دان توتوب قالدیردی. اؤز علی ایله اؤرپیی اونون باشینا سالیب دئدی:

- سن دایان، دونیا خانیم! من اونو اؤلدورمه یه جه یم. منیم
اونونل آیری ایشیم وار.

اوندان اوزونو دلی لره توتوب دئدی:
- هانی دلی حسن؟

دلی حسن دلی لرین ایچین دن چیخیب کوراوغلونون قاباغینا گلدی.
یئتیشندهقیلینجینی چیخاردی، ایکی اللری نین اوستونده توتوب کوراوغلونون

قاباغیندا دیز چؤکدو. دئدی:
- قوچ کوراوغلو، هر شئی دن قاباق منیم بؤیوک بیر تاقسیریم وار.

گرک اوندان کئچه سن. من سنه خبر وئرممیش بندرگاه لری بوشالدیب،
دلی لری گؤتوروب گئتمیشدیم. اما اونو دئییم کی، من قصدا� بئله

ائلمیشدیم. هاسان پاشانین قوشون ایله گلمیینی کئشیکچی لر آخشام دان منه
دئدی لر. اونون قوشونو نئجه یئربیئر ائلمیینی، نئجه پوسقو دوزلتدیگینی

من گؤرموشدوم. قورخدوم کی، ایشی سنه خبر وئرسم، چنلیبئله سس دوشه،
دوشمن ایشی بیله، فیکرینی دییشه. اودو کی، سس سیز-سدا سیز دستنی گؤتوروب

گئسه ایله اونلرین دالیندا پوسقویا گیردیم.
کوراوغلو دئدی:

- آفرین! من ائله بئله ده فیکیرلشیردیم. من ایندی سنین بو گونکو
ایشی نین اوزینی وئرمک ایستییرم.

اوندان اوزونو توتدو هاسان پاشایا. دئدی:

- هاسان پاشا، سن منیم یولومدا بیر قیزین دونا خاتینی کئچل
همزه یه وئردین. بیر قیزین دونیا خانیمی دا بولو بیه وئرمک ایستییردین،

آنساق ایسابا لییا قیسمت اولدو. ائشیتدیگیمه گؤره سنین بیر قیزین دا وار بولغار



خانیم آدیندا. اونو دا گرک دلی حسنه وئره سن. گؤتور بو ساعت بیر نامه
یاز، گؤندر، بولغار خانیم گلسین بورایا. قورخما، بیزده بیر قایدا وار کی،

هره اؤز ایستدیگینه گئدیر. بینر گئدر، بینمز گئنه ده سنین قیزیندی.
سنینله بیرینسی شرطیم بودو.

هاسان پاشا دئدی:
- دئ گؤروم، ایکینسی شرطین ندی؟

کوراوغلو دئدی:
- هله سن نامنی یاز وئر، سونرا دا ایکینسی شرطیمی دئیه جه یم.

هاسان پاشا گؤردو آیری الس یوخ دور. کاغیذ گؤتوروب کوراوغلونون
دئدیگی کیمی یازدی. کوراوغلو نامنی آلیب قویدو سیبینه.

اوندان دئدی:
- هاسان پاشا، ایندی قولق آس، ایکینسی شرطیمی دئییم. آنساق بو اصلینده

شرط دئییل، منیم اهدیمدی. ایندی یئرینه گلیب.
کوراوغلو بونو دئییب اوزونو توتدو دلی مئهتره. دئدی:

- آیه، دلی مئهتر، قیراتل دوراتی بورایا چک!
دلی مئهتر او ساعت قیراتل دوراتی چکدی اورتالیغا.

کوراوغلو دئدی:
- هاسان پاشا، منیم آتام آلی کیشی سنی کیشی بیلیب بو ایکی آتی سنه

باغیشلماق ایسته دی. بو یاخشیلیغین اوزینده سن بو آتلرین اوستونده اونون ایکی
گؤزلرینی چیخارتدیردین. اودور کی، بو چنلیبئله گلن دن من اهد ائلمیشم.
ایندی اهدیم یئرینه گلیب. سنی اؤلدورمه یه جه یم. اما نه قدر کی، اؤمرون

وار، چنلیبئلده قالیب بو ایکی آتا مئهتر اولساقسان.
اوستاد دئییر کی، بیر نئچه گون دن سونرا بولغار خانیم چنلیبئله

گلدی. کوراوغلو اونو دلی حسنه وئریب تویونو ائله دی. هاسان پاشا دا نه
قدر کی اؤمرو وار، چنلیبئلده قالیب قیراتل دوراتا مئهترلیک ائله دی.



کوراوغلونون قوجالیغی
اوستاد دئییر کوراوغلو قوجالمیشدی. داوا دان، ووروش دان یورولموشدو.
اؤمرونون سون گون لرینی چنلیبئلده دینس یاشاماق ایستییردی. دلی لرین

هامی سینی باشین دان داغیتمیش، قیراتین دا نال لرین سؤکوب چؤله بوراخمیشدی.
اما کی وفا لی آت چنلیبئل دن گئتمیردی. گوندوزلری چؤلده، باییردا اوتلییب،

گئسه لری یئنه ده اؤز کؤهنه یوردونا قاییدیردی.
دئییرلر کی، دلی لر کوراوغلودان آیریلماق ایستممیشدی لر. آنساق نه

قدر ائلمیشدی لرسه، کوراوغلو راضی اولمامیشدی. هامی سینی داغیتمیشدی.
چنلیبئلده بیر نیگار قالمیشدی، بیر کوراوغلو، بیر ده کی قیرات.

گون لرین بیر گونونده کوراوغلو قوشابولغا آتاسی نین قبرینی زیارت
ائتمه یه گئتمیشدی. قایی دان باش یولو آغ قایا دان دوشدو. باخدی کی، نیگار

تک-تنها آغ قایادا اوتوروب یول لرا باخیر. کوراوغلو دا یاواش-یاواش گلیب
اونون یانیندا ایلشدی. باخدی کی، نیگار چوخ قمگیندی. قارا قاش لر چاتیلیب،

آل گؤزلر باهار بولودو کیمی دولوب، ائله هایا بنددی کی، نئیسان کیمی
یاغسین. کوراوغلو وفا لی یارینی باغرینا باسدی. اوزون دن، گؤزون دن اؤپدو.

نیه قمگین اولدوغونو اوندان سوروشدو. نیگار بیر یارا لی آه چکیب دئدی:
- هئچ. کئچن گون لر، یادیما دوشور. چنلیبئلده آت کیشنمه سین دن،

دلی نره سین دن،قیلینج سسین دن قولق توتولردی. سنین قورخون دان قوش
قوش لوغو ایله بو یول لردان کئچه بیلمزدی. کوراوغلو ن`ره چکنده داغ لر،

داش لر سسینه سس وئرردی. ایندی هانی او گون لر؟
کوراوغلو باشلدی نیگارا دلیل-دلییل دئمه یه. اما نه قدر

اللشدیسه، نیگارین کؤنلونو آل بیلمه دی. آخیردا قولون دان توتوب اونو
قالدیردی. بیر آز گزیب دردو غمی داغیلسین دئیه اونو چنلیبئلین اتک لرینه

طرف آپارماغا باشلدی. آز گزدی لر، چوخ گزدی لر، آخیردا گلیب یول
چیخدی لر. ائله بیر آز گئتمیشدی لر، باخدی لر بیر کیشی یولون کناریندا بیر سوت

اؤکوز اوتاریر. اما بو کیشی نین چینینده یاری آغاس، یاری دمیر قریبه بیر شئی
وار. کوراوغلو نه قدر دقت ائله دیسه، بیر شئی فهم ائله یه بیلمه دی. بو نه

ایدیسه، اونون تانیدیغی شئی لره اوخشامیردی. چوماق ایدی، چوماق دئییلدی. امود
ایدی، امود دئییلدی. کوروغلونو ماراق چولغادی کی، یارب، گؤره سن بو نه اولن

شئیدی. یاناشیب کیشییه سلم وئردی. کیشی الئیک ساوابینی وئرن دن سونرا
کوراوغلو سوروشدو:

- قارداش، آییب اولماسین سوروشماق، بو ندی بئله چینینه کئچیریبسن؟
کیشی دئدی:



- توفنگدی.
کوراوغلو باخدی کی، بو سؤزو هئچ ایندییه کیمی ائشیتمه ییب، دئدی:

- قارداش، توفنگ ندی؟
کیشی باخدی کی، بو آدام توفنگین نه اولدوغونو بیلمیر، دئدی:

- بو دا بیر سور یاراخدی. بونون، باخ، بوراسیندا گول اولور. بوراسینی
بئله ائله ینده آتیلیر. گول ایچین دن چیخیب گئدیر. اؤزو ده آداما، حیوانا، هر

نیه دیسه او ساعت اؤلدورور.
کوراوغلو سوروشدو:

- نئجه یعنی هر شئیه دیسه؟
کیشی دئدی:

- هر نیه دیسه ده. آداما، حیوانا، قوشا.
کوراوغلو کیشی نین سؤزونه اینانمادی. توتدو یاخاسین دان کی:
- او ندی کی، آدام اؤلدوره؟ وور منه گؤروم نئجه اؤلدورور؟

کیشی دئدی:
- باشینا دؤنوم، چیخ یولونل گئت، منی قانا سالما.

کوراوغلو دئدی:
- اولماز کی، اولماز. یا گرک بو ساعت آتاسان باخام، یا دا کی، یالن

دئییرسن.
کیشی دئدی، کوراوغلو دئدی، کیشی گؤردو یوخ، بو ال چکه سی دئییل. دئدی:

- قارداش، من سنه آتا بیلمرم، ایندی کی ال چکمیرسن، عیبی
یوخدو، قوی بیر اؤکوز قوربان اولسون سنه.

بونو دئییب، کیشی اؤکوزون بیری سینی نیشان آلدی. گول آچیلماقل اؤکوزون
ییخیلماغی بیر اولدو. کوراوغلو یوگوردو اؤکوزون یانینا. باخدی کی، اؤکوز
عمل لی-باش لی اؤلوب. قاییتدی کیشی نین یانینا. قاباقسا علینی سیبینه سالدی.

چیخاردیب اؤکوزون پولونو وئردی. سونرا توفنگی آلیب بیر دقتله او طرف بو
طرفینه باخدی. اوندان اوزونو کیشییه توتوب سوروشدو:

- یاخشی، قارداش، سن دئدین کی، بو آداما دا دیسه اؤلدورر، هه؟
کیشی دئدی:

- بلی، اؤلدورر.
کوراوغلو دئدی:

- یعنی سن ایندی ایسته سن بونونل منی ووروب اؤلدوره بیلرسن ده؟
کیشی گولدو. دئدی:

- نینکی من، لپ بیر بالسا اوشاق دا ایسته سه بونونل سنی ووروب
اؤلدوره بیلر.



کوراوغلو گئتدی فیکره. قالین قاش لر چاتیلدی. آلین ائله قیریشدی، ائله قیریشدی
کی، قات لر بیر-بیرینه سؤیکندی. گؤزلر ائله بیل، هره سی بیر دنه دورغون گؤله

دؤندو. اوزونه-گؤزونه قاران لیق چؤکدو. نیگار باخدی کی، کوراوغلو بیر تهر
اولدو. ائله بیل کی، دونیانین بوتون دردی، غمی اونون اوستونه تؤکولدو. یاناشیب

اونون علین دن توتدو. باخدی کی، یوخ، کوراوغلو اؤزونده، سؤزونده دئییل.
هاچان دان-هاچانا کوراوغلو اؤزونه گلدی. توفنگی کیشی نین اؤزونه قایتاردی.

یاواش-یاواش باشلدی دئمه یه
تیترییر اللریم، تور گؤرور گؤزوم،

منمی قوجالمیشام، یا زمانمی؟
دولشمیر دهاندا صحبتیم، سؤزوم،

منمی قوجالمیشام، یا زمانمی؟
توتولور مسلیسده ایگیدین یاسی،

کار گؤرمورقیلینجی، پولد لیباسی
گلیب بیس اییامی، نامرد دونیاسی

من لی قوجالمیشام، یا زمانمی؟
بئله زامان هارا، قوچ ایگید هارا؟

مردلری چکیرلر نامردلر دارا،
باش اییر لچین لر، ترلن لر سارا،

منمی قوجالمیشام، یا زمانمی؟
آخیر اسل گلدی، یئتدی های، هارای!..

چکدیگیم قووغا لر بیتدی های، هارای!..
توفنگ چیخدی، مردلیک گئتدی های، هارای!..

منمی قوجالمیشام، یا زمانمی؟
کوراوغلویام، قیرات اوسته گزردیم،

موخننت لر باشین ووروب ازردیم،
ن`ره لر چکردیم، سف لر پوزاردیم،

منمی قوجالمیشام، یا زمانمی؟
سؤز تامام اولدو. کوراوغلو میسریقیلینجینی بئلین دن آچیب آتدی یئره.

دئدی:
- ایندی نامرد دونیاسی، بیس اییامیدی. بون دان سونرا ایگیدلیک بیر قارا

پول دیمز. من بو گون دن کوراوغلولوغو یئره قویورام.
بونو دئییب، کوراوغلو دوزلدی یول. نیگار نه قدر چاغیردیسا،

کوراوغلو دؤنمه دی. نیگار خانیم ایشی بئله گؤرنده اییلیب میسریقیلینجی یئردن
گؤتوردو، پالتاری نین آلتین دان بئلینه باغلییب، کوراوغلونون دالینا دوشدو.



کوراوغلو ائله هؤول ائلمیشدی کی، هئچ اؤزو ده بیلمیردی هارا گئدیردی،
اما گئدیردی. بایاق دان کوراوغلو نیگار خانیما دلیل-دلییل دئییردی، ایندی
نیگار باشلدی اونا دلیل-دلییل دئمه یه. آنساق کیمه دئییرسن؟ ائله بیل کی،
بو سؤزلر هئچ کوراوغلویا دئییلمیردی. داش دان، دیواردان سس چیخیردی،

کوراوغلودان سس چیخمیردی. گلهاگل، گلهاگل آخشام قاران لیق قوووشاندا

گلیب بیر شهره چیخدی لر. ائله کوچه ایله گئدیردی لر، بیر ده کوراوغلونون
قولغینا هنیرتی دیدی. بئله دؤنوب باخاندا گؤردو کی، بیر اوسا ایمارتدی، اوچ

نفر آدام کمند آتیب لر، چیخیرلر بو ایمارتین اوستونه. کوراوغلو دایاندی.
نیگار دا آیاق ساخلدی. سوروشدو:

- نه وار؟ نیه دایاندین؟
کوراوغلو دئدی:

- بو آدام لر دئیه سن بو ایمارتی یارماق ایستییرلر. من گرک
گؤزله یم، گؤرم بو ایشین آخیری نه اولور.

نیگار دئدی:
- نه ایشیمیزه، گل یولوموزا واراق، چیخاق گئدک.

کوراوغلو دئدی:
- یوخ، اوغورلوغو گؤروب دانیشماماق دا ائله اوغورلوقدو. من گرک

گؤزله یم گؤرم بون لر نه ائلیسک لر.
سن دئمه، بو ایمارت ایران پادشاهی نین خزینه سی ایمیش. کوراوغلو باخدی

کی، بلی، بو آدام لر ایمارتین دامینی سؤکوب گیردی لر ایچری. او قدر گؤزله دی
کی، اوغرولر ایشلرینی گؤروب قورتاردی لر. گؤتورمه لی لرینی گؤتوردولر، یوک لرینی

توتدولر، دوشوب گئتمک ایسته ینده کوراوغلو کسدی باش لری نین اوستونو کی:
- دئیین گؤروم کیمسینیز؟ گئسه نین بو واختی بورادا نه قاییریرسینیز؟

اوغرولر ائله بیلدی لر کی، کوراوغلو کئشیکچی لردندی. ایسته دی لر ال-قول
آچسین لر. کوراوغلو ماسال وئرمه ییب اوچونون ده قول لرینی باغلییب یان-یانا

ییخدی. اوغرولر باشلدی لر یالوارماغا. آنساق نه قدر دیل تؤکدولر، نه
قدر پول، قیزیل و`ده وئردی لر بیر شئی چیخمادی. آخیردا اوغرولردان بیری

دئدی:
- قارداش، سن بیزی توتوبسان، ایندی اینسافین اولر بوراخارسان نه یاخشی،

بوراخمازسان نه یاخشی. آنساق بیز بورالیییق. بو یئرین آدام لری نین
خاسیتینه بلدیک. اما کی، سن بو یئرین آدام لرینا هئچ اوخشامیرسان.

بیز سنه هر نه و`ده وئریریکسه، سن تاماه ائلمیرسن. بئله اولندا من
سنه بیر سوال وئره جه یم، گرک منیم او سوالیما دوغرو، دوزگون ساواب

وئره سن.



کوراوغلو دئدی:
- سیزی بوراخماق مسئله سین دن کئچ! اونو گؤرمیسکسینیز. اما او

کی قالدی سؤز سوروشماغا، هر نه ایستییرسن سوروش. من اؤمرومده یالن
دئممیشم، دئمرم ده.

اوغرو دئدی:
- قارداش، بیرجه منی حالی ائله گؤروم، سن کیمسن؟ نچیسن؟

کوراوغلو دئدی:
- من کوراوغلویام.

بئله دئسک، ائله بیل کی، اوغرولرا بیر شاد موشتولوق خبری وئردی لر.
هامی سی باشلدی سئوینمه یه. اوغروباشی گوله-گوله دئدی:

- آی رهمتلیگین اوغلو، ایندی کی سن کوراوغلوسان، بس دای بیزی نیه
بورادا اسیر-یئسیر ائلمیسن؟ آچ بیزیم اللریمیزی. بورا کی، وار، سنین

دوشمنی نین خزینه سیدی. سن گرک بیر آز دا بیزدن راضی قالسان کی...
کوراوغلو کیشی نین سؤزونو آغزیندا قویدو. دای ایمکان وئرمه دی کی،

سؤزونو تاماملسین. دئدی:
- هر کیمین اولورسا-اولسون. منیم خزینه ایله ایشیم یوخدو. منیم ائله

بیرینسی دوشمنیم سیزین کیمی اوغرو، هارامزادا آدام لردی.
سؤز اوغروباشییا توخوندو. دئدی:

- بالم، سنین کی ائله ایشین، پئشن شاه لرین، پاشا لرین وار-یوخونو
چالیب-چاپیب یئمک اولوب. ایندی هارا دان اولوبسان بئله عملی صالح، ال

آدامی؟
کوراوغلو دئدی:

- دوزدو. من همیشه شاه لرین، پاشا لرین وار-یوخونو چالیبچاپمیشام.
اما من سیزین کیمی اوغورلوق ائلممیشم. من میدان

آچمیشام. داوا ائلمیشم، دوشمن اؤلدورموشم. سونرا دا وارینی-یوخوشو
چالیب-چاپیب آپارمیشام. من هر نه ائلمیشمسه آچیق ائلمیشم، مرد

ائلمیشم. اما سیز ایت کیمی اوغورلوق ائلییرسینیز. سیز نامردسینیز. سیز
مردلرین آدینی باتیریرسینیز.

اوغرولر گؤردولر یوخ، کوراوغلو بون لری بوراخمایاساق. کوراوغلو او
قدر گؤزله دی کی، سحر آچیلدی. خزینه دار گلیب چیخدی. اوغرولری خزینه دارا

تسلیم وئردی. نیگاری دا گؤتوروب شهری گزمه یه گئتدی. خزینه دار قاچیب
بیرباش گئتدی پادشاهین یانینا. اهوالتی نئجه کی گؤرموشدو پادشاها



دانیشدیق. پادشاه تئز آدام گؤندریب کوروغلونو تاپدیریب یانینا
چاغیرتدیردی. کوراوغلو، آلگؤز نیگار دا یانیندا گلدی پادشاهین حضورونا.

پادشاه باخدی کی، بو یاشی اؤتموش بیر آدامدی.. اما شستی-بستین دن، بویبوخونون دان
گؤرونور ائله بئله یول آدامی دئییل. سوروشدو:

- قوجا، دئ گؤروم بو نئجه اهوالت دیر؟ بون لری سن هارادا
توتوبسان؟

کوراوغلو اهوالتی نئجه اولموشدو پادشاها دانیشدی. پادشاه او ساعت
امر وئردی اوغرولری زین دانا سالدی لر. اوندان اوزون کوراوغلویا توتوب دئدی:

- یاخشی، قوجا، چوخ ساغ اول کی، اوغرولری توتوبسان. بو یاخشیلیغین یئرده
قالماز. خسالتین دن چیخارام. دئیرم بو ساعت سنه خرس لیک ده وئررلر.

آنساق بیر دئ گؤروم، سن اؤزون کیمسن؟ نچیسن؟ هارا دان گلیب، هارایا
گئدنسن؟

پادشاهین بئله دانیشماغی کوراوغلونون اوریینی قوبارلندیردی. ائله بیل
کی، بوتون دردلرینی یادینا سالدی. ساوان لیق گون لری اونون یادینا دوشدو.

دلی لر، چنلیبئل گؤزونون قاباغینا گلدی. اؤز-اؤزونه دئدی: «ئی بیوفا،
نامرد دونیا!.. گؤر من نئجه اولموشام کی، پادشاه منه خرس لیک وئریر».

اوریی داوام گتیرمه دی. اوچتئل لی سازی چینین دن آشیریب سینه سینه باسدی. دئدی:
چنلیبئلده ائلی اولن

دوشگون کوراوغلو منم، من،
باشیندا مین دلی اولن،

دوشگون کوراوغلو منم، من.
مردلیک ایشلدیب بیر زامان

نامرده چکدیردیم آمان،

ایندی الیف قددی کامان،
دوشگون کوراوغلو منم، من.

لچین تک بره ده یاتان،
امود ووران، شئشپر آتان،
یاغی لر قول-قول چاتان

دوشگون کوراوغلو منم، من.
کؤن لونون سمندین یوران،

نامردلر بوینونو بوران،
مردلر ایله دوستلوق قوران،

دوشگون کوراوغلو منم، من.
قوچ کوراوغلو گؤرونمز شن،



ائیوازین دان آیری دوشن،
قوربت ائلده باغری بیشن

دوشگون کوراوغلو منم، من.
پادشاه کوروغلونو تانیدی. اما باخدی کی، دای نئجه دئیرلر، او

دؤورانی کئچیب. او کوراوغلودان بیر اثر قالماییب. دئدی:
- کوراوغلو، من ایران پادشاهییام، سن کوراوغلو. بیز همیشه بیربیریمیزه
دوشمن اولموشوق. اما ایندی روزیگار ائله گتیریب کی، سن اؤزون اؤز
آیاغینل منه قوناق گلمیسن. اؤزو ده کی منه بئله بؤیوک بیر یاخشی لیق

ائلمیسن. من دای بو گون دن آرامیزداکی دوشمنچی لیگی یئره قویورام. گل
قال منیم یانیمدا.

کوراوغلو دئدی:
- یوخ، من سنین یانیندا قال بیلمرم. یاخشی سی بودو کی، سن ایزین

وئر، بیز چیخاق گئدک.
پادشاه دئدی:

کوراوغلو، قوجالمیسان. داها کوروغلولوق ائله ین دئییلسن. یاشین
کئچیب، گونون اؤتوب. قال منیم یانیمدا، منه تدبیرچی، مسلهتچی اول!

کوراوغلو قبول ائلمه دی. پادشاه گؤردو اولمایاساق، ایزین وئردی. سونرا
دا امر ائله دی هره سینه بیر آت وئریب، یول سالسین لر.

ایندی کوراوغلو گئتمکده اولسون، سن ائشیت پادشاه دان. کوروغلوگیل
گئدن دن سونرا پادشاهین اوریینه وس-وسه دوشدو. فیکیرلشدی کی: «ئی دیلیقافیل،

من گرک اونو بوراخمایایدیم. هر نه قدر دئسن، قورد اوغلو
قورد اولر. علیمه دوشموشکن اونون تدبیرینی ائلییدیم».

بونو فیکیرلشیب، پادشاه قوشون بؤیوک لرین دن بیرینه حؤکم ائله دی کی،
بیر نئچه نفر ده آدام گؤتوروب بیر کسه یول دان کوراوغلونون قاباغینی

کسسین. اؤزونو اؤلدوروب، آروادینی دا گتیرسین. قوشون بؤیوگو بیر نئچه آدام
گؤتوردو. کسه یول ایله گلیب بیر دار گدیکده پوسقو قوردو. ایندی بون لر

بورادا دوروب گؤزلمگده اولسون لر، سنه کیم دن دئییم، کوراوغلو ایله
نیگاردان.

کوراوغلو ایله نیگار اؤزلری ده ایشدن بیخبر گلیردی لر. گلیب هامان
گدییه چاتاندا بیر ده باخدی لر کی، بیر نئچه یئردن اوست لرینه توفنگ لوله لری

اوزاندی. قوشون بؤیوگو داشین دالین دان قیشقیردی کی:
- دایانین!

کوراوغلو دینمزسه آتی ساخلدی. نیگار دا دایاندی. قوشون بؤیوگو
قیشقیردی:



- آتدان دوشون!
کوراوغلو کیریمیشسه آشیریلیب آتدان دوشدو. سونرا دا کؤمک ائله ییب

نیگاری دوشورتدو. قوشون بؤیوگو یئنه ده داشین دالین دان قیشقیردی:
- هر نه یار-یاراغین وارسا، تؤک یئره!

کوراوغلو دئدی:
- هئچ بیر یاراغیم-زادیم یوخدو. بیرجه دنه سازیم وار.

قوشون بؤیوگو ایشی بئله گؤرنده آرخایین اولدو. داشین دالین دان چیخیب
گلدی. حؤکم ائله دی آدام لرینا کی:

- باغلیین اونون قول لرینی!

آدام لردان بیر-ایکی سی یوگوردولر کوراوغلونون اوستونه. کوراوغلو هئچ
بیر سؤز دئمه دی. کیریمیشسه دایاندی. باشلدی لر کوراوغلونون قول لرینی
باغلماغا. نیگار مات-مات باخیردی کوراوغلونون اوزونه کی، گؤره سن بو

نیه بئله ائلییر. کوراوغلو نیگارا باخیب دئدی:
- اینسیمه، نیگار خانیم! قوی باغلسین لر. دای بیزیم دؤورانیمیز

قورتاردی. ایندی اونلرین دؤورانیدی. گؤرورسنمی؟ بون لرین دا اللرینده هامان
او توفنگ دن وار. ایندی گرک لچین لر، ترلن لر سارلرا باش ایه. بو گون دن

بئله دونیا نامرد دونیاسیدی.
کوراوغلونون قول لرینی باغلییب قورتاردی لر. اوندان قوشون بؤیوگو اؤز

آدام لرینی ایکی یئره بؤلدو. بیر دسته سینه حؤکم ائله دی کی، کوروغلونو گؤتوروب
دره یه طرف آپارسین لر. بیر دسته سینه ده حؤکم ائله دی کی، نیگاری آتا میندیریب

شهره گؤتورسون لر. کوراوغلو باخدی کی، نیگاری اوندان آییرماق ایستییرلر.
بونا اوریی تاب گتیرمه دی. بیر اؤزونه باخدی، بیر باغلنمیش قول لرینا باخدی،

بیر آلگؤز نیگارا باخدی، بیر ده اطرافیندا توفنگ لی آدام لرا باخدی، دئدی:
اوسا داغین اوساسییام،

اسکیک اولماز قاریم منیم.
نر پئشنگین قوجاسییام،

کاروان سورمک کاریم منیم.
قوچ یاراندیم ازل باش دان،

وورسام، سیدام کئچر داش دان،
هله قووغا دان، ساواش دان
قالمامیش قول لریم منیم.

هانی ائیواز بوردا اسه،
بیرقیلینجا قیرخ باش کسه،
او دؤورانیم دؤنوب ترسه،



قار تؤکور باهاریم منیم.

هانی احمد شئشپر آتا،
دمیرچیوغ لو گوشتو توتا،

بو گونومده گلیب چاتا
تارلن دلی لریم منیم.

قوچ کوراوغلو باده ایچه،
باش لری پئنسر تک بیچه،

اینسافدیرمی اله کئچه
آلگؤز نیگاریم منیم؟

سؤز تامام اولدو. نیگار اؤزونو آتدی کوراوغلونون یانینا. کوراوغلو
اوزونو قوشون بؤیوگونه توتوب دئدی:

- سیز گلین اونو من دن آییرمایین! آپاریرسیز، ایکیمیزی ده بیر آپارین،
بوراخیرسیز بیر بوراخین!

قوشون بؤیوگو دئدی:
- اولماز!

کوراوغلو دئدی:
سیز ائله-بیلمیین کی، من آسیزم، یاینکی قورخورام. یوخ. من

اؤزومه سؤز وئرمیشم کی، بون دان سونرا قان تؤکمییم. اؤمرومون آخیر
گون لرینی بئله کئچیرم. آنساق سیز گلین منی وادار ائلمیین کی، من اؤز

اهدیمه خیلف چیخام.
قوشون بؤیوگو دئدی:

- اولماز. بیزه حؤکم بئله دی کی، سنی اؤلدورک، اونو آپا راق.
کوراوغلو دئدی:

- یاخشی، بو کیمین حؤکمودو؟ اونو هارایا آپاریرسینیز؟
قوشون بؤیوگو دئدی:

- بو، قیبلئیی-عالم پادشاهین حؤکمودو. قیبلئیی-عالم اؤزو بیزی
گؤندریب کی، سنی توتوب اؤلدورک، سونرا دا زننینی آپاریب اونا چاتدی راق.

کوراوغلو پادشاهین بو نامردلیگینی ائشی دنده ائله بیر ن`ره چکدی کی،
داغ لر، داش لر لرزه یه گلدی. دئدی:

آی هزرات، آی ساماات،
اورک زرد اولدو، زرد اولدو!..

گئنه نامردین سؤزلری



سانا درد اولدو، درد اولدو!
دوستومو آتدیم دامانا،

رقیبی گلسین یامانا،
کور اولسون بئله زامانا،

نامرد مرد اولدو، مرد اولدو!
کوراوغلویام، داد، هازارام،

آدیم دفتره یازارام،
نه قدر سفیل گزرم،

آدیم قورد اولدو، قورد اولدو!
اوندان بیر گوس وئردی، کن دیر قیریق-قیریق اولوب یئره تؤکولدو. پادشاهین

آدام لری اؤزلرینی ائله ایتیردی لر کی، بیلمه دی لر توفنگین لوله سینی اونا طرف
توتسون لر، یا دیبچیینی. وفا لی نیگار ایشی بئله گؤرنده پالتاری نین آلتین دان

میسریقیلینجی چیخاردیب کوراوغلویا وئردی. کوراوغلو بایاق ها کسدی پادشاه
آدام لری نین باشی نین اوستونو. بیر سو ایچیم ساعتدا هامی سینی شیل-کوت ائله ییب یئره

تؤکدو. اوندان آتی میندی. نیگاری ترکینه آلیب بیرباش چنلیبئله طرف اوز
قویدو.

بو ایشین اوستون دن بیر نئچه مدت کئچدی. خبر گلیب پادشاها چاتدی
کی، بس کوراوغلو آدام لری نین هامی سینی قیریب، اؤزو ده تزه دن چنلیبئله

دؤنوب. پادشاه باخدی کی، اویونو باختالییب، باشلدی قورخماغا کی، ایندی
کوراوغلو تزه دن باشینا آدام ییغسا، دای اؤهده سین دن گلمک اولمایاساق.

تئز آدام گؤندریب وزیر-وکی لی، قوشون بؤیوک لرینی چاغیردی یانینا. دئ
مصلحت، مشورت باشلندی. چوخ گؤتور-قوی دان سونرا بئله تدبیر

تؤکدولر کی، هله نه قدر کوراوغلو باشینا آدام سم ائلمه ییب، قوشون
گؤتوروب اوستونه گئتسین لر. بلی، باشلدی لر قوشون ییغیب، حاضرلیق گؤرمه یه.

ایندی بون لر بورادا حاضرلیقدا اولسون لر، سنه کیم دن خبر وئریم، آشیق
سونون دان.

آشیق سونون ائشیتدی کی، پادشاه قوشون-لشکر هازیرلییر کوراوغلونون
اوستونه گئتمه یه. دای واخت ایتیرمه ییب چکدی چاریغین دابانینی، بیرباش

چنلیبئل دئییب یول دوشدو. گوندوزو گئسه یه قاتدی، گئسنی گوندوزه قاتدی،
گون لرین بیرینده بیر آخشام اوستو گلیب چنلیبئله چاتدی. آشیق سونون
چنلیبئله چاتاندا کوراوغلو نیگار خانیمل یئنه ده آغ قایادا اوتورموشدو.

آشیق سونونو گؤرسک، دیک قالخدی آیاغا. ایکی وفا لی دوست قوجاقلشدی لر. دئ
خوش-بئش، اون بئش دن سونرا کوراوغلو سوروشدو:

- نه وار؟ نه یاخشی کؤهنه دوستو یاد ائلمیسن؟



آشیق سونون سازی چینین دن آشیریب باسدی باغرینا، دئدی:
سنه دئییم قوچ کوراوغلو،

دوشمان لر گلسک اولدو.
سونون اولر، پوچ کوراوغلو،

دوشمان لر گولسک اولدو.
دالدالما سن سسینی،

دوشمانل کسمه بسینی،
کئچمیش کؤهنه قیساسینی
دوشمان لر آلساق اولدو.

سونونام، دیل دن دوشموشم،
بولبولم، گول دن دوشموشم،

قوجالیب الدن دوشموشم،

دوشمان لر گلسک اولدو.
سؤز تاماما یئتدی. کوراوغلو دئدی:

- آشیق سونون، بیر عمل لی-باش لی دانیش گؤروم، نه دئییرسن؟
آشیق سونون سازل دئدیگی کیمی، سؤزله ده اهوالتی اونا دانیشدی.

کوراوغلو گئتدی فیکره. نیگار دئدی:
- کوراوغلو، فیکیرلشمک واختی دئییل. دئ گؤرک، نه دئییرسن.

کوراوغلو اوزون آشیق سونونا توتوب دئدی:
سنه دئییم، آشیق سونون،

چاغیر گلسین خان ائیوازی!
تار ائلییم دوشمان گونون.

چاغیر گلسین خان ائیوازی!
نامردلیگی بیلدیررلر،

یادی بیزه گولدوررلر،
تک-تک سالیب اؤلدوررلر،

چاغیر گلسین خان ائیوازی!
کوراوغلو چکمز هاشا لر،

چتیندی قول لر بوشا لر،
یئریشیر اوغراش پاشا لر،

چاغیر گلسین خان ائیوازی!
سؤز آخیرا یئتدی. آشیق سونون دوردو آیاغا، دئدی:

- کوراوغلو، واختی ایتیرمه یه دیمز. من گئدیم، اوشاق لری تاپیم.
کوراوغلو ایزین وئردی. آشیق، او نئجه دئیرلر، هئچ سولوغون درممیش



تزه دن قاییدیب یول دوشدو.

ایندی کوراوغلو ایله نیگار چنلیبئلده قالماقدا اولسون لر، گؤرک آشیق
سونون نه ائله دی.

آشیق سونون چوخ گزدی، چوخ دولندی، اما ائیوازی تاپا بیلمه دی.
داغ لر آشدی، دره لر کئچدی، گون لرین بیرینده بیر بیچنکده دمیرچیوغلونا
راست گلدی. باخدی کی، دمیرچیوغ لو علینده یابا اوت ییغیر. آشیق سونون

دمیرچیوغلونو گؤرسک، آلدی سازی، گؤرک نه دئدی:
دمیرچیوغ لو، سنه دئییم.

چنلیبئله دوشمان گلیر.
پولد قالخان، دمیر گئییم

چنلیبئله دوشمان گلیر.
بو سینمی غم آلیبدی،

شاد قلبیمه درد سالیبدی،
کوراوغلو یالقیز قالیبدی،

چنلیبئله دوشمان گلیر.
چنلیبئلده یوخ صحبت، ساز،

چیرپینیر گؤل لرینده قاز،
هانی حسن، هانی ائیواز؟

چنلیبئله دوشمان گلیر.
سانانماز یوزلر، اللی لر،

دوشمانا دئمه بلی لر،
گؤرونمور ایگید دلی لر،

چنلیبئله دوشمان گلیر.
یولدادی کوراوغلو گؤزو،

قلبینده قوچاق لیق کؤزو

آشیق سونون بودو سؤزو،
چنلیبئله دوشمان گلیر.

آشیق سونون سازل دئدیگی کیمی، سؤزله ده اهوالتی دمیرچیوغ لویا
دانیشدی. دمیرچیوغ لو دئدی:

- من ائیوازین یئرینی بیلیرم، گئدک، تاپاق.
دمیرچیوغ لو گئسه-گوندوز چؤلده، باییردا اولدوغون دان، اوز-گؤزونو

توک باسمیشدی. اورا دان دوروب بیرباش گلدی دللیین یانینا. دئدی:



- اوستا، سفریم وار، گئده جه یم، تئز منیم اوزومو قیرخ!
اوستا باخدی کی، دمیرچیوغ لونون اوزونو توک ائله باسیب کی، قیرخماق

اوزون ایشدی. اودو کی، بیر تهر باشین دان ائلمک ایسته دی. دئدی:
- بو ساعت قیرخا بیلمرم. اولگوسوم کورلنیب، گرک ایتیله دم.

اوستانین ساوابیندا آلدی دمیرچیوغ لو، دئدی:
سنه دئییم، اوستا باشی،

قاضی دیبین دن، دیبین دن!
اولماگیلن ایشده ناشی،

قاضی دیبین دن، دیبین دن!
دوشمن لر گیریب قصدینه،

گلیر کوراوغلو اوستونه،
دیرم سنین شستینه،

قاضی دیبین دن، دیبین دن!
سننن حسابی چکرم،

گؤزون دن قان یاش تؤکرم،
الیف قددینی بوکرم،

قاضی دیبین دن، دیبین دن!

دمیرچیوغ لو بیلی سی،
اولرسان ائللر گولونسو،

سنه ائندیررمقیلینجی،
قاضی دیبین دن، دیبین دن!

آخیرینسی خاننی دمیرچیوغ لو ائله دئدی کی، اوستا گؤردو اگر او یان-بو
یان ائله سه، باشی بده نین دن آیریلساق. دینمز-سؤیلمز اولگوسو گؤتوروب

باشلدی قیرخماغا. ائله کی قیرخیب قورتاردی، دمیرچیوغ لو چیخاردیب اونون
حاقینی وئردی، اوندان آشیق سونونو دا گؤتوروب دوشدو یول. نه قدر

گئتدی لر بیلمیرم، نه قدر گئتمه دی لر بیلمیرم، آخیردا گلیب ائیوازی
تاپدی لر. ائیواز آشیق سونون ایله دمیرچیوغلونو گؤرسک، آلدی سازی، دئدی:

داغ لر باشی چنلیبئل دن،
دئیین گؤروم نه خبر وار؟

باشی قارلی بیزیم ائلدن،
دئیین گؤروم، نه خبر وار؟

قیرات، عرب آت دورورمو؟
کوراوغلو دؤوران قورورمو؟

پاشا لر بوینو وورورمو؟



دئیین گؤروم، نه خبر وار؟
ائیواز قولون گرمک ایستر،

تر ساواشا گیرمک ایستر،
کوروغلونو گؤرمک ایستر.
دئیین گؤروم، نه خبر وار؟

ائیواز سؤزو تامام ائلسک، آشیق سونون آلدی اونون ساوابیندا، دئدی:

چن لی دن خبر گتیردیم،
قارداش، دور گئدک، دور گئدک!..

موشکول متلبی بیتیردیم،
قارداش، دور گئدک، دور گئدک!.

کوراوغلو اوخویوب-یازیر،
یالنیز قالیب جاندان بئزیر،
هارای سالیب سنی گزیر،

قارداش، دور گئدک، دور گئدک!
آشیق سونون قدرین بیلیر،

سنی گؤروب اوزو گولور،
چنلیبئله دوشمن گلیر،

قارداش، دور گئدک، دور گئدک!..
آشیق سونون سازل دئدیگی کیمی، سؤزله ده اهوالتی ائیوازا دانیشدی.

سونرا دا دئدی کی:
- کوراوغلو دئییردی هارادا اولسا اؤزونو منه یئتیرسین.

ائیواز دئدی:
- یاخشی. من گئتدیم. اما سیز اوشاق لرین دالینسا گئدین!

ائیواز آتا مینیب چنلیبئله طرف، آشیق سونونل دمیرچیوغ لو دا دلی
هسه نین دالینسا یول دوشدولر. ائیواز دورماییب، دینسلمه ییب، چنلیبئله

گئتمکده اولسون. دمیرچیوغ لو ایله آشیق سونون آختاریب، آختاریب آخیردا دلی
حسنی تاپدی لر.

آشیق سونون باخدی کی، دلی حسن ائله قوجالیب، ائله قوجالیب، لپ الدن
دوشوب. دلی هسه نین بئله قوجالماغی آشیق سونونا یامان اثر ائله دی. آلدی

سازی، دئدی:
خوتکارلر اوستونه آتلی گئدنده؟

دوشمان گؤرن آچیق گؤزون نئسولدو؟



اوغراش پاشا لرل داوا ائدنده
نره چکن اوسا سسین نئسولدو؟

چنلیبئلده آغیر مسلیس لر قوران،
عرب آت اوستونده مردانه دوران،

میسریقیلینج چکیب، بویون لر ووران،
سوروشمورسان، خان ائیوازین نئسولدو؟

آشیق سونون بو سیرلری بیلنده،
دوشمان لری آغل داندا، گولنده،

هردن قزبلنیب قئیزه گلنده،
قاباقدا بوز دوران اوزون نئسولدو؟

دوزدو، دلی حسن قوجالمیشدی، اما کی، او نئجه دئیرلر آسلنین نه
قوجاسی، نه ساوانی؟ دلی حسن یئنه ده ائله هامان دلی حسن ایدی. سازی آشیق

سونونون علین دن آلیب دئدی:
یاغی دوشمان لرا قووغا آسماغا

هله وار قولومدا قوتیم منیم.
قوشون گلیب چنلیبئله کئچمه یه
قبول ائتمز ناموس، قئیرتیم منیم.

گورزوم ایشله ینده داغ لری قیرار،
قورخوسون دان تاپماز دوشمان لر قرار.

پاشانین، خوتکارین باغرینی یارار
آس آسلن یئریشیم، هئیبتیم منیم.

من دلی حسنم، ار هاواداری،

هئچ یاددان چیخارمی دوستلوق ایلقاری؟
ووروشما زامانی، داوا بازاری،

اولماز هئچ اینسافیم، موروتیم منیم.
دلی هسه نین سؤزلرینه آشیق سونون دا، دمیرچیوغ لو دا چوخ

سئویندی لر. اوچو ده آتلنیب داغ لرا، داش لرا، کندلره، اوبا لرا های سالدی لر.
بیر نئجه گونون ایچینده بوتون دلی لری ییغیب چنلیبئله طرف یول دوشدولر.

دلی لر گئتمکده اولسون لر، ایندی ائشیت کوراوغلودان. کوراوغلو آشیق
سونونو ائیواهین دالینسا گؤندرن دن سونرا بیر گون گؤزله دی، ایکی گون

گؤزله دی، گلن اولمادی. اوچونسو گون سحر تئزدن ایدی، کوراوغلو یئنه ده
اوتورموشدو آغ قایادا، یول لرا باخیردی. نیگار باخدی کی، کوراوغلو چوخ

قمگیندی. دوروب یاواشسا گلدی، اوتوردو اونون یانیندا. کوراوغلو دؤنوب بیر
نیگارا باخدی، اوندان سازی چینین دن آشیردی، دئدی:



قاری دوشمن گوس گتیردی،
قوجالدیم، نیگار، قوجالدیم.

منزیلیم باشا یئتیردی،
قوجالدیم، نیگار، قوجالدیم.

موخننتین اولماز ذاتی،
مردین پولد اولر قاتی.
ایتیردیم قیرات، دوراتی،

قوجالدیم، نیگار، قوجالدیم.
کوراوغلو قورخماز یاغی دان،

باده ایچیبدی ساغی دان،
هانی ائیواز، توپداغی دان؟

قوجالدیم، نیگار، قوجالدیم.

نیگار ائله آغزینی آچیردی کوراوغلویا اورک-دیرک وئرسین، بیر ده باخدی لر
کی، بودو، یولدا توز دومانا قاریشدی، دومان توزا. بئله باخاندا گؤردولر

ائیواز یاتیب آتین بوینونا، ائله گلیر، ائله گلیر کی، ائله بیل بیر اوخدو، یایین دان
چیخیب اوچور. کوراوغلو دا، نیگار دا دیک قالخدی لر آیاغا. ائیواز گلیب چاتدی.
آتدان آشیریلیب قاباقسا نیگارل، سونرا دا کوراوغلو ایله گؤروشدو. کئف-حال دان

سونرا باشلدی لر صحبته. کوراوغلو اهوالتی ائیوازا دانیشدی. ائیواز دا
دلی لرین خبرینی اونا وئردی. اوندان کوراوغلو ائیوازی گؤندردی کی، گئدیب

قیراتی تاپیب گتیرسین. ائیواز دوردو، بیر کمند ده گؤتوروب یاغی قوروغونا
طرف گئتدی. ائیواز ائله تزه سه گئتمیشدی بیر ده باخدی لر کی، دلی حسن،

دمیرچیوغ لو، آشیق سونون، دال لرینسا دا بوتون دلی لر بودو گلیرلر.
کوراوغلو وفا لی دوست لرینی گؤرسک اوریی آتلندی. قلبی سوشدو. سازی دؤشونه

باسیب گؤرک دلی لره نئجه خوشگلدین ائله دی.
گئنه اؤمور تزه لندی،

خوش گلدینیز، دلی لریم!.. .
قورتاردیم هیسران دان، غم دن،

خوش گلدینیز، دلی لریم!..
دوشون، بوردا مئهمان قالق
خوتکارلرا قیرغین سالق،

پاشا لردان قیساس آلق،
خوش گلدینیز، دلی لریم!..

بیر شور سالق بو ساهانا،
میدان بویانسین آل قانا،



سفر ائیلیک هر یانا،
خوش گلدینیز، دلی لریم!..

آسلن تک بره ده یاتاق،

دوشمان لرا شئشپر آتاق،
پاشا لری دیری توتاق،

خوش گلدینیز، دلی لریم!..
زیمیستانیم دؤندو یازا،

قولق وئرین سؤزه، سازا،
کوراوغلو یئتدی مورازا،

خوش گلدینیز، دلی لریم!..
دری لر آتلردان تؤکولدولر. هامی نیگارل، کوراوغلو ایله گؤروشدو. ائله

بو دمده بیر کیشنمه سسی گلدی. بئله باخاندا گؤردولر قیرات ائله گلیر،
ائله گلیم لئی کیمی، اوستونده ده ائیواز. هامی دؤندو، آت چنلیبئ لی بیر دفعه

دؤرد دولنیب هرلندی، سونرا قیزیلقوش کیمی سوزوب دوز کوراوغلونون
قاباغیندا دایاندی. ائله کیشنه دی، ائله کیشنه دی کی، داغ لر، داش لر لرزه یه

گلدی. کوراوغلو سازی باسدی دؤشونه، دئدی:
بودو، گلدی هاواداریم،

دور باشینا دولن کؤنول!..
زیمیستاندا دؤور ائلردین،
یاز-باهارا بویان کؤنول!..

قیراتیما نال دوزدوررم،
پاشا لر باغرین ازدیررم،

مئی لر، ساقی لر گزدیررم،
باش لر تزه دؤوران کؤنول!..

کوراوغلویام، مرد-مردانا،
چاغیررام، گیررم میدانا،
قیلینج وورارام دوشمانا،

خوتکار تاخت دان سالن کؤنول!..
دلی لر چنلیبئلده قالسین لر. ایندی سنه کیم دن دئییم، پادشاه دان.

ائله کی تداروک گؤرولدو، قوشون حاضرلندی، پادشاه آلی خان ایله مئهدی
خانی دا چاغیریب، قوشونا بؤیوک ائله دی، یول سالدی. گلهاگل، گلهاگل، قوشون

گلیب چاتدی چنلیبئلین هندورینه. کئشیکچی لر گلیب قوشونون گلمیینی



کوراوغلویا خبر وئردی لر. کوراوغلو دستباشی لرا های ووردو کی، دلی لری
ییغسین لر. ائله کی هامی ییغیلدی، کوراوغلو سازی گؤتوردو، دئدی:

یاراقلنین، دلی لریم،
یاغی لر میدانا گلیر،

موخننت لر قوشون چکیب،
اوز توتوب بو یانا گلیر.

سؤزلریمده یوخدو یالن،
دوشمان لرا سالق تالن،

میسریقیلینج قیلسین سؤولن،
بویانماغا قانا گلیر.

اولون سف-سف، دسته-دسته،
یئریک دوشمانین اوسته،

یاغی دوشمان دولوب قصده،
تولکولر آسلنا گلیر.

ایگید اولن ائتمز خاتا،
قوچ گرک پوسقودا یاتا،

خان ائیواز، مین عرب آتا،
بل لی احمد فرمانا گلیر.

پلنگ تک اوودان کوسمه یه،
دوشمان لر اوسته اسمه یه،

یاغی لر باشی کسمه یه
کوراوغلو مردانا گلیر.

سؤز تامام اولدو. کوراوغلو سازی وئردی نیگار خانیما، میسریقیلینجی
گؤتوروب باغلدی بئلینه. دلی مئهتر او ساعت قیراتی چکدی کوراوغلونون
برابرینه. کوراوغلو آتی میندی، میسریقیلینجی چکدی، سونرا اوزونو دلی لره

توتوب دئدی:
دلی لریم، بو گون داوا گونولو،

آتلنین، یارا دان بیزه یار اولسون!
مرد ایگیدلر یاراسین دان بل لیدی،

نامردلری قوی تر باسسین، خار اولسون!
روستمی-زال کیمی ن`ره لر چکن،
میداندا مرد ایگید باغرینی سؤکن،

میسریقیلینج ووروب، قیزیل قان تؤکن،
اسیرگمه، وور اللرین وار اولسون!



منم دئین کس لر چیخسین میدانا،
دولنسین میدانی مردی-مردانا،

اوتانسین نامردی بسله ین آنا،
گؤروم، اونون ایشی آهو زار اولسون!

نوش ائدین بادنی، آلین ساغی دان،
چکینمیین هرامی دن، یاغی دان،

سف لر پوزان، اوردولری داغی دان،
ایریقیلینج قیلفیندا مار اولسون!

کوراوغلو مردلیگی قال دونیادا،
ایگید گرک باشدا سئودا قاینادا،

داوا گونو سر میداندا اوینادا،
مئیداننان قاچانا ناموس، آر اولسون!

او طرف دن ده خان لرین قوشونو گلیب چاتدی. کوراوغلو بیر دلی لره
باخدی، بیر دوشمن قوشونونا باخدی، ائله بیر ن`ره چکدی کی، گؤیده گئدن

قوش لر قاناد ساخلدی لر. اوزون ائیوازا توتوب دئدی:
قوشون چکیب گلدی یاغی،

دوشمان لری سئچ، ائیوازیم!..
داغ اوستون دن چکک داغی،

تئز هوجوما کئچ، ائیوازیم!..
دلی کؤنول آلماز اؤیوت،

قوجا بدن، اولما مئییت!
میسریقیلینج کمتر ایگید،

آل دوشمانی بیچ، ائیوازیم!..
قیراتین نالی سؤکولمز،

کوراوغلو بئلی بوکولمز،
ایگید اؤلوم دن چکیلمز،

یاغی قانی ایچ، ائیوازیم!..
کوراوغلو سؤزون تامام ائله ییب اؤزون ووردو قوشونا. دلی لر هر

طرف دن تؤکولدولر. اوستاد دئییر او گون چنلیبئلده بیر داوا اولدو، بیر داوا
اولدو کی، هله روزیگارین گؤزو بئله داوا گؤرممیشدی. چنلیبئلین داش لری

دوشمن قانینا بویانیب قیپ-قیرمیزی لله یه دؤندو.

اوراسینی دئییم کی، خان لر هیله ائلمیشدی لر. قصدا� قوشونون یاری سینی



میدانا بوراخیب، یاری سینی پوسقودا ساخلمیشدی لر کی، دلی لرین گوجونو بیلیب
سونرا بوراخسین لر. ایندی ایشی بئله گؤرنده حؤکم وئردی لر کی، قوشون

پوسقودان چیخسین. اؤزو ده دوز اورتایا ووروب کوراوغلونون اؤزونو هالقام`
رکه ائله سین. بلی، قوشون پوسقودان چیخدی. اما کوراوغلو دا ایشینی
مؤهکم توتموشدو. دلی حسنی اؤز دسته سی ایله پوسقودا قویموشدو.

ایندی ایشی بئله گؤرنده، اوزون ائیوازا توتوب دئدی:
چاغیر دلی حسن گلسین!

آغیر زربه بو گون چالسین!
اؤلن اؤلسون، قالن قالسین،
مرد ایگیدلر م`لوم اولسون!

قاباغا سالما ناشینی،
ووردورار اؤز یولداشینی،

گزدیرسم نامرد باشینی،
خینا منیم قانیم اولسون!

سیز اینانین گؤهرکانا!
هره نیز دؤنون آسلنا!

باسیلمایین بد دوشمانا،
قویون اؤلن منیم اولسون!
کوراوغلویام، من امیرای،

وارسا چیخارت میدانا تای،
داوادا دیلیم بیلمز رای،

ازراییل بیر یانین اولسون!
نیگار خانیم دلی لره باخدی، کوراوغلویا باخدی، دوشمنه باخدی.

ائله بو دمده کوراوغلو دا اؤزونو اونلرا یئتیردی. باخدی کی، شادلیق دان
نیگار خانیمین گؤزلری ائله دولوب، ائله دولوب کی، ائله بیل باهار بولودودو. ائله

هایا بنددی کی، آبی-نئیسان کیمی سوزولوب تؤکولسون. نیگار قیراتین سسینه
دؤندو، کوروغلونو گؤردو. ائله بیرجه بونو دئیه بیلدی کی:

 کوراوغلو!..جان- 
نیگارین سؤزون دن کوراوغلونون اوریی آتلندی، قلبی تئل-تئل اولدو. بیر

دلی ن`ره چکیب دئدی:
مرد دایانار، نامرد قاچار،

میدان گومبور-گومبورلنی...
دلی لریم میدان آچار،

دوشمان گومبور-گومبورلنی...



قوچ ایگید بیغین بوراندا.
چکیب یای-اوخون قوراندا،

شئشپر قال خانا ووراندا
قالخان گومبور-گومبورلنی...

توپ آچی لر قالسین دان،
حاق ساخلسین بالسین دان

کوراوغلونون نالسین دان
هر یان گومبور-گومبورلنی.

دلی لر دوشمنه ائله بیر وای وئردی لر کی، بیر نفر ده اولسون پادشاه
قوشونون دان سالمات قورتاریب قاییدا بیلمه دی. ائله کی داوا قورتاردی، دلی لر

هامی سی گلدی، کوراوغلو آتین باشینی چئویردی کی، چنلیبئله قالخسین. آشیق سونون
ال آتیب یاپیشدی قیراتین یویه نین دن. کوراوغلو دایاندی. دلی لر ده دایاندی لر.

آشیق سونون سؤزه باشلدی. دئدی:

- کوراوغلو، بو نئچه واخت ایدی کی، دلی لری باشین دان داغیتمیشدین.
کوراوغلولوغو یئره قویموشدون. دئ گؤروم، ایندی نه فیکیرده سن؟ گئنه ده تک

قالماق ایستییرسن، یا دلی لری یانیندا ساخلییرسان؟
کوراوغلو دئدی:

- یوخ، آشیق سونون. دوزدو، من کوروغلولوق دان ال چکمیشدیم.
اما باخیرام کی، بو اولن ایش دئییل. نه قدر کی، خوتکارلر، پادشاه لر،

پاشا لر، خان لر بو نامرد دونیادا آغا لیق ائلییرلر، من کوراوغلولوغو
یئری قویا بیلمه یه جه یم.

اوندان اوزون دلی لره توتدو، دئدی:
- نه قدر کی، اونلر وار، بیز ده واریق!..

کوراوغلودان بو سؤزو ائشی دنده بوتون دلی لر ن`ره چکدی لر. آتلر
کیشنه دی، قیلینس لر اوینادی. قیرات ایکی دال آیاغی نین اوسته قالخیب قیزمیش پلنگ

کیمی ائله بیر شئیهه چکدی کی، داغ-داش تیتره دی. آشیق سونون اوچتئل لی سازی
باغرینا باسدی. هامی بیر یئرده تزه دن چنلیبئله قالخماغا باشلدی لر. 


