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FOLKLOR F0DAİSİ
Azerbaycan xalqi hemişe bedii sözün qodrmi bilmiş, uzun ösrlor

boyu yaratdığı zongin ve rengareng folklor irsini zaman-zaman şifahi
şekilde ya şatmışdır. Müdrik a ğsaqqallar düzüb-qoşulan her eseri özle-
rinin esas terbiye vasitesine çevirib bir örnek kimi yeni nesillere
ölürmüşler. Çünki Azerbaycan türklerinin keçdiyi uzun tarixi yolda ele
hadise yoxdur ki, ona bedii sözün qüdreti ile güzgü tutulmasın. Ulula -
rımız sinaqdan çıxan inançları, görüb-götürmokle a çılan sirleri, insan
oxlaqimn hümanizme köklenen normalarmı sabit adet-enene halında
formala şdırıb meişetlerine daxil etmekle yer üzerinde öz mexsusi yer-
lerini müeyyenleşdirmiş, düneni, bu günü ve geleceyi arasında ele bir
möhteşem körpü salmışlar ki, oradan keçenler ancaq saflığın, düzgün-
lüyiin, merdliyin, kişiliyin, qeyretin, sevginin ab-hevasım udurlar. Qu-
rub-yaratma ğı çapıb-talamaqdan üstün tutan xalq düşünende de, işle-
yende de, dincelende de folklorla nefes almışdır. Onlar bayatını, na ğılı,
eposu, efsaneni, mahmları menevi qidasi bilib, letifelerle, oyun-
tama şalarla mezesini a çıb, müdrik atalar sözlerinin İşığında xeyir-şerini
yola verib, dilden çıxanlan qilmcdan keserli sanaraq belalara qarşı
mübarize apanblar. Ba şı min bir qada -belaya düşmüş el özünü dünyaya
söz ve musiqi serrafı kimi tamdıb. Düşmen hücumlarında evini, var-
dövletini itirse de, böyük söz servetini sinesinde ebedi qoruyub saxla-
mışdır. Bu servetin deyerini heç bir lel-cevahiratla deyerlendirmek
mümkün deyil. Ona göre de dede-babalarımızdan yadigar qalan şifahi
xalq yaradıcılığı nümunelerinin her birine böyük qayğı ile yana şmak,
olduğu kimi yazı yadda şına köçürülmesine, tebliğine, tercüme edilib
ba şqa xalqlar arasında geniş yayılmasına çalışmalıyıq. Ulu erenlerimi-
zin yadigar qoyduqlari xezinede dünyanın heç bir xalqinm düzeltme-
diyi, daha doğrusu, düzüb-qoşa bilmediyi incilerle rastla şırıq. İlk növ-
bede, homin servetin qorunmasina xalq özü çalışıb. Sinedofter adamlar
el arasında hemişe sayılıb-seçilmiş, hörmet-ehtiramla qarşılanmış, het-
ta bezilerine xüsusi statuslar da verilmişdir. Ayrıca bir eposun söyleyi-
cileri — «Koroğluxanlar» meclislere gelende böyükden kiçiyo hamı
aya ğa qalxmış, onlar öz yerlerini ba şda tutanadek alqışlanmışdılar. Be-
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leleri sade olduqlari qeder semimi, uzaqgoren, özgelerin derdine ya -
nan, ehtiyaclılarm yükünü öz çiyninde da şıyan idiler. Qopuza, saza ta -
pman ecdadlarımız ozanı, a şığı övliya ile bir tutmuş, ozan-a şıq kelamı-
nın ilahiyine inanmışlar.

Folklorumuzu ebedileşdirmek eşqiyle ya şayan insanlardan biri de
Lütveli Vahabovdur. Onunla dahi şairimiz Bextiyar Vahabzadenin tele-
fon elaqesinden sonra tanış oldum. Bextiyar müellim mene dedi: «Şe-
kiden bura bir a ğsaqqal gelib. Blind© bir qovluq var. Tanış-bilişden
eşitdiyi xalq yaradıcılığı nümunelerini bir yere cemleyib çap etdirmek
arzusundadır. Çox xeyirxah iş görmek isteyir. Bele adamları ancaq al-
qışlamaq lazımdır. Vaxt tapıb onun qeydlorini nezerden keçir, sistem-
leşdir. «Tehsil» neşriyyatınm emekda şları onu roğbetle qarşılayıblar».

Ba şına burma papaq qoymuş Lütveli dayı ile görüşüb xeyli sohbet
eledim. Öyrendim ki, o, peşekar folklorçu olmasa da , söylediyi nümu-
neler indiyedek bir neçe topluda işıq üzü görüb. Sinesinde gezdirdiyi
folklor incilerinin bir qismi hetta fedakar toplayıcısı Hikmet Bbdülho-
limovun teqdimatinda möteber «Azerbaycan folkloru antologiyası»
çoxcildliyinin «Şeki folkloru» kitabına da düşmüşdür.

Bvveller orta mektebde müellim vezifesinde çalışan Lütveli Va -
habovun 84 ya şı var. O, 1919-cu il dekabr ayının 19-da Şeki şeherinde
dünyaya göz a çıb. Atası baytar idi, hem de ticaretçi kimi fealiyyet gös-
terirdi. Anası ise evdar qadm idi. Lütveli Vahabov Şeki pedaqoji mek-
tebini, Şeki îkiillik Müellimler İnstitutunu, Azerbaycan Dövlet Pedaqo-
ji İnstitutunun riyaziyyat fakültesini bitirib qırx ile yaxm orta mekteb-
lerde ders demişdir. O, teqa üde çıxandan sonra arıçılıq peşesine meyi
göstermişdir. Özünün dediyi kimi, bu peşe «adamı gümrahla şdırır, qu-
rub-yaratma ğa , ya şama ğa heveslendirir». On çox arının balının ve
sancmasımn müalice ehemiyyeti da şımasından yararlanan Lütveli dayı
imkan düşende topladığı tecrübeye esaslanıb xeste tanışlarına yardım
göstermiş, dava -dermansız otuza yaxin adamın ömrünü uzatmışdır.

Lütveli dayı, eyni zamanda qarm yırtığının (qrijja) cerrahiyye
emeliyyatı olmadan zerersizleşdirilmesi ve müalice üsulunu tapmış, bu
üsulla 40-dan çox adamı müalice etmişdir.

Lütveli dayının heyatım daha da menalı eden amillerden biri folk-
lora mara ğıdır. Uşaqlıqdan meydan tama şalarına , ilaxir çerşenbelerde
lceçirilen oyunlara heyranLiqla baxan, a şıqları, na ğılçıları hevesle din-

leyen, elinin, obasının adet-enenelerine ürekden ba ğlanan bu sade in-
san ahıl ya şına çatanda derk edir ki, gelecek nesli ancaq ulu babaları-
mızın folklor örnekleri ile düzgün terbiyelendirmek, milli ruhlu, doğru-
çu, mübariz insan kimi yetişdirmek mümkündür. Ona göre de ömrünün
qalan hissesini ya şlı nesilden — atasından, ya şadığı mehellenin a ğsaq-
qallarmdan, a ğbirçeklerden eşitdiyi bayatıları, atalar sözlerini, letifele-
ri, revayetleri ve na ğılları bacardığı şekilde yazı yadda şına köçürür.

Azerbaycan xalqi dünyanın en zengin folklor yaradıcılarmdan biri-
dir. El içerisinden çıxmış efe söz serraflarımız olub ki, onların sinesin-
de minlerle inci toplanmışdır. Onlar yeri gelende özleri de bedaheten
yaratmış, ya da improvize yolu ile bir çox klassik nümuneleri öz ya şa -
diqlari dövrün ab-havasma uyğunla şdırmışlar. Teessüfler olsun ki, bu
cür improzitorlar keçen yüzdüklerde rus ve Avropa ziyalılarının diqqe-
tini celb etse de, «Koroğluxanlar», «na ğılçılar» adıyla tarix sehifele-
rinde xatirlansa da , çox hallarda toplayıcıların kölgesinde itib-batmış-
lar. Oslinde folkloru sinesinde ya şadanlar unudulmamalı, heveslendiril-
melidirler, daha doğrusu, elelerine xüsusi xalq söz senetkarı statüsü ve-
rilmelidir. Bele edilseydi, indi «Koroğluxan»lıq da , «naqqalhq»
ğılçılıq da ya şadılardı, atadan oğula keçerdi, sinelerde torpa ğa qovuşan
çoxsaylı incilerimiz bir nesilden ba şqa nesle enenevi yolla ötürülerdi.
Ancaq xalq fehmle de olsa , öz içerisinde bu cür adamları yene de ye-
tişdirir. Lütveli dayı onlardan biridir. Ve Azerbaycanda yüzlerle onun
kimi folklor fedaileri var. Bezi folklorşünasların «inhisarıyla » rastla ş-
diqlarindan inamları qirilib, etibarları itse de ruhdan düşmürler.

Şeki Azorbaycanm en önemli folklor diyarlarından sayılır. İlk önce
letifeleri ile yadda qalsa da , bu qedim diyarda daha çox epik enenenin
na ğıl, qara na ğıl, efsane, revayet janrları, elece do lirik xalq mahnıları,
oyun-tama şalar, müxteüf şer şekilleri daim sakinlerin diqqet merkezin-
de durmuşdur. Lütveli dayının perakende şekilde şagird defterlerine
köçürdüyü eserler de janr etibarı ile çox rengarengdir. İnam ve etiqad-
lardan tutmuş bazar söylemelerine, uşaq deyimlerinedek her bedii for-
maya aid nümunelerle rastla şırıq. Maraqhdir ki, topludaki xalq yara -
dıcılığı incilerinin bir qismi cilalanmış, bitkin haldadır, bir qismi ise
hele xalqin yaradicihq emalatxanasinda yetkinleşme prosesini keçirir.
Bezileri hetta ehvalat, söyleme xarakterinden çıxıb revayet, yaxud na -
ğıl formasına keçmemiş, süjet elementleri daxili qanunauyğunluqla bir-

na -
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herbi marşım evin bütün uşaqlarma ezberletmişdi. 84 ya şlı Lütfeli dayı
na ğmeni hele de yadında saxlamışdır:

birine ba ğlanıb enenevi sabit strukturlar yoğurulmamışdır, kollektiv
yaradicihq işinin lap ba şlanğıc stadiyasındadır. Ona göre de xatire tesiri
ba ğışlayır. Lâkin Lütveli dayı geniş yayılmış meşhur süjetlerin do Şe-
kide şifahi nitqde gezib-dola şanlarını qeyde almışdır. Nümunelerdon
biri olduqca maraqhdir. Oslinde deduktiv üsulla ba ş vermiş cinayetin
a çılmasına hesr olunan «Ata vesiyyeti» na ğı lı cüzi ferqlerle XII yüzil-
likde Gencode ya şamış, Atabeyler sülalesinin veliehdlorinin terbiyeçi-
müellimi, böyük Nizaminin müasiri ve qelem dostu Bbu-Bekr Xosrov
el-Ustadm «Munisname» kitabında da var. Xalq yaradıcılığına bir çox
motivlerin klassik yazılı edebiyyatdan, xüsusile Nizami yaradıcılığın-
dan keçdiyi melumdur. Na ğılı Lütveli dayıya atası elli il qabaq danışıb.
Onda Azerbaycan ve dünya ictimaiyyeti «Munisname»nin mövcud-
luğundan xebersiz idi. Oserin yegane elyazma niisxosi 1920-ci ilde
Gencode bir azerbaycanlıdan satın alınıb «Min bir gece» adıyla Brita -
niya muzeyine aparılmış, orada 1980-ci illerin sonunadek yatıb qalmış,
evvel bir ingilis aliminin teqdimatiyla, bir neçe il sonra ise akademik
Z.Bünyadovun redaktesi ve prof. R.Olıyevin rusca tercümesi ile elm
alemine belli olmuşdur (Bax: A6y-EciKp ııöu Xocpoe an-Ycmad. Myrnıc-
ucme / nep . u np ımen. P.M.Ajıueea. — Bakı, Yazıçı, 1991, 584 s.). De-
meli, Şoki ziyalılarmın 1950-ci illerde «Munisname» eseri ile tanışlığı
qeyri-mümkün idi (Bger eserin ba şqa elyazmasmı tapıb oxumayiblar-
sa ). Bele chtimal etmek olar ki, na ğıl mehz selekiz yüz il evvel Azer-
baycanda yaranmış, 01-Ustad terefmden fars diline çevrilib yazı yadda -
şma alınmış, elece de el arasında şifahi şekilde bir nesilden diğerlerine
ötürülerek zemanemizedek gelib çatmışdır.

Lütveli dayı deyir ki, uşaqlar müxtelif, çoxsaylı oyunlar oynayırlar.
Uşaqlarm oynadığı oyunlar ilin fosillerine göre deyişir. Eyni zamanda
oyunlar onlarda dözümlülük, çeviklik ve s. kimi verdişler yaradır. Me-
selen: «Düledöymo», «Cızığagirmo» ve s. kimi oyunlar yaz girende;
«Aşıxqoz», «Qalaqurma», «Güleloıno» kimi oyunlar mehsul yığımı
ça ğlarına tesadüf edir. Teessüfler olsun ki, hemin oyunların tesviri,
oyun prosesinde oxunan neğmeleri vermir. Zehmetkeş ve aqil qocamn
o da yadında qalib ki, azerbaycanlılarla ermeniler arasındaki qanli
müharibede türk esgerlerinin qan qarda şlarma gösterdikleri kömek ke-
çen esrin otuzuncu illerinedek el arasında alqışlanmışdır. Atası bir türk

Ya şa , ya şa , çox ya şa ,
Mustafa Kamal pa şa !
Türkün esgeri
Dönmez geri.

Sa ğdan sola ,
Soldan sa ğa ...
Ya şa , ya şa , çox ya şa ,
Mustafa Kamal pa şa .
Marş, marş, ireli!
Türkün esgeri
Dönmez geri.

Respublikamızda Lütveli dayı kimi fedakar folklor bilicileri çox-
dur. O, ilk olaraq deyerli bir teşebbüs ortaya atmışdır. Elin servetinin
cüzi bir hissesini de olsa , itib-batma ğa qoymamışdır. Yeqin bilirem ki,
onun folklor örnekleri işıq üzü görenden sonra kitabı erseye getirenle-
rin hamisi savab iş tutduqlarmi anlayacaqlar ve bu qocaman ziyalmm
a çdığı çığırı bir daha ot-alaq basma ğa qoymayacaqlar.

Ömrün bir az da uzansın, Lütveli dayı, allahdan aldığın güc-qüv-
vetle yadda şmın donu tamam a çılsın, ata -babalarından eşitdiklerini ne-
ve-neticelerine danışasan, onlar da bele folklor örneklerinin sayını ar-
tırsınlar.

RAMAZAN QAFARLI,
filologiya elmleri namizadi, dosent
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İNANÇLAR, AYİNLOR VO OYUNLAR Qizil qaya içinden
Qirmizi gün çıxartdım.

8yer öy sahibi uşaxların qaba ğma çıxmır, ya da gec çıxırdısa onun
qarasmca söyleyirdiler:

Verenin oğlu olsun!
Vermiyenin qızı olsun!
Adı Fatma ,
Qa şları çatma —
O da çatlasın, ölsün.

Bezen qodu-qodu oynayanlar bedmocaz adamlara rast gelirdiler.
Onları qapidan qoylayanlar da tapılirdi. Onda uşaxlar o adama sata şmax
meqsediynen deyirdiler:

1

Öyden çıxanın qaba ğına dovşan çıxsa işi getirmez.

2

Ya ğış uzun vaxt ya ğanda camaat narahatlix lceçirirdi, kesilmesi
üçün miixtelif ayinler icra edilirdi. Deyirler ki, ya ğmtınm qarşısım al-
maxdan ötrü bir ka ğız götürmek, qırx keçel tapıf adını ora yazmax la -
zımdır. Sonra hemin siyahının üzünü köçürüf bir neçe yerde ya ğışın
altına assan, ya ğmtı göyden üzüler.

Uşaxlar ya ğışın kesilmesi üçün qodu-qodu oyunu da oynayardılar.

Qara qatir,
Qapida yatır.
Yaxin durma ,
Şıllax atır.

Uşaxlar verilen payları çömçeynen alırdılar. Ona göre ki, pay ve-
ren adam ya ğışa düşmesin.

Uşax seven arvadlardan biri qoduçuları öyüne qonax aparardı, on-
ların yığdıxları payların üstüne özü de elave ederdi. Islanmış paltarları-
nı qurutduxdan sonra uşaxları isti öye buraxardi . Otaxda, ocax yanında
döşekler düzülüf süfre salmar, samovar qoyuluf çay demlenordi. Çox
hallarda bir qab a ş çeldf onların qabaxlanna qoyardilar. Uşaxlar bele
öylerde özlerini höyükler kimi aparma ğa çalışardılar.

Xala bişmiş hazırlayınca bunlar da «Şah-vezir» oynayardılar. Ye-
mekden sonra salamatla şıf öz öylerine da ğılışardılar.

Qodu-qodu oyunundan sonra gün çıxan vaxtlar da olurdu. Onda
uşaxlar seviner, zehmetlerinin heder getmediyini görerdiler, oxuduxla-
rı neğmelere inamları artardı.

3

Qodu-Qodu oyunu. Uşaxlar bir adamabenzer müqevva düzelder-
diler. Habı müqevvanı a ğaca keçirif ellerinde tutar, küçebeküçe, öybo-
öy gezdire-gezdire avaznan oxuyardilar:

Bulut get, gün gel.
Bulut get, gün gel.
Keçel qızı öyde qoy,
Sa çlı qızı getir gel.

Sonra qapı-bacanın a ğzını kesdiıif deyerdiler:

Qodu-qodu, otursana ,
Çömçeni doldursana .
Qodunun payını versene,
Qodunu yola salsana .
Qodu batdı palçığa ,
Qarmaladim çıxartdım.
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DİNİ ADOTLOR VO SÖYLOMOLOR Zevvarlar Şekiye çatanda öylerine getmezden qabax haqq yolunda
ölennerin a i la üzvlerine ba şsa ğlığı yererdiler. Hece yolunda ölenneri
çimdirenlerden halallix alannan sonra hacılar da ğılışardılar.

İbadet ve tamah

Bir nefer Turısmada bir ma ğarada oturuf gece-gündüz Allaha duaKcçmişde Şokido hecce getme merasimi. Müasir heccegetmeyle
keçmişin «hecce yollanma » adetleri bir çox cehetlerine göre bir-birin-
den ferqlenir.

Müasir heccegetmenin teşkili, heyata keçirilmesi çox sadedir, asan
yollaman ba şa çatır. Bele ki, ruhani idaresi ziyarete yola düşme vaxtim
beri ba şdan elan edir. Kimin pulu varsa , avtoma şm tutur. İmkanlılar
eyriplannan 6-8 güne gedif «hacı fılankes» olullar. . .

Bos güreşen keçmişde (1918-ci ilden evvel) Şekiden heccegctme
nece oluf? Ailesini gözütox dolandıran adamın artix qazanci olanda
hecce getmek fikrine düşürdü. O, evvelce «esdexfürullah» edif namaz
qilar, keçmişde günah işdedifse ba ğışlanması üçün Allaha dua edermiş.
Sonra hecce getmek üçün pul yığma ğa ba şdıyırdı. Bir daxıl ayırar, mü-
nasib vaxtlarda ora pul qoyardi.

Molla Memmedin dediyine göre, hecce halal pul xerclenmelidir.
Bir adam küm götürmekle pul yığırmış. Habı adam altı il yığdığı qa-
zanci hecce getmeye serf eleyir, yeddinci il küm götürür.

Keçmişde hecce develernen gederlermiş. Devenin üstündeki xur-
cunun her gözünde bir adam oturar, belece gedif-qayıdarlarmış. Şeki-
den hecce gedif-qayitmax altı ay çekermiş.

Bir defe Şekiden hecce gedenlerden biri yolda ölür. Sehrahx yer-
de su tapılmadığma göre ölünü torpaxla çimdirif defn edirler. Geri qayı-
danda da ba şqa birisi canını tapşırır. Habı yerde su olduğunnan onu
çimdirif defn ediller. Her ikisinin isteyi o dünyada hasil olur. Zevvarla -
rı hecce aparan deveçilerden biri ölse, onu defn etmek üçün lazımı
şeyler xurcununnan çıxarmış.

Şekiden hecce gedenler qayidif Yevlaxa çatan kimi ordan öylerine
xeber göndererlerdi. Boynuna keleğayı ba ğlanmış atlaman gedif onları
qarşılayardılar.

oxuyamrış.
Musa peyğember burdan keçende hemin adamın homişo ibadetnen

meşgul olduğunu görmüş, kişinin Allah yolunda olduğu diqqetini çek-
mişdi.

Peyğember Allahnan görüşlerinin birinde deyir:
—Ya Rebbim, qurban olum saa , filan yerde oturan adam bütün

günü axşa ına qedor ibadet eliyir. O, a ğzı quranli, dili dualı, mömin bir
adamdı.

Peyğembere Allahdan bir vehy gelir. Melum olur ki, ibadet edene
bir gün rüsxat verilir, o, göyde uçur. Göyde uçanda yerde yeke bir gü-
müş pul görür, tamahı güc gelir, pulu götürmek üçün yere enir. Olini
parıltıya uzadanda görür ki, pul döylü. Blini silir, yene uçmax istiyir,
amma artix uça bilmir. Allahın verdiyi riisxat geri alınır. Habı hikmeti
biletmen sonra Musa peyğember anlıyır ki, insan no qeder ibadet etse
de, artix tamahlığı onun bütün ibadetlerinin savabım heçe çıxardır.
Tamahı güc gelene ibadet kar elemez.

Şalburuz baba ziyareti1

Da ğıstanm Axtı ya şayış menteqesinin yaxmlığmda Şalburuz baba
deyilon ziyaret var. Ora her il minlornen adam ziyarete gelir. Misgince
deyilen kendden iyirrni kilometr aralıda bir da ğ var. Diyilene göre, üç
defo bu da ğa ziyarete geden hecce yollanmax qeder savab yiyesine
çevrilir.

Zevvarlar ziyaretde Örenler deyilen yerde namaz qılıf Allaha dua
oxuyurlar. Zaqatalali molla Örenlere çatır. Görür ki, orda dörd-beş ne-
fer namaz qilan var. Onlardan biri mollaya yaxmla şıf deyir:

Söyledi İnçeli Yusif Qfendi, qelsma aldı Mammed Vahabov
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—San ın gördüyün quş geleceyin mollasına ışarodir. Golocayiıı
mollaları haram-halalı bir-birinnen ayırmicihdi. Haram, oğurlux yiyi-
cihdi, yeri galanda de göze kül üfürmak üçün Quran suresi oxucihdi.

Üçüncü adam söyliyir:
—Man bir yerde üç dona eyni böyüklükdo qazan gürdüm. Qazan-

nar sıraynan, bir-birino yaxm qoyulmuşdu. Qazannann üçü da qayniyir-
dı. Lap kanardaki birinci qazan qaynadixca favvaro verif üçüncü qazana
tökiilürdü. Üçüncü qazan da favvara verif birinci qazana tökülürdü. Or-
tadaki qazan isa sakit-sakit qayniyirdi. Hordan ho biri qazanlara damcı
da düşmürdü.

Bilici habı suali habla cavablandırır:
—Ela bir ayam golcih ki, xalq iki taboqiya — varlılara , kasıtlara

bölünacih. Müxtalif yerlerde ya şiyan varlılar öz aralarında alver edicih,
qız alıf, qız vericih. Kasıblarsa ortadaki qazana banzar hayat torzi sü-
rücühlar. Alverlari da , qız alıf, qız vermeleri da öz aralarında olcih.

Atalar «Babı-babına , qarpiz qabina» deyiflar.

—Gel, biznan gedak, Şalburuz babam zirayat1 edak.
Zaqatalali molla teraddüd edir, ailesini bahana getirir. Axirda Za -

qatalali mollaynan danışan ona tapşırır ki, habı sohbeti heç kime söy-
lemesin, yoxsa ziyan tapar.

Zaqatalali molla namaza hazırla şırdı, ba şını qaldiranda o adamları
görmür. O, qayidif înçali qona ğıgile gelir, ahvalatı olduğu kimi Yusif
efendinin atasına danışır.

Yusif efendinin atası narazılığını bildirir.
—Gerek habı sirri maa da a çmayaydm, — deyir.
Xeyli söhbatdan sonra namaz qihrlar. Allaha dua edif yatırlar.
Seheri Yusif efendinin atası durur, namaz qılır, düşüf malları naxı-

ra yola salır, qonagm yorgunluğunu nezore alıf yuxudan oyatmax isto-
mir. Nahayot, seher yemayi hazır olur, samovarı seyvana qoyurlar.
Qonax yataxdan qalxif golmir ki, gelinir. Yusif efendinin atası özü qal-
xif qonagi yuxudan oyatmalı olur. Kişi qona ğı sesliyir, qonax tarpen-
mir. Nahayat, öy sahibi onu tutuf silkaliyir. Görür ki, dünonnan ölüf.

Zaqatalaya xabar gönderirler. Qohum-aqrabasi galif meyidi aparır.
Dofn edirler.

Allah sirrini ba şqalarma söylemak olmaz. Loğman hokim

Bele söyliyiller ki, bir vaxtlar Loğman adlı bir hekim olufmuş. Ila -
bı hakim bütün xestelikleri az vaxt arzindo tebii darmanlarnan müalicaBabı-babma, qarpiz qabina
edirmiş.

Meclisdekilardan biri üzünü orda eyleşen biliciye tutuf taaccübnen Bir arvad xastalenir. Ayıf olmasın, onun bedenini yara basır. Hatta
yaralara qurd düşüfmüş. Arvad badeninnan yera tökülan qurdlari götü-
rüf tazeden yarasının üstüne qoyarmış, sonra da bele deyermiş:

—Ay Allahın yaratdığı qurd. Allah manim etimi size yem yaradıf,

söyliyir:
—Gezinti vaxti gördüm ki, biri a ğacın altında yatıf. Yanında bir it

vardı. İt özü hürmürdü, qarnindalo balalarsa hürürdü. Ustad sa ğ olsun,
bu ne işdi?

Ustad bele cavaf verir:
niye yere tökülürsooz?

Arvadı Loğman hekimin yanma aparırlar. Hakim xastiya baxif—Bir vaxt olcih, kiçik uşaxlar büyüklerini saymiycih, büyüklerden
qava ğa danışıcihdi, danışma ğa ata -anasma imkan vcrmicihdi, büyükler-
den qavax cavaf vericihdi, büyüklere yol göstercihdi. Habı hal gelicih
uşaxlarm torbiyasini gösterir.

Bir ba şqası deyir:
—Man gördüm ki, bir quş a ğacın altındaki murdar leşi didikliyir,

sonra da qalxif a ğacda Quran suresi oxuyur.

deyir:
—Habı xaste sa ğalmaz.
Arvad oğluna , qarda şma deyir:

Man ki, sa ğalası döylem, onda aparıf diri-diri basdırm.
Deyirler:
—Ela laf sözler söyleme, Allaha acıx geder.
Arvad deyir:
—Razıyam ey, öldürün. Ağrılara dözemmiram.Ziyardt
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A N D L A RArvadın yaraları pis iy verirmiş. 91acsız qalif bir da ğın eteyinde
yuva düzeldirler ki, vehşi heyvan-zad. ona toxunmasin. Arvadı aparıf
orda yerleşdirirler. Vaxti-vaxtmda azuqesini çatdırırlar.

Bir gün arvad qoyun güdon çobandan yemek istiyir. Çobanın çö-
reyi olmur. Çoban qavirlixdan bir adam kellesi tapir. Kelleni yuyuf
temizliyir, bir sarı keçini kellenin içine sa ğıf, siidü arvada içirir. Arvad
südü içennen sonra günü-günden özünü yaxşı hiss eliyir. Yanma gelen-
ler de onun sa ğaldığını göriiller.

Payız girende arvad qohumlarma deyir:
—Meni öyüme aparın. Daa , a ğrılarım yoxdu, sa ğalmışam.
Arvadı yene Loğman hekimin yanma aparırlar:
—Sa ğalıf, amma sen bildirmişdin ki, sa ğalmicih, — deyirler.
Hekim arvada baxir, gözlerine inanmır. Deyir:
—Men qırx il bunnan qavax ölen, sarış, oyladı olmiyen arvadın

kellesini hardan tapiydım, sora da kellenin içine sarı keçinin südünü
sa ğıf habı arvada veriydim ki, o sa ğalsın.

Deme, Loğman hekim arvadın sa ğalmasına lazım olan dermanı bi-

Allaha and olsun.
Allahın öyü haqqi.
Allahın oca ğı haqqi .
And olsun habı halal eppeye.
And olsun Mehemmod peyğembere.
And olsun kesdiyimiz haqq-salama .
And olsun kesdiyimiz duz-çöreye.
Atam-anam canı.
Bereket haqqi.
Ciyimin cam haqqi.
Çörek haqqi.
Getdiyim haqqi (Hacıların andıdır ) .
Göy haqqi.
Habı 01i yolu haqqi.
Hezret Abbas haqqi.
Habı men ölüm.
Habı sen ölesen.
îşıx haqqi.
Qivle haqqi.
Qivlem beledi, qoy bele olsun.
Meçid haqqi.
Od haqqi.
Peyğember haqqi.
Rizqi1 haqqi.
Yalan desem, halalım haram olsun.
Yalan deyiremse, atamın eti dişimde qalsm.
Yer haqqi.
Yol haqqi.
Ziyaret haqqi.

lirmiş.

Ruzi
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Q A R G I Ş L A RA L Q1Ş L A R

Adm adlara qoyulsun.
Allah balalaroo qirsin.
Allah hökmoo «ünnon alsın.
Allah saa qenim olsun.
Allah soni maa möhtac elesin.
Allah senin ömriinnen kesif menim ömrüme çalasın.
Aya ğo qara yer örtsün.
Balan ölsün.
Boynun qinlsin (yaxud sınsın).
Boyaa qamış ölçüm.
Boya ip tutum.
Gedenin gelmesin.
Halalın haram olsun.
Hernişe gözün onda -bunda olsun.
Hemişe qarmn dolu, yanın boş olsun.
Hernişe elin uzun, dilin gödek olsun.
Seni ananın südüne tapşırmişam.
Öyladlaroo xeyir işin görmiyesen.
Öyo allah yixsm.
İşığa möhtac olasan.
Kar olasan.
Kor qalasan.
Qarnaa qara yara çıxsın.
Qarnaa şiş batsın.
Qarmn cırılsın.
Üzoo mürdeşir yusun.
Var-döyletin özaa qismet olmasın.
Yatanın durmasın.
Yemeyin bol olsun, yemeye a ğzın olmasın .

Allah balalaroo saxlasm.
Allah lcömeyin olsun.
Allah saa sa ğlıx versin.
Allah seni üstümüzden eysik elemesin.
Allah soni pis gözden, pis nezerden saxlasm.
Allah seni sonraki ayıvınnan saxlasm.
Allah seni gözükölgeli elemesin.
Ağ günlü, a ğ eppekli olasan.
Balaların ba şaa tac olsun.
Balalaroo üstünnen eysik elemesin.
Bereketin artix olsun.
Çıra ğın sönmesin.
Çöreyin bol olsun.
Çöreyin bol, süfren a çıx olsun.
01lerin derd görmesin, gözlerin bela .
01in-qolun var olsun.
Gözüne dönüm.
Heç vaxt neyniyim, nece eliyim demiyesen.
Hcç vaxt özgüye möhtac olmıyasan.
Qara gün görmüyesen.
Öyladlaroo xeyir işin göresen.
Sene kömek olsun, o Şahi-Kerbela .
Var-döyletin ba şmnan a şsın.
Var-döyletin can sa ğlığıynan qismetin olsun.
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BQZt TOY ADOTLORİ VO
GOLiN-QAYNANA DEYİMLORİ

sonra toyçulara düşergelerini verif hansısa bir muğamatı oxumalarmi
xahiş ederdi. 8sger kişini tanıyan xanende onun istediyi muğamı düz-
gün oxuma ğı bacarmırdısa , bori ba şdan deyerdi:

—8sgor8mioğlu, meni ba ğışla .
8mioğlu 8sger do evezinde bir oyun havası çaldırar, oyniyıf toy-

dan çıxardı . 9yer xanende mohol qoymadan muğamatı ala -yarımçıx
oxusaydi, ya da harasındasa sohv elesiydi, 8sger oturduğu yerden dik
qalxar:Vaxtils Şekide qız ve oğlan toylan ayn-ayrı olardı, özü de bir-

birinnon ferqlenerdi.
Qız toyu. Keçmişde qız toylarında kişiler iştirak demezdiler. Te-

sadüfi hallarda qız seven oğlan uzaxdan, qadmnarm görmediyi yerden
toya baxardi.

Qız toylarında ancax qadmnar, ya da kor Blekbor çalıf-oxuyardı.
Kor Blekberin anası Zehrequd arvad onu qavalda müşayiet eliyerdi.
Blekberin hor iki gözü kor idi. O, bezen tar, qannon da çalardı.

Qız toylarını Süsen adlı qadm aparardı. O, qarmonda oyun havası
ifa eder, toya yığılan arvadların hamisi el çalardı. Olça 1 sesi çox hallar-
da musiqini itirif-batırardı. Ortaya düşüf el-qol a çannar ele-bele olçaya
oynayardılar.

Toy merasimleri üç gün davam ederdi. Qadm toylarında oturacax-
filan olmazdı. Qız-gelinner ya otaxda döyre vuruf ayax üste dayanar, ya
da barda ş quruf yerde eyleşerdiler. Toylar çox şen keçerdi.

Oğlan toyu. Şekide oğlan toylannın eksoriyyeti tar, kamança des-
gahıynan keçirdi. Oğlan toyunda qadmnar olmazdı. Qadmnar konar bir
yerden tama şa ederdiler. Burada çalıb-oynamaxdan ba şqa muğamat
oxunmasma da çox heves gösterilerdi.

Oğlan toylarında güleşmek de deb idi. Axırı dava -dala şla qurtaran
güleş sonralar leğv edildi. Camaat arasında muğam toyları barede re-
vayetler gezif-dola şır.

«Saxla, saxla! Muğamıh qol-qanadını sındırma !» — deyif toydan
çıxardı.

Onun ardınca meclisi terk edenner çox olardı.
Toy sahibiynen toya gelenner narazı qalardilar. Bundan sonra toy-

da şenlik azalar, süs keçerdi. Meclisi aparan çalğıçı destesi o günden
hörmotden düşer, ba şqaları onnarı toylarına aparmazdılar.

Mollanın qızm verseler

Uca da ğlardan a şaram men,
Ördeyi qaza qoşaram men.
Mollanın qızın verseler,
Keşişin qızm boşaram men.

• • •

Gelin-qaynana deyimleri

Gelin
Qaynatama Mekke qismet olaydı,
Qaynanami ba ğda ilan vuraydı.
Baldızıma Quran qenim olaydı.
Qaynim gedif özge yuva quraydi.

Muğamııı qol-qanadmı s ındırma

Faytonçu Bmioğlu ösger, 8sedoğlu Yaquf, baytar Şireli muğamat
bilicisi kimi tanınmışdılar. Faytonçu 8sger toy merasiminde gedif düz
çalğıçıların qavagmda barda ş quruf oturardı . Bir neçe oyuna baxannan

Qaynana
Qizim çörek yapanda

yeznem öye geleydi,
Gelinim paltar yuyanda

Oğlum öye geleydi.
Olça — el çalmaq demekdir
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Ağıllı öyrenince, delinin oğlu bazara geder, geler.
Ağrımiyan ba şa sarimsax ba ğlama .

Aya ğını yer yandırır, ba şım gün.
Ay doğar, alem görer.

Aya ğı sürüşen yixilsa, özü dura biler, dili sürüşen yixilsa onu dur-
ğuzmax olmaz.

Ayı yuvasında qoz axtanr.

Al kafirden — ver kafire.

Allah yixam bende qaldira bilmez.

Allah saa baxif, maa rehm elesin.

Allah bilir kendde günahkar kimdir.

Allah da ğına baxif qar verer.

Allah vermez quluna,
Qul da qalar vuruna -vuruna .
Aleme it hürende, bizi çaqqal ça ğırır.

Alma küren — satma küren,
İllah da qa şqa küren.

Alveri pul eliyer, davanı qilinc.
Alemin oğlu quş getirir, menimki bayquş getirir.

Arabanı sür oduna , odun olar odundu, olmaz— araba özü odundu.

Araz a şığmnandı, Kür topuğunnan.
Arı vuran ilan görse öler, ilan vuran arı görse ölmez.

Arını yiyif, namusunu atıf dalma .

Arının bütün mehsulları dermandır.

Atannan atamnan danışma , özünnen özümnen danış.

Ata nesiheti öylad üçün yoldur.

A T A L A R S Ö Z L O R İ

Ac adam da ş gamirar.
Acıdır-ucudur —
Ağrısın aldığım bacıdır.
Adamı a ğ gün a ğardar, qara gün qaraldar.

Adam var ki, gördüyüna inanar,
Adam var ki, qaraya da a ğ diyar.

—Adın nadir?
—Da şdamir.
—Yumşalarsan, yumşalar.
-Adın nadir?
-Mülayim.

—Şart oluf kimo ncyliyarsan.

—Adın nadir?
—Ra şid.
-Düz danış, düz eşit.

Ağa ç ba şında mum var,
Sani tammiyan kim var.

Ağa ç dibinnan su içer.

Ağa durur - a ğacan durur.

Ağrılardan göz a ğrısı —
Har kasenin öz a ğrısı.
Ağzı ayrini boynunun dalınnan tammax olur.

Ağzı ayrini tandira saldılar, dedi: «odunu höyüşdü»1.
1 Höyiiş— Şoki lahcosindo «ya ş» demokdir.
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Arvad qocaldi—mahfede qaz, kişi qocaldi—öye hambal lazım döylü.

Ayran içif ara qarışdırır.

Ayıfçı ayıvını bilse, ba şına kilim doliyar.

Ac adam da şı da gomirer.

Aş xıdılın — eppek xidilin:
Ha yiyin, ha da qudurun.

Az iydi ac adam, biri de çıxdı bacadan.

Az a şım, a ğrımaz ba şım.

Ata öyladına taxt yarada biler, baxt yarada bilmez.
Atan soğan, anan sarimsax — sen hardan oldun gülmeşeker?!.

Atdan yixilana heç ne olmur, eşşekden yixilanin ba şı yarılar.

At etibarsız, it etibarlı olur.

Atın eblehi yorğa , itin eblehi tula olar.
Atm dayanıl7 baxam,
Arvadm atası öyüne qa çanı.
Atm keheri —
Bas beline yoheri.
Atm bozu —
Efe bil quzu.

At menim altımda büdremosin.

At murdardan yiyer, temizden içer — mal eksine.
Atdı, muraddı —
a ğrısın aldığım arvaddı.

Atdan düşüf, eşşeye minif.
Aşa ğı-a şa ğı, qatixli a şdan da a şa ğı?

Azan sesi,
qazan sesi —
bize gel sesi.

Az a şın duzu döylü.

Ayranındı, şorundu —
İndi növbe korundu.

Adam var özü görünür, adam var özünü gösterir.
Ağılsız dostdan — a ğıllı düşmen yaxşıdır.

Ağıllı oluf alemin derdini çehmehdense, a ğılsız ol, qoy alem senin
derdini çehsin.

Babı — babına ,
Qarpiz qabma.
Balvanı yemişem,
üreyimde ya ğdı-ya ğ,
Pehlivan gelif,
çiynimde da ğdı-da ğ.
Bayaxdan var idi hüsnü camalı ,
Allah da vuruf oluf deli Bayramalı.
Ba şına papax qoma ğiynan arvatdan kişi olmaz.

Bildirçin döylü,
birini verim,

Sığırçm döylü,
serim verim.

Bir devenin
neyini verim?..

Ba şını kesif saqqalmi darıyır.
Baxtin yatdı — sen de yat.

Ba şına gelen ba şmaxçı olar.
Baltanın a ğzını da şa vurdun.

Ba şıma bela —
Dalıma şefe.
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Cavan ailede kişi tez öterse, arvad eziyete qalar,
Qoçalmış ailede arvad tez öterse kişi ezaba qalar.
Can onun — cehennem tanrının.
Cidanı çuvalda gizletmax olmaz.

Curlannı göster — xasiyyetini deyim.

Balalı qarğaya yem haramdır.
Behmez almışam, bal çıxıf.
Bir hesirdir, bir de Memmednesir.

Biz oğru oldux, ay dana qaldi.

Bir öy tikmemişem ki, yixilanda «vay» deyom.

Bize çatdı,
Deyirmen yatdı.
Bir eppey oluf it apardı.
Bu gün-savax yazdır —
Qırx kötük azdır.

Buyrux betedir, neyleyim,
Ağam bilsin, sen özün bil.
Burnun girmeyen yere ba şoo soxma.

Bulud altmnan çıxan gün, duvax altmnan çıxan dil — her ikisi
adamı yandırır.

Bir gördün namerdi — bir de görsen namerdsen.
Bezemirem xannan qorxuram, bezenirem xammnan.

Bütün cannılar xestelener, yatar öter, amma at ayax üste öter, son-
ra yixilar.

Bu da bir nehlet da şıdır: götüren de peşimandır, götürmiyen de.

Ba ş kesenin,
da ş kesenin,
ya ş kesenin çöreyi olmaz.

Buğda eppeyin olunca — buğda dilin olsun.

Çaqqal teteni yoluxan kimi yoluxuf getdi.

Çaqqal meşeden küsüf, meşenin xeveri yoxdu.

Ça ğrılan yere ar eleme,
Ça ğrılmiyan yeri dar eleme.
Çerçinin xırda -xırda andı yığılıf eşşeyine qenim olar.
Çox seçene ne kar qismet olar, ne de kor.
Çırax sönende divine işıx salar.

Çöreyimin duzu yoxdur.

Çöreyi ver çörehçiyo, birini de üstelik.

Çox biten quş dimdiyinnen tora düşer.

Da ğ da ğa rast gelmez,
İnsan insana rast geler.

Dama -dama göl olar — dada -dada heç.
Dava toxluxdan,
tövbe yoxluxdan.

Day at olunca , yiyesi mat olar.

Dediler ki, Dzrayıl bala paylıyır—
Ne balamı almasın, ne de bala vermesin.

Deveye deyi İler:
—Seni xan qonaxlığa ça ğırır.
Deve cavaf verir:
—Xan meni neye ça ğrar, ya deyirmene gönderecek, ya da ki, suya .

Cavan iken qocalığa can saxla.
Pullusansa pulsuzluğa pul saxla.
Danışanda sora dima ğa söz saxla.
Dala şanda barışma ğa üz saxla.
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Dedem bicdi, kündeni sayır,
ciyim de bicdi, kündeden kesir.

Deyirman xoruzuna oxşiyır.

Dervişin bulduğunnan.

Deymeli göz da şı parçaliyar.

Deyirman tikilmomiş, kor ha şasını diriyif.

Delinin yadına da ş salma .

Deliye yer verirsen, eline de bel verirsen.

Dinsizin öhdesinden imansız geler.

Dişden evvel dil oluf.

Dilimden çıxıb qaba ,
Bilmirem gedim hara ?

Diqqir elek, diqqir sac —
Dlim xomir, qarnim ac.

Dooğa da özünü a ş bilir,
Qarğa da özünü quş bilir.

Dost geler, düşmen işi tutar.

Dost qazanma ğa çalış, düşmen qazanma ğa no var ki.
Dostun üzüne, düşmenin dalma .

Dost-dosta ten gerek,
Ten olmasa , gen gerek.

Danışma , dinme — xerc alan gelif.

Duz-çörek —
düz çörek.

Düşmen seni da şınan —
Sen düşmeni a şman.
Düz danışanın papa ğı cırıx olar.

Dilin nece danışırsa , üreyin de heyle olsun.
Dede görmiyen ele bilir ki, Şahqulu da dededir.
Devenin köyşeyi eşşeye yükdür.

Derdsiz adam olmaz.

Doğrulux dost qapisidir.

El-ele sığar, öy-öye sığmaz.
Ey ilahi, böyük pir,
Senden kesirem iki tir.

Eyy, eyy, ay qarli da ğlar,
Sende neler var.
Eşşoyin qula ğını kesmehle at olmaz.

Eşşek vuruf cennete salıf.

Bbleh odur dünya üçün qem yiye —
Kim bilir ki, kim qazana, kim yiye.

©ya ğo isti saxla, ba şo serin,
Yemoyaa fikir ver, düşünme derin.

0nkeşdi - men keşdi,
Bir eyin-ba şdı,
Bir qazan a şdı.
01im çatmır,
ünüm yetmir.

01merddi — göz namerd.

01lerin derd görmesin, gözlerin bela ,
Sone kömek olsun Şahi-Kerbela .

01lerin derd görmesin, gözlerin nur,
Canın cehennemde, özün qapida dur.

01eyi elenif, xelviri göyde fırlanır.
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Getdim ki, saqqal qazanam, bığı da qoydum, geldim.
Gee keser — tanrı keser,
Bir mozlumun ahi keser.

Getdim gezdim îranı — Turam,
Cennet gördüm buranı.

Görek xamir sudan no götürür.

Gördüyünden göz kiresi istiyir.
Gönderirsen qurtarmaz işe, adımı da qoyursan yarıtmaz.

Gördüyün işi qoyuf, göreceyin işin dalınca getme.

Gölmeçenin hamısmda aya ğu yuma , üzo da yuma ğa saxla.

Gözeli seher yuxudan duranda seç.
Göz gördü, lcönül sevdi.
Güzaranoo yaxşısına da , pisine de şükür et.

Güneşden qa çma , kölge özü gelif üstaa düşer.

Gülle müfte olsa , dalını çevirenner de olar.

Bliyif-eliyif kepeye qatma.
9t yiyen quşun dimdiyi oyri olur.
9tnen dimax arasına giren iylenif çıxar.

0tus koxa — metus koxa ,
Bir öyde otuz koxa.

0ppeyi tohnedon götür, yolda şı öyden.

0ppey tapmır yemeye,
Turp axtanr geormeye.

0teyinde namaz qilmax olar.

0rsiz arvad — yüyensiz at.

0rli de a ğliyir — ersiz de.

01mennen —
etek sennen.

0n tesirli tenqid — özünütenqiddir.

01iboş — gönü ya ş qayidif.

Fa ğır olia çıx olar.

Faytonda oturmuram ki, faytonçunun dalı maa olur.

Fayton atı gözünnon qocalar.

Ferli cüce yumurtasında cibbildiyer.

Felek yandıran çırax sönmez.
Fersiz oğuldan kor qız yaxşidir.

Fürseti heç vaxt föte verme.

Haqq-hesaf dinar-dinar,
Bexşeyş tümen-tümen.

Haramın ba şı da ğ boyda olsa da , divi qildan nazikdir.

Harda a şdı — orda ba şdı,
Harda işdi — ordan kişdi.

Hacı Süleyman beyin töylesinde yatıf, Nesreddin şahı yuxuda görüf.

Hesab belli,
qoz samlı.

Heç kes seneti ana betninde öyrenmiyif.

Hemişe sen gelesen — Ba ğdadda cır alça .

Her kes öz qismetini yiyer.

Gah olur tirme qurşax, gah da olur kendir qurşax.

Gezen aya ğa da ş deyer.

Gec gelen qonax öz kisesinnen yiyer.
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İlana od, alov deyse eriyor.

İy bilmiyen derisini kola verso do, tula olmaz.

İyidin iyitdon neyi artiq olar? Yara ğı.

İyid odur atdan düşo atdana ,
İyid odur hor zohmote qatdana.

İynonin kiçik ucunu özaa batır,
dözürsonso yoğun ucunu ba şqasına batır.

İnsan qula ğınnan kökolor, heyvan dıma ğınnan.
İnsan öz-özüno eliyoni küllü-alom yığılsa eliyo bilmez.

İmam üçün de a ğlıyır — yezid üçün do.

İsası deli,
Musası deli —
Bu qırılmışm hamisi doli.
İş endazeden çıxanda , biçara neynosin.

İş ki, qaldi sebire —
Tut üzoo qebire.

İş getirmiyende burunun suyu göze damar.
İş getirmiyende qatixli a ş diş sındırar.

İki elimnen bir ba şımı saxliyiram.

İt aya ğı yüngül olur.
İt-itin aya ğını basmaz.
İt özü nedi ki, yunu ne ola ?

İtin pisi derman oldu — süyrüldü süye düşdü.

İt etden kesen kimi kesir.

İti vur —
sacı qur.

Her oxuyannan molla Cami olmaz.
Her quşa öz yuvası istidir.

Her kese öz veteni eziz olur.

Her oyun öz qivlesi var.

Hemadan eşşek, gülavatın noxta —
Berk-berk getme, arabir toxta.

Hırnan gelen zırnan geder.

Hoha var da ğa çıxardır,
Hoha var da ğdan düşürür.

Her derede bir at öldürmeyennen baytar olmaz.

Her kesin öz derdi özüne bosdir.

Hercayı sözün mercayı da geleceyi olar.

Helima şı yiyende a ğzım ele yanıf ki, qatixli a şı üfüro-üfüre içirem.

Halal döylet qırx il geder.

Hem ulaxdi—
hem sulax1.

Xiyara veren pulu suya ver iç, çeynemeyin saa qazanc qalsin.

Xeyirvermezin oyladı xeyir vermez, verse de bereketi olmaz.
Xeste ki yorğan-döşeyi qoyuf ba şaltını batırdı, çenesini ba ğla .

Xoste telesmeynen döylü, şöfteli vaxtmda deyir.

Xeyir olsun: oğlansan, ya qız?

Xöreyi pişiren ya ğ olar,
Gelinin üzü a ğ olar.

İki şeyin qiymeti itennen sonra bilinir: sa ğlamlığın ve cavanlığın.

İlan vuran ala çatıdan qorxar.
1 Yeni çox işa yarayandır.
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isinmodux istısino —
Kor oldox tüstüsüne.
ît etden qa çmaz — insan çörekden.

ît hürer, özüno qurd gotiror.

İçim özümü yandırır — çölüm alemi.
İpok parçaya şaldan yamax salmax olmaz.

însan utanmasa istediyi kimi danışa bilor.

İt qursa ğı ya ğ götürmez.

Ka şif xeyalmda döyletlener.

Ka şif itinin adını «Gümüş» qoyar.

Keçinin qoturu bula ğın gözünnen su içer.

Keçinin eceli bitende çovamn deyeneyine sürtüner.

Kesilen ba ş danışmaz.

Kiminin evveli, kiminin axırı.

Kiş deyirsen getmir, vurursan ölür.

Kişi qocalanda öyde hambal ne lazım.

Koxani gör, kendi çap.
Kora vay bura — vay Ba ğdad.

Kotan ne bilir qayış ne çokir?

Köhne küne, yirtix sele —
Heç bele mam düşmez ele.
Körpünü sen qurdun, men de keçdim son maa elodin, men de

saa .
Kötük üstünde çox çırpılar doğranar.

Köpek aslan kölgesinde yatar, ele biler öz kölgesidi.
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Könül seven göyçek olar.

Küp yumalanar —
çuxurunu tapar.

Kavaf iyine gelmişem — eşşek da ğlanırmış.

Keçi su bulandırdıdır.

Qa çaq deyer: tustaxlixdan qa çaxlıx yaxşıdır; qa çaxlıxdan ölüf qur-
tarmax yaxşıdır.

Qar ya ğıf — ayıtların üstü örtülüf.
Qanacaxsiz adamnan, lotu beçe adam yaxşıdır.
Qaradan qa ş olmaz, özgeden qarda ş.

Qatranimi qaynatsan, olmaz şeker,
Zatı qırılmış, zatına çeker.
Qarpiz yiyen qurtardi, qabix gemiren qurtarmadi.

Qa şıxla vurulanda qanmiyam, çömçiyle vurallar.

Qa şıxla verif, çömçiyle istiyir.

Qara da qurd düşür, amma iylenmir.

Qazancm gelen vaxti olduğu kimi geden vaxti da olur.

Qazan dedi:
—Divim qizildi.
Çömçe dedi:
—Ay bedbaxt, dolanıf-dolanıf, haymdı çıxmışam.

Qaradan artix reng olmaz.

Qoy quzunun ölümü sütden olsun.

Qismetsiz tikeni yemax olmaz.

Qizmi döymüyen dizini döyer.

Qem — qem getirer,
Dem — dem getirer.
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Qoyun quzu iyken quyruq ba ğlıyar.

Qoltuğunun altına qarpiz verdim.

Qurd ne bilir ki, qetir bahadır.

Qurd qocalanda burnuna kepenek qonar.

Quş var eti yiyilir, quş var et yidirilir.
Quyunu öz boyaa göre qaz ki, özün düşsen çıxa bileşen.

Qurba ğıya bir vursan iki tullanır.
Qona ğın könlünnen keçen öy yiyesinin bir illik azuqesidir.

Qonax — qona ğı istemez, öy yiyesi — heç birini.

Qonşu qonşuya baxar,
Canını oda yaxar.

Qatix da ğılar, yeri qalar,
Ayran da ğılar, neyi qalar?

Qanana çivin sazdı —
Qanmiyana na ğara -qaval da azdı.

Qanmazin ba şma ğını cütledim, dedi: «Daim gözümü çıxartdı».
Qorif itin quyruğu döşünde olar.

Qona ğın libasına baxif atma arpa tökoller.

Qona ğın tedbiri ça şanda öy yiyesine teklif eliyer.

Qurba ğa da çox söz bilir, amma a ğzına su dolar deye danışmır.

Qedek,
o da gödek.
Qazandığmı it yiyir,
Yaxasmi bit yiyir.

Malı gedenin imanı da geder.
Malın qedrini qazanif alan biler.

Malın — mal olunca , bazarın — bazar olsun.
Meslehetli don gen olar.

Merd Allahdan, namerd yolda şdan görer.

Men bele qarğa görmemişem, qarğada yorğa görmemişem.

Meni ne qızğın şişinen da ğlama , ne de ya ğ getirif ya ğlama .
Men gelmişem a ş bişirem, a ş çekem,
Gelmemişem yetim-yesire ba ş çekem.

Meyve kimi insanın da kail olur.

Miyana çınm kisesi gen olar.

Meçidin qapisi a çıxdı, itin avrma ne golif.

Mennen ötdü, qarda şıma deydi,
Ele bil saman çuvalına deydi.

Minareye xerci çıxmayan ele biler yer göbeleyidir.

Namerde arxa çevirmezler.

Namerd — namedden keser, Allah da her ikisinnen.
Ne derin suya girmerem, ne de Xızır Nebini ça ğırmaram.

Ne tökersen a şaa ,
O da çıxar qa şığaa .

Ne altıda alaca ğım var, no de yeddide vereceyim.

Ne tiyanda barama var, ne de çarxda ipek.
No bilim, atam,
Men de matam.

Lele1 adamın bir derdi, oyladı olanın min derdi olur.
Odunu itirif, külüyle oyniyır.
Oxu atıf, yayını gizdetme.Övladı olmayan menasmda işlenir.
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Pisi görmiyon — yaxşmın qodrini bilmez.
Pir menimdir, kerametini men bilirem.

Pulu xorcliyende savaxki günü de yaddan çıxartma .
Pulu ver mala —
Qızı ver keçele.
Pişiye dediler:—Deden yaxşıdı, yoxsa anan?
—Ne o, ne de o biri.

Pulun var; yere ver, yeze1 ver.

Od olsan, özoo yandırarsan.

Oğrudan-oğruya halaldı.

Oğul var ki, atasına öy tiker,
Oğul da var, sözün a ğzında keser.
Oğul var ki, ata sözün ders eyler,
Oğul da var düz danışığı ters eyler.
Olanda qat-qat,
Olmiyende ae yat.

O, div qurba ğaya a şıx olan kimi, a şıx oluf.

Onun ipinin üstüne odun yığmax olmaz.

Onnan yumurta alsan, içinde sarı tapmazsan.

Onun tamahı Hezret Olinin qilincinnan itidir.

Ot kökü üstünde biter.

O xasiyyetki onda var sütünen girif, sümüyünen çıxasıdı.

Otdayan mal arıx olmaz.

Oğul var özü görünor, oğul var özünü gösterer.

Saqqalim yoxdu — sözüm işe keçmir.
Salyanda it aziydi, biri de gemiyle geldi.
Saxla samanı —
Golor zamanı.
Seni aparan su — saa göre seldir.
Sen a ğa , men a ğa ,
İnekleri kim sa ğa .
Sen gedirsen — men golirem.

Seni itiren axtarmaz, tapan söyünmez.
Seni öldüreni de öldüreeehler.
Sen sayan qoy qalsm, göreh feleh ne sayır.
Sep ba şaa torpa ğı —
Getmez bu sine da ğı.

Seher tezden kasıvm qarni a çılır, döyletlinin gözü.
Soneye vere-vere, güyümün bahası çıxdı.
Söz yerine düşmese qiymeti olmaz.

Sözü-söz gotirer, erşini de bez getirer.

Öye gelen gelin, öyün xasiyyetini götürmese yad olar.

Oyladı olmiyanin bir derdi, olanın min derdi olur.

Öy bizim, sirr bizim.
Öyüdü ver alana —
Qula ğmda qalana.

Öy qalifdi oyriye —
Ba şdan-ba şa seyriye.

Pazı paz çıxardar.

Piyadanı at alma ğa , oğlanı qız alma ğa gönderme.

Papaxçıya dediler: «Köç burdan», — iynesini yaxasma sancdı. 1 Miso
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Tumanın darlığı bezin qıtlığmnandır.
Toyux anasmnan süd görmiyif.

Sözgelişi dedim.

Sirke çox tünd olsa , öz küpesini partladar.
Su murdarlix götürmez.

Sürü qayidanda axsax qava ğa düşer.

Sütünen giren — sümüyünen çıxar.

Suyun lal axanı,
Adamın yere baxani.

Su soneyi suda sınar.
Sünbülem — suyam,
Durmuşam — buyam.

Utanca ğm oğlu olmaz.
Utanmayan adam a ğa qara, qaraya a ğ deyer.
Utanmayan adam eyriye düz, düze oyri deyer.
Utanmayan adam yalana gerçek, gerçeye yalan deyer.
Utanan adam yalan danışmaz.
Uşax a ğlamasa süt vcrmezder.
Uzax yerin döymecini balnan döyellor.
Uşax öyün güzgüsüdiir.
Uşax atasım hamıdan güçlü biler.

Şeyirdimin şeyirdi
Ayran içif goyirdi.

Üz-üzden utanar.
Üzünde şermi-heya yoxdur.
Üreyime çıxıf yara —
Bilmirem gedim hara .

Üstümü unlu görüf meni deyirmonçi hesaf eleme.
Ürek deyeni dil dese, ba ş-göz yarılar.

Tapanda qat-qat,
Tapmiyanda ac yat.

Temiz işden gül iyi geler.
Teze bardax suyu serin olar.

Tohnede eppek qurtardi,
Vay qaramn halına .
Göye buludlar geldi,
Vay sarının halına .

Teze dollek gelif, kekili yandan qoyuf.

Tezden yuxudan durannan tez öylenen uduzmaz.
Tox öyün ac pişiyi.

Toyux da su içende Allaha baxar.

Tısba ğa . çana ğınnan çıxıf — çana ğı beyenmir.

Tısba ğam ya öldürdün, ya da qarmyuxari çöördün-eyni şeydi.

Tamahı eqlinnen çoxdur.

Varrıya veli, kasıva deli deyeller.
Verenin bir üzü qaradi, vermiyenin iki üzü.

Yaxşılığa yamanlix — her kişinin işidir,
Yamanlığa yaxşılıx — ner kişinin işidir.
Yuyuluf temiz olufdu,
Ölüf eziz olufdu.

Yuxan baxif fikir eleme, a şa ğı baxif şükür ele.
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Ya boynuna min, ya boynaa mindir.

Yaxşı at qamçı, yaxşı adam söz götürmez.

Ya ğ yiyon it tükünnon ınolurn olur.

Yaz ekinçidi, qış dilonçi.
Yaxşı günde yad yaxşı — yaman günde vay qarda ş.

Yaz gününün ya ğışı —
Or-arvadın döyüşü.

Yaxşı arvad pis kişini er eyler.

Yetim cücesen, büzül yat.

Yetime can-can deyen çox olar, çörek veren az.

Yeddi bacanax yol gedirmiş. Dediler:
—Bir adam olsiydı sohbet eliyerdi.
Yiyen darixar, yimiyen çoruxar > .
Yeke ba ş yiyesine donuz güddürer.

Yatan ölmez — çatan öler.
Yerpenek pulu iylo alman eşşeyin ölümü sudan olar.
Yiyesine baxif atma arpa tökellor.
Yirtixli, yamaxli her gün teze —
Yirtixsiz, yamaxsiz ilde teze.

Yixilanm üstüne baltalı da düşer, baltasız da .

Yıxıx öyün direyidir.

Yol qıra ğında öy tikene plan veren çox olar.

Yol böyüyündü, su kiçiyin.

Yumurtası ters gelen toyuğa dönüf.

Yumurtlamadı-yumurtlamadı, falını niye içdi.

Yuxa qıra ğı sulama .

Yüz gün hacet, bir gün gerek.
Yük eyilende da ş qerifliye düşer.
Yaxşı atın üstü qışda arandı, yayda yaylax.

Yaxşı yara ğım vardı, Bnzelıde qaldi.
Yer berk olanda , öküz öküzden göror.
Yas yiyesi kiriyif, yasa gelen kirimir.
Yiyeni üzünnen, giyeni dizinnen tammax olar.
Yixilana gülen çox olar.
Yixilam durğuzallar.
Yer yiyesiz olanda , donuz tepeye çıxar.

* * *
Mertebeli, cah-celallı
Öylerde ya şamiyıf,
Bir quru daxmada
Ya şasan da keçer-gedor.

Çox dadlı, lezzetli
Yemekler yemiyif,
Bir loxma quru çörek do
Yesen keçer-geder.
Döyletli oluf muzdurlar
İşlotsen, yaxud da özün
Muzdur kimi ya şasan
Habı da keçer-geder.
Cürbecür arzular ola ,
Arzulara çatarsan da ,
Ters getirer işin tamam,
O da keçer geder.

Çaşar
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Zülmnen yetişdiyin
Şan-şöhreti istemiyif,
Adice bir nefer kimi
Ya şasan — o da keçer-geder.

B A Y A T I L A R

İsterse adam ol,
İsterse de insan,
Ferqi yoxdur —
O da keçer-geder.

Axşamlar, ay axşamlar,
Şamlar yanar axşamlar.
Yerli öyüne geder,
Qorib harda axşamlar.

* k *
Saqqalima den düşüf,
Bilmirem neden düşüf?
Aleme qız paylanır,
Menese nenem düşüf.

•k k *
O da yandırır mani ,
Bu da yandırır meni.
Deyirler ki serindir,
Su da yandırır meni.

* * *

Olifnazam men-men,
Topuxbazam men-men.
On iki kişiye getdim,
Yene de qizam men-men.

Je * k

Şirinlerin şiriniyem,
Acıların aeısıyam.
Kimin bacısı yoxsa,
Men onun bacısıyam.

* **
Şöfteliyem, deymemişem,
Ba ş buda ğım eymemişem.
Quran getir el basım,
O qıza men deymemişem.
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k k * 9ra getdim, eşşaya
Palan oldum, çul oldum.

* * *
Torokomo, ay tarakama ,
Galine monim marakoma .
Adamdan adam törer,
Tarakamadan tarakama .

is k *
Almanı alma , golin,
Xaroya salma , golin.
Öylordo çox söz olar,
Üreyaa salma , golin.

* * *
Ka ğızın a ğına bax,
Çevir sol-sa ğma bax.
8yor yadına düşsom,
Şakinin da ğına bax.

k k k

Ağacın adamı var,
Yedikçe badamı var.
Here bir a ğız desin,
Desinler adamı var.

k k k

A qaynana, qaynana,
Gözaa piçax, qaynana.
Oğlo elinnen aldım,
Çatda , boğul, qaynana.

k k k

Ba ğça monde, bar manda ,
Heyva mando, nar mando.
Sinem atdar tükani,
Har na deson var manda .

* * *

Ya barrai Xuda ,
Mani yetir Noxuda.

Göydan uçan quşa bax,
Oya ğında müşa bax,
Hamıya galan yaza ,
Mana galan qışa bax.

k k k

Çisgi ya ğış ya ğırdı,
Bir qız ordan ça ğırdı.
Bllarina al vurdum,
Ana deyif ça ğırdı.

k k k

Papurusum yana -yana ,
Od düşür şirin cana .
Vallah, qoyuf gedaram,
Çalarsan yana -yana .

* k k

Ay da ş atan baxtavar —
Da şm da bir vaxti var.
Qapı döyür elçiler,
Anam deyir: «Gal verak».
Atam deyir: «Qoy görak».

k k k

Yataram men, ya Allah,
Duraram men, inşallah.
0yer dura bilmesem,
La ilahe illellah.

k k k

Bir qar ya ğır tozanax,
Bir yer göster uzanax.
Balka biz da bir dana
Körpo cocux qazanax.

* k k

Qız idim, soltan idim,
Nişanlandım, xan oldum,
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Ne şapda , ne şupdadır,
Deme şarap-şupdadır.

k k k

Qızıl üzük laxladi,
Verdim anam saxladi.
Anama qurban olum,
Mono qız adaxladi.

k k k

Dzizim sini-sini,
Doldur ver sini-sini.
Yarım mene heyatdır,
Neynirem özgesini.

k k k

A gelin, nazdı gelin,
Ördekli-qazdı gelin.
Top-tüfengin yaxşıdı,
Barıtı azdı, gelin.

k k k

Dzizim, ay şekersen,
Hem qendsen, hem şekersen.
Bir quru canım qalif,
Alarsan, el çekersen.

k k k

Bir quş gelir Ağda şdan,
Xeber verir qarda şdan.
Qarda ş doysa bacıdan,
Bacı doymaz qarda şdan.

k k k

Allah, meni xar eleme,
Qula ğımı kar eleme,
Înkir-Minkir gelende
Dilimi lal eleme1.

Salma meni a Xuda ,
Ya Kişe, ya Oxuda.

k k k

Üzüm sarı,
Döneydi üzüm sarı.
Tutaydım a ğ bilekden,
Çekeydim özüm sarı.

* * *
Qizlar golir ol-olo,
Qoyubdular el bele.
Oğlannarm olinnon
Adım düşüfdü dile.

k k k

Bayquş menom, bayquş men,
Her quşlardan say quş men.
Viran ba ğ-ba ğçalarda
Sızıldaram yay-qış men.

k k k

Deve gördüm kervansız,
Ba ğça gördüm ba ğbansız.
Hamıya derman verdim,
Özüm qaldim dermansız.

k k k

Qaraba ğda talan var,
Zülfün üze salan var.
Gedirsen, tez qayit gel,
Gözü yolda qalan var.

k k k

Qaradir qa şın, ördek,
Ya şıldır ba şın, ördok.
Hemişe cüt gezirdin,
Hanı yolda şın, ördek?

k k k

Şap deyir ki, şupdadır,
Şup deyir ki, şapdadır.

Son iki nümunoni söyledi 72 ya şlı tibb işçisi Musayeva Humay.
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* -k -k R O V A Y O T L O R
Sual
Aşıx-a şıx a şında ,
Aş bişif ocax ba şında .
Söyle görüm, ay a şıx,
Bu da ş neçe ya şında ?..

dllaha tdOdkkül
•k k *

Xanm qonşuluğunda ya şayan demirçi oğlan gözel bir qizla evlenir.
Xan sarayın ikinci mertebesinden etrafı seyr edende gelini görür

ve ona gözü düşür. Xan demirçini yanma ça ğırır, ona atları üçün dörd
min midbar hazırlama ğı tapşırır. Bu işin yerine yetirilmesine göre ol-
duxca artiq az vaxt verir.

Demirçi midbar qayirmaxla meşğul olmur. O beş vaxt namazını qı-
lır. Allaha xeyir-duasini edir, axirda da «Allaha tevekkül» deyir.

Gelin ondan soruşur:
—Gün erzinde ne qeder hazırladın?
Kişinin a ğzmnan «Allaha tevekkül»den ba şqa söz çıxmır.
Vede tamamlanan gün seher tezden qapı döyülür. Demirçi arvatla

salamatla şıf ba şına gelesi işler barede xeberdarlix eliyir. Sonra gedif

Cavab:
Aşıx, a şm bişifdi,
Bişif demnen düşüfdü.
Dünya binnet olannan
Bu da ş yere düşüfdü.

qapini a çır.
Sarayın nökerlerinnen biri ile üzbeüz durur. O deyir:
—Xan ölüb, tabutu mixlamax üçün dörd dene mismar çatışmır.

Gedek demirçixanadan bize dörd dene mismar ver.
Demirçi bunları yola salıf namazını qılır. Allaha dua etdikden sonra

deyir:
—Ey dörd min midbarı dörd mismar eden Allah! Senin sözoo

üstüne söz yoxdur.
Yene «Allaha tevekkül» deyib yas yerine yollanır.

Şak szni üstüm9 gonddtdi ki, man tutuf ifolunt
Padşah gezinti vaxti suda gön yuyan kişi ile rastla şır, ondan soru-

şur:
İkidesen, üçde?
-Üçde.
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—Bos niye altını on ikiye vura bilmirsen?
—Otuz iki qoymur.
—Bir qaz göndersem dide bilersonmi?
—Bceb diderem...
Saraya qayidan kimi padşah ba ş veziri ça ğırıf soruşur:
—Açıxla görek, men o kişiye ne dedim, o ne cavab verdi?
Vezir ha fikirleşir, cavab tapmır. Padşah deyir:
—Üç güne kimi cavab tapmasan vezirlikden qovulacaqsan.
Vezir gedib gönyuyanı tapir, ona bir kise qızıl verib danışığın ma -

nasını xeber alır.
Kişi ondan bütün var-döyletini istiyir, yoxsa sirri a çmayaca ğını

bildirir. Vezir razı la şır. Kişi bele bir izahat verir:
—Padşahm «İkidesen, yoxsa üçde?» sorgusunun a çıqlaması habı-

dır ki, «İki aya ğınla gezirsen, yoxsa hasa ile?». Men ona dedim ki,
«üçle», yeni, hasa ile. Hökmdar sonraki sorgusuyla maa qandirmaq is-
tiyirdi ki, «Altı ay işliyib on iki ay dolana bilirsenmi?». Dedim: «32
qoymur», yeni yemekden artmır. «Bir qaz göndersem dide bilersen-
mi?» sorgusuna cavab verdim ki, «Bceb diderem». Vezir, o qaz sensen,
şah seni üstüme gönderdi ki, men de tutub didim.

Qarı qızm ota ğına daxil olur. Kitab a çır, tas qurur, nehayet, onu
sagaldacax dermanı tapdığım bildirir:

—Şahım, qız derdsiz adamın alt köyneyini geyen kimi yaxşı
olacih.

Şah tedbir libas olub öz diyarını şeherbeşeher, kendbekend gezir.
Bir çox adamla sohbet edir. Kime üz tutursa , o adam öz derdinden da -
nışır. Derdsiz bir adama rast gelmir.

Bir gün axşam hava teze qaralanda şahın yolu bir kondden düşür.
Bir evin qabagmdan keçerken pencereden içerini görür. Orada aile
üzvleri şenlik edirdiler, er, arvad ve bir neçe uşaq deyif-gülürdüler.
Kişi elile sinini dinqildadir, uşaqlar el çalır, arvad da ortaya düşüf oy-
niyır. Sonra arvad çalır, kişi oyniyır. Axirda da uşaxlar oyniyırlar.

Şah öz-özüno fikirleşir ki, «Diyesen axtardığımı tapmışam. Habı
adamnarın heç bi ba şqa derdi yoxdu».

Şah qapmi döyür. Kişi qaba ğa gelir. Şah deyir:
—Allah qona ğıyam. Meni bu gece qonax saxliyarsooz?
Ev sahibi deyir:
—Allaha da qurvan olum, onun qona ğına da , buyur gel içeri.
Ev sahibi şahı içeri devet edir, ba şda eyleşdirir, amma qabagma

yemek-içmek qoyma ğa imkanı olmur. Deme, bunnarın axşam yemeye
heç quru çörekleri de yox imiş. Br-arvad çalıb-oynamaxla uşaxların
ba şını qarışdınf yuxuya vermek istiyirlermiş.

Şah öz-özüne fikirleşir ki, «Bunlar yoxsul, ac olmalarını bele özle-
rine derd demirler. Habı kişinin köyneyini alıf qızıma geyindirsem,
gören sa ğalarmı?»

Şah derdini söyliyif kişiden alt köyneyini istiyir.
Kişi üst paltarını qaldinf çılpax bedenini şaha gösterir ve deyir:
—Kasıb adamam, balalarıma bir qarin çörek tapmıram, bedenim

heç alt köyneyi görmuyotdu.
Seheri şah saraya qayidir, taxta eyleşerken öz-özüne soruşur ki,

göresen menim ölkemde niye derdsiz adam yoxdu? Bolke hamının
bedbextliyine sebeb ele menim işlerimdir?

Şah xalqin xeyrine qanunlar verir. Yetimlere el tutur. Açların qar-
nım doydurur. Camaat ona xeyir-dua edir. Xeste qız yava ş-yava ş yax-
şıla şır.

HhrdsLz adamın alt koifna^i
Bir şahın yegane bir qızı varmış. Habı qız xestelenir. Şah ölkede

olan yaxşı hekimleri getirir, no qedor dava -derman edirlerse, xeste qız
sa ğalmır ki, sa ğalmır.

Şah, falçılar, müneccimler arasında da qizm xesteliyinden ba ş ta -
pan, onu sa ğalda bilen adam tapmır. O, elacsız qalif bütün ülkesine elan
edir ki, menim qızımı kim sa ğaltsa , ona bir deve yükü qızıl verecem.

Günlerin bir günü seher tezden görürler ki, elçi da şının üstünde bir
qarı oturuf. Adet üzre şahla görüşmek isteyen adamlar elçi da şınm üs-
tünde oturarlarmış.

Qarı saray ehline deyir:
—Şahın qizina elac etmeye gelmişom.
Şah buyurur ki, qarini onun hüzuruna getirsinler.
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Qarda şlar xereyi tam ortasından iki yere bölürler. Böyük qarda ş
öye nahara gedir. Kiçik qarda ş taxilm yanında qalir. O, öz-özüne düşü-
nür: «Qarda şımın ailesi, uşaxları var. Menim bir ba şım, bir canım var,
xercim azdı». Belece, kiçik qarda ş öz payına düşen taxilm dördde birini
böyük qarda şının taxilina qatir.

Böyük qarda ş gelenden sonra kiçik qarda ş öye getmeli olur. Bu de-
fe böyük qarda ş bele düşünür ki, «Men öy tikmişem, toy elemişem,
ailem-oca ğım var. Qarda şım.öylenmelidi, yurd-yuva qurmalidi, ona pul
daha çox lazımdı».

Böyük qarda ş özüne düşen taxilm dördde birini halallixla kiçik
qarda şm taxilina qatir.

Allah bunların taxilina o qeder bereket qoyur ki, satıf bütün kem-
kesirlerini düzoldirler. Atalar deyif ki, halalın azı haramın çoxunnan
dözümlü olur.

Deme, qızı reiyyetin ah-nalesi, qarğışı tutubmuş. Deyirler:

Gec keser — ahi keser,
Bir mezlumun ahi keser.

fâetjütda gana
Bir nefer Loğmanın yanma gedif ba ş a ğrısından şikayetlonir. Loğ-

man onun beyninde gene olduğunu söyleyir. Sonra xestenin bt;Ymni
a çıf geneni tapir. Öz-özüne fıkirleşir: eyer geneni dartıf qoparsa, beyin
zedelener. Şeyirdine deyir:

—Yox, geneni dartıf qoparmaq olmaz.
Şeyird deyir:
—Ustad sa ğ olsun, ma şanı qizdirif geneni tutan kimi özü bey^dsn

ayrılmazım?
Loğman deyir:
—Son habı işin elacmı menden tez tapdın. Loğman şeyirdi olma ğo

sübut etdin. Üstelik loğmanlıq imtahanoo da verdin.
Qaza toru

Uşaqlar tutuquşunu tutmaq üçün cele qururlar. Tutuquşu da a ğac-
dan uşaxların bu oyununa tama şa edirmiş.

Deyilone göre, tutuquşu bele şeyleri bildiyinden hcç vaxt celeye
yaxm gelmezmiş.

Yoldan keçen Musa peyğember uşaxlarm habı hereketini görüb tu-
tuquşuya xeberdarlix etmek istiyir:

—Ya Tutu, uşaxların ne iş gördüklerini bilirsenmi?
Tutuquşu istehzayla deyir:
—Bilirem...
Musa peyğember işlerini sahmanlayıb geri qayidanda görür ki, tu-

tuquşu celeye düşüb partlayır. Ondan soruşur:
—Ya tutu, bu ne işdi? Sen ki, bilirdin?..
Tutuquşu deyir:
—Baxdim ki, dünya od tutub yanır. Hamı tek men de yanmaq üz-

reyem. Beladan xilas yolunu o celede gördüm.
El arasında habma «qeza toru» deyerler. Qederden qa çmaq ol-

Birin d». . . birin da . . .
Loğman ölene yaxm iki kasa derman hazırlayıf şeyirdine veriA ona

tafşırır ki, «Men ölende sene deyecem, onda habı dermanları ar£ ver-
meden maa çatdırarsan».

Loğman teleb edende şeyird birinci kasanı verir, İkincisini oline
alıf üstadına yana şmaq isteyende telesdiyinden yixilir, derman dfhhhr.
Derman Loğmana çatmır.

Kişi: «Birin de.. . Birin de...» — deye-deye ölür.
Bele revayet eleyirler ki, Loğmanın qebrinin yanından keçende» hele

de adamların qulaqlarma «birin de. .. birin de . . .» kaimeleri eşidili'r-

fiolol ejardaşlar-
İki qarda ş ortaxli taxil ekif yetişdirir. Onlar payızda taxili hiçir,

döyür ve xereye yığırlar.
maz.
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Bacı, bacı, can bacı. ..
Ba ğçada güller bacı.
Güller, bülbüller bacı.
Altoo külke yandırır,
Keçer bu günler, bacı.

Kasıb bacı minnet-xahiş etmiyif kor-peşiman öz öyüne dönür.
Vaxt keçir, bir neço il dalbadal yazda ya ğıntı az düşür. Bu defe

kümdarm baraması artıf çoxalır, rencberin ise taxili yetişmir. Böyülc
bacı yoxsulla şır. Kiçik bacı varlanır.

İş deyişir, böyük bacı kiçik bacıdan asılı hala düşür.
Böyük bacı dolanacaxlarmdan gileylonir, kiçik bacı köhne vaxtlari

yada salıb ona teskinlik verir:
-Bir vaxt biz de çetin dolanirdox. Allah düzeltdi. Sebirli ol, bacı.

Bacı, na çar a ğlama ,
Gündür keçer, a ğlama .
Felek örten qapini
Bir gün a çar, a ğlama .

Kiçik bacı böyük bacını bolluca payla yola salır.

JCcut ejızını kihtd verar
Xanm çox gözel bir qızı vardı. Xan qizim zehmetkeş, sa ğlam ve

qizimn beyendiyi adama vermek istiyir.
Çox yerden elçiler gelir. Xan qızı istiyen oğlanların qaba ğma bir

kötük qoyur ve deyir:
Habı kötüyü yara bilsen, ailenin üstüne oğlan gedersen.

Neçe-neçe oğlanlar gelir. Bir gün, iki gün kötüyün böyür-ba şını
baltalayır, elleri qabarsa da , yara bilmir. Yorulub gücden düşür, eliboş
öz ölkesine qayidir.

Axirda sifetce gözel, işgüzar bir oğlan gelir. Habı iyid qızın çox
xoşuna gelir, elden buraxmax istemeyib xelvetce ona deyir:

-Oğlan, kötüyü parçalama ğa telesme, qixmix-qixmix, tala şa -tala -
şa , xırda -xırda eritmeye çalış. Onda yorulub elden düşmezsen.

Oğlan qızın dediyi kimi edir, telesib-elemir, kötüyü qixmix-qix-
mix, tala şa -tala şa , xırda -xırda eridir.

Xan qizim ona ere verir.

Saçılar
İki bacı vardı, böyüyünün eri rencber (ekinçi), kiçiyinin eri ise

kümdar (barama yetişdiren) idi.
İki~üç il dalbadal yaxşı yaz ya ğışları ya ğır. Okinçinin bol mehsulu

olur. Böyük bacının ailesi varlanır.
Havaların ya ğıntılı olması kümdarm işlerine ziyan vurur. Kiçik

bacı vardan-yoxdan çıxır. Nehayet, kümdar fehle kimi onun-bunun ya -
nında işlemek mocburiyyetinde qalır.

Kasıb bacı tez-tez varlı bacıgile gedir, derdini söyleyir. Varlı bacı
da onu eliboş yola salmır. Bayrama bir-iki gün qalmış kiçik bacının eri
özüne iş tapmır, öye eliboş qayidir, rüzuları tamam kesilir. Ba şqa öy-
lerde bayram çöreyi, cürbecür şirin çörekler bişirilende bunlarda heç
adi çörek de tapılmır.

Kiçik bacı uşaxlar üçün neşe bir yemek elde etmek meqsedile
bacısıgile yollanır.

Varlı bacı bişirdiyi bayram çöreyinin üstünde oturur. Habı hereketi
gören fa ğır bacı deyir:

f&Jtı gozdldir?
Bir padşah qeşeng bir imaret tikdirir. Bütün heyvanları hüzuruna

ça ğırıf deyir:
—Habı imaretin gireceyinde qizil qefes var. Aranızdan iki en gö-

zelinin menzilidir ora . Ele füsunkar olmalıdılar ki, imarete gelenler
tama şa elemekden doymasınlar.

Kirpi iki balasını getirif deyir:
—Padşah sa ğ olsun, çox gezdim, dola şdım, bunlardan gözelini tapa

bilmedim. Getirmişem, ele bunları qoyun, gelib-gedenler bunların gö-
zelliyine tama şa etsinler.

Her kesin öz balası özüne gözel görüner.
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—Men saa halallix veren döyülem.
Breb soruşur:
—Nooluf? Saa hansi pisliyim deyif?
Deve deyir:
—Yadındadı, filan vaxt yayla ğa köç aparirdix. Onda sen menim

noxdamm kendirini eşşeyin quyruguna ba ğlamışdın. Habı ehvalat heç
vaxt yadımdan çıxmiyıf, bundan sonra da ya şasam, yadımdan çıxmaz.
O iş menim üreyime xal salıf. Ona göre de saa heç vaxt halallix veren
döyülem.

Qqtfsatjdui, götürdtdm
Şeherde hamıya el tutan, elborcu pul veren Veli adlı adam varmış.

Tanıyanlar: «Veli dayı, mene filan qeder pul ver» deyende, o cavab ve-
rerdi: «Gel, döşeyi qaldir, say götür». Kişi borcunu qaytarana da
«Apar, döşeyin altına qoy» — söyleyermiş.

Bir gün bir nefer aldığı borcunu qaytarmamış, ikinci defe pul isti-
yir. Veli dayı altı boş döşeyi göstorif adeti üzre deyir:

—Get, döşeyi qaldir, altından götür.
Bore isteyen döşeyi qaldirif teeccübünü bildirir:
—Axı Veli dayı, burada pul yoxdur.
Veli dayı deyir:
—Qoymusan ki, olsun?..
Yene de günlerin bir günü bir gelinle bir nefer ba şqa adam da gelif

evvel aldixlarim qaytarmamış, ikinci defe bore pul istiyirler. Voli kişi-
nin «Qoymamısooz-götürmezsooz» sözlerini eşidon habı adamlar üze
salıb getmirlor. Qefleten içeri giren bir uşax deyir:

—A gelin, kişin seferden qayidif, bura gelir.
Habı xeberi eşiden gelin söyündüyünden qol a çıf oyniyır, Veli

dayıyla bore isteyen de ona qoşulub oynama ğa ba şliyırlar.
Veli kişi birden durub bore isteyenden soruşur:
—0de, menim pulum gelir, ona göre oyniyıram. Gelinin de kişisi

gelif deyen oyniyır. Bes sen niye oyniyırsan? Sen hansı işaa şadlanıf
oyniyırsan?

—Men de ona göre oyniyıram ki, döşeyin altına pul gelir.

Qazandiğuı dan, tökdüifün sobot olay
Şekililerin cimge1 yerinde ehli arvadlardan biri ailede avır-heyanın

öyün bereketine tesirinden danışır:—Avır-heya olmayan ailede xeyir-bereket de olmaz. Eve ne qeder
qazanc gelse de, aile qitliq içinde ya şayar. Kişinin qazandığı darı,
tökdüyü sebet olar. Çünki sebete ne qeder darı töksen, yolda hamisi
töküler, eve çatanda görersen ki, bir şey qalmiyib. Avır-heya olmayan
öye gelen gelir sebete tökülen darı kimi axıf geder.

Habı sohbete qulaq asan arvadlardan biri şekk getirir, deyilenlere
inanmır. Eşitdiklerini smamaq fikrine düşür. Onun eri bazarda zergerlik
edirdi. Qazancmdan çox razıydı. O, her gün yaxşı bazarhq edib hambal-
la öye gönderirdi. Hambal qapini döyende zergerin arvadı içeriden qış-
qirardi:

—Zenbili oturaca ğın üstüne qoy get.
Hambal da hemişe qapini döyüf, zenbili oturaca ğın üstüne qoyuf

gedermiş. Növbeti bazarlix gelende qapı döyülür, zergerin arvadı gözel
geyimle hambalın qava ğma çıxır, adeti üzre deyir:

—0de, gözlerini bereldib ne baxirsan? Zenbili oturaca ğın üstüne

£y»bin ddO&sû/lkalallaştttası

Brebin devesi onun qapisinda qocalmışdı. 0reb bu deveni uzun
illerden beri işletmiş, onun xeyrini görmüşdü. Nehayet, deve xestele-
nif ölürdü.

Breb devenin yanma gelir, üzünü-gözünü sığalliya -sığalliya ona öz
razılığını bildirir, halalliq istiyir.

Deve de öz sahibinden hörmet görmüşdü. Birden onun yadına bir
ehvalat düşür. O sebebden de deve keyleşib durur, danışmır. Bir neçe
deqiqeden sonra deve dile gelif deyir:

qoy, get.
Birinci defeydi ki, qadm boy-buxununu, camalım hambala göste-

rirdi. Seheri gün o, yene de yaxşı geyinif qapiya çıxır, zenbili özü götü-
rür. Hambal qadinin elini, barmaxlanndaki üzükleri görür. Üçüncü defe

1 Cimga — çekililer qonşuların, yaxud kond, mahalla sakinlorinin bekarçılıq-
dan bir yere topla şıb söhbatla şdiyi, çox hallarda qeybetleşdiyi yere deyirler.
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qadm üzüa çıq hambalın qava ğma çıxır. Dördüncü def© o ba şıa çıq ham-
bala görünür. 9ri öye gelende onun ehvali-ruhiyyesine fikir verir. Ar-
vad görür ki, kişi pertdir. Günü-günden kişinin qam daha da qara görü-
nür, qa ş-qaba ğı a çılmır.

Bir gün arvad erinden ahvalinin pisleşmesinin sebebini soruşur:
Dri işinden gileylenir:
—Ele bil dünya quruyub, axir vaxtlar dükanm qaba ğına gelen yox-

dur. Bu ne sirdi, bilmirem?
O söhbetden sonra bazarlix get-gede azalır, zenbiller yüngülleşir.
Onda arvad cimgedoki avır-heya sohbetini xatirliyif barma ğını

dişliyir. Deme, camaat onun cemalim hambala göstermesini görüf kişi-
nin dükanından ayaxlarmi üzmüşdü.

Seher hambal zenbil getirende arvad evvelkitek qapimn arxasin-
nan qışqırır:

—Zenbili oturaca ğın üstüne qoy, get.
Bu qayda üzre bir neçe gün keçir. Qadin erinin ohvalma diqqet ye-

tirir. Görür ki, get-gede kişinin eyni a çılır, işinden raziliq edir.
Her şey qaydaya düşenden sonra bir axşam arvad erine deyir:
- Demeli, qazanci tekçe sen qazanmırsanmış. Bu işde menim do

kömeyim varmış.
0ri etirazım bildirir:
—Sen mennon dükanda zorgerlik etmirsen ki, qazancimda da

payın olsun.
Arvad ehvalatı evvelden axiradek erine danışır, sinaq üçün etdiyi

hereketlere göre onnan üzr istiyir.
Dr-arvad inanırlar ki, doğrudan da avır-heya olan yerde xeyir-

bereket de olar.

Bir gün uşa ğın gözleri a çılır. O, yolda şlarıynan oynama ğa ba şliyır.
Nedense, hemişe çimdikleri hovuzda uşaxlarm hamisi yaralanır:

birinin qoluna, ba şqasmın qıçma , diğer birinin qarnma ne batırsa , su
qan rengi alır. Alem bir-birine deyir. Valideynler de işe qarışırlar. Here
bir terefden tökülüşüf hovuzu temizleyir, temiz su ile doldururlar.

Seheri gün yene hovuzda çimen uşaxlar al-qan içerisinde evlerine
qayidirlar. Bu defe hovuzun dibini temizliyif güdmeye ba şliyırlar. Gö-
rürler ki, gözleri a çılmış kor uşax qarğınm ucunu şişleyif, hovuzun di-
bine batırır. Belli olur ki, uşakları zedeleyen hemin korun hovuza bas-
dırdığı qarğılar imiş.

Allah uşa ğın gözlerini yene kor eliyir.
Musa peyğember üzünü qivleye çevirir, Allaha yalvarır ki, onun

günahınnan keçsin. O, üzünü camaata tutuf deyir:
—Allah özü bilir, kime ne eliyir. Allah-taalanm işine qarışmax olmaz.

Ulan sizi öt/rada bibuarant
Şireli dode-babadan baytar kimi tanınır. Kişi ömrü boyu mal-qara

ile meşğul oluf qessaflix ve baytarhx etmişdi.
Bir gün Da ğar Cabbar baytar kimi tanıdığı Şireliden 3 girvenke et

alanda deyer:
-Ay Şireli, camışımızın balası quyruxdan gelif1. Dünen seni dü-

kanda göre bilmedim. îki mal doxduru gelif, ba ş çıxarmayıflar. Şireli,
sen özün de bir gel bax, görek ne olur.

Şireli cavab verir:
—Yaxşı, dükanı bir adama tapşırıf gelerem.
Şireli mehleye girif mal doxdurlariyla salamla şır, sonra camışı

gözden keçirif onlardan soruşur:
—Ay hekim, fikrooz nedi? Ne elemax istiyirsooz?
Hekimlerden biri deyir:
—Balam doğriyıb çıxarmax lazımdı.
Şireli soruşur:
—Ay hekim, balanı salamat qurtarmax olmazmı?
Hekim deyir:

dUlah-taalanın işina e/anşmcu obnaz
Bir uşaq anadangelme kor imiş. Deyilene göre tay-tuşları onun

elinden tutub gezdirir, ba ğda -ba ğçada yediklerinden ona da verirlermiş.
Uşa ğın danışığınnan, hereketlerinnen yazixlix hiss olunurdu. Hamı ona
qayğıynan yana şırdı.

Habını gören Musa peyğember uşa ğın gözlerinin a çılması temen-
nası ile Allaha çox yalvarır. Quyruqdan golib — «ters gelib» anlamındadır.
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—Biz lazımi avadanlix götürüf gel-
mişe*. Ba şqa heç bir olac yoxdur.

Şireli deyir:
—Siz balanı salamat çıxarma ğı

qeyri-mümkün hesab edirsooz? Haymdı
men balanın salamat qurtarmax şertiyle
camışı doğuracam.

Hekimler inanmasalar da etiraz et-

Heftede, ya ayda bir-iki defe a ğır soyğunlar ba ş vererdi. Onlara
qarşı ellikle mübarize apardırdı. Hökumet terefmden tutulanlar, qarşı-
durmada öldürülenler de az deyildi.

Bhmedbeyli meşesinde Qaffar Bahaf oğlunun qiymetli papa ğını
elinden alırlar. Bu hadise xalq arasında çox müzalciro edilir. Hetta Qaf-
fann qaymatasi Xoccer Söyün yeznesine deyibmiş:

— O... Qaffar, kişi öler, papax vermez...
Qaffarm bacısı oğlu Ağammedoğlu Bhrned şoherde silahla ge-

zenlerden biri idi. Qhmed Qaffardan soruşar:
—Heç olmasa tanıdığın var?
Qaffar çox inamsizhxla bir nefer kendlinin adım deyer.
Bir neçe gün sonra Bhmed hemcurlarıynan hemin kende, Qaffarm

nişan verdiyi adamgile geder. Dayısının ba şına gelen ehvalatı söyliyif
sözünün axirmda bele deyer:

-Men pula yox, papax üçün gelmişem. O papa ğı götüren adam
tanımb. Kişi ba şqasımn ba şından papax götürmez. Sözümün canı budur
ki, ya papax, ya da silah.

Bhmedi birteher sakitleşdirif papa ğı qa çıranı tapırlar, ona veziyye-
ti anladırlar. O, papa ğı da , artixlamasiyla pulu da qaytanr. Pulu götür-
mürler. Papa ğı alıb qayidirlar.

Bhmedin kişi damarına göre şeherde hörmeti bire-beş artar.

mirler:
—Onda , sen ba şla , biz baxax,

deyirler.
Şireli deyir:
—Siz burda dayansaaz, men o işi

elemicem. Siz durun gedin işooza . Sabah
gelif balaya da , camışa da baxarsooz.

Şireli Cabbar kişiye bir neçe şeyin
hazırlanmasını tapşırır.

—Bynimi deyişif gelirem, — deyerek çıxıf gedir.
Kişi qayidif gelenden sonra 45-50 doqiqeye balanı çıxardıf camı-

şın qava ğma qoyur. Balanın üstüne duz sepif anasına yaladır. Onu
emizdirib Cabbar kişiyle sa ğolla şır, dükanına qayidir.

Seheri gün camışa , balaya baxma ğa gelenler çox olur. Baytar he-
kimler sirri öyrenmek üçün yalvar-yaxar eleseler do, Şireli onlara deyir:—Siz oxumuş, men savadsız. Men sizi öyrede bilmerem.

Lütvoli Vahabovun atas ı
Şıralı Vahabov

Heç yana qaçntax lazun doiflü
Şekide Hacı Memmedsadix adlı bir tacir ya şiyıf. Sovet hökumeti

gelende memurlar ona deyifler:
—Hacı, dur qa çax. Diyirler ki, bir hökumet gelir. Hamının malını,

döylotini, pulunu alır, özünü de tutur. Ne qeder gee döylü, qa çmax
yaxşıdı.

Hişi kişinin fıafıağını başından götürmez
Vaxtile Şekide de soyğun haqq-hesabı olufmuş. Soyğunu qa çaxlar

ve ya adi adamlar ederlermiş. Soyğunçular üzlerine maska taxif hefte-
bazanna gedenlerin yolunu kesir, onların pullarını, qiymetli mallarını
ellerinden alarlarmış.

Şekide üç istiqametde soyğun olardı: Şekiden Yevla ğa geden yol-
da — Qarasu, Keşiş ölen körpü, Bhmedbeyli meşesi ve Nelvendin de-
resi; Şekiden Oğuza teref gedende Qirxbulax, Da şa ğıl çayı, Bucaqaya-
sı; Şekiden Qaxa uzanan erazide ise Qarabulaq, Şin çayının demir tö-
külen hissesi, Qanliqov qorxulu yerler sayılırdı.

Hacı bunlara bele cavab verir:
—Men sizi iş üçün Meskoya gönderende siz ora çatan kimi here-

niz bir a şna tapırdooz. Yalnız 2-3 gün keçirenden sonra iş yadoza dü-
şürdü. Hayındı sizin orada tapdığooz a şnalardan olan uşaxlaroz qarda ş-
larının yanına gelirler. Öz dedelerinnen ata paylarını alıcihdiler. Heç
yana qa çmax lazım döylü.
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Tiflis hakim Mouse m Satma, qaçaxlan* Yaz tezece girmişdi. Blacsız qalif meşedeki çiçeklerden derman
düzeltdim. Qısa zamanda xesteni sa ğaltdım. Xeste Yevlax, Çamıx te-
reflerinin meşhur qa ça ğı Şubay idi.

O, yata ğından qalxandan sonra mene qarşı münasibet deyişdi. De-
diler ki, artix sen gede bilersen.

Nece gedeceyim haqqinda düşünürdüm. İki-üç gün sonra 3 at
getirdiler. Atları yeherlediler. Axşam hava qaralandan 2-3 saat sonra
meni apardılar atların yanına ..Gözlerimi ikiqat ba ğlayıb ata mindirdi-
ler. Yol getdikce hiss edirdim ki, atların biri qabaqda, o biri ise arxada
gelir.

Dörd-beş ay Mingeçevirde radiku-
litden xestelenif yatandan sonra Bşref 2

kişini Tiflisde ya şayan Monse adlı meş-
hur hekimin yanma apardılar. Monse
15-20 deqiqelik müayineden sonra xes-
teni sa ğaltdı. Bşref kişi mehmanxanaya
öz aya ğıynan gede bildi. Hekimden so-
ruşdular:

—Savax saat neçede gelax?
Hekim dedi: Xeyli gedenden sonra atlar dayandı. Gözlerimi a çdılar. Mene uzaq-

dakı İşığı gösterib dediler: «Atı İşığa doğru sürersen. Ora Gence stan-
siyasıdır». Soruşdum: «Bes atı neyniyim?» — «Yalını burax, at özü bizi
tapacax».

Stansiyaya çatanda Bakı qatanna minik tezece ba şlanmışdı.
Men de qatara minif getdim Bakıya . Dörd-beş gün Bakıda qalif

Tifliso qayitdim.
Genceli dostlarıma telefonla zeng vuruf dedim ki, «Yol azmışdım,

meşede xeyli gezib-dola şandan sonra gedib bir stansiyaya çatdım. Or-
dan da Bakıya yola düşdüm. Menden nagaran olmayın».

Ba şıma gelen bu hadise 30-40 il qabaq ba ş verif. Meni qa çaxlar
buraxanda demişdiler ki, «Heç kime gördüklerin harede danışmayasan.
Byer a ğzından söz qa çırsan, bizi axtarsalar, seni zenbilde göyden assa -
lar da , tapıf öldürerik»...

—Müalicesi qurtardi. Men günde
üç xeste qebul edirem. Ehtiyacım olsa ,
xesteleri heftelerle süründürerem. Me-
nimki insannara qulluq göstermek, xes-
telere kömek etmekdir.

Hekim Bşref kişigile maraxli bir
ehvalat danışdı: «Menim Gencede yax-
şı dostlarım vardı. İlde bir neçe defe

onlarla ova çıxardox. Bir defe dostlarım mene telefonla dediler ki, «Fi-
lan vaxt ova çıxmax istiyirox. Mara ğm varsa , sen do gel». Samix meşe-
sine ova getdox. Here bir çığırla , ba şqa -ba şqa yollarla gedirdi. Bir vaxt
gördüm ki, meni bir neçe yerden nişan alıflar. Onların sözlerini ba şa
düşmesem de, tüfengi yere atdım. Meni tutdular, qollanmi ba ğladı-
lar. Men onları, onlar da meni ba şa düşmürdüler. Bir-iki günden sonra
üzünde maska olan adam gelif meni danışdırdı. Hekim olma ğımı bilen-
de onlar bele bir şert qoydular: «Sen bizim hurdaki xestemizi sa ğalda
bilsen, buraxanq gedersen, sa ğalda bilmesen ele burada qalacaxsan».

Sonra meni ba şqa bir çadıra apardılar. Çadırın yeri, divarları hamisi
xalçayla döşenmişdi. Ba ş terefde yerleşen çarpayıda bığları qula ğma
çatan zehmli bir adam yatırdı. Xesteni yoxladim. Onun malyariyaya tu-
tulduğunu ve tez sa ğalaca ğını dedim. Meni hetta müalice üçün derman
alma ğa bele buraxmirdilar.

Lütvali Vahabovun
qardaşı Oşraf Vahabov

jlatı z&hari
Deyilene göre, artçılara ilan zeheri tesir etmir. Mingeçevirde bir

arıçı ya şayırdı. O, arılarını Ağda şa köçürür. Menzil ba şına çatanda arı
petekden tökülür, otlar arasında müxtelif terefe yayılır. Kişi yoruluf
çemende uzanır. Birden ona ele gelir ki, aya ğını arı sancdı.

Arı sancması arıçı üçün o qeder de a ğrılı olmur. Arıçı ayılır, arı
sancan yeri bir qeder qa şıyıf yene uzanır yatır. Lâkin qa şmma seheri
gün axşama qeder davam edir.

İ Söyledi 85 ya şlı Tbilisi vetenda şı Monse, qeleme aldı Bşref Vahabov
2 Bşref kişinin hal-hazırda 90 ya şı var, teqa üdçüdür.
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Arıçı eve qayidir, ehvalatı aile üzvlerine söyleyir.
—Arı sancanda qa şınma o qeder de uzanmır. Özü de qa şmması

çox şirin olur.
Kişi tez hekime gedir, qa şmmamn hele de davam etdiyini

Ağrı xestenin dizlerine yığılıfmış. Hekim ona yene bir qedeh par-
çaya bükülmüş papiros verir.

—Axşam çekersen, yaxşı yükliyersen, seheri golif yoluxacam, —
diyif gedir.

Hekim vedeleşdiyi kimi seher gelir, yene de oxuyur, üfüriir, teza -
don a ğrını xestenin dizinden beline keçirir. Növbeti gelişinde eksine,
belinden dizine ötürür. Habı qaydayla a ğrını üç defe xestenin dizinden
topuğuna , topuğundan dizine keçirir. Dördüncü defe topuğundan ta -
mam çıxarır. Onun bedeninde a ğrı qalmir.

Xesteni 2-3 ba ş evde gezdirirler. Sonra hekim meslehet görür ki,
hele yatıf toxtasin. Dörd günün tamamında dura biler.

Sa ğaldığını gören kişi körpe balalı camışı hekimin evine gönderir.
Amma hekim camışı hamballarnan geri qaytarir, xeber çatdırır ki,
tükana gelerem, sohbet iliyerox.

Bir ncçe gün sonra hekim tükana gelif girvenke yarım et alır. Xes-
tenin qarda şı Qaffar onun cibine zorla pul qoyur.

söyleyir.
Hekim deyir:
—Seni arı yox, ilan sancıf. Ançı olmasiydm, neticesi pis olardı.

Qanmdaki arı zeheri seni ölümden qurtarif.

Hacı k&kifh/
Şireli kişinin belinden yel tutur. O, 5-6 ay yataxda xeste veziyyet-

de qalir. Şeherdeki ara hekimleri Zehre ana , Baba doxtur — heresi bir
cür müalice yolu gösterse de, kömeyi olmur. Deyirler ki, Çaqqal deresi
adlanan yuxari mehlede bir Hacı hekim ya şayır. Onu da getirin.

Hacı hekimin yanma gedirler. O, xesteliyin elametlerini eşidib
deyir:

—Tez sa ğalar.
Kişi heç bir derman-zad vermir.
—Menim vacif işim var, — deyir, — kenddon qonaxlar gelif. On-

ları tez yola sala bilsem, ele bu gün özüm gelif ba ş çekerem. Arxayin
olun, tez sa ğalar.

Günorta üstü Hacı hekim vaxt tapıf xesteni görmeye gelir. Sohbet
arası bir tütün papirosu eşir, neşe oxuyuf tüstünü xesteye üfürür. Sonra
qedeh parçası bükülmüş bir papiros da xesteye uzadır.

—Ay hekim, men papiros çeken döylem. — deyir xeste.
Hekim dillenir:

Badı-budu Haabala
Hacıbala kişi havalar isti olanda , serin suyla dondurma , havalar so-

yuq olanda ise badı-budu satardı. Hacıbala kişi satdığı metehini qoşma -
larla terif eder ve avazla da oxuyardi .

Dondurmayla isgenqebili suyu esasen bazarda , badı-budunuysa mehle-
mehle gezdirif satarmış. Ona göre de ona «Badı-budu Hacıbala » deyerdiler.

Hemin dövrde buz düzelden zavod yoxuymuş. Qışda ya ğan qarı
xüsusi quyulara dolduruf, üstüne de su tökerdiler. Su qarı boşaldar, be-
zen de eriderdi, gece ayaz olanda ise donub tezeden buz olardı. Habı
buz quyusunun a ğzına evvelce quru xezel-ot qoyar, üstünden de torpaq
töküf basdırardılar. Buz quyuda yayın lap isti aylarına qeder qalirdi.
Buzu ancaq varlı adamlar düzeltdirerdiler.

Hacıbala kişi yaz, yay aylarında buzxanadan buz alıf dondurma , se-
rin su qayirar, terifleye-terifleye müşterilere vererdi. Kişi bir neğme
de düzeltmişdi, homişe avazla oxuyardi:

Marojna , marojna —
Bakının duzu,

—Tüstüsünü a ğzaa al, burax.
O, neşe oxuyuf xesteye deyir:
—Belo terpet.
Xeste görür ki, beli daha a ğrımır.
—Haymdı belin a ğrımırsa , dizleroo terpet.
1 Texminen 1920—1922-ci iller arasında ba ş verdiyi ehtimal olunur. Bhvalatı

söyleyen 90 ya şlı Şireli babanın a ğzından eşidilenleri 14 ya şlı nevesi Memmed
qeleme almışdır.
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Xanlığm sütü,
Qaragoz camışm qayma ğı.

Eşitimsen adım,
Yemeyen — bilmez dadını.
Gel, apar, ay müşteri,
Qizildandi dişleri.

Hem serindir, hem şirin,
Üreklere buz qoyur.

Havalar soyuyanda Hacıbala senetini deyişif, badı-budu satardı. O,
badı-budu satanda da oxuya-oxuya özüne müşderi yığardı:

Alça çiçeyin tez a çan,
Qizlarin sa çın uzadan,
Uşaqları aldadan
Badı-budunu alın!

Hacıbala ailesini heble dolandırardı.

Eşşeyim xeber alır:
Hacıfeyis oğlu budu, bu?

Xan gelinin hazırcavablığına heyran qalir. Gelinler sudan qayidan-
da Hacıfeyis oğlu İlyas pertliyinin sebebkarıynan ödeşmek fikrine
düşüf deyir:

Bula ğa geden dörd gelin,
Dart bala ğoo ört, gelin.
Qirmizi tuman içinde
Beslenmisooz pört gelin.

Gelin deyir:
Üklemişik ula ğı,
Bndermişox bula ğı.
İkozun da a ğzına
Dördümüzün

Xan İlyasa deyir:
—9de... haymdı aldın payını!..

dcUlxait* JlisuluJ OHM jfofota qonaxhgt
Diyiller, Bdilxan aticilix üzre yaxşı mütexessis oluf. Cins at ilxisi

saxlıyirmış. Onun şeherde evi, bir neçe hektarlix torpax sahesi, «Xan
yayla ğı» adlanan yayla ğı, Qarasuda Bhmedbeyli meşesi adlanan meşe-
si, üzüm ba ğları, Da şüz sahesinde at zavodu vardı. Yüze yaxm cins atı
oluf.

Şeki xanim Dehne kendine qonax ça ğırırlar. Hemişe olduğu kimi
xan Feyisoğlu İlyası da özüyle aparır. Dehneliler İlyas a ğanı pert et-
meye hazırla şırlar. Xan Dehne arximn qıra ğmda faytonu saxladir. On-
lar serinlemek üçün arxm kenarına düşürler. Habı vaxt 4-5 arvad bula ğa
suya gedirmiş, onlar gelif qonaxlarin qaba ğından keçende eşşekleri pis
ses çıxardır. İlyas a ğa deyir:

Günlerin bir günü xan Şekide xeyir iş eliyir. Toy bir neçe gün davam
edir. Her gün müxtelif yerlerden adamlar gelirmiş. O, adet üzre gelinin
ba şına şimiyyat, gümüş pul tökür. Beyin dostu, Ycvla ğın Qarxun kendi-
nin sakini Oşroş bunu görüf gelinin ba şına bir ovuc qızıl sepir.

Sovetler gelende Bdilxan bütün var-döyletini, ikisini döylete toh-
vil verir. Sovet hökumeti Şekideki varlıları, mollaları tutuf öldürürmüş,
sürgün edirmiş, tustaxxanalarda saxlıyirmış. Amma Odd xanasa heç bir
acı söz demiyifmiş.

A gelin, nazlı gelin,
Ördokli, qazli gelin
Top-tüfengin yaxşıdır,
Barıtı azdı, gelin.

Eşşeyin üstündeki gelin ona cavab verir:

Dehne arxı budu, bu,
İçi dolu sudu, su. Şakinin son xam Bdilxan evvel İlisuda ya şamış, 1930-cu ilden sonra Tiflisa

köçmüşdür.
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Jtin b&hardti
Habı vaxta qadar itin canavara qalif gslmosine heç bir na ğılda da

rast gelmomişox.
Diyiller ki, Qessaf Bşrefin et kombinatından götürdüyü qoyun

sürüsüyle birlikde bir quçik de mehleye gelir. Quçiyi ne qeder qc>vur-
lar, çıxıb getmir. Qapidan çıxardırlar, qonşunun mehlesinde heyete
girif yene de sürünün içinde yatır. Cürbecür möcüzeli işlerine göre itle
maraxlananlar çox olur.

Ya ğışlı, qaranlix bir gecede canavar a ğıldan bir qoyunu qapif nıetr
yarım hündürlüyünde hasardan çöle a şırır. İt a ğılın hasarından atılif
onun ardınca gcdir.

Bir azdan mehlenin axinnda it boğuşması eşidilir. Sonra it 4-5 defe
öyün eyvanının qava ğma gelif adamlara hamıldayır, uzaxla şdıxca onun
hamıltısı gelir.

Öy sakini Şireli baba deyir:
—Ay bala , bu it neşe bildirmax istiyir.
Fanar götürüf yola çıxırlar, gelif it hüren yere çatırlar. Orda ne gör-

seler yaxşıdı? Canavar bir qoyunun xirtdeyini çıxardıf, it ho yerde ca -
navara çatıf, qoyunu canavardan nece alıfsa , canavar yoxdur. İt or'dan
öyün qava ğına gelende de canavar qoyuna sarı gele bilmiyif. Diyiller
ki, it canavarı ne hala salıfsa , bir de ora qayida bilmiyif.

Habı ohvalatdan sonra itde teeccüb elemeli bir neçe iş de oluf. Ço-
vanlar sürünü kölgeye yatdırıb özleri de yuxlayarlar. Qoyunun bir his-
sesini aparırlar. İt kesinti yerinden qayidir, duyur ki, qoyunun bir hisse-
si yoxdu. İt iyniye-iyniye gedif qoyuna çatır. Qoyunu aparan iki nofer
qa çıf gücnen canını qurtarir. İt qoyunu qaytanf sürüye qatir.

Qoyun sürüsünün arasına ba şqa adam gire bilmezdi. Sürüye giren
adama hücum edif, paltarlarını cırardı, amma özüne xeta vermezdi.

Şalla ğın beslediyi çox eybecer, iri itle bu iti boğuşdurarlar. Heınin
iti Peleng adı verilen habı it meğlub eder.

İster evde olsun, isterse de sallaxxanada, it ona verilmeyen 8te
deymez, ba şqa itleri do yaxm qoymazdi.

Yataxlarda 4-5 qoyun iti sürüye gelen canavara yaxm düşe bilrfûr-
ler. Sesleriyle çobanlan ayıldıf canavarları uzaqla şdırırlar. Sürüdü it
tekdirse, canavarın iyini duyan kimi ulama ğa ba şlayın

Peleng adlandırılan habı it, sürünü canavarlardan, oğrulardan tek-
ba şına qoruya bilirdi.

Qii/ajt&t günü canavarın arzusu
Deyilene göre, qiyamet günü ele güçlü külek olaeax ki, da ğlar, de-

reler de dümdüz düzolecih. Külek canavarların derisini boğazından çı-
xardaeax. Canavar yene yixilasi döylü. Canavar öz gücünü onda da gös-
terif diyesidi:

—Men özümde bele bir gücün olduğunu bilseydim, yer üzünde
sa ğ-salamat bir insan qoymazdim.

Xanabad korfıüsü f

Diyiller ki, Yevla ğın Xaldan kendinde maraxli hadiseler ba ş verif.
Şeki terefe aneax Xanabad kendindeki körpüden keçmax olurdu. Son-
ralar ne vaxtsa, çayın suyu sel gelende istiqametini deyişif, körpü su-
yun o tayında qalif.

Körpünü tikdiren kişi çox varlı adam oluf. Bir gün oğluna pul verir
ki, get kendden yumurta al. Oğlu xeyli keçenden sonra gelir. Ata yu-
murtaları qava ğına qoyur, cibinden bir halqa çıxardır. Halqadan keçen
xirda yumurtaları oğluna verif deyir:

—Apar, bunları qaytar.
Ustalar yerbeyerden dillenirler:
—Ay, xozeyin, sen bele bir bahalı körpü tikdirirsen, 10-15 dene

xirda yumurtanın ferqi ne olar ki, uşa ğı bir de kende qaytanrsan.
Xozeyin bütün usta -fehleleri çayın qıra ğına aparır, hamının gözü

göre-göre çivinden bir ovuc qızıl çıxarıf suya atıf deyir:
—Men yumurtanın xirda-irisine göre yox; gözü a çıx böyümesi, al-

veri öyrene bilmesi üçün uşa ğı tezeden kende qaytardim. Pul qazan-
ma ğı, xerclemeyi, alqı-satqıda düzlüyü, seliqe-sahmam — gerek her

1 9hvalatı Lütvoii dayıya atası danışmışdı. O, 103 ya şında dünyasını deyiş-
mişdi. Ya şlı olmasına baxmayaraq, Xanabad körpüsünün tikilmosi haqqinda eşit-
diklorini övladlarma söylomişdi.
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şeyi uşa ğa oyredusun. Menim niyyotim pula qiymamax döylü. Habı tik-
diyiniz körpü da ğılsa , bilin ki, onun tamirinin de pulunu bünövresine
qoydurmuşam. İnsana da her şeyi uşax iken öyretmek lazımdır.

Qarda şlar, qarda ş arvadları, ata -ana çox mehriban dolanırdılar. Ba -
haf çox seliqeli, işinin çemini bilen adam idi. O, vaxta şırı oğlanlarının
işini deyişirdi ki, biri çox, diğeri az zehmet çekmesin. Hem de onlar
senetin bütün sirlerine yiyelensinler.

Hacıbahafın Meme adında bir beyşüyür1 oğlu da vardı. O, bezen
ata ve qarda şlarıynan davaxxanaya gederdi. Memenin yaxşı cam-cüsso-
si, boy-buxunu, endamı vardı. Oğlan isteseydi, 2-3 adamın işini gören-
di. Onun bir heyle de yemeyi vardı. O, hemişe pay üstünde küserdi.

Bir defe plov bişirilmişdi. 7-8 neferin payı qodor Memeye xörek
tökürler. Meme yene paydan küsür.—Men ycmeyeceyem. O sini kimedirse, azdır.

Axirda peşimançılıq çekmesinler deye plovun hamisini Memeye
verib özleri pendir-çörek yeyirler.

Camaat Memenin bele çox yemeyini xestelik hesab edir. Öz arala -
rında bele bir qarğış da qarğayırdılar: «Görüm senin qamaa Hacıbahaf-
oğlu Memenin qarnma çıxan yara çıxsın!..»

Hacıbahaf tez-tez Memeye xerclik vererdi ki, hevese gelif bunlar-
nan işlesin. Amma oğlanın keyfî buyurmasa , elini a ğdan-qaraya vur-
mazdı. Çıxıf bazarda , şeherde veyil-veyil, boş-bekar gezif-dola şardı.

Memenin pulu qurtaranda hetta öyden mis qazan, sini oğurliyıf
satardı. Onun pulu hara , neye xerclediyini bilmezdiler.

Bir defe Hacıbahaf misker dükanmın qaba ğından keçende görür ki,
bir az qavax aldığı mis qazan piştaxtaya qoyuluf satılır. Hacıbahaf mis-
kerden soruşur:

—Bizim qazana oxşayan habı qazan neçeyedi?
Misker deyir:
—Düz tapmısan, habını dünen senin oğlun getirif mene satıf.
Hacıbahaf qazanin pulunu verif alır, özü ile götürüf öye aparır. He-

min günü öyde xengel bişiriflermiş. Hacı şam yemeyinde oğluna deyir:
—Meme, a ğrın alım, öyden bir şey aparıf satma , pulun olmiyanda

gel men sene pul verim. Öyden şey satmaq isteyende onu menim özü-
me sat. Sen o şeyi ucuz qiymete satırsan, sonra men onu ikiqat baha
qiymete alıram. Ne satası olsan, getir menim yanıma , men onun pulunu
verim. Axı ayıbdı, deyecihler ki, Hacıbahafın eli a şa ğıdı, öyden qab-qa -
cax satır.

/00 qotfun

Yazda , mal-qara çıxan vaxt imkanlı adamlardan bir nefer 100 ba ş
ergen toğlu alıf yayla ğa gönderer.

Mal-qara yaylaxdan düşende toğlular böyüyüf kökelir. Habı kişi
belece qazanar, çovanın saxlama haqqini da beri ba şdan yerermiş.

Növbeti defe çovan yaylaxdan qayidan kimi kişiye xeber yollayır
ki, gel, qoyunlanm tehvil götür.

Qoyunlarin sahibi neçe defo sayırsa , sürüde 99 ba ş qoyun olur.
Çovanla birlikde sayırlar. Yene qoyun 99 ba ş alınır. Axirda çovan

sayılan qoyunlardan birini gösterib deyir:
—0şi, biri de habı olsun.
Tezeden sayma ğa ba şlayırlar. Amma yene 99 çıxır. Çovan da terslik

edib deyir ki, «Yox, habı qoyunu da üstüne gelende olur 100 qoyun».
Qoyunlarin sahibi gedif 100 nefer adam getirir, onlara tapşırır ki,

here bir qoyun tutsun.
Bir nefere qoyun qalmir. Kişi deyir:
—Gördünmü, habı adama qoyun qalmadi.
Çoban deyir:
—Feraseti olaydı, bir qoyun da o tutardı.
01acı kesilen sahibkar 99 qoyunu 100 qoyun evezine götürür.

U/atna adlı oğlum da oluf
Hacıbahaf davaxçılıxla meşğul olurdu. Külfeti de az döyüldü. Kişi

seher tezden duruf oğlanlarıynan davaxxanaya geder, axşam da qayı-
dardı. Oğlanlardan biri derini kirece qoyar, ba şqası kirecden çıxarılan
deriyle gönü yuyar, ba şqası yuyulmuş gönü şileye basar, diğeri hazır
gönleri qurudar, dartışdırıf qırışlarını a çar, Hacıbahaf da hazır meşin,
tumac ve gönü satardı.

Ailenin hamisinin qazanci da , yemek-içmekleri de bir yerde idi. Beyşüyür— tonbel, avara , işe-güce yaramayan demekdir.
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Çoifdan it sasi galiydi
Bir ailede böyük qarda ş hemişe yalan damşarmış. O ele uyarlı ya -

lanlar uydurardı ki, eşidenlerin hamisini inandırardı. Böyük qarda şın
yalanları onu çox bilen adam kimi tay-tuş arasında hörmete-izzete min-
dirmişdi. Kiçik qarda ş bele bir fikre düşür ki, «qarda şım yalan danışıf
çox bilen adam kimi hörmet qazamf, men de onun yoîuynan gedecem».

Bir gün kiçik qarda ş kimcede ilk yalanını danışır. Topla şanlara
üzünü tutub deyir:

—Dün sava ğa yaxin göyden it sesi gelirdi.
Eşidenler onu danlayırlar, hetta biri ba şına qapaz da vurur.
Diyiller:
—0... axma ğm biri axmaq, göydo de it olar?
Kenarda duran böyük qarda ş işe qarışıf deyir:
—Siz onu qinamiyin. Ola biler ki, quzğun itin balasını götürüf ha -

vaya qalxif. Ordan itin sesi gelif.
O, bu yolnan qarda şını töhmetdon qurtarir, hamını razı salır.
Öye çatan kimi böyük qarda ş kiçik qarda şı danliyır, ona döne-döne

tapşırı r ki, bir de bacarmadığı işe girişmesin. Çünki yalan danışma ğı da
bacarmax lazımdı. Heyle yalanlar söylesen, qapaz altında qalarsan.

Meme ba şını qaldirif atasının üzüne baxa -baxa diyir:
—Ele yaxşı yadıma saldın. Fikrimde tutmuşdum ki, sabah aparıf

qarşımdakı xengel yediyim sinini satım. Almaq könlünnen keçirse, çı-
xart pulunu ver.

Elacıbahaf elacsız qahf oğluna bir qoder pul verir. Meme etiraz
edif diyir:

—Yox, seninle menim söydam ba ş tutmiyecih. Ona göre de mis-
kere satma ğım serfelidir. Habı siniye göre miskerden daha çox pul al-
max mümkündür.

Hacıbahaf oğlunun pulunu artırır.
Kişi görür ki, Meme deleduzun yekesinnendi, satası şeyleri daha

ona bildiresi döylü. Habı sebebden de miskerle razıla şır ki, Memeden
ne alsa , özgeye yox, ona satsın.

Meme pullarını qumarda uduzanda çivini deşif deyerdi:
—Hayındı deşikden qepik-quruşumun hamisi yere tökülüf.

Qaroçı gizi garaçı afıfıagi istagir

Yaz a çılanda Şekiye qara çılar gelif at, qetir, inek, uzunqulaq satar-
dılar. Bir defe şehere bele bir söz yayılır ki, qara çıların arasında bir qız
var, dünya gözelidi. Here bir behane ile gedif qıza baxma ğa çalışır.

Habı gedişle varlı-karlı bir adamın oğlu ho qiza bend olur. Ata -ana -
sı qizi el qaydasiynan oğlana alırlar. Amma nedense qız er evinde get-
gede arixlayir. Valideynlerini ça ğırıf ondan gileylenirler ki, ne teher
öylad yetişdirmisoz, gelin köçennen yemir, içmir. Ona göre de arıx-
layıf.

dliah ozaa gistnat eksin
Vaxti ile Şekiye nefti, duzu deveynen getirerdiler. Şehere devey-

nen yük getirenlere ereb, ya da ereboğlu deyirdiler.
Bir defe yük getiren ereblerden biri Goybulax kendinde pehlivan

İsa kişiynen güleşif bir dene ner deveni uduzur.
İsa kişi deveni mal qarışıx götürüf böyük oğluna tapşırır, uduzan

erebi ise evine qonax aparır, yedirif-içirif yola salır.
Seher tezden İsa kişi deveni yükledir, bazara getirif onunla güle-

şen pehlivana verir, yolda şlarının yanında ona deyir:
—Habra sizin tanıdığoz Şekidi, Siz de Şekinin qona ğısooz. Şekide

gelen qona ğa hörmet var. A yixilan pehlivan, habı senin deven, habı
da onun yükü. Allah özaa qismet elesin.

İsa kişinin şöhreti el-obaya yayılır.

Ata -anasmm tövsiyesinden sonra qız yava ş-yava ş düzelir.
Oğlanın valideynleri qıza nezaret edirler. Görürler ki, o, çörek teh-

nesinden gizlice çöreyi götürüf loxmalayir, loxmalarm heresini bir yere
gizledir. Sonra gelir çörek gizletdiyi yerin qaba ğmda elini a çıf öz-özü-
ne ne ise danışır, sonra çöreyi götürüf yeyir. Melum olur ki, qız qara çı-
larm loxmalari yemek adetini unutmuyufmuş.

Qızın habı hereketi atalar sözü tek indiye qeder el arasında işledi-
lir. Diyiller ki, «Qara çı qızı qara çı eppeyi isteyir».

72 73



Buna qulaq asan ba şqa yalançı öz ba şına galenleri danışır:
—Man bir yeke qazan görmüşem. Qazanm içerisinde üç demirçi

şekil döyürdü. Onlann birinin sesini o biri eşitmirdi.
Birinci yalançı dözmeyif etirazını bildirir:
—0... o boyda da qazan olar?
İkincisi ona cavab verir:
—0... sen deyen kelem var ha , o boyda qazanda bişer da ...
Birinci mübahiseni kesmek istemir. Söz güleşdirmekden xoşu ge-

lir. Deyir:
—0... qazam bir az kiçilt.
İkinci ona meslehet verir:
—0... sen kelemi kiçiltsen, men de qazam kiçilderem.

Çetdi difttax olmaz —Çdldi difttax. olmaz

Bir palan tiken vardı, hecce ziyarete getmek arzusundaydı. Ki?' özhalal zehmotile qazandığı puldan artınf bir-iki qızıl yığır.
Bir cüme günü palançı şeyirdini tükanda qoyuf cüme namazın^ ge-

dir. Bir kendli gelif şeyirde deyir:
—Ağro men alım, eşşeyin palanı tamam xarab olutdu. Onu bir az

düzelt.
Şeyird palanı bacardığı qeder düzeldif kendlini yola salır.
O biri cüme günü yene kendli yemiş, xiyar, yumurta pay getirif Ş0

_
yirdden palanın çatışmayan yerlerini düzeltmeyi xahiş edir. Şeyird kad-
imin yaxşılığı itirmediyini görür, ona bir az da çox hörmet elemax istOY'r -

Şeyird:
—Senin eşşoyo palanı tamam xarab olutdı. Düzeltmek olmur. hfen

saa bir ba şqa köhne palan pay vericem — deyif tükanda olan köhne Pa ~

lanı ona uzadır.
Usta bir vaxt görür ki, içerisine qızıl yığdığı palan yoxdu. Şeyird-

den xeber alır. Şeyird ehvalatı ustasına danışır. Usta ba şqa söz demif -
O hadiseden sonra usta günde bir neçe defe «Getdi dimax olnaaz>

getdi dimax olmaz...» deye-deye vaxtim keçirir.
Bir müddet keçenden sonra kendli gelif ustanı görür. Şeyird or'ada

olmur. Kişi ustaya deyir:
—Ay usta , ula ğın palanı cırılıf, sen allah, onu bir az düzelt.
Usta palanı gören kimi tanıyır. Tez ol gozdirif yoxlayir, baxir ki,

gizletdiyi qizillann hamisi yerindedi.
Usta bu defo tekrarladığı sözleri tersine söyleyir:—Geldi dimax olmaz, geldi dimax olmaz.
Usta tez kendliye teze bir eşşek palanı verir. Onu yola salandan sc)nra

öz-özüne deyir: «Şükür sene Xudaya, doğrudan da halal mal itmezmiş».-

Jöazna üstünda yatan ilan
Bir kişi arvadmdan çox narazı imiş. Ondan üzülüşmek isteyir, amma

qarda şlanna göre boşama ğa qorxur. 01acı üzülüf gezmek behanesiyle
onu bir neçe şehere aparır, ba ğlan, xiyabanlan gezdirir, fürset axtarir.

Bir xiyabandan keçende kişi derin bir quyu görür, xelvete salıb ar-
vadı quyuya iteleyir. O, heç ne olmayıbmış kimi yoluna davam edir.

Arvad quyuda ba ğıra -ba ğıra qalir:
—Ay mene kömek edin, meni quyudan çıxardın—deyif hey a ğlayır.
Quyu gediş-gelişin az olduğu yerde imiş. Amma allah ele getirir

ki, bir müddet keçenden sonra bir kişinin yolunu quyunun yaxmlığm-
dan salır. Ho kişi ses eşidib seksenir. Qara qışqırığın quyudan geldiyini
hiss edir. Yaxınla şıf görür ki, orada bir qadm yaxasim cırır, sa çlarını
yolur. Habı kişi tez kendir, kömek elemeye adam tapir. Yerbeyerden
tökülüşüf arvadı derin quyudan çıxardırlar.

Bir neçe gün sonra habı xeyirxah kişinin qaba ğına bir ilan çıxır.
İlan dil a çıb deyir:

—Ho quyuda men xezine üstünde yatıram. Xilas elediyin arvad
qefleton üstüme düşdü. Arvad bir-iki gün do üstümde qalsaydi, men
ölerdim. Haymdı saa yaxşılıq edicem. 0wela o quyudaki xezineni gö-
türersen. Bundan ba şqa , men seni habı vilayetde en hörmetli adam
edicem.

Kalamin kökünün üstündan araba keçir
Meşhur bir yalançı deyir:—Men kelem ekmişem. Habı kelem çox böyüyür. Bir vaxt koho-

min kökü Kürün habı tayından o tayına keçir, kök atır. Kökün üstü he
habı taydan o biri taya yüklü arabalar keçir. 75
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S»ki xaniniK Çanca qonctxhgiKişi xezineni deveye yükloyif evine aparır, bazar yolunda ma ğa -
zalar a çır, qızıl-gümüş alverine ba şlayır. Var-döyleti tepesinnen a şır.
Kişi qısa zamanda şohorde ehvallı bir adam kimi tanınır.

Bir gün ilan yene» kişinin qava ğma çıxıb deyir:
—Haymdı söylediklerime yaxşı-yaxşı qulax as. Men bir neçe ha -

rmlamış adamın boynuna sarmacam. Sendon ba şqa her kim gelse, a çıl-
miycem. Uzun sinaqlardan sonra sen gelif maa diyirsen: «İlan a çıl, düş,
get işine-derdine». Ho deqiqe a çılaca ğam. Ele ki, habı iş ba ş tutdu, se-
nin şöhretin bütün dünyaya yayilacax.

İlan dcdiyi kimi qefleten gedif adamın boynuna sarınır. Bele-bele
onun adı dillere düşür. Bir gün ilan vezirin qizimn boynuna sarılır. Ki-
şiden evvel ovsunçular, rem atanlar gelir ve bu kişi sebebli a çılır,
gedir.

Şeki xanim Genceye qonax ça ğırırlar. Xan özleri ile Hacıfeyisoğlu
İlyası da aparır. Bunlar getdikleri yere çatanda apardixlan tula da fay-
tondan düşür. Gence xaninin itleri ile bu tula boğuşur.

Qonaxlığa gelen ermenilerden biri Hacıfeyisoğlu İlyası pert etmek
meqsediyle deyir:

—İlyas a ğa , sizin mollanı öldürürler.
Gelen tulanın boynunda , a ğ xaltasi olur. İlyas a ğa heç bir pertlik

göstermeden deyir:
—Bizim mollanın o qeder keşişin içinde ne işi var idi ki, onu da

öldüreler.

Şafraluun atıKişi vilayetde meşhurla şır.
Bir müddet sonra ilan kişi ile yene qarşıla şır ve deyir:
—-Bundan sonra men kimin boynuna sarınsam da gelme. Byer,

gelsen, seni ordaca vurub öldürecoyem.
Kişi ister-istemez razıla şır, ayrılırlar.
îici-üç gün keçmemiş ses yayılır ki, şahın yegane bir qızı var. Qızın

boynuna ilan sarınıf.
Şah ovsunçu, müneccim, rem atan ça ğırır, bir şey eliye bilmirler.

îlan qızın boynundan a çılmır ki, a çılmır. Nehayet, şah hemin kişini ça -
ğırır. Kişi bir-iki gün behane edir, qorxusundan yaxm getmir. Şahın qe-
zeblendiyini eşiden kişi saraya gelir.

İlan kişini görüf fısıldayır, etrafdakılara bildirir ki, berk qezeblenif.
Kişi düşünür ki, gec-tez habı fırılda ğa göre ya şahın, ya da ilanın qe-
zebine düçar olacih. Ağma da , qarasina da lenet deyilen ilanın xeyiri
öteridi. Kişi canını qurtarmax üçün ilanın tapşırdığı sözleri söylemir.
Ba şqa cür deyir:

—Ay ilan qa ğa , saraya girende gördüm ki, Fatma habra gelir. Ca -
noo qurtarmax isteyirsen, ilim-ilim itil burdan.

Arvadm adını eşiden ilan qızm boynundan a çılıb gedir. Kişinin ca -
nı hem ilandan, hem de şahın qezebinden qurtanr.

Şafralı adlı birisi atım satmax üçün mal bazarma aparır. At kişinin
xoşuna gelmirdi, onu zinhara getirmişdi. Ona göre de neyin bahasına
olursa -olsun, onu ba şdan elemek isteyirdi.

Kasibkarhxla birteher ailesini dolandıran Seme adlı bir kendli at al-
max arzusuyla qepik-qepik pul yığmışdı. O bir neçe cüme günü dalbadal
at almaq üçün mal bazarma gedir. Pulu az olduğuna göre Seme yaxşı at
tapmır. Babat at axtara-axtara Şafralı satan atın yanına gelir, ora -burasına ,
dişlerine, yerişine baxir. At hem cansız idi, hem de belinde yarası vardı.
Atın qiymoti serfeli olduğundan Seme fikirleşir ki, alsın, yaxşı yedizdi-
rer, yarasını da mal hekimleri dava -dermanla sa ğaldarlar.

Seme üzünü Şafralıya tutub xahiş edir:
—Atın ayıblarmı a çıb söyle.
Şafralı deyir:
—A kişi, bizde habı atı ne işleden vardı, ne de ona baxan. Aparıb

bir az qulluq elesen, ceyrana dönecih. Ne ayıbı? Habı atm heç bir ayıbı
yoxdu. Men atımı saa vermekle öz çıra ğımı söndürdüm, senin çıra ğım-
sa yandınram.

Seme Şafrahnm sözlerine inanıb atı alır. Külfeti habı işe çox sevi-
nir, oğlan uşaxları axşam tez-tez at salınan töyleye ba ş çekirler. Onlar-
dan biri gece töyleye baxarken görür ki, at incildeyir. O qa çaraq atasına
xeber verir. Bütün külfet aya ğa durur. Çıraq yandırıb töyleye gedirler.
Atm sancı tutmaları ba şlamışdı. Seme bildiyini edir. At sehere yaxm
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aya ğa durur, az-az yemeye ba şliyır. At her gece sancılanır. Seme aile
üzvleri ile birlikde ellerinde çıraq onun keşiyini çekirler.

Seme artiq bu narahatlixdan bezir. Qezebinden ox uma ğa ba şliyır:
Vardım, getdim, Şafralıdan at aldım,
Ele bildim mal aldım, döylet aldım.
Minmemişden mindoluğun ba ğladım,
Yanında oturub seheredek a ğladım.

Seme bir neçe cüme günü dalbadal mal bazarma gedir, at satanı
axtanr. Deyir: «Belke qaytara bildim».

Günlerin bir günü Şafralını tapir, o deqiqe giley-güzara ba şliyır:—Ay kişi, bes sen deyirdin atın eyibi yoxdu. Sen öz çıra ğım sön-
dürüb menim çıra ğımı yandırırsan. Habı ya şında niye yalan danışırdın?

Şafralı deyir:
—Düzdü. Habı sözder menim a ğzımdan çıxıf. Doğrudan da satan-

dan sonra daha biz geceler atın yanma getmirik. Çıraq da yandirmirox.
Belece çıra ğımız sönüf. Haymdı öz dilinle tesdiqledin ki, siz geceler
seheredek elinizde çırax gezirsoz. Görürsen, men deyen oldu. Öz çı-
ra ğımı söndürüf senin çıra ğım yandırdım. Haymdı özün söyle, men ya -
lan danışmışam, yoxsa yox...

Yaziq Seme öz ayıbına kor olarax atın yanma qayidir.

Leyli qarı deyir:—Bvvela bil ki, müellim qonaxdi,
hemişelik döylü. İkincisi de
balam kimi istiyirem. Hamı

men onu
ona öy

adamı tek baxir. Burası bele. Onu da bil
ki, insan bir qa şıx qanla ya şiyır. Menim
o bir qa şıx qammi burada yere tökseler
de, qona ğa heyle söz demerem. Müel-
lime bildirmişem: eyer sen özün bize
gelmax istemesen, o mektebin qava -
ğında özümü boğuf öldürerem. Ay is-
palkom, xeyalin müellimleri öyden
qovan kişilere getmesin. Bize ne qeder
pislik elesen de, sözümüzden dönen
döylük.

Diyiller, Leyli qarı türklüyü müda -
fıe eliyen müellimi defelerle belece
ölümün elinden almışdı.

Norgiz Bsgerzado

âznufdın dostluğu
Qanifla isfudkottı Rovayete göre, bir nefer ezrayilnan dost olur. Habı adam bir günezrayıla deyir:

—Öleceyimi qabaxcadan maa xever ele.
Bzrayıl razıla şır. Qonşuda bir adam ölür. Üstünden iki gün keç-memiş biri de dünyasını tapşırır. Seheri, kişi görür ki, ezrayıl, budurgelif, ona diyir:—Canoo alma ğa gelmişem.
Kişi ezrayıla deyir:—Axı, biz dost oldox, şert kesdox. Sennen xahiş elemişdim ki,habı işi elememişden evvel maa xever verersen.
Ozrayıl deyir:
—Senin sa ğındaki qonşun öldü, sonra solundaki qonşun öldü, ha -

bılar saa xever döyüldü?
Kişi ezrayıla yene yalvarır:—Maa iki gün de möhlet ver.

Leyli1 qan heyetde xana quruf parça toxuyurmuş. İki atlı gelif
onun qava ğmda dayanır. Deyir:

—Sen niye müellimi öyden qovmamisan? Yoxsa menim sözümü
saymırsan. Saa gene diyirem: sizdeki müellimi qov getsin. Yoxsa...

Leyli qan elindeki ip yumaxlarmi xanamn yanma qoyuf aya ğa qal-
xır, qeddarlığı ile ad çıxaran ispalkoma yaxınla şıf diyir:

—Xoş gelmisooz.
îspalkom bir de tekrar eleyir:
—Müellimi öyden qov getsin.

1 Şakinin Da ğqaraqoyunlu Dalolu mahlasinda ya şayan Leyli qarı Tanrıverdi
qizi igid qadmlanmizdan idi. O, ma şhur Rafıuşa ğı naslindan idi. Ravayat kimi el
arasında söylanan hadisa , deyilanlara göra , 1945-ci ilin aprel ayında ba ş vermişdi.
O zaman Leyli qarı tamam ya şa dolub qarımışdı.
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Bzrayıl üzünü göye tutub kişinin isteyim Allaha çatdırır. Nida gelir
ki, iki gün de mühlet verilir. Kişinin yaxşı atı varmış. Seher tezden atı
minif süretle öyden uzaxla şır. İkinci gün günortaya qeder yol gedir. Bir
ucsuz-bucaqsiz düze gelif çatır. Deyir:

—Haymdı ezrayıl daa meni öyümde tapmaz. Çıxıf geder.
İstiyir ki, destemaz alıf namaz qilsin. Görür geldiyi yolu toz-duman

bürüyüf. Toz-duman habra çatanda içinnen ezrayıl peyda olur. Deyir:
—Kişi, namazo qıl, vaxtm tamamdı. Senin canın bu yerde alınmalı

idi. Ona göre de saa izn verildi ki, gelif öz aya ğınla habra çatasan.

Hcuttattı drtu/alatı
Diyiller, Şeki rayonunun Ba ş Göynük kendinde ya şiyan bir kişi ar-

vadını her şeye qısqanırmış. Habı adam ovçu oluf. Meşede qurd-quşa
gülle atanda tüfengin çaxma ğı çıxıf sifetini eybecer şekle salıfmış. Ona
göre de hemişe arvadmnan şübhelonirmiş. Bir gün arvad kişiden icaze
alıf Şekide ya şiyan bacısıgile gedir. Kişi axşam öye dönende görür ki,
arvad hele qayitmiyif. Berk hirslenir, duruf ba şı hovlu şehere gelir.
Baldızıgile çatar-çatmaz öyrenir ki, arvadı hamamdadı. Kişi ele bilir ki,
hamam arvadlarnan kişilerin bir yerde çimdiyi yerdir. Hamamın yerini
öyrenir. Gcdif xeyli aralı bir yerde arvadı pusma ğa ba şliyır, görsün ar-
vad hansı kişiyle çıxır.

Kişi baxir ki, hamamın qapisindan gah arvadlar, gah da kişiler çı-
xır , Göynüklü düşünür ki, yeqin arvadı da habı kişilemen çimirmiş.

Nihayet, arvad hamamın qapisindan çıxır.
Kişi:
—Sen ho kişilerle bir yerde çimmisenmi? deyif onu piçaxla

öldürür.
Kişini tuturlar, hamam haqqmdaki yanlış fikirlerini öyrenirler.

Onu hamama getirif arvadlarınan kişilerin ba şqa -ba şqa yerlerde çim-
diyini gösterirler. Kişi sehvini ba şa düşür, amma artix gee idi . Qıs-
qanclix üzünden arvad heyatdan, kişi do azadlixdan olmuşdu.
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P G H L S V A N R G V A Y 9 T L0 R İ

Ĵ kLdi/amn qtzi

Günlerin bir günü Şamaxida özüne gümanı gelen bir pehlevan Şe-
kiye gelir. Bir tanışıgilo düşür, 2—3 gün qonax olur. İse pehlevanını şe-
hordo bir tükanı vardı. Şamaxılı qonax her gün ora ba ş çekib soruşardı:

—Şeki pehlevanı tükene gelifrai?
Nehayet, şamaxılı pehlevan faytona oturuf Şeki pehlevanı Moher-

remgile gelir.
Pehlevan Meherremin öyü şeherin yuxan hissesinde imiş. Qonax

Meherrem kişinin qapismda düşür, faytonu qaytanr. Sonra qapmi dö-
yür. Qaba ğa bir yeniyetme qız çıxır. Ondan soruşur:

—Qızım, Meherremin öyü buradı?
—Beli.
—Meherrem öydedi?
—Yayla ğa gedif. Bir-iki saata qayidacax.
Qız qona ğı içeri devet edir. Kişi pillekanm a ğzında çarklarını çı-

xardanda deyir:
—A qızım, bunnarı ele yere qoy it aparammasın.
Qız seyvanda püşdü, mitekke, döşek qoyur. Adet üzre, qona ğın

aya ğını yuyur. Süfre a çır, samovar getirir. Yemekden sonra qonax xeyli
dincelir. Mehlede axan bula ğa düşüf yuyunmax istiyir.

Pillekenden enir, amma ayaqqabismi tapmır. Deyir:
—Qızım, menim çarklarım ham?
Qız metbexden dillenir:
—Tirin altmdadı.
Şamaxılı pehlevan habı işe meettel qahr: qız seyvanın tirini qaldi-

rıf çarkları altına qoymuşdu. Qonaq ne qeder dartır çarıxı ordan çıxar-
dammır. îsteyir tiri qaldirsm, bacarmır. Axirda hirslenif deyir:

—Ay qız, habı ne işdi ba şıma a çmısan? Hayındı çarkları berk dart-
sam, cirilacax.
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Şirali çaparax özünü meydana verir. İse kişi çuvalım çiynino alır,
a ğır-a ğır addımlaman onun ardınca gedir. Orob ortada el-qol oynatma -
ğındaydı. İki putluq da şları qaldirir, atıb-tutur. Arabir meydanı fırlana -
fırlana deyir:

—Ay ali xinali, gözü sürmeli şokililer, sizden meydana girmeye
kişi istiyirem. Aranızda bir nefer de olsun, kişi yoxdumu?

Drebin sözleri şekililere tehqir kimi gelir. Yad pehlevanın meydan
sulaması İse kişiye de yaman ar eliyir. O, kürkün içinde qurcalamr. Ne-
fesi tengise de, kürkünü Şireliye verif deyir:

—Kavalı altda , qoy üstünde otur.
İse kişi camaatı yara -yara keçif meydana girir. Deyir:
—0... ereb, Şekiye xoş golmisen.
01 tutub görüşürler.
İse kişi deyir:
—0reb, gözoo a ç yaxşı-yaxşı bax: menim elimde xma , gözümde

sürme varmı? Sen hansı cüretle Şekinin bütün kişilerine «arvadsoz»
diyirsen.

Qız gelir, çiynini verib seyvamn tirini qaldirir. Deyir:
—Habırda ne var ki, sen onu qaldirammirsan? Di, eyil, götür.
O, çarıxları qona ğa verif deyir:
—Dmi, özün tapşırmadm ki, çarıxları möhkem yere qoy, it apar-

masın?
Qonax çarıxları geyir, bulaxda bir qeder yuyunur, serinleyir. Bir-

den a ğlına gelir ki, qızı bele olan pehlevan özü da ğdan a ğır geler. Kişi
kirimişce qapidan çıxıf birba şa öz yurduna gedir.

Jsa kişiiftd arab ftahlavanı
İse kişi dostu Şireliyle Dehne kendinden aldixlan qoyunlari şohe-

re aparırdı. Bir qeder ya şlandığından birteher qoyunlarm qaba ğmda
sürünür. Haldan-gücden düşse de, şeherde pehlevan İse kimi tanınırdı.

Şireligil Goybulax kendinin qaba ğmda dincelmeyi qerara alırlar.
Günortaya yaxm Göybula ğm qaba ğma çatırlar.

Yaz tezece girmişdi. Kend meydanından na ğara -zuma sedaları
gelir, camaat ora axışır. İse kişigil nahar edif bir az dincolirlor. Sonra
çalman na ğara -zumaynan maraxlamrlar. Şireli cavan olduğundan qanı
cuşe gelir. Görür ki, merekeden bir az aralıda develer yan-yana yatır. O
vaxt Şekiye duzu, nöyütü deveynon getirif satardılar.

Camaat meydanda döyre vurmuşdu. Düz ortada var-gel eliye-eliye
gezişen bir ereb pehlevanı güleşmeye adam istiyirdi. Arşaq adlı birisi
onun qarşısına çıxır. 0reb bir hemlede reqibinin küreklerini yere vurur.
Şireli burada çox dayana bilmezdi. O, dodaxlarmi gemire-gemire ora -
bura gezişir. Ayax sesine İse kişi gözünü a çıf etrafa diqqet yetirir. So-
ruşur:

Dreb deyir:
—Niye kefıne deyir? Bir saatdı, ba ğırıram. Kişi varsa , qoy çıxsın

meydana , menimle qurşaq tutsun.
İse kişi deyir:
—Müfte yere heç kim sene gücenmez. Gücenmek üçün şert la -

zımdır. Şekido şertsiz güleşmirler.
Dreb İse kişini qoca görüb bir az da üreklenir. Zenn elemir ki, qar-

şısındakı ayax üste güçle dayanan qoca onunla güleşer. Deyir:
—Ne şert?
©lleriynen develeri gösterif sözüne davam edir:
—O a ğ neri görürsen? O menimdi. Kim meni yixsa, ner deveni

yüküyle birlikde ona verecem. Habı menim şortim, hayındı sen de öz
şertoo söyle.

İse kişi deyir:
—Bax, orda yatan qoyun sürüsü menimdi. Sen de meni yixsan, o

sürünü verdim saa , halal xoşun olsun.
İse kişi özlüyünde çox böyük riske girirdi. O Şirelinin atasıynan

uşaxlıxdan dost oluf. Ona göre de atası Şirelini İseyle ortaq etmişdi. O
düşünür: «Birden yixilsa, ölse, ondan yaxşıdı».

—Ne na ğara -zumadır? Toydurmu?
Şireli deyir:
—Yox, pehlivanlar güleşirler. Arşaq kişi meydana girdi, ereb onu

ele yere çaxdı ki, kişi çetinliknen yerinden dura bildi. İzn ver, gedim
merekeye baxim.

İse kişi bir qeder fikre gedir. Sonra a ğlına ne gelirse, deyir:
—Get tama şa ele, men de gelirem.
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0reb İse kişinin a ğarmış saqqalma, talxamış üz-gözüne baxib razı-
lixla el uzadır. Deyir:

—Men do razı.
0reb soruşur:
—Orada neçe heyvan var?
İse cavab verir:

İse kişi yixilan erebe deyir:
—Sen qoyunnari bizim öye aparma ğa kömek ele.
Menzil ba şına axşamüstü çatırlar. İse kişi hemin gece erebi qonax

saxliyir. Seheri gün tezden dumb deveni yükledir, örebe qoşulub onun
yolda şlarının yanma gelirler. İse kişi devenin ipini yixilan erebe verif
deyir:

—Otuz bir.
İse kişi bir terefde soyundu, paltarlarım Şireliye tapşırıf tezeden

meydana qayitdi.
9reb çox cavandı. Fiziki hereketler etdiyinden ezeleleri bir az da

şişmişdi. Yarımçılpaq bedeni bürüncden tökülmüş heykele benzeyirdi.
İse ldşininse ya şı ötdüyiinden ezeleleri sönmek üzreydi, arix qollannin
derisi sallanmış veziyyetdeydi. O da adet üzre bir neçe dövre vurur.
Sonra her ikisi qabax-qaba ğa durub tuta şırlar. 0reb çevik hereketler-
nen reqibini yıxma ğa telesir, amma İse kişi onu nece tutmuşdusa , heyle
do yere mixlanix dayanır. 0reb heç onu yerinden terpede bilmir. İse
kişi erebi bir defe geriye, bir defe de ireliye silkeleyir, çiynine qaldirir,
sonra leyaxlica yere vumr. 01ini erebin sinesi üstüne qoyuf bir qoder
saxliyir. İse kişi onu yere serili halda buraxif kenara çekilir. 0reb no
qeder hiqqamr, yerinden dura bilmir. Gelif onu yolda şları qaldirir.

İse kişi deyir:
—0... ereb, eli xinalmm qolunun zorunu gördün?
0reb deyir:
—İlahi, ruzi ceza , habı qocada aslan gücü varmış.
Kimisi İse kişini evine qonax devet edir, kimisi yemek, xonça dü-

zeldif getirir, kimisi yeherlenmiş at ba ğışliyır. Yerbeycrden tökülüşüf
deyirler:

—Al, habı yükü. Habra Şekidi, bala . Siz de Şekiye gelen qonaxso-
oz. Şekililer gelen qonaxlarin malına göz dikmezler. Amma gelen qo-
nax da abirsizlix etmemelidi,'danışığına fikir vermelidi. Bir daha Şeki,
şekililer haqda bilmediyin sözleri danışmiyesen.

0reb duruf İse kişinin elinden, üzünden öpür. Hamisi söyünür. İse
kişi belece deveni yüküynen birlikde öz sahibine qaytanf salamatla şır,
öz işine gedir.

QuxlcuielL9 3Ligdincin gülaşi
Şekiye bir-birinden xebersiz iki pehlevan gelir. Onlar şeher eh-

linden güloşmek üçün pehlevan istiyirler. Adet beleydi ki, eyer şekili-
ler meydana güleş üçün adam çıxarmasiydiler, gelme pehlevanların
telebiyle hamı xerac ödemeliydi.

Şeherin ba şçısı bunların her ikisine ayrilixda bildirir ki, habra gü-
leşmeye ba şqa pehlevan da gelif. İstiyirsoozsa , teşkil edek, öz araazda
güleşin. Qalib gelenle haq-hesabla şax.

Pehlevanlar Tazıla şırlar. Güleşden qabax münsifler heyeti bele bir
şert de kesir: güleş heç-heçe qurtarsa, pul verilesi döylü. Habı sebeb-
den de pehlevanlar bir-birilerini yixif arxasmi yere qoyanadek mey-
dandan çıxmamaliydiler.

Pehlevanlar güleş meydanına girirler. Hele qarşı-qarşıya gelmemiş
Qirdanel 01ıqı İmcin arxadan, qollannin altından tutur, onu 01iqılmcı
qaldinf yixmax istiyir. Habı üsul beyenilmediyinden münsifler heyeti-
nin işaresiynen Qirdanel OUqilincdan ayrılır.

Qirdanel güleş qaydalarmi pozduğuna göre mezemmet edilir.
Pehlevanlar pehlevam 01iqılınc heç ehemiyyet vermir, yeniden güleş
ba şlanır. Habı defe qabax-qaba ğa tuta şırlar. Nece olursa , qefleten yene
Qirdanel Oliqilmci qabaxçı kimi arxadan tuta bilir. Camaat da ses-küy

—Usta , atnan get, atı men gelif qaytararam.
İse kişi hamıya razılığını bildirse de, heç ne götürmür. Deyir:
—0reb, şertleşdiyimiz tek, get, deveni yükle.
0reb sözüne xilaf çıxmır. Yolda şlarıynan birlikde devesini yükle-

yir. İse kişini oturdurlar hemin devenin üstüne, Şirelini ba şqa devenin
beline mindirirler. Yellene-yellene gedirler. Camaat qoyunlan qaba ğı-
na qatib onların ardınca apanr. Şeherin kenarına çatanda erebler daya -
nırlar. Şehere seher tezden gireceklerini bildirirler.
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salma ğa , fıştırıq çalma ğa ba şliyır. Axı niye heble fendler etmeye ona
imkan verilir? Şekililer pert olurlar.

Pehlevanlar öz işlerindoydiler. Qirdanel ha gücenif Bliqihnci qal-
dirmax istiyir, bacamın'. Bliqilinc gözüne döndüyüm iki eliyle arxasin-
da olan Qirdanelin ba şından tutmuşdu. Qirdanel tekrar-tekrar cohd eli-
yir ki, Bliqilinci qaldirsm, amma orasını Bliqilinc yaxşı bilir ki, niye
Qirdanel onu qaldirammir.

Bir vaxt görürler ki, Qirdanelin ayaxlan yerden dörd barmax arala -
nıf. Qirdanelin ayaxlan get-gede daha çox aralanır. Bir de baxirlar ki,
Qirdanelin sinesi Bliqilmcin ba şına qeder qalxif. Nehayet, Qirdanelin
ayaxlan Bliqilmcin beline qeder qaldinlir. Bliqihnc nere çekib bir göz
qirpimmda Qirdaneli özünden iki-üç mctr uza ğa atır. Qirdanel yere
mixlamf qalir.

Habı güleşin neticesi Şeki camaatına iki bayram getirir. Camaatın
evvelki pertliyi aradan qaldinlir, meyusluq gözlenilmez qelebeyle, iki-
qat sevinçle evez olunur. Bliqilmcin eşqine havaya izlerle patron atı-
lır. Şeher ehli Bliqilmcin şerefine böyük ziyafet düzeldir.

yeyif qurtarmamış Letif mejvayıdakı xingalin hamisini bedene ötürür.
Arvad duruf bir de mejvayını xingalla doldurur. Letif bir oturuma ikinci
mejvayıdakı xingali da yeyif qurtanr. Sonra arvad bir dolu kasa da ğlan-
mış ya ğ getirif kişiye uzadır. Letif kasa dolu ya ğı ba şına çekir, üstün-
den bir-iki qa şıx da camış qatığından yeyif deyir:

-Kayındı, ay Hacı, di görax ne olutdu?
Hacı pehlevan meselesini ona danışır. Letif kişi diqqetnen qulaq

asıf bele cavab verir:
—Şehere pehlevan geldiyini eşitmişem. Amma onun xerac yığ-

max istediyini bilmirdim. Habı teze xeberdi. Özüm qesden göze görün-
mürdüm ki, qoy bir az meydan sulasın, belke şeherde cavaf veren tapıl-
dı. Hayındı ki, herifin qaba ğma çıxan olmiyıf, sabah gelif özüm onunla
meseleni çürüderem.

Öldü Hacımecidin qışlax seferini bilenler aram-aram onun tükeni-
ne gelirler. Bezileri verecekleri xeracdan yaxasmi qurtarmax istiyir.
Şeher ehlinin çox hissesiyse, gelme pehlevanın qaba ğma çıxanın tapı lma -
masmı özüne eskiklik hesab eliyif Hacıya suallar verir:

—Papa ğımızı yere soxmaz ki?..
Ba şqa birisi ehtiyatlandığmi bildirir:
—Bir şey alınan döylü. Letif kişi ya şla şıf.
Ona ses veren de tapılır:
—Habı defe gelen pehlevan çox zırpı şeydi, Allah bizi peşiman

elemese yaxşidi.
Öldü Hacımecid deyir:
—Ho göze görünmeze qurban olum, inşallah nezerini bizden esir-

dltuufluj f&htdvanla Hatifin gül&şi
Keçmişde ba şqa memleketlerin pohlevanları şeherbeşeher, kend-

bekend gezif yerli pehlevanlarla güleşer, yarış üçün yığılan pul qalibe
verilerdi.

Günlerin bir günü Şekiye güleşmek üçün bir pehlevan gelir. O, bir
tacirin dikeninde un taylarının bir qula ğından tutub qaldirir. Görürler ki,
kişi bir oliylece a ğır tayları üst-üste yığır. Pehlevan bir neçe gün hoble
öz gücünü nümayiş etdirif elan edir ki, ya mene güleşmek üçün pehle-
van verin, ya da xerac yığaca ğam.

Pehlevanın xerac yığmasının şeher ehline maddi ziyan vurması bir

gemez...
Letif kişi seheri gün cansız, kiçik bir atın belinde şehere gelir. O,

çox uzun adam idi. Byer ayaxlarmi üzengiden çıxartsiydı, atın qaminin
altında bir-birine deyerdi.

Letif Hacımecidin dikeninin qaba ğında atdan düşür, salamla şır.
Hacımecid ona gelme pehlevanın yerini nişan verir. Letif o işleyen di-
kene sarı gedir. Tükene yerden üç qıç pillekanla qalxmax olurdu. İçeri-
de sahibkar gelme pehlovanla üzbeüz oturuf sohbet edirdi. Pehlevan
şirin, sahibkarsa dişdeme çay içirdi. Tükenin fehleleri öz işlerinden
ayrılıf günorta üçün pehlevana yemek tedarükü edirdiler.

yana dursun, heble hereket böyükden kiçiyo hamı üçün eskiklik sa -
yılırdı.

Öldü Hacımecid adlı birisi şehere yayılmış habı xeberi qohumu
Letif pehlevana çatdırmaxdan ötrü qışla ğa gelir. Letifın arvadı çaydan
sonra bir döre xingal getirif qoyur qona ğm qaba ğına . Arvad tenbellik
elemıyif xingaldan bir mejvayı da Letife verir. Hacı xoreyin hamisini
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Yarışı teşkil etmek üçün xüsusi adamlar ayrılır. Hakimler destesi
yaradılır. Ovvel güleş yeri cıdır meydanı seçilir. Cumay günü ora o qe-
der tama şa çı yığılır ki, adam elinden terpenmek olmur. Odur ki, ca -
maata elan edirler:

—Güleş Qirxbulaxda keçirilecek.
Gelme pehlevanın söylediyine göre, o, anasının qaminnan altı ay-

lığında çıxmışdı. Habı sebebe de adına Altiaylix pehlevan deyirmişler.
Popo yeyenden meme yeyene qeder hamı Qırxbula ğa doğru axışır, ki-
mi atla , kimi eşşekle, kimi de faytonla , da şqayla özlerini yetirir. Bir
yere topala şıf piyada gedenlerinse sayı-hesavı yoxuydu.

Günortaya yaxm uzaxdan bir deste atlı görünür. Qabaxda Letif kişi,
ardınca dostları, o cümleden dörd nefer yetişdinneleri — novçaları gelir.
Onların ardınca Altiaylix ba şının adamlarıyla meydana doğru at çapır.

Camaat güleş meydanının qıra ğında döyre vuruf gözliyir. Na ğara -
zumada Koroğlunun qaytarmasi çalınır. Letif kişinin novçaları güleş
meydanında zorxana oyunu gösterirler. Sonra onlar Letif kişiden icazo
alıf cüt-cüt güleşirler. Novçalar tek-tek de mereke çıxarırlar. Habı anda
meydanın ortasına bir güyüm qoyulur. Novçalar giiyümün boğazından
tutuf var güçlerini işe salırlar, onu ba şlarının üstüne qaldirif oturaca ğın
üstünden yere vururlar. Adeten, güyümün yere batmasıyla pehlevan la -
rın gücü üze çıxanlırdı.

Növbe Letif kişiye çatır. O, meydana daxil oluf güyümü tek elle
ba şının üstüne qaldirir, bir neçe defe herloyif onu tezeden yere çırpır..
Güyüm xa şalına qeder torpa ğın içerise girir. Nehayet, hakimler öz ye-
rini tuturlar. Pehlevanlar güleş şertleriyle tanış oluf qol çekirler. Habı
şertlere göre, pehlevanlar yaralansalar, hetta güleşende nateres zor-
belerden ölseler, özleri günahkar sayılır, biri o birinden şikayetçi ol-
mur. Ho işe könüllü qoşulduxlarını bildirirler. Letif kişi şert qoyur ki,
Altiaylix esil pehlevandırsa , onda qoy onu yerden qaldirif ortadaki
güyüme vursun. Öz növbesinde o da Altaylığı qaldirsa, «uf» demeden
onu güyümün a ğzına vuracax. Altiaylix razı olmur, güyümün güleş
meydanından götürülmesini xahiş edir. Onda Letif kişi ba şqa teklif ireli
sürür. Deyir:

— Oyor güleş zamanı bazubondimdon biri qirilsa, men özümü
meğlub sayaca ğam.

Letif kişini tanıyan sahibkar onu gelme pehlevana gösterib isteh-
zayla deyir:

îgid, seninle güleşesi pehlevan odur bax, gelir. Qorxuf-eleme
ha . ..

Letif kişi tükenin qaba ğına çatır, lâkin içeri girmir, bayırdan salam
verif pehlevanla görüşmek isteyini bildirir. Gelme pehlevan aya ğa du-
ruf Letif kişi terefe bir-iki addım atır, gözeyarı reqibini süzüf deyir:

— 9... menimle güleşmek istiyen pehlevan sensen? Ay kişi, üfür-
sem, kelle-mayallax a şarsan. Yeri get, öz tayını tap.

Letif kişinin ona doğru uzanan eli havadan asılı veziyyetde qalır.
Kişi pert halda deyir:

—Ay pehlevan, menim habırda seninle söz güleşdirmax fikrim-
zadım yoxdu. Habra xoş niyyetle ayax basmışdım, sene «xoş gelmi-
son» demek niyyetindeydim. Kişi kişini pert elemez. Allahın salamını
alar. 01 verif görüşek, sonra qiirrolenersen. Axı, sen menim fikrimi
bilmirsen, belke, bir a ğsaqqal hemkarm kimi xahişe gelmişem ki, şe-
herden xerac yığmiyesen.

Letif kişi pilleleri basmadan bir aya ğını qaldirif tükene qoyur, te-
zeden gelme pehlevana el uzadır. Görüşürler. Letif cavan pehlevanın
elini buraxmadan deyir:

—Bizim şehore xoş gelmisen. Adetimiz qona ğa hörmet etmekdi.
Belke, ne güleşek, ne de sen xerac yığasan. Habırda bir tike çörek ke-
sek, ho sohbet kesilsin.

Letif son sözleri deyerken pehlevanın elini ele güçle sıxır ki,
sümükleri şaqqıldiyır. Qonaq elini zorla geri çeke bilir. Deyir:

—Xerac toplamiymca şehorden gedesi döylem.
Letif kişi pehlevanın elini buraxif sa ğolla şır, yabısının kendirinden

tutub Iiacımecidin tükenine qayidir. Sohbetin neticesini deqiq bilme-
yen camaat tökülüşüf Hacımecidin tükenine doğru gelir. Görürler ki,
Letif kişi yanındaki pineçiye neşe tapşırır, aya ğındaki çarığı çıxarıf
yamamax üçün ona verir. Sonra Hacımecidle çay içe-içe danışır:

—O pehlevan ki, Şekiye gelif güleşmeye adam istiyir, özünden
çox razıdı. Xerac yığsax da , yığmasax da gerek biz meydanda görüşek.
Teki şeherimizin şenine eskiklik getiren iş olmasın. Ay camaat, hazır-
la şın, cumay günü güleşecih.

88 89



Habı sözler Albaylığın canım bir az da lerzeye salır. Letif kişi diz-
lerinde, dirseklerinde bazubend, güleş libasında meydana girir, şestle
bir-iki döyre vuruf zuma çılarm qaba ğında oyniyır. Sonra reqibini qoç
döyüşüne — esil kişi güloşine ça ğırır.

Keçmişde pehlevanlar güleşe çıxanda meydanı bir neçe defe yü-
yüre-yüyüre fırlanırdılar. Habı hareketler zamanı arxadan gelen pehle-
van qefleten fend işleder, qaba ğmdakının qıçına qayçı vurardı. Diyiller
ki, bezen «qayçı»nm zerbesi ele möhkem olardı ki, reqib özünü ayax
üste zorla saxliyardi. Onun yixilmasi, qıçının sınması da mümkün idi.
Münsifler heyeti her iki veziyyete düşmüş güleşçini meğlub sayırdı.

Altiayhx arxadan Letif kişiye bir neçe defe qayçı vursa da , tesiri
olmur. Nehayet, qaydiya göre, yarışanlar yerlerini deyişdirirler. Letif
kişi arxiya keçif qefleten bir neçe defe Adaylığın qıçlarını «qayçı»layır.
Gözlerinde ildırım çaxan Altiayhx yerinde longerliyir, özünü yixilmax-
dan zorla saxliyir. Habı zerbolerle Letif kişi tekelle un kiselerini qaldi-
ran pehlevanm gözüne qorxu salır.

Pehlevanlar qabax-qaba ğa güleşmeye ba şliyırlar. Letif pehlevan
ba şım Albaylığın sinesine dayiyır, celd horeketlerle qollarim onun
qollanmn altından uzadıf arxasindan tutur. Altiayhx ha çalışır, Letif
pehlevan yerinden terpenmir ki, terpenmir. Altaylix onun qollari ara -
sında mengeneye salımf sixilir, ele fende salınır ki, nefesi daralır, el-
qol atma ğa imkan tapmır. Hakimler görürler ki, Albaylığın küreyinden
qan süzülür. Letif kişi sixib reqibinin suyunu çıxardır, tamam heyden
salandan sonra onu ba şının üstüne qaldirif yere çırpır. Hakimler Letif
kişini qalib elan edirler.

Şeki ehli qelebe sevincinden az qalir qanad a çıf uçsun. Böyükden
kiçiye hamı şenlik edir, çalıv-oyniyır.

A Ş I Q R d V A Y d T L d R İ

Molla Cüft&nin Bilecik safiri
Molla Cüme Bilecik kendinden keçirmiş. Ya ğışlı gün imiş. Aşıx

tepeden-dırna ğa islanıfmış. Onu qonax eleyen olur. Ora -bura çox boy-
lanır ki, bir insaflı adam tapsın. Birden aya ğı sürüşüf yixilir. Molla
Cüme aya ğa duruf: «Aşları yavan, yolları ya ğlı bileciklilor» — deyif
daldalanma ğa yer gezir. Bir şabalıd a ğacının altında özünü daha pis gü-
ne düşmekden qoruyur. Ağacda serçelerin pis hala düşdüyünü görür.
Özü yadmnan çıxır. Bir vaxtlar denini aparan quşlara yazığı gelir. Onla -
ra mahnı oxumaxla ba şım qanşdırır:

Allahdan qorxun, insaf eleyin,
İncitmeyin bizi, sarı serçeler.
Necef ne cefayla yerin ekifdi,
Molla Cüme toxumunu sepifdi,
Reyhan alaxan bir-bir çekifdi,
İncitmeyin, bizi sarı serçeler.
Ne düşmüsooz azğın-azğm ortaya ,
Axır sizden erze verrem qırğıya ,
Bir gün sizin ba şınız da a ğrıya ,
Çıxın gedin tezbazarı, serçeler.
Serçe höc eyleyir ya ğışlı günü,
Tökülür belvisi, qalmayir deni.
Besdir incitdooz bu qoder meni,
Çıxm gedin, tapın dan, serçeler,
İncitmeyin bizi san serçeler .
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Molla Ciuhsr dUlok tükanind» Molla Cibt&nin ikinci baş qırxdm*ağı
Günlerin bir günü Şokinin Ba ş Layisqi kendinde ya şayan Molla

Cüme şehere gelir. İşlerini görüf qurtarannan sonra ba şını qirxdirmax
isteyir. Dubbu Salam adlı bir bameze delleyin tükenine gedir. Tüken
düz şeherin ortasınnan keçen çayın qıra ğındaydı.

Dellek a şığı görer-görmez deyir:
-Ağro men alım, ba şo qirxdirasisansa, get çayda ba şoo islat gol.

Ba şo özün islatsan 5 qepiye, men islatsam 10 qepiye qirxaram.
Molla Cüme elacsizlixdan gedif ba şını özü İsladır, tezeden gelir

tükene. Salam kişi ba şlayır onun ba şını qırxma ğa . Dellek herden bayıra
çıxıf tükenin qaba ğmda oynayan uşaxlara acixlamr. Habı hereketleri
eyni qaydada bir neçe defe tekrarlayır. İş ele getirir ki, Molla Cümenin
ba şının tükleri quruyur. Delink qirxdixca ona eziyyet verir. Aşıx axirda
tincixif deyir:

—Ay dellek, sen niye tez-tez çıxıf o uşaxlara acixlamrsan? Ba şı-
mın tükleri quruyur, qirxdixca canımı boğazıma yığırsan.

Salam kişi deyir:
—Görmürsen, köpek uşaxları ne deyir?
—Axı, ne deyirler ki?—Deyirler ki, gelif sen qirxan ba şa xina qoyacih. Ölmüşem ki,

menim müşderimin ba şına olar xma qoyurlar?
Dölleyin habı hereketleri Molla Cümeye yaman tesir edir. Aşıx

tükennen gedenden sonra Dubbu Salamın ünvanma bir hecv yazır:

Su geldi, dine işledi,
Suyun ba şı Kişdedi.
Xeber al, ne sebebe
Salam meni dişledi?

Bir bayatıyla a şığın üreyi soyumayıf bir miixemmes de söyliyir:

Molla Cüme şehere növbeti gelişinde yene ba şını qirxdirmali olur.
Artix a şıq meşhurla şmışdı, tanınırdı. O, ba şqa dellek tükenine ge-

dir. Molla Cümeni gören dellek xeyli vaxt ülgücü da şa , qayışa sürtür.
Sonra a şığın ba şım qırxma ğa ba şliyır. Ülgücün a ğzı çox küt olduğundan
müşderiye çox eziyyet verir. Ona göre do dellek Molla Cümeni soh-
bete tutur.

Dellek deyir:
—Qarda şm varmı?
Molla elacsizlixdan dilucu cavab verir:
—Var.
Dellek soruşur:
—Neçe qarda şsooz?
Molla Cüme deyir:
—Senin elinden salamat qurtarsam, iki qarda ş olurux.

Şeki şehrinde şıllaq atır dellek Salam,
«Cahilem» — deyir, ya şı ötür — dellek Salam.
Murdar senetiyle gözden itir, dellek Salam,
Şekide itib, İrevanda bitir dellek Salam.
Uğra şdığınnan qalmir,

murdar, qatir — dellek Salam.
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Dedi:
—Getmirem.
Hüdüyo dedim:
—Qazana get.
Dedi:
—Getmirem.
Salaman oğlu Sadığa dedim:
—Qazana get.
Dedi:
—Getmirem.
Dedeme dedim:
—Qazana get.
Dedi:
—Getmirem.
Axirda özüm gedesi oldum. Getdim, getdim, gördüm bir mehledo

qoca qari oturuf. Qaridan qazan istedim. Qan dedi:
—Oğul, iki qazamm var, birinin qıra ğı var, altı yoxdu, o birinin altı

var, qıra ğı yoxdu.
Qıra ğı olan qazam götürüf geldim. Bti qovurdox, bişirdox, doyunca

yidox. Qalan bişmiş, çiy eti de qariya verif yolumuza davam etdox. Az
getdox, üz getdox, bir ot tayasına rast geldox. Hava çox soyux idi. Ta -
yanı oddadox. Taya yandı, yandı, içinden bir palan çıxdı. Palan da yan-
dı, yandı, içinden bir yeke a ğ yalan çıxdı.

Q A R A V O L L İ

Ağ yalan
Hedi idi, Hüdii idi, Salaman oğlu Sadix idi, dedem idi, men idim.
Dedem altda , men yayax, elimde demir dayax.
Palçıx dizden, su qurşaxdan, ha yüyürdox, toz qopdu.
Getdox, getdox, doğmamış doşan balasın atdox, bitmemiş yoşan

düzüne çatdox.
Gördox bir doşan qa çır.
Hediye dedim:
— Tüfengin var?
Dedi:
—Yox.
Hüdüye dedim:
—Tüfengin var?
Dedi:
—Yox.
Salaman oğlu Sadığa dedim:
—Tüfengin var?
Dedi:
—Yox.
Dedeme dedim:
—Tüfengin var?
Dedi:
—Yox.
Blimi çivime saldım, gördüm ki, iki piça ğım var. Birinin sapı var,

sulğuncu yox; o birinin sulğuncu var, sapı yox.
Dovşanı sapnan soydum.
Bti bişirmek üçün qazan lazım idi.
Hediye dedim:
—Qazana get.
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N A Ğ I L L A R —Qara öküzün saa paxıllığı tutur. Ne deyirsan, qara öküzü aradan
çıxarımmı?

Qirmizi öküz hiyla toruna düşüf razıla şır. Canavar qara öküzü de
xalvato salıf yeyir.

Günlerin birinde növbe qirmizi öküze çatır. Canavar onu parçala -
ma ğa hazırla şır.

Qirmizi öküz deyir:
—9... canavar, biz yolda ş döylüydox? Bes noldu?
—Ay a ğılsız, ala öküzü gözün göre-göre parçaliyıf yeyende, qara

öküzün ba şını derede batıranda bilmirdin ki, o günden saa da olacih.

tâh d n i/aşL çoxdur

Ot bitmeyen bir sehrada deve, eşşek ve qoyun bir bafa ot tapir.
Görürler ki, habı otu her üçü yese, yene ac qalacihler.

Bele Tazıla şırlar ki, her üçü ya şını söylesin, kimin ya şı daha çox ol-
sa , otu o yesin.

Qoyun deyir:
—Men İsmayıl qurbanma gelen qoyunun anasiyem.
Eşşek qoyundan ya şlı olduğunu bildirir.
Deve evvel dillenmir, otu götürüf a ğacın hündür ha çasına qoyur,

yeye-yeye onlara cavaf verir:
—Sizin sözünüzden bele çıxır ki, deve uşaxmış?!

Çcuftfalla cfdbala^ bağladı
Qoca nene qizlarmi köçürüf oğlanlarını da öylendirmişdi. Oğlanla -

rın her biri özüne öy tikmişdi, qizlar da qayğısız ya şayırdılar. Qarda şlar
ne qeder deseler de, ana heç birinin yanma getmirdi. Onlar soruşanda
ki, «böyütmüsen, erseye çatdırmısan, bes haymdı niye bizimnen ya şa -
max istemirsen?», ana bele cavab verirdi:

—9r öyine gedende atam maa tövsiye etmişdi: «Qızım, er öyünde
lal-kar olarsan. Sen getdiyin öy böyükden kiçiye hamisinin hörmetini
saxlayarsan. Senin meyitin hemin öyden çıxmalıdır». O kişinin vesiy-
yetini pozuf habı öyden heç bir yere geden döyülem.

Qarı oğlannarın himayesiyle hemin öyde bir müddet rahat ya şıyır.
Özüne meşğuliyyet tapir: dirrik edir, mala baxir, lcürd basdırır, cüce
böyüdür. Cüceler bir qeder irileşende qarı görür ki, her gece bir-ikisi
yoxa çıxır. Qan pusuf, bilir ki, caqqalm işidi. Bir gün baxir ki, çaqqal
yene gelif, cüceni aparmax istiyir.

Qarı deyir:
—Xoş gelmisen, çaqqal qarda ş. Sen gelif xırda -xırda cüceleri apa -

rırsan. Qoy cüceler böyüsün. Sermen bele şert kesirem: get 4-5 aydan
sonra gel, cücelerin yarısını öz ellerimnen tutuf saa verim, yarısı da
maa qalsm.

Belece, qan caqqalla qebale ba ğliyır. Her ikisi qol çekir.

Canavarın üç ökûzla dostluğu
Ala öküz, qara öküz, qirmizi öküz canavarla dostla şırlar. Canavarın

meqsedi varmış, habı öküzderi bir-bir yemek istiyirdi. Onlar iri, canlı,
itibuynuzlu öküzler idi. Hemişe birlikde gezif-dola şdıxlarından canavar
onlara heç ne ede bilmir, yanlarına gelende qorxudan tir-tir esirdi.

Canavar hiyle işledir. Böyük ala öküz aralanan kimi o biri öküzlere
yaxınla şır, ala öküzün eleyhine danışır. Gûya ala öküz o biri öküzlerin
bir-bir aradan çıxmasmı istiyir. Canavar belece ala öküzle o biri öküzler
arasında narazilix salır. Bir müddet keçenden sonra o yola getirdiyi
öküzlere deyir:

—Ne fıkirleşirsooz? İstiyirsoz kömokleşif ala öküzün özünü aradan
çıxardax.

Öküzler razıla şır. Canavar xelvete salıb teklenen ala öküzü parça -
liyıf yeyir. Sonra habı şekilde sa ğ qalan iki öküz arasında da narazilix
yaradır. O, qirmizi öküze deyir:

Qabala — miiqavile
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Caqqal geden kimi qarı bir it getirif töylede saxliyir. İta yaxşı qullux
eliyir. 4 ay tamamında caqqal da özüna bir dost tapir. Tülküya deyir:

—Gedif qandan 4 cüca alacam, gal san da mannan get, ikisini sa -
na verram.

Çaqqal tülküynen birlikde qarimn öyüna gelir. O mahlaya giranda
tülkünü da ça ğırır. Tülkü caqqala deyir:

—Man heyla yerlere geden döyülem. San get, man burda gözliyi-

Kişi na qadar tedbir tökürsa , oyladım düz yola getire bilmir. An-
liyır ki, habı bivec oğlu olandan sonra onun yığdığı var-döylati bir ilin
içinde göyo sovurasıdı. Bir gün gözünü a çıf görecek ki, qalif bir qepik-
siz. Belke onda azaf-eziyyetin na olduğunu görüf a ğıllandı?.. Amma
fersiz öyladlar ata malım itirandan sonra ellerinden bir şey galmediyin-
den dünyada yerlerini dar görürler. Har şeyden elleri üzülende çetin-
liklere dözmiyif özlerini asırlar. Kişi oğlunun yatax ota ğının lenpasin-
da qendil asmax üçün asqi qoydurtdurur. Lenpenin yerleşdiyi yerde bir
dobu qızıl gizledir. Fikirleşir ki, balke oğlu özünü asanda asqı yerinden
çıxar, qızıl onun tepesine töküler. Belke oğlu onda da olsa , a ğlını ba şı-
na yığdı.

rem.
Qarı çaqqalı gören kimi:
—Xoş gelmisen, caqqal qarda ş, — deyir, — cüceler töylededir.

Savax a çılsın, sen de bax, hansılar xoşuna gelse, tut apar.
Qarı gedif töyladan iti buraxir. Çaqqal iti gören tak mahledon çıx-

max istiyir. Berenin a ğzına çatanda , it çaqqalı yığışdırır. Çaqqal dartımf
bereden çıxmax istiyirse de, itden yaxa qurtara bilmir. Birden çaqqalm
yadına tülkü düşür ve var gücüynen ba ğırır:

—Ay tülkü qarda ş, kömeye gel, habı heyvanm elinnen meni qur-

Kişi dünyasını deyişir. Oğul eline keçenleri dayar-deymezina pula
çevirif kef çekir. Atasından ne qader döylet qalmışdısa , hamisinin da -
lından deyir. Bir da ayılıf görür ki, bazara çıxmax nadi, heç çayçıya gir-
meye pulu qalmiyif. Bütün köhne dostları ondan aralı gezirler, onu bir
stekan çaya qonax elamirler. Bezilerinin arxasmca gezir, amma heç
kim tarafından adam yerine qoyulmur. Salam-kalamı da ondan asirge-
yirlar.

tar.
Tülkü deyir:
—Men demedim ki, heyla yerlere men geden döyülem. Niye qe-

balaa göstermirsen, qebalaa göster.
Çaqqal cavaf verir:
—0, darebeylikdi, habı qabalaya-zada baxan yoxdur.
Tülkü deyir:
—Çaqqal qarda ş, men heble qanunsuz yerlerde qalammaram, get-

dim. Sa ğ-salamat qalsan, meşada görüşerox.

Yaz girende cavanlar adetleri üzre Soyux bula ğa istirahata getmax
istiyirler. Yol tedarükünde olurlar. Here bir yemek lavazimatı alır. Qış-
dan güc-bela çıxan oğlan görür ki, tedbire qoşulması barede ona teklif
etmirler. Hamişe azuqe xarcinin bütün a ğırlığını o öz üzerine
götürürdü, bu defe ise bir şey almax tapşırmamışdılar.

Curları at-arabaynan onsuz dincelmaye yollanırlar. Oğlan sayıl-
madığından qinlsa da , mahlede qalan son iki toyuğu da tutuf kasir, pişi-
rif özüynan götürür ve Soyux bula ğa gelir. Hemişe kef meclisleri dü-
zeltdiyi menzilin qapisim ne qeder döyürse üzüne a çmırlar. Axirda çe-
perin arasından bişmiş toyuxlari içeriye salır. Özü hasarı addiyif heyete
girmeye can atır. Oğlan perişan halda curlarının yanma gedir. Deyir:

—Men de iki bişmiş toyux getirmişdim. Ho halal ruzuyla sizin süf-
ranize qoşulmax istiyirdim. Qezadan onu da it apardı.

Yerbeyerden onu ela salırlar. Sonra qoyun kababını yemeye ba şli-
yırlar. Curları bir qiraxda kirimişce durmuş oğlana yemax teklif ele-
mirler. Biri nökerlari hayliyif istehzayla deyir:

—Habı adamı hasardan o yana ötürün, yoxsa onun özünü de it apa -

ifaxşı oğul nütiifir ata tualını,
Pis oğul ninüfir ata tttahnı?. .

Varlı bir kişinin öyladdan gözünün a ğı-qarası yegane oğlu vardı,
dünyanın naz-nemetiynan beslanmişdi. İstediyini geyindirmiş, könlüne
düşeni yedizdirmişdiler. Kişi servetini böyük ezaf-eziyyetle toplamış-
dı. Amma oğlu atasına çekmemişdi. Onun peşesi curlarına qoşuluf kef
meclisleri düzeltmek, o şaherde, bu şeherde gezmek, pul da ğıtmax idi. rar...
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Oğlan kor-peşman öye qayidir. Quru döşemenin üstünde üzü üste
yatır, çox fıkirleşir, çox götür-qoy eleyir. Keçmişleri yadına salanda
hirs onu boğur. «Heblo ya şamaxdansa , ölmax yaxşıdı» — deyir. Oğlan
özünü asmax qerarma gelir. Duruf kendiri qendil asqisma keçirir, boğa -
zını hilmeye salıf bedenini a şa ğı sallayanda qendil qirilir. Yere xeyli
qizil tökülür.

Oğlan seher tezden bazara çıxır, paltarlannı tezeliyir, delleye gedif
üzünii tara şliyır, sa çlarım qixdirir. Sonra geyimli-keçimli halda çayçıya
gelir. Yene onun çöhresi a çılır, evvellerde olduğu kimi tanış-bilişo
yemek-içmek teklif edir.

Curları tezeden bir-bir yığışır, Soyuq bulaqda elediklerini zarafata
yozurlar. Gûya çıxıf gedenden az sonra qaytarmax üçün onun dalınca
çrnflar, amma heç yerden tapmiyıflar. Belece, oğlanın saqqizmi oğur-
layırlar. Bvvelki dostluxlari berpa olunur. Toy eden gelif ondan bore
pul alır, ölüsü olan yas merasimini yola salmaxda çetinlik çokmir, oğla -
nın elia çıxlığı hamının işini düzeldir. Amma bore alanlar pulları qay-
tarma ğı yaddan çıxarırlar. Bir neçe vaxtdan sonra oğlan yene müflisle-
şir, evvelkinden de pis veziyyete düşür.

Haymdı habı bedbext ba şına ne kül töksün, hansı yolu seçsin? Ya -
şadığı şeherde tanış-bilişinin qaba ğında el a çıb dilenmeyi özüne sığış-
dırmır. Blacı üzülür, xeyli vaxt kendlerde dilençilik edir. Bu halında
hemcurlarına rast gelmeyi ölüme beraber sayır. Ona göre de dilenmek
üçün ba şqa yerlere getmeyi qerara alır.

Oğlan yollarda dilene-dilene gedif Tiflis şeherine çatır. Gündüzler
dilenir, axşamsa bir körpünün altında daldalanıf yatır.

Günnerin bir günü oğlan meydanda dilenirmiş. Bir zerger tükenin
qaba ğından keçende içerideki zerger ona tanış gelir. Onun kimliyim
xatirliya bilmir. Zerger de oğlanı tanıdığını danır. Üstelik üstüne acıq-
lanıf tükennen qovur, ona dilençi payı da olsa vermir.

Bslinde, zerger oğlanı yaxşı tanıyırmış. Atasıynan neçe iller çörek
kesmişdi. Kişi oğlanın habı halına sarsılır. Yaxinlix vermese de, gözün-
den uzax qoymur. İstiyir ki, xeberi olmadan ona yaxşılıx etsin, dostu-
nun oğlunu dilençilikden qurtarsm.

Zerger şeyirdlerinden birine tafşırır ki, aparıf ona dilençi payı ver-
sin, özü de gizlince arxasma düşüf izlesin. Şeyird oğlanın da îdalandığı
körpünü zergere nişan verir.

Bir axşam körpünün altına bir dilençi de gelir. O, evvel bir qeder
aralıda ondan xeberi yoxmuş kimi oturur. Gûya qefleten oğlanı görür.
Yaxmla şıf salamla şır. Sonra her ikisi geceden xeyli keçenedek keç-
mişde ba şlarına gelen ehvalatlardan danışırlar. İkinci dilenci Allahdan
arzu edir ki, ya şayışları yene de yaxşıla şsın.

Onlar gündüzler ayrılıf heresi şeherin bir semtine dilenmeye yol-
lansa da , axşamlar körpünün altında yene görüşüb derdleşirler. Bir hef-
te birlikde geceliyirler. Bir-birine isnişirler.

Bir gece her ikisi soyunuf -ayaxlarmi çayda yuyurlar. İkinci dilençi
gelende elinde bir yeke qarpiz getirmişdi. O hemkanna deyir:

—Oğul, sen cavansan, dur o qarpizi kes, yeyek.
Oğlan cibinden sapsız paslı pıçax çıxarıb qarpizi dilimleyir. Her

ikisi iştahla yeyir. Yere tökülen tumları qaranhqda temizlemeye ba ş-
layırlar. Oğlan ellerini torpa ğa sürtende neşe ses eşidir, eyilif baxir ki,
bir torba qizildi. Sevindiklerinden bilmirler ne etsinler. Sonra qızılı de-
de malı kimi aralarında bölüşdürürler. Sonradan gelen dilençi deyir:

—Biz bu qizilla tükenler a ça bilerox, çoxlu qazancimiz olar. Şe-
herde tanınan, hörmetli adamlarından olarox.

Oğlan habı meslehetle Tazıla şırlar.
Seheri heresi bazara gedif bir dest qiymetli paltar alır, delleye de

ba ş çekirler, hamamlanırlar. Axşam qonax öyünde otax kiraleyirler. Bir
neçe günden sonra alqı-satqı hazarında soraxla şıf bir zerger tükenine
gelirler. Sahibini razı salıf tükeni alırlar.

Birlikde işe ba şliyırlar. Qoca dilençinin yaxşı el qabiliyyeti vardı.
Oğlana zergerlik senetinin sirlerini öyretmeye ba şliyır. Tükenin geliri
günden-güne artır. Veteninden dilençi sifetinde gelen oğlan artix özü
zehmetiyle pul qazamr. Alıf-satma ğı bacarır. Pul xerclemeyi öyrenir.
Özü qazandığından gelirinin qedrini bilir.

Zerger tükenine tez-tez bir qız gelir. Özündeki qizil eşyalarını ba ş-
qasiyla deyişir. Oğlanın mallarını baha qiymete alır, özününküleri ise
ona ucuz qiymete satır.

Oğlan şeherde varlı-karlı adama çevrilenden sonra ba şqa bir zerger
tükeninin sahibi onu öyüne qonax ça ğırır. Oğlan görür ki, habı kişi şe-
here gelende onu tükeninden qovan kişidi. Salamla şırlar. Öy sahibi
deyir:

—Büyün sene bir sirr a çaca ğam.
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Yeyif-içenden sonra öy sahibi aya ğa dumb ota ğı terk edir. Bir
müddetden sonra dilonçi libasında geri qayidif deyir:

—Oğul, körpünün altında sennon geceliyen dilonçi yolda şını tanı-
madmmı?

Oğlan mosolonin no yerde olduğunu anliyır.
—Tamdım, — deyir, — özü do atamın yaxm dostu olduğunuz da

yadıma düşdü.
Zorgor ona anladır ki, hor şeyi dostu ona danışmışdı. Kişi deyir:
— Atan narahathx keçirirdi. Sonin orköyünlüyün, malın, pulun qe-

dirini bilmomoyin ba şına belalar a çacaxdı. Son ümidi qendil asqismda
gizlotdiyi qizillar idi. Elo zenn edirdi ki, onları tapanda a ğıllanacaxsan.
Curlarınm hiylosino uymayacaxsan. Monim tükenimo o kökdo golonde
üroyimo da ğ qoydun. Amma boynuna sarılma ğım, a çıx-a şkar sono ol
tutma ğım heç noyi doyişdirmirdi. Ona göre do qiyafomi doyişif dilonçi
yolda şın oldum. Qarpiz çerdoklorini yatax yerine tökmok bohano idi.
İstiyirdim yere atdığım qızıl kisosini tapasan. Yaxşı ki, tüken a çma ğa
razilix verdin. Ancax alveri dirçeltmek üçün senin özünün pulun olma -
lıydı. Habı sobebden do atanla menim rehmete getmiş bir dostumuzun
qızı yardımına geldi. Bahalı bezek şeylerini sene ucuz qiymeto satdı.
Şendeki malları ikiqat baha qiymete aldı. Oğul, men seni dilençi kö-
künde öyümde qebul etmek istemedim. İstedim ki, dilençiliyin da şım
atıf özün pul qazanasan ve döyletin qedrini bileşen. Bir döylet de halal
süd emmiş qızla aile qurma ğındı. Allahın emri, peyğomberin razılığıyla
seni aya ğa qaldiran qıza elçi gedeceyem. Seninle curluq eliyenler dost-
ların deyildiler. Çünki dost dosta el tutar, onun malına göz dikmez.

Oğlan Tiflis şeherinde atasının dostunun qiziyla öylendi. Ele bö-
yük toy meclisi qurdular ki, ses-sora ğı gedif onu iki defe var-yoxdan çı-
xardan currarma da çatdı. Paxillixlarindan yamf-yaxilsalar da elleri da -
ha oğlanın pul kisesine çatmadı.

Öyladlarım, deyir, — sözlerimi qulaxlanmzda sırğa edin. İs-
teyirsooz hörmet-izzetli, ad-sanlı ömür süresooz, onda habı işleri yeri-
ne yetirin: her kendde bir öy tikin. Sınamadığınız adanman dostlux et-
meyin. Onun kişiliyim, merdliyini, alverde düzgünlüyünü, sirr saxlama-
sını bilenden sonra üreyinize yaxm buraxm. İşdi-şikayetdi, birden qu-
mar oynasooz, meşhur qumarbaznan oyuna girişin. Bir de çalışın vax-
toozın bir hissesini seyahotde keçirin — deyif kişi gözlerim yumur.

Qarda şlar atalarının dediklerine emel etmeye ba şliyırlar. Her kend-
do etibarlı bir qonax tapırlar. Dostlux edecikleri adamı çox sinaxlardan
çıxarırlar. Sonra meşhur bir qumarbazm sora ğına düşüf ardınca yolla -
nırlar. Ho adam filan şeflerdeki filan hamamda ocaxçı işliyirdi. Qar-
da şlar ora yetişif görürler ki, hamamın külxanmda ka şif bir adam otu-
ruf. Onun qumarbaz olduğunu öyrenif deyirler:

—Sen yaxşı qumarbaz olduğoo bize göstersen, saa filan qedor pul
vererox.

Qumarbaz çivinden dörd dene a şıx çıxarıf deyir:—Men habı a şıxları ele atacam ki, dördü de bir cür oturacax.
Görürler ki, a şıxlar kişinin dediyi kimi oturdu. O, bir ncçe defe tek-

rar atır. Her defe de a şıxlar eyni şekilde oturur. Qarda şlar kişiyle qu-
marlarmı ba şa çatdırıf geri qayidirlar. Yolda böyük qarda ş deyir:—Qumarbazm en meşhurunun aqiboti beledirse, o işin arxasinca
getmeye deymez.

O biri qarda şlar onunla Tazı la şırlar. Nehayet, sözleşif seyahete çı-
xirlar. Yolüstü bir karvansarada dinenlerken ba şı hovlu bir erob gelir,
qarda şlara yaxınla şıf soruşur:—Menim devem qa çıf. Bilmirem hansı semte gedif. Siz geldiyooz
yolda deve görmüsooz?

Böyük qarda ş deyir:
—Ner devedirmi?
—Beli.
—Devenin sol gözü kordumu?
—Beli.
Ortancıl qarda ş onun sözüne qüvvet verif deyir:
—Devenin yükünün bir terefi ya ğ, o biri terefî baldırını?
—Beli.

dta v&sitftfdti
Biri var idi, biri yox idi. Bir şeherde varlı bir adam ya şiyırdı. Kişi

ömrünü ba şa vurana yaxm üç oğlunu mükemmel oxudur, her üçüne öy
tikdirir, sonra döyletini aralarında bölüf vesiyyetini edir:
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Qazi qarda şların sözüne inanır, Oreb yene inadından dönmiyif
edalet mahkemesi istiyir. Qazı bir qeder fikirleşenden sonra har iki
terafi razı salma ğa çalışır, Orebnen şart kasarak deyir:—Hayındı men senin yanında onların bilici olmasını yoxliyacam.
Oyer bu defa do görmadiklari şeyleri alametlerine göra tapsalar, son
ittihamdan al çokecihsen. Oks halda , deveni vermeli olacaxlar.

Qazi o biri ota ğa keçir, az vaxt keçir ki, qayidir. Qarda şlara deyir:—Oyer, siz doğrudan da mahir bilicisoozsa , onda tapın görüm me-
nim habı ovucumun içinde ne var.

Böyük qarda ş deyir:
—Ovucunu yalandan bükmemisense, taparix.
Qazi deyir:
—Xeyir, ovcumda gizletdiyim şey var.
Böyük qarda ş deyir:
—O nadirse, xirdadir.
Ortancıl qarda ş deyir:—Xirdadirsa, sarıdır.
Kiçik qarda ş deyir:
—Sarıdırsa , darıdır.
Qazi elini a çır, ereb görür ki, doğrudan da qazi ovucunda darı giz-

ledik Habı sinaxdan sonra qazi da , ereb de, topla şan camaat da qarda ş-
larm savadına şekk getirmir. Qarda şlarsa erebe meslehet görürler ki,
hamin semti gedif bir de yaxşı-yaxşı arasa , devesini tapacih.

Oreb onların dediyi kimi edir. Qazmin qarda şlardan xoşu gelir,
onları öz yanında qonax saxliyir. Kişi tez nökeri ça ğırıf tapşırır ki, onlar
üçün bir toğlu kessin. Anasına sifariş yolliyır ki, teze isti çörek yapsın.

Qazi qonaxlarnan çay içir. Bir qeder söhbetden sonra ortaya yemek
getirilir. Süfreye teze çörek, bir senek çaxır, harenin qaba ğına bir kasa
toğlu etinin bozba şı qoyulur. Qazmi qonşuluxdakı bir toy şonliyine
ça ğırırlar, duruf getmeli olur. Qarda şlar yeyif qurtarannan sonra öz ara -
larında sohbete ba şliyırlar. Böyük qarda ş deyir:

—Habı etini yediyimiz toğlu quzuluğunda it südü emif.
Ortancıl qarda ş deyir:
—Habı çaxır veqf yerin üzümünnen düzeldilib.
Kiçik qarda ş deyir:

Kiçik qarda ş da sohbete qoşulur:
—Devenin quyruğu divinden kesikdirmi?
—Ha , gözooza dönüm, beli.
—Yox, deve-zad görmemişox. Amma ho deve biz gelen yolla get-

miş olcihdi. Oranı axtarsan, taparsan.
Oreb xeyli gezif-dola şır, devenin izini-tozunu tapmiyıf hirsnen

qarda şlarm üstüne cumur. Deyir:—Devemin bütün nişanlarını, hetta quyruğunun kesik olmasını
bildirdooz. Yeqin devemi siz gizletmisoz. Devenin yerini deyin, yoxsa
üçünüzü de öldürrem.

Qarda şlar ne qeder and-aman edirler ki, biz deve-zad görmemişox,
erebi inandıra bilmirler. Dava -dala şa camaat yığılır. Qarda şlar deyirler
ki, biz yoldaki izlere esasen devenin nişanelerini sadalamışox. Deve
sahibi inadınnan dönmür ki, dönmür. «Amanın günüdü, oğruları bu-
raxmaym» — deyir. Axirda dava -dala şa topla şanlar meslehet görürler
ki, qaziya şikayet etsinler. Bunlar birlikde qazmin yanma gedirler.

Oreb qaziya deyir:—Ay qazi a ğa , karvanımdan bir devem qa çıf. Bunlardan soruşdum
ki, sellim deve görmüsooz? Deyirler ki, görmemişox, amma devenin
bütün nişanlarını sadaladılar. Oyer onlar deveni görmiyiflerse, bes ho
nişanları nece bilifler?

Qazi qarda şlara söz verir. Böyük qarda ş deyir:
—Adete göre, karvandan hemişe nor deve ayrılıf qa çar. Mayalar

qa çammaz. Men yolda gördüm ki, ancax sa ğ terefin a ğa çlarının yar-
paxlari yonulub. Unnan anladım ki, habı kişinin iten devesinin sol gözü
kordu. Yoxsa sellim gezdiyi halda her iki terefin a ğa çlarını yolardı.

Ortancıl qarda ş deyir:
—Men de yadıma saldım ki, geldiyimiz yolun sa ğ terefıne qara çi-

vin, sol terefıne a ğ çivin topala şıf. Qara çivin bala , a ğ çivinse ya ğa
gelmişdi. Ho sebebden anladım ki, devenin yükünün sa ğı nedi, solu ne.

Kiçik qarda ş deyir:
—Adeten develer peyinliyende quyruğuynan peyini yolun her iki

semtine sepeliyir. Habı kişinin devesininse peyini sepelenmiyif, düz
yolun ortasına tökülüf. Ho sebebden ba şa düşdüm ki, devenin quyruğu
kesikdi.
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Anası deyir:
—Allahdan gizli deyil, oğul, sennen ne gizledim, qaziya ere get-

mişdim, amma uşa ğı olmurdu. Bir defe kişi sefere gedende öz razı-
lığıynan meni nökero siğe etdirdi. Belece sen boynuma düşdün. Doğu-
lannan sonra qazı sene öz doğma oğlu tek terbiye verif.

Qazi qayidif qarda şlardan xahiş etdi ki, habı sirri ba şqa yerde söy-
lemesinler.

Qarda şlar geze-geze gedif ba şqa bir vilayete çıxırlar. Öyrenirler
ki, ho yerin padşahı bir saray tikdirif ki, ora cennet-mekandı. Camaat
uzaxdan-uza ğa tama şasına durmaxdan doymur. Ölkenin hökmdarı bele
buyuruf ki, ho cennet-mekana kim düzgün qiymet kesse, ona böyük
enam verecihdi. Yalan deyeninse boynunu vuracihdi.

Qarda şlar camaatla birlikde cennete oxşar imarete baxirlar. Sonra
carçıya yana şıf deyirler:

—Get padşaha söyle ki, biz bu cennete qiymet keserox.
Qarda şları padşahın yanma aparırlar. Qiymetkesme merasiminin

iki gün sonra keçirilmesiyle hor iki teref razıla şır.
Qarda şlar iki gün qalif cennetin daxilini ve xaricini yaxşı-yaxşı ge-

zirler. Xeyli ölçüf-biçirler. Nehayet, iki günden sonra qiymetkesme
meqami çatır.

Qarda şlar padşaha deyirler:
—Ovvelce biz üç qarda ş öz aramızda razıla şacih. Sonra kesdiyimiz

qiymeti size elan edecih.
Böyük qarda ş o birilerine üç barına ğını, ortancıl qarda ş ona etira -

zını bildirif iki barma ğım gösterir. Kiçik qarda ş o biri qarda şlarla razı-
la şmiyıf deyir:

—Bir barmax yarım besdi.
Habı sohbeti sonra padşaha bele izah edirler: böyük qarda ş demek

istiyir ki, üç günlük yaz ya ğışının ülkeye vereceyi xeyir cennet saraya
serf olunan xerci ödiyer. Ortancıl qarda ş iki günlük, kiçik qarda şsa bir
gün yarimlix yaz ya ğışının ölkiye getirdiyi xeyir bes etdiyini bildirir.
Böyük qarda şla ortancıl da kiçik qarda şla razıla şdıxlarım elan edirler.

Padşah görür ki, bunların dediyini heç cür hesablamax mümkün
deyil. Qabaxlarina ba şqa reqem tapılmadığınnan onlara çoxlu enam ve-
rirler.

—Habı çöreyi bişiren arvad pak olmiyıf. Hondan doğulan qazı
bicdi.

Deme, qazı tez qayıdıfmış, qapimn arxasindan qonaxlann sohbetini
eşidif durufmuş. Qazi pert olsa da , üstünü vurmadan onlara yaxınla şır,
yemekleri yığışdırıf süfreye çay getirirler.

Qazi böyük qarda şdan soruşur:—Hansı elamete göre size kesilen toğlunun quzu iken it südü em-
diyini söyledin?

Böyük qarda ş deyir:
—Qoyunun ya ğı suyun üzünde durar, itin ya ğışa suyun dibine ba -

tar. Ya ğ bozba şın dibinde idi.
Qazı eşitdiklerini yoxlamax istiyir, nökori, çobanı ça ğırıf soruşur:
—Düzünü deyin, habı toğlu quzu iken it südü emifmi?
Çoban deyir:
—Senden ne gizledim, qazi a ğa , düz buyurursan, toğlunun anası,

itin ise balası ölmüşdü. Quzu herden gedif itin altına girir, qancığı
emirdi.

Ortancıl qarda ş nökerden soruşur:—Habı çaxır veqf yerin üzümünnen qayrihf. Çünki çaxın içdikce
insana qom getirir.

Nöker cavab verir:
—Qazi a ğa , men ba ğdan üzüm derif gelende qebirlikden keçirdim.

Gördüm ki, bir a ğacda çoxlu deymiş üzüm var. O a ğacın da üzümünü
derif ba ğdan getirdiyim üzüme qatdim.

Kiçik qarda ş deyir:
—Yediyimiz çöreyi o sebeb napak adam bişirif ki, üzüynen altı

yanıf, amma içi bişmiyif.
Qazi anasıynan görüşmemişden qavax kiçik qarda şdan xeber alır:
—Bes menim bic doğulduğum ne demekdi?
Kiçik qarda ş deyir:—Qazi a ğa , a çığın tutmazsa , habı dediyimin düz olub-olmadığını

ananızdan soruşun.
Qazi anasının yanma keçif deyir:—Allahdan danmayan, bendeden de danmaz. Düzünü de görüm,

atam kim oluf?
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Padşah bilikli qarda şlara sarayda qalma ğı teklif edir. Böyük qarda şa
vezirlik, ortancıla vekillik, kiçiye qazilix tapşırmax istiyir. Qarda şlar ona
minnetdarlixlarmi bildirir, salamatla şıf seyahetlerini davam etdirirler.

Yerbeyerden tökülüşüf habı defe barı tiken ustanı günahkar sa -
yırlar. Barı tiken deyir:

—Biz hamişe mehle barısını iyirmi kerpiç hündürlüyünde tikirox.
Gedin yoxliym, ho barı da iyirmi kerpiç hündürlüyündedi. Hoble hün-
dür olma ğının sebebi kerpicin iri kesilmesindendi. Habı işlerin esil tax-
sırkarı kerpici kesendedi.

Müttehimler kürsüsüne çıxanlan kerpickesen deyir:
—Mende de taxsir yoxdu. Kerpicin qelibi yeke oluf. Taxsir qelib

qayiran ustadadı.
Qelib qayiran usta taxsirkar hesab edilir. Yerbeyerden ba ğırırlar:—Qelib qayiran usta a şılmalıdır.
Blqerez, öy sahibi, benna, kerpickesen birteher cannarim qurtarir-

lar. Qelibqayiram tapif qolarini ba ğliyır, ba şına torba keçirirler. Kişinin
günahkar tek asılmasına qerar verilir.

Dar a ğacı qurulur, qelibqayiran ustanı dar a ğacının yanına getirirler.
Amma cellad ne qeder elleşirse, kendiri kişinin ba şından keçire bilmir.

İşe baxanlar deyirler:
—Habı kişinin hele eceli çatmiyıf. Baxin görün kendir dindirilen-

lerden hansınm ba şından keçir.
Terslikden mehkum sayılan adamların heç birinin ba şından kendiri

keçirmek mümkün olmur.
Axirda işe baxan qazı deyir:
—D... mohkeme adam asılmasına qerar verif. Hayındı bu qeder ca -

maatm içinde boğazına kendir keçen tapmırsooz. Telesin, qa ş qaralir,
görün kendiri kimin boğazına keçire bilirsoz. Birini tapıf asm. Vessalam.

Tama şiya gelen adamları bir-bir yoxliyirlar. Qezayi-qeder ele getirir
ki, kendir birce Şah Abbasnan yanında gezdirdiyi nökerin boğazına ke-
çir. Dervişnen şeyirdi tutuf dar a ğacının yanına aparırlar. İşi bele gören
Şah Abbas şeyirde öyredir ki, işdi-şikayetdi, senden soruşsalar «İsteyin
nedi?» — diyersen: «İcaze verin, papa ğımı üç defe atıf-tutum. Sonra ne
istiyirsooz edin». Papa ğoo iki defe atıf-tutarsan, üçüncü kere atmazsan,
qoyarsan papa ğoo ba şaa . Sene deyende ki, «Üçüncü defe de at, şert bit-
sin, kendiri boğaza keçirek», diyersen ki, «Hayındı papa ğı üçüncü defe
atma ğın vaxti döylü. Vaxtı çatanda men siz demesaaz da ataca ğam». Ne-
bade, kemfürsetlik eliyif papa ğı üçüncü defe göye atasan. ..

Pafıağuu üçüncü dafe goı/n atıf-tutma
Günlerin bir günü, güneş da ğlardan gösterende özünü, aqiller bele

söylediler sözünü.. . Şah Abbas adeti üzre yerinden durmuşdu, ülkesin-
de qanunlann nece icra olunduğunu yoxlamax üçün teğyir libas, derviş
libas oluf şeherleri, kendleri gezirdi.

Nehayet, Şah Abbas çox gezir, çox dola şır, gelif bir şehere çatır.
Münasib bir yer tapıf dincelmax qerarina gelir. O, şeyirdini yemax al-
maxdan ötrü bazara gönderir. Şeyird soruşur:—Usta , könlün ne istiyir?

Gûya habı kişi şah döylü, onun ustasıdı. Şah deyir:
—Get, oğul, hazardan can al, can olmasa , yarımcan al, o da olmasa ,

zehrimar al.
Usta -şeyird yemaxden sonra görürler ki, camaat deste-deste bir te-

refe axışır. Bunlar da hemin semte doğru gedirler. Bir de baxirlar ki,
bir meydana o qeder adam yığışıf, o qeder adam yığışıf, iyne atsan yere
düşmez. Carçılar ba ğırırlar ki, bes, hayındı habırda mehkomo qurula-
cih, cinayet işnee baxacih. Deme, bir adamın öyüne oğru girifmiş. Öy
sahibi oğrunu tutmax istedikde, o, heyetin divarının üştürmen tullanıf
qa çmax istiyif. Naterestlikden yixilif, oğrunun qıçı sınıf. Ona göre de
öy sahibini, bundan ba şqa üç neferi de taxsirkar bilif zindana salıflar.
Oğru öyünde oturduğu yerde ho kişinin ba şına bela a çmışdı.

9vvel öy sahibini danışdırırlar. Onu mehle barısını çox hündür
tikdirmekde taxsirlandirirlar. Kişiye deyirler:

—Senin qesti-qerezdiyin olmasiydı, barını ele hündür tikdirmez-
din? Habı biçarenin de qıçı smmazdı.

Öy sahibi deyir:—Men ustaya demişem ki, mehlemi hasarla . Barını hündür tikifse
de, taxsir ondadı. Çünki men ona adi barı tikmeyi tapşırmışdım. Benna
bele elama ğnan mennen de çox pul alıf, avadanlığım da artix serf olu-
nuf. Habı barının hündür çıxması menim taxsirim döylü.

108 109



Dervişi damşdırıf buraxirlar. Şah Abbas dabanma tüpürüf saraya
doğru üz tutur. Şeyirddense sonuncu arzusunu bildirmeyi tolob eliyir-
lor. O, ustasının söylediklerini birce-birce yerine yetirir. Axirda araya
mübahise düşür. Deyirler: «Papa ğını at». Şeyird inad eliyir ki, «Hele
vaxti döylü».

Bunları burada mübahise elemekde qoyax, göreh Şah Abbas na -
ğardı? O, taxt-tacma oturar-oturmaz bir deste elisilahlı esgeri hüzuruna
ça ğırtdırdı. 9mr verdi ki, filan şohere yollanıf, filan mehellede boğazı
kendirde qalif papa ğını göye üçüncü defe atmadığına göre hole de ya -
şiyan oğlanı ölümden qurtann. Mehkemiye hakimlik diyenleri, oğrunu
tutub zindana salın.

Diyiller, Şah Abbasm nökeri ömrünün sonuna kimi papa ğını bir
daha göye atmadı.

Keçel de dala qalmir, üreyinde böyük arzular oyanır. Deyir: «Pam-
bığı eyirtdirif parça toxutduraram. Aparıf bazarda sataram, filan qedor
qaba ğa düşerem».

Bunlar her ikisi öye çatır. Koşa torbanı boşaldıf görür ki, hamisi
fmdix qabığıdır. Ba şına döye-döye qalir. Keçel de torbadan cır-cındır
çıxanda yamf-yaxihr.

Koşa keçelden, keçel de koşadan hayıf almax ümidiyle ya şiyırlar.
Günlerin bir günü bunlar yene bazarda bir-birine rast gelirler. Koşa

deyir:
—Men pambix eken döyülem. Özümün döyüldü. Alanda inanıf

torbanın içine baxmamışam.
Keçel de özünü temize çıxarmax meqsodiynen deyir:—Men de fındığı bazarda bir qışdaxlıdan almışdım.
Her ikisi yalana inanıf tezeden dostla şır. Bunlar birlikdo bazarda

xeyli gezirler. Birden carçı hündürden elan edir ki, «Filan a ğaya iki
nefer nöker lazımdı. îşlemek istiyen filan ünvana getsin».

Kosaynan keçel işledikleri öyün a ğalarınnan narazıydılar. Bir qarin

ttoscufla keçd, i/axud gorile kim Idmi aldadır

Koşa pambix ekif-becerenin, keçel ise qoz-fmdıx alverçisinin ya -
nında nöker idiler. Bir bazar günü koşa böyük bir torbaya cır-cmdır
dolduruf a ğzına da bir qeder pambix qoyur, bazara satma ğa aparır.
Keçel de eyni qaydiynan bir torbanın altına fmdix qabığı yığır,
üstüne do bir az salamat fmdix tökür. Habı da elemiyif tonbelik aparır
bazara .

yemeyi doyunca vermirdiler. Habı sebebden onlar bele qerara gelirler
ki, carçının dediyi ünvana getsinler.

Yeni a ğaları habı nökerlemen şertleşif aralarında iş bölgüsü aparır.
Deyir:—Biroz öyde qalif öy işlerini yerine yetirsin, biroz da malı otar-
ma ğa aparsın.

Belece, a ğa her ikisini işe ötürür. Koşa öyde qalir, keçelsa mal
otarma ğa gedir.

Ağa teze öy tikdirmok istiyir. Seher tezden ustalar gelir. Koşaya
tapşırılır ki, ustalara da ş versin. Koşa axşama qeder yerden 3-cü merte-
beye da ş qaldinr. Onun bel-buxunu qirilir.

Keçel de naxira çatan kimi qaba ğma bir sürü mal qatirlar, elave ola -
rax bir ba şıba ğlı öküzün ipini eline verirler. Ona deyirler ki, «Mal-qaranı
filan yerde otararsan. Öküzden de muğayat ol, qa çmasın». Mal qapidan
çıxandan öküz dartınıf qa çmaq istiyir. Axşamacan keçeli dalınca sürüyür.
Defelemen yixilif torpaxda eşelense de, keçel qorxusundan öküzün ipini
buraxmir. Axşam olur, her ikisi öye gelir. Yemek-içmokden sonra a ğa
bunlara mal tölesinin qaba ğmdakı sekide yer gösterir. Deyir:—Horda yixilif yatın.

Kosaynan keçel yolda bir-birine rast gelir. Koşa fındığa baxir, ta -
mahı düşür, bireosini smdırıf yeyir. Bir-iki salamat fındığı da yeyennen
sonra deyir:

—Fındığın çox höyüşdü. Yoxsa hamisini alardım.
Keçel de pambığa baxir, torbanı qaldinr, a ğırlığını yoxliyir. Xeyli

söhbetden sonra koşa üreyinde deyir ki, yaxşı herif tappışam, cır-cındır
torbamı fmdixlarma deyişecem. Bir qeder mübahise eledikden sonra
bunlar pambıxla -fmdığı ba ş-ba şa deyişirler.

Koşa fmdix, geçel de pambix torbasını götürür. Her ikisi paxirin

üstü a çılmamış bir-birinden aralanmax istiyir.
Koşa öye çatanadek götür-qoy eliyir: «Fındığı lepeleyorom, pal-

tarlarımı deyişif gelen bazar getirerem bazara , sataram, filan qeder qa -
ba ğa düşerem».
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hazırla şır, koşanı kürsü qarışıx yere yıxıf dalınca sürüyür. Öküz koşanı
o qodor sürüyür ki, dalma ba ğladığı kürsü sınıf tike-tike tökülür. Keçel
do öydo bütün günü da ş qaldirir, öküz gozdirmoyo «şükür» deyir.

Bir müddot işlodikdon sonra a ğa onları yanma ça ğırıf haqqlanm
verir. Deyir:—İzinlisiniz, öyünüzo doyif qayidm.

Keçolnon koşa pulları ciblorino qoyuf yatdixlari yero gelir. Hor
ikisi işin a ğırlığından şikayotlenir. Dordlori a çılır. Xeyli söhbetloşirlor.
Ağa elo bilir nökorlor çıxıf -gedif, mallan özü töyloyo salıf qapismi qı-
fıllayır. Sonra yixilif yatır.

Keçol deyir:
—A koşa , hoblo adama qul olmaxdansa, işlomomok yaxşıdı. Mon

qayidasi döylom.
Koşa deyir:
—Mon do qayitmiyicom.
Bir qodor yerlerinde uzanırlar. Birden koşa deyir:
—Hayındı ki, biz qayidasi doylox, gol habı a ğadan bir hayıf çıxax.
Keçol soruşur:
—Na ğarax?
Koşa deyir:
—Gol, ho deli öküzü kosax, no apara biliroxsa, aparax. Ağa öyü-

müzü tanımır. O bizi haradan tapacax?..
Bular Tazıla şırlar. Çarda ğa çıxıf töylenin tavanını sökürler. Koşa

keçelo deyir:
—Öküzü kesma ğa son yaxşısan. Düş öküzü kes. Bvvolco bir bu-

dunu özünnon ötrü, sonra o biri budunu monnen ötrü kendirin ucuna
ba ğliyarsan, yuxari qaldirram. Axirda da kendiri beline sarıyarsan, soni
dartıf çıxardaram. Şololenif gederox.

Koşa keçeli kendimen salliyır töyloyo.Keçol öküzü kosir. Tez-tez deyir:—Qaldir.. . Qaldir.
Koşa oti qaldirannan sonra ipi içeri buraxir. Çardaxdan keçelo deyir:
—Hayındı di horda öl, köpek oğlu. Sen döyüldünmü meni İlci defe

aldadan. «Serin hovuzda belo yuyunursan. Kürsüde oturuf bele dince-
lerson..» deyirdin. Ho öküz bütün günü meni torpaxda eşeletdi. Sehor
a ğa gelif sene öküz etinnen bir kavaf yedirer, özoo de etini sora itlere
atıf sümükleroo cemirder.

Keçol koşadan soruşur:
—Sen ne iş gördün?
Koşa deyir:—Ustalara çay qoymuşam, neçe defo yemeklerini aparmışam, boş

qavlan öye qaytarmışam, serin su getirmişem. Habı işdorden ba şım
a çılanda da özüm yeyif-işmişem. Bos sen na ğarmısan?

Keçel deyir:—Bir neçe ba ş mal tapşırdılar, a ğamızın böyük ba ğı var. Malları
aparıf saldım ba ğa , yaxşı bir a ğacın kölgosinde oturuf mallara göz qoy-
dum. Ba ğda yaxşı hovuz var. Arabir de gedib hovuzda yuyundum, se-
rinledim.

Söz yox ki, bunlar bir-birine inanmırdılar, öreklerinde biri o birinin
paxıllığmı da çokirdi . «Bollce onun işi monimkinnen yüngüldü».

Keçelin günü-günden narazılığı artır. Amma hele do ikiba şlı danışır:—Haxdi, rahat işdi, — deyir, — amma adamın axşamacan tebbo-
tek üreyi danxir. Darixan kimi hovuzda yuyunuf vaxtimi keçirirdim ki,
axşam olsun.

Koşa da ona qoşuluf şikayetlenir:
—İki öyün arasında qalmışam. Ustalar tez-tez çay istiyirlor. Xanim

da ele qihxsiz adamdı ki, «çay süz», — diyen kimi ba şdiyır deyinmeye.
Bir gün keçel koşaya deyir:
—A koşa , istiyirson, işlerimizi deyişe-doyişe günümüzü ba şa vu-

rax. Adam hemişe işliyendo de, işlemiyende de yoruluf tincixir.
İnamsız Tazıla şırlar.
Keçel koşaya deyir:
—Çöl işinnen narazı qalmazsan. Otlax qalin otlu yerdir. Günorta -

yacan çemende şeh qurumur. Adam ayax üste dayanmaxdan yorulur.
Oturma ğa yer tapbır. İstiyirson gedende özünnen bir dene kürsü götür.
Çiy quruyana qeder üstünde oturarsan.

Sohbetin bu yerinde keçel neşe düşünüf sözüne davam eliyir:—Kürsünü axşam qaytarmiyersen. Menim nöybemde de men otu-
raram.

Seherden koşa mal-qaranı otarma ğa aparır, keçel de öyde qalir.
Koşa özüynen bir kürsü de götürür. Kürsünü dalına ba ğliyıf öküzün
ipinnen yapışır. Koşa malı a ğıldan çıxaran kimi öküz dartınıf qa çma ğa
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Koşa habı sözleri deyif eti dalma şoleleyir, çardaxdan a şa ğı düşür,
gücene-gücene qoruxlarnan gedir. Düz yola çıxma ğa ehtiyatlanırdı, bir-
den onu görüf-eliyen olar. Qoruxlardan keçdikco itler arxasiyca gelir,
hetta hürürler de. Birden koşa dalındaki şeleden ses eşidir:—A koşa , şeleni bir az hündüre qaldir. Yoxsa itder qıçımı tutar.

Koşa şeleni yere qoyur. Görür ki, keçel onun dalındaymış. Deme-
ginen dostunu yaxşı tanıyan, biclikde şeytana papış tiken keçel etnon
birlikde yuxari qalxıfmış. Keçel söydoleşdikleri kimi etin yarısını ko-
siya verir, derinin de pulunun bir hissesini ona ved edir. Bir vaxt keçel
koşanı saxliyif deyir:

—Qarda ş, men öyümize çatdım. Saa yaxşı yol.
Koşa keçele bele cavaf verir:—Men qayidasiyam. Men ne et istemirem, ne de pul. Sen meni

habırda da allatmax istiyirsen.
Koşa eti de, derini de keçelin üstüne atıf sözüne davam edir:—Maa senin ya şadığın yeri öyrenmek lazım idi. Gedif a ğamıza da

buranı tanıtsam, o, qat-qat artix hörmet eliyicih.
Dlacsız qalan keçel koşanın geri qayitmamasi üçün öz et payınnan

vaz keçir. Koşa habı halda da razıla şmır. Derini de onnan alannan sonra
sa ğ-salamat üzülüşürler. Here öz öyüne yollanır. Keçel koşadan yamxli
qalir. Onnarm haqq-hesabı bitif-tükenmir ki, tükenmir...

L 9 T İ F O L O R

MûLU gösterir
Lütveli Abdullayev ma şınnan Şekiye gedirmiş. Bir kendin kena -

rından keçende görür ki, bir oğlan eşşeyin üstünde gedir. Lütveli oğlana
yaxınla şıf soruşur:

—Oğlan, siz bu kenddensooz?
Oğlan:
—Men bu kenddenem, eşşek Şekiden.
Lütveli:
—Artiq benzinin varmı?
Oğlan eşşeyin quyruğunu qaldirif deyir:
—Nolu gösterir.

Çri ortaUgax

Xala , eya ğo altından mene bir öpüş verersen?
Lap ba şımın üstünden de saa öpüş vererem.
Xala, sen ba şdan vurdun, men eyaxdan. Gol bunu ortaliyax.

Bu da ctecteh& galsut
Bir tükençi homişe piti bişirif, yemeyini tükende yeyermiş. Bir

gün bu, piti yeyondo tükene bir neçe tanış adam gelir. Tükençi a ğızucu
onnara da teklif eliyir. Müşteriler süfre qıra ğında eyleşif ba şliyırlar
yemeye.

Pitinin suyunu yeyif qurtaran kimi tükençi:
—Bu da dedeme qalsin, — deyif pitinin etini götürür.
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drobanı ora sür
Qarinqulu ehsanda o qader yeyir ki, torpono bilmir. Qonşuları bunu

arabaynan öyüne aparmak olurlar. Qarinqulu gözünü açıf göydo ulduz-
ları görür vs arabaçıdan soruşur:

— Orda no yığıncaxdır?
Arabaçı deyir:
— Orda da chsan verilir.
Qarinqulu:
— Onda arabanı ora sür.

Müştori faytonda çiynindo xurcun gedir. Faytonçu müşterisinin bu
halını küçodon keçonnoro gösterir, özü de gülür, görenner de.

Oruç yediğini gârtnüşdtn
Bir neferden soruşurlar:

-Filankes nece adamdır, oruç tutuf namaz qılır?
Men onun oruç yediyini görmüşem, amma namaz

deyir.
Cavabmda:

qıldığım görmemişem,

£şşzkddn danışsın Utaa görünna
Kişi arvadma deyir:
— Eşşeyi salax oğlana toy eliyax.
Özünü yuxuluğa vuran oğlan bunu eşidir.
Bundan sonra oğlan tez-tez anasına:— Atama de ki, eşşekden danışsın, — deyir.

Gelin görür ki, teze beyin xoşuna gelmiyif, ondan soruşur:
— A kişi, men kime görünüm, kime görünmiyim?
Teze bey:
— Bir maa görünme, qalan kime itiyirsen görün.

Corab ayağına soar
/3elasinnnn oluf

Şen keçmesi üçün şekili Behlul adlı bir bamezeni meclise qonax ça-
ğırırlar. Qonaxlix yağışdı ve soyux vaxta tesadüf edir. Bohlulun ayaqqa-
bıları ve corablan yirtix imiş, ayaxlari suyun, palçığın içinde olur. Behlul
corablan çıxanf ayaqqabisinm içine qoyur, yalın ayaxnan meclise girir.
Behlulu bele halda gören qonaxlar teeccüble soruşurlar:
— A, Behlul, heble soyuxda corablaroo niye çıxartmısan?
Behlul özünü sındırmadan deyir:
— Corablan teze almışam, ayağımı sıxır.

Adete göre, gelin er öyünde böyüklemen kelme kesmezmiş. Bir
gün qaynatasi ondan soruşur:

— Axiri qizimin uşağı oldumu?
Gelin başı ile «he» işaresi verir.
— Oğlan oldu, yoxsa qız?
Sözle demeyi bacarmiyan gelin elindeki qazam yere qoyur, sol eli-

ni meyzerinin eteyine qoder salliyır, sağ elinin üç barmağiynan gösterir
ki, belesinnen oluf.

Toyux fıeyiniJCurcuna hagg den&htişant
Zenqereboğlu Hacıbala çox bameze adam oluf. O bir nefer kend-

liye tapşırır ki, mene bir araba toyux peyini lazımdır. Peyine yaxşı pul
vereciyini ved edir. Hemin kendli özü peyin getirmeye söz verir. Bir

Faytonçu Xumik Hesen çox bameze adam olur. Faytona minen
müşterisine deyir:

— Ağro men alım, xurcuna haqq dememişem, xurcuno çiynaa al.
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kaşif çox gec hay verir. Döyletli qonşu onun hovuzunnan su götürmek
istediyini bildirir.
Kasıb qonşu qapinin arxasmnan deyir:
— A bala, suyumuz bulamxdi, saa layix döylü. Haymdı özün bax,

işine yarıyırsa, gelim qapmi açım.

hefte sonra kendli peyin dolu arabanı Hacıbalanm tükeninin qabağında
saxliyir. Kendîi peyini boşaldıf pulu almasına ümid edir.
Bir qeder keçennen sonra Hacıbala kişi gelir. Barmağıynan peyinin

ora-burasıtu eşif baxir. Sonra başını bulaya-bulaya deyir:
— Ağro men alım, saa demişdim toyux peyini getir. Buna xoruz pe-

yini de qatışıf.
Kendli elacsizlixdan arabam geri qaytanr, peyini tullamağa yer axtarir. Kurort biz» golif

Heddinnen artix kökelmiş bir arvad anxlamax üçün kurorta get-
meye hazırlaşır. Qohumlarinnan biri ona meslehet görür ki, evvelce
oğlunu öylendirsin, sonra kurorta getsin. Kök arvad mesleheti eşidir ve
oğlunu öylendirir.
Bir neçe aydan sonra meslehet veren onlara gelir, arvadm heddin-

nen artix arıxladığmı görüf deyir:
— Deyesen kurortda olmusan, oranın havası saa yaman düşüf.
Kök arvad cavab verir:
— Yox, men kurorta getmemişem, kurort bize gelif.

Çözgü nosolosi

Keçmişde bir terekeme dağdan enende bir parça güzgü tapir. Güz-
güye baxir, öz sifetin görür, gülüf deyir:

— Bu ne eybecer adamdır!
Öyde de bir neçe defe belece güzgüye baxıf gülür.
Arvadı buna teeccüblenir. Kişi yatannan sonra xelvetce alıb güz-

güye baxir, öz-öziine fikirleşir:
— Bextevor başıma, kişinin xoşuna bu arvad gelirmiş. Yeqin ki,

buna bend oluf.
Qaynana görür ki, gelin çox portleşif. Sebebini öyronir. O da fürsot

tapıf güzgüye baxir ve deyir:
-— Bu ne eybecer arvaddı. Gede deli oluf göroson, nedi? Bele eybe-

cer arvada bend oluf. ..

Sifariş
Seriştesi olmiyan bir aşıx çayxanada sifarişnen oxuyurmuş. Sifariş-

çiler aşıxdan o qeder de razı qalmirdilar. Çay içen bir nefer ona beş
manat gönderir ve bele sifariş edir: «Men toziyeliyem. Men çayçıdaıı
çıxana qeder oxumasm».iProtezli adanın diş ağrısı

Bir neferin dişlerinin hamisi «protez» (qayrilma diş) olur. Onun diş-
lerinin yeri ağrıyır. Ele hesaf eliyir ki, ağrıyan dişidir. Protezi ağzınnan
çıxarıf yere qoyur ve deyir:

— İndi ne qeder ağrıyısan ağrı, sora ağzıma qoyaram.

Son molladan çox biinirson ki. . .

Uzun müddet xeste olan anaya oğlunnan başqa baxasi heç kim olmur.
Bir sözle, xesteye ancax oğul qullux eliyir. Oğlan her gün anasını sebote
qoyuf iş yerine, saheye aparır, ananın rahatlığını düzeltdikden sonra sahe-
deki işini görür. İşden sonra ise ananı sebete qoyuf öye qaytanr.
Bir gün işe gedende rastına çıxan molla oğlana deyir:
— Sen niye her gün ananı sebetnen aparıf-getirirsen?
Oğlan deyir:

Suifunuz bulanucdı

Bir döyletli adam heç vaxt kaşif qonşusunu meclisine çağırmazmış.
Bir defe gece vaxti döyletlinin öyü yanır. O, hovuzdan su götür-

mek üçün kasıb qonşunun qapismi döyür. Ona kömek etmek istemiyen
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— Anam xestedir. Ona qullux etmeye başqa adam yoxdur. Sağal-
mır ki, sağalmır.

Molla deyir:
— Anan sağalmırsa, onda onu ere ver.
Oğlan cavaf verir:
— Ona heç bir şey kar elemez.
Ana tolesik sebetden elini çıxanr, oğlunun başına bir qapaz vuruf deyir:
— Sen o kişiden çox bilmirsen ki. ..

Çerçinin andı
Salam adlı bir kişi eşşeknen mehelleleri geze-geze alver ederdi.

Eşşeyin üstüne qoyduğu sebete konfet, qolbax, saqqiz, stokan, nelbeki
ve i.a. kimi şeyler qoyardi. Her ne satardısa, and içe-içe terifleyerdi.
Yalannan da teriflediyi olardı.
Salam kişinin alver eliyende yalannan and içmesini gören adamlar-

dan bezisi etiraz ederdi:
— Ay Salam dayı, — deyerdiler, — alver eliyende az and iç. Axı

yalannan and içmek günahdır.
Salam kişi bele sözlere mehel qoymazdi:
— 9şi, ne işiniz var, alverim getsin, — deyerdi.
Bir vaxt görürler ki, Salam kişi bazarda-şeherde ele-bele gezir. Ta-

nıyannardan biri onnan xeber alır:
— Ay Salam dayı, niye alver elemirsen, eşşek hanı?
«Eşşek hanı» sözünü eşiden kimi Salam kişinin gözlerinnen yaş

axardi, ağliya-ağliya «eşşek öldü» söyliyerdi.
Salam kişini çoxdan tanıyanlardan biri onu mezemmet edir:— Ay kişi, yalannan Allaha and içme, qenim olar didox. Son cavab

verdin ki, işinde ol, alver olsun. İndi gördün ki, yalannan and içen ada-
ma Allah qenim olur. Senin xırda-xırda yalannan and içmeyin yığı lıf
eşşeya qenim oldu. Eşşeyin öldü. Salam kişi, senin yalannan and iç-
meyin öza qenim oldu.

2)odax cbymüpn qabda su

Şeherde oxuyan bir nefer anasmnan dodax deymiyen qabda su ge-
tirmesini xahiş edir.
Ana teze stekanda, kasada ve başqa qablarda su getirir, ancax oğlu-

nu razı sala bilmir. Axirda höyseleden çıxıf çağasının «qarşoğuna» su
töküf aparır ve deyir:

— Evde bunnan başqa dodax deymiyen qab yoxdur.

Svnin eşşayoo qokutttu çcocdu

Şakinin qışlax hissesinde yaşiyan dellek Aba kişi Ceferabad ken-
dine — heftebazarma gedir. Bazardan eşşek alıf getirir öyüne.
Bir neçe günnen sonra qapı döyülür. Aba kişi qapiya çıxır. İki ne-

fer dohnoli öy sahibiynen salamlaşıf özlerini teqdim edirlor:
— Biz saa eşşek satanın qohumuyux.
Aba kişi:
— Çox gözel, — deyif bunları öye devet edir. Qonaxlar 2-3 gün qa-

lıf gedirler. Belece her hefte Dehneden Aba kişigile qonax gelir.
Bir gün Aba kişi eşşeyi qabağma qatif aparır Dehne kendine. Sora-

şıx eliyif eşşek satanın öyünü tapir.
Eşşek satan ele bilir ki, Aba kişi qonax gelif, onu içeri çağırır. Aba

kişi deyir:
— Men qonax-zad gelmemişem. Senin eşşeyoo qaytarmağa golmi-

şem. Eşşeyoo qohumu çoxdu. Maa qohumu çox olan eşşek lazım
döylü.

dllak yoluna qaqit
Birisinin dine etinasızlığım gören bir adam ona öyüd-nesihet verir.

Deyir:
— A bala, oruç tut, namaz qıl, Allaha dualar ele ki, senin günahla-

roo bağışlasın. Günahın çoxdur.
İmansız deyir:
— Maa namaz qilmax düşmür. Namaz şuralarını bilmirem. Nece

namaz qılım, Allaha nece dua edim?
Dindar deyir:
— Günde bir defe destemaz al, üzoo qivleye tutuf di:
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Ağ qoyun, qara qoyun,
Başımı yers qoyum.
Ağ üzüm, qara üzüm,
Başımı yerden üzüm.

Fağırlar:
— «Şura hükümeti gelir, dalımızın dayağı olan hükümet gelir» —

deye bir-birilerini muştuluxlayırlar.
Hamballar, fehleler yığışıf rus ordusunun qavağma gedirler.
Hükümet Şekiyo çatannan sonra işler süylenilen kimi olmur. Var-

lıları, düyletlileri tutuf tustaxxanalara satırlar, bezilerini sürgün eliyir-
ler, düyletlerini, var-yoxlarını ellerinnen alıf aparırlar. Varlılar tutul-
duğunnan hambalların işi azalır. Qapisinda işçi saxliyanlar işçileri bura-
xirlar. Alver dayanır, gediş-geliş kesilir. Kasıtların veziyyeti bir az da
pisleşir. Hamballar mahmlarını deyişdirif başqa cür oxuyurlar:

Gür ne güne qoydular
Bizi bu bolşevikler,
Tülki kimi soydular
Bizi bu bolşevikler.

Bir qeder sonra terbiyede, meişetde de deyişiklik üzünü güsterir.
Qadinlar çadralarmı atırlar, kişilerise papaxlanm. Bu hala camaat yeni
mahnılar qoşur:

İmansız deyir:
— Ele habı?
Dindar deyir:
— He, bala, senin üzoo qivleye tutuf, eyilif-qalxmağm ele namazdı.
İmansız adam yaz vaxti bir çemende namaz qilanda qaşqasına neşe

batır. Bunu behane getirif bir daha namaz qilmir. Onu tühmotliyenlero
deyir:

— Size dimedimmi mene namaz qilmax düşmür.
Dindar yene onu yola getirmeye çalışıf deyir:
— Bes oruç tutmax nece?
İmansız deyir:
— Orucu tutaram. Habı işe süzüm yoxdu.
Oruç yay vaxtina düşür. Gürürler ki, imansız tut ağacında tut yiyir.

Deyirler:
— O... haymdı ne iliyirsen?
İmansız deyir:
— Yallah, ele tutlar var ki, biri bir oruca deyer.

Başında papax deli Süyün,
Güzünde qapax deli Süyün.
Qizlar qoşuldu qaçdı,
Gel gedax tapax, deli Süyün.

<3rdb na tfiifir . . . Hamballar, fehleler eşidib arzuladixlan xoşbaxtlığı hele de güz-
leyirler.

0reb devenin üstünde gezirdi. Külek de qabaxdan esirdi. 0reb
torbadan ne ise çıxarıb ağzına aparırdı. Amma kişinin yemek istedikleri
qootu külek havaya soorurdu.
9rebden soruşurlar:
— Ay ereb, ne yiyirsen?— Külek ki, bele esir, heç ne.

Hetfdar doğa alası aünağa gedir
Uzbaşıyev Heyderin anası deyir:
— Heyder, anan saa qurban, qonağımız olacih, get hazardan etnen

doğa alası al getir.
Heyder razı oluf üyden çıxır. «Uxarı bazarda bir balaca üzümü dü-

zeldim» — deye düşünür.
Belece, aşağı bazara çatanacan 3-4 yoldaşını da başına yığır. Onlar

evvel Qezerin, sonra da Kosageldinin midqamna baş vurullar. Midqa-

Jaza hokujHdt ffdüf

Qızıl Ordu Şekinin 10-12 kilometrliyine çatanda arada süylenirdi
ki, yeni hükümet varlıların düyletini ellerinnen alıf fağırlara vericihdi.
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mn qabağında fayton dayanır. Yoldaşlardan biri faytonçu ile no iso da-
nışır, qayidif currarma deyir:

— Yevlaxda bir adama çatası amanat var. Habı faytonnan gedif
amanatı verok, habı faytonnan da qayidarox. Uzağı günortaya burdayox.
Hamı oturur faytona. Yevlağa çatıllar.
Heydor sonrasını xatirlamir. Sohori gün Goncodo yuxudan ayılır.

— Mon elo bilmişdim ki, son sağ gözoo nozordo tutursan. Gözoo
doyişik salmışan.

JCingal qonaxUgi
Ataynan oğulu bir yero xingel qonaxlığına çağırırlar. Oğul yedikçe

su içir ve yene yemeye başliyır. Qonaxlixdan qayidanda ata oğlunu me-
zemmet edir. Öye çatan kimi kişi oğlanın başına bir qapaz vuruf deyir:

— 9, qavağındakı xingeli yemekdense, bir az yiyif su içirdin. Niye
qarnoo suyunan doldururdun? Ormansa xingel ile dolduraydın daa.
Oğul deyir:
— Ay ata, men bir az xingel yeyif su içirdim ki, xingeli bassın

aşağı, yer emele gelsin, sonra yene xingelleri yeyo bilim.
Bu defe ata oğlunun başına iki qapaz vuruf deyir:
— Bos maa niye dimirdin habı üsulu?

Deyiller:
— 0de, Gence alası lap yaxşı olur.
Heyder gedif hazardan emelli ala alır.
Onlar öye ikinci gün axşama yaxin çata bilirler. Heyder anasına

deyir:
— Ciyi, Şekide yaxşı ala olmadı, gedif Genceden almışam.
— A bala, yaxşı ki, senin gotirdiyin ala qonaxlara qismet olmadı.

Bunnarı heç mal da yemez. Hem soluxuf, hem de ezilif. Hayıf dölü
Şekinin alası?

ÇûZûû ddtfişik salmışam «Ver, molla» eümiifin, «al, molla» dii/ûı

Molla destemaz alanda hovuza yixilir. Kenardan adamlar mollanı
sudan çıxarmax üçün kimi elini uzadır, kimi ağaç.

— 01o ver, elo ver, — diyirler.
Molla seslerin heç birinemehel qoymur.
Yolnan keçen ahıl bir kişi onnara bele meslehet görür:
— 0... 01o maa ver dimiyin. 01imi al, habı ağacı tut diyin.
«01imi al» sözünü eşidon kimi molla yapışır. Onu sudan çıxarırlar.

At sahibinnen soruşurlar:— Ato ayıvı varmı?
Satıcı elini kor gözünün üstüne qoyuf deyir:
-— Menim bu gözümde ayıf varsa, o atda da ayıf var.
Alver baş tutur.
Alıcı atın sancılı, gehgir olduğunu görüf o biri bazar qaytarmax

üçün bazara getirir. Satıcını tapir, narazılığını bildirir:
— Kişi de malına göre yalan danışar?
Satıcı yene elini kor gözünün üstüne qoyuf dillenir:
— Axı men saa dedim ki, habı gözümde ayıf varsa, o atda da ayıf Ulaaşallah

var.
Şekinin Oxud kendinde gördükleri, eşitdikleri her şeye xeyir-dua

verirler. Bir adamın iki baş ineyi itir. Bir-iki günden sonra birisi ondan
soruşur:

— Düzdü, bele söylemişdin.
Satıcı elini gözünün üstünnen götürüf deyir:
Hayındı yaxşı bax, menim habı gözüm necedi?— Kordu.— Demeli, men yalan dememişom.
Alıcı onunla razılaşmalı olur:

— İnekleri tapdmmı?
Deyir:
— Tapdım.
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— Hardadı? Çaypayliyan çay dolu stökanı qaytanf podnusuna qoyur, olini uza-
dıf qondqabini da qaraqoyunlunun qabağmnan götürmok istiyir. Qara-
qoyunlu telesik dillenir:

— Deymo, qend payımı yiyicam.
— Derede qaliflar.
— İnekler orda niye qalif ki?
— Geyif gördüm ki, maaşallah, canavar ikisini de ter-temiz yiyif,

maaşallah.
— A kişi, canavarın habı işine iki maaşallah düşür?— Ele adam var ki, heç yaxşı işe de maaşallah demeye dili gelmir. Molla il9 sökbdt

Birisi molla ile mezelenmek istiyir, ondan soruşur:
— Molla emi, deyirler sen bir şapalax aşa bir dolma qatirsan. Bu

söz düzdü, yoxsa yalan?
Molla ağzı sulana-sulana deyir:
— Kelemin, beli.
— Molla emi, daa no yimax istiyirsen?
Molla deyir:
— Ay olaydı burda bir qab süttü aş.
Yanının ezmesiynen, yanının kavabiynen.
Yanının oşarasiynen.
Vurasan şapalağı, yağ süzüle aşağı elinnen.

JCan ifaijUucda
Xan mal-qarasına baş çekmek üçün yaylağa gedir. Axşamterefı

hava qaralir, yağış yağır, dalına da göydon dolu tökülür. Yaylax serin
idi, yağıntıdan sonra hava bir az da soyuyur.
Axşam qaralir, xan öyüne qayida bilmiyif yaylaxda gecelomeli

olur. Yaylaxda olannan — yapmadan, keçeden xana bir yer düzeldir-
ler. Xan yataxda üstüörtülü uzansa da, berk üşüdüyünnen deyir:

— 8de üstümü örtün, berk titredirem.
Çoban bildirir:
— Xan sağ olsun, habırda ne vardısa, hamisini üstaa salmışox.
Xan küncdeki qaraltmi gösterif soruşur:
— Bes o nedir yerde qalif? Onu maa qiymirsoz?.
Çoban deyir:—Xan sağ olsun, habı, ayıf olmasın, bizim eşşeyin çuludu.
Xan ese-ese dillenir:

llçütıcüsünü dett&z

Bizim kendde üç igid var:
Birisi menim dayısı oğlu,
O birisi de emişi oğlu.
Üçüncüsünü demez.
8.. . yoxsa üçüncüsü sensenmi?
8.. . sen şıxsanmı, mixsanmi, neşen?

-8de, onun adını çekme, bir az da üşütmem artır. Hayındı onu da
üstüme atın.

Qand ftaijutu i/iificotH
Qaraqoyunlu bir dostuna qonax olur. Öy sahibi bir neçe tanışını da

öyüne çağırır. Qonaxlara çay süfresi açırlar. Bir, iki, üç stekan ve daha
çox çay içenler olur.

Qaraqoyunlu bir stekan çay içif dayanır. Amma görür ki, hamı çay
içmekle meşğuldu. Növbeti çay stekamnı onun da qavağına qoyurlar.

Qaraqoyunlu çaypayliyana deyir:
— Men çay istemirem.

2)önüf erhûkui obnax istiifirom.

Şekili Deli Kerimin oğlu Yusif çox bameze adam oluf. Bir gün
Yusif curlariynen kilsoye gedir. Salam-elamdan sonra keşişe deyir:

— Keşiş ağa, men dönüf ermeni olmax istiyirem.
Keşiş bunu çox semimiyyetnen qobul edif onu küsenin içerisinde-

ki ibadetgaha aparır. Keşiş Yusife deyir:
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— Men ne söylesem, sen dö de ki, qebul edirem.
— Baş üste.
Keşiş:
— Yuxari yolla getmiyosen*
Yusif:
— Qebul edirem, baş üste.
Keşiş:
— Aşağı yolla getmiyesen, Keçel Memmed ordadır.
Yusif:
— Qebul edirem, baş üste.
Keşiş:
-Ortalı*yolla gedersen,

oğlu Isa ordadır.
Yusif:
— Qebul edirem, baş üste.
Keşiş*
-Çörek verer, yeyersen, ç^nx verar> görsen.
Yusif:
— Qebul edirem, baş üste.
Nehayet, Keşiş deyir:
-Men ne desem tekrar ele. De ki, Qurandan Incil yaxşıdır.
Yusif tekrar edir.
— Molladan keşiş yaxşıdır.
Tekrar edir.
— Mehemmedden İsa yaxşı^ır-
Tekrar edir.
— Plovdan xelyer bişmişi ya*?1dır.
Bu defe Yusif etiraz edir:
— Keşiş, habırda işi tamam xaraf eledin, yemeyoo qatoşdırdm,

diyif kilseden çıxır.

— Allah sen yetir, üç dolma, on beş loxma. Allah sen usta qaqaşı
saxla, üç dolma, on beş loxma. Allah sen usta qaqaşı saxla.

Keçel 81i ordadır.

Qız özü hetfla gzlif
Çimerliye birinci defe geden iki şekili teeccüflerini saxliya bil-

mirler. Biri deyir:
— 8.. . ona bax ey.. . qızı soyunduruf yanma qoyuf.
O biri onun sehvini bele düzeldir:
— 8... o soyundurmuyuf ki, qız özü heyle gelif.

Ttnakama tut ifetfir
Dağdan gelen vaxt 4-5 terekemenin qabağma bir mejvayı tut

qoyurlar. Quraxsımış terekemeler tutu şapalaxnan yemeye başli-
yırlar.

— 8, tutu şapalaxnan yemezler. Tutu bir-bir yeyerler.
Terekeme cavab verir:
— 8, sen deyen hünü şöfdelidi. Bir-bir ağza qoyuf çeynememiş

udursan.

Oğlcuılaroo kcutsı ifcvc şıdı

Bir kişinin iki oğlu olur. Onnan soruşurlar:
— Hansı oğlunnan çox razısan?
— Böyük oğlumnan çox razıyam, balacadan yox.
Sebebini soruşanda kişi deyir:
— Kiçik oğlum gah yalan danışır, gah da doğru. Hefrayı messef1

qahram. Böyük oğlum ise hemişe yalan danışır. Meni hefrayı2 qoymur.
Ona göre de böyük oğlumnan çox razıyam.

mennen saa ermem çıxmaz,

Üç dolma, on beş Loxma
idi. 9mi heftede bir defe donlux alırBeş qız eminin himayesinde

ve heftede bir defe dolma pişirir1̂ . Ana qizlara tapşırır ki, yemekden
sonra emoza dua edin. Qizlar deyi^0r-

1 Haftayı massof — Düzlüyü ve ya yalanı belli olmayan danışıq.
2 Haftayı — Düzlüyü ve ya yalanlığı belli olan danışıq.
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qaşıx uşağın ağzına, iki qaşıx öz ağzıma, hovuza aparıf, bir qaşıx uşağın
ağzına, iki qaşıx öz ağzıma atıram... Belaca, körpanın xorak qabmin
dibini yalıyıf galinin qabağına qoyuram. Bir vaxt görüram ki, uşax sap-
sarı saralıf, özüm ise kökalif camışa dönmüşam. Başladım öz-özümü
qarğamağa:

— Ay qarnaa gülla daysin. Bu ne işdir san etdin.
01acım kasilif axirda galine dedim:— Ay canı yanmış, uşax çox çetin yeyir. Balka, işimizi dayiş-düyüş

eliyah, man hazırliyım, san yedir.
Bu yolnan ham uşağın canını, ham da öz canımı qurtardim.

âlborcu tarif
Bir Dahnali xoşlamadığı atı Şaki hazarında satmax istiyir. At al-

max istayannar bir-bir galif atın nişanlarına baxir, hazarda dallallix
edan baytarla maslahatlaşir, sonra da at satannan atm xasiyyatini xabor
alırlar. At satanın qonşusu eşşak satırmış.
At satan Dahnali qonşusunu tapıf ona deyir:
— A qonşu, niye galif atı tariflamirsan? Ata müşteri galanda san

da atın yanına gel, atı tarifla. Dlborcu olsun. Man da senin eşşayoo ta-
rifliyaram, borçlu qalmaram.
Müşteriler galif at haqda soruşurlar. At satan qonşusuna deyir:
— 0... papağoo yere soxum, san bu atı tanımırsan? Niya atı tarif-

lamirsan?
Qonşu cavaf verir:
— B... san xasisin, simicin birisan. San o atman ceyran qovuf tu-

tanda o atdan birce tika mana vermisan? Heç bir söz deyen döylam.
Alan o, satan san. Manim na xeyrim var ki, senin atoo başqa hünerleri-
ni da hazarda car çekim. Diyasan hayındı yadaa düşüf ki, man saa qon-
şu olmuşam.

Jlcunası bir az at/ilif
Bir gün şekili uşağıynan maşında gedirmiş. Uşax beli ayilmiş bir

arvad görüf atasınnan soruşur:— Ata, o arvada noluf? Niya ayri gazir?
Atası gülarak cavaf verir:
— 0, raması bir az ayilif.

Muştuluğu qaytar
Mehriban gaibi oa qaynana

Bir gün oğul anasına deyir:— Ana, pulum yoxdu. San maa borclusan. Borcoo qaytar.
Ana soruşur:
— Man saa hardan borcluyam? San havaxt maa pul vermisan?
Oğul bildirir:
— Man anadan olanda dadam saa 25 manat muştulux veritdi. Man

olmasiydım, saa kim pul verardi? O pulu qaytar, vassalam.

Qaynana va galin heç vaxt bir-birinin pisliyini danışmaz, hamişe
bir-birinnan razı qaldixlarim bildirardilar. Öz aralarında apardixlari iş
bölgüsüna göre bir yaş iki aylix uşağı yedirmek qaynaniya düşür. Galin
har gün uşağın yemayini hazırliyır, qaynana da yedirmeli olur. Uşax
çox çatin yeyir. Qaynana gah oyuncaxlaman, gah toyuxlarnan, gah da
hovuzda üzen balixlarnan navasini aldada-aldada yemak yedirarmiş.

Qaynana bamaza qadin olur. Qonşular onun mozali sohbetlerini
çox sevirlarmiş. Arvad sohbetlerin birinde bela danışır:

— Ay qız, uşağı toyuxlann yanına, hovuza aparmaxdan, oyuncaxnan
aldatmaxdan bezar olmuşdum. Uşax yemir ki, yemir. Zalim balası —
bizim galini deyiram — yemeyi o qadar hazırliyır ki, qurtarmax bil-
mir.. . Gördüm ki, yox, uşax har gün axşama qadar manim qucağımda,
man da onu gazdirmakda olasıyam. Uşağı toyuxlarin yanma aparıf bir

fiahlul evini söküri
Ata bölgüsünda Bahlula ikinci martabada bir göz öy düşmüşdü.

Bahlul isa qardaşlarıynan razılaşmiyıf birinci martabada bir göz öy is-
1 Letifani Bohlulun qardaşı oğlu Lütvoli danışmışdır.
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tiyir. Yoldaşlariynsn növbeti sayahot zamanı Bahlul çox borca düşür.
O borcunu ödemek üçün vasite axtanr.
Behlul külüng, kürek, lom ve i.a. şeyleri öye yığır. Birinci merte-

bedeki öyünün divarım lomnan vurur, gûya ki, sökmek istiyir.
Sese gelen qardaşlar soruşurlar:
— Ay Behlul, sen ne eliyirsen?
Behlul cavaf verir:

Ha İfabbitn, tt&nûtı düifünümü aç

Fağır bir kişi her gün bazara geder, qazandığı pula buğdadan, düyü-
den, undan alıf öye qayıdarmış. Bu kişi kaşif olmasına, işinin pis getir-
mesine göre hamişe, «Allah, sen menim düyünümü aç!» — deyo Alla-
ha dua eliyirdi.
Bir gün habı kişi qazandığı pula 3 girveke düyü alıf «Allah, sen

menim düyünümü aç!» — deye-deye öye teref gelirmiş. Yolda arxm
üstündeki ayax körpüsünnen keçende onun yaylığının düyüııü açılır,
düyü suyun içine tökülür.
Pertleşen kişi üzünü qivleye tutuf deyir:
— Ya Rebbim, axı men yaylığın düyününü aç dememişdim, menim

düyünümü aç demişdim.

— Men öyümü sökürem. Başqa yerde öy tikicem.
Qardaşlar deyir:
— Ay Behlul, heyle iş olmaz. Onda bizim öyler nece olar? Uş-

mazmı?
Behlul:
— Men öz öyümü sökürem. Sizin öyler neteri olur-olsun. O iş me-

nim neyime lazımdı?
İşin ne yerde olduğunu başa düşen qardaşlar bu defe de Behlula

öyünün deyerinnen çox-çox artix pul verif Tazılaşırlar. Obursa sairabı çox olardı
Kendli deyir:
— Molla emi, uşax neçe gündür xestelenif, qizdirmasi çox olur, gö-

zünü açıf dünyaya baxmir.
Molla bir dua yazıf uşağın atasına verir.
Bir neçe gün sonra yolda xeste uşağın atasıynan molla görüşür.

Molla xeber alır:
— Uşax necedir?
Ata deyir:
— -Molla emi, uşax öldü.
Molla cavaf verir:
— Ölmeseydi, duanın savabı çox olardı.

faklıda çiz nişanlandı
Qardaşları avara-avara gezmekden el çekmesi üçün Behlula toy

elemax fikrine düşürler. Münasib bir ailenin qizina elçilik edirler.
Bu işi bilen Behlul qız atasına deyir:
— Ay kişi, qizo bedbaxt eleme. Men özüme bir qarm eppeh tapmı-

ram, seen qizoo qarmm ne teher doyduracam? Zoman getirsaaz da, qız
meni göresi döylü.
Bu söhbetden sonra qız atası elçilere redd cavabı verir.

Toçugun intihar n&ktubu dzraçılın üzü çara olsun
Bir deste adam Şeki îpek qombinatimn qavağma yığışıf neyese

baxir. Orda olanların birinnen soruşurlar:
— Ne oluf?— Diyiller bir toyux yazıf ki, men yumurta planım doldura bilmi-

rem. Ona göre de özümü öldürmek qerarma gelmişem.

Bir neferin istekli bir dostu xestelenir, yorğan-döşeye düşüf uzun
müddet yatır. Bir gün, yalan-gerçek, söz yayılır ki, dostu ölüf. Hefteler
keçir. Bir de görür ki, dostu elinde hasa hardansa gelir. O, xeste olduğu
vaxt dostuna baş çekmediyini xatirlayif başını aşağı salır. «O dünyadan
qayidan» dostuynan görüşennen sonra ise diline getirmeye başqa söz
tapmadığınnan bele deyir:
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— 0/rayılın üzü qara olsun, onun yalanı olmasiydı, indi men qaba-
ğında xocalet çekmezdim. — Ay ana, no karvan soyası, no sarvan vurası gecodi.

Anası belo cavaf verir:
— 9, rahatlanmağa da ananın tumanından yapışıf gedirson. Sonnon

karvan-zad soyan olmaz. .. Tez işini gör, yuxum gözümnon tökülür.2hüMehdinin ağUlı cavabı

Şekide bir adam yaşiyırdı. Ona camaat Doli Mehdi deyirdi. O, he-
mişo bazarda sakit-sakit gozirdi. Dindirif-danışdıranda mezoli söhbotlor
edirdi.

Hala tezdir

Abcabbarın öy növbosindo olduğunu bilonnor onnan soruşurlar:
— Ay Abcabbar, sono öy verdiler?
— Öy vermoyo veritdilor, amma xoşuma golmir.— Niye xoşaa golmir?
Kişi qobiri nezordo tutuf deyir:
— Xarabamn no qapisi var, no poncorosi. İçine girsem, bilmiron

harasınnan çöle çıxacam. Ona göre de xoşuma gelinir.
— Kayındı sen teze öyaa köçmek istemirson?
Abcabbar:
— Yox, helo tezdir — deyir.

Bir defe de, kimse kişinin qabağını kesif deyir:
— Ay Mehdi, no durmusan, kime tamaşa edirson?
Mehdi deyir:
— Kabı adamlara baxiram. Onnarm yarısı yuxari, yarısı da aşağı ge-

dir. Çaşıf qalmışam. Kayındı hamı bir semte getse, men de onnara qo-
şuluf gederem. Daa meettel qalmaram. Hansı terefe gedim, bilmirem.

dlini belin,(tan götünniifan oğlan

Bir arvadm oğlu tenbel ve çox yeyen olur. O, heç bir işin qulpun-
nan yapışmazmış. Hemişe tinde eli belinde dayanarmış.
Bir gece oğlan, hemişoki adeti üzre anasını yuxudan oyadıf deyir:
— Meni heyete apar.
O, mehliye çıxıf ayaxyoluna girer-girmoz, quyunun üstündeki tir

qirilir. Oğul düşür quyudaki çirkabın içine. Ana hayliyıf qonşudan
adamlar çağırır. Onlar gelince oğlan xirtdeye qeder batır.
Qonşular gelif oğlanı birteher çıxardırlar. Anası görür ki, oğlunun

elleri yene do belindodi. Deyir:
— Anan boyaa qurban olsun, xirtdeyecen çirkaba batıfsan, yene

eloo belinnen götürmüyüfsen...

/3u da onun dansı
Bir nefer 100 qoyun alıf bir çobannan yaylağa gönderir. Sürüler

yaylaxdan düşonnon sonra çoban qoyun sahibinin yanma eliboş gelir.
Qoyun sahibi soruşur:
— Bes qoyunnanm hanı?
Çoban deyir:
— Yaylağa gedende 20-sini su apardı; 16 qoyun qayadan uçdu; 10-

15-ni canavar yidi, çaqqal yidi, tülkü apardı. Habı neçe qoyun oldu?
99.

— Qaldı birisi: al, bu da onun derisi. Özün gördün ki, saa qarşı biz
torefden heç bir xoşa gelmiyen iş olmiyıf. Bizim qalan haqqimizi da
ver, halallaşax, men gedim.Sannan karttan vuran olmaz

Oğul anasını yuxudan oyadır:
— Dur, meni çöle apar.
Oğlan görür ki, gözel aylı gecedir. Anasına deyir:

Hoxumdur
Birisi tanışınnan elborcu pul istiyir. Tanışı:
— Pulum yoxdur, — - deyir.134 135



Homin müşteri növbeti gelişinde çay içerken çaydan qoz qerzeyi
tamı geldiyini söyliyir. Axtarif görürler ki, çayçı suyu başqa bulaxdan
getirmiş, bu bulağın suyu ise bir qoz kökünün üstünnen keçirmiş. Çay-
xanadakilar bu müşterinin hoqiqeten çay tanımasının bir daha şahidi
olurlar.

Bore istiyen «yoxumdur» sözüne mehel qoymadan and-aman eli-
yir, pis borca düşdüyünü deyir, el çekmir.
Pul veresi kişi axirda pul istiyene bele bir mesel çekir:
— 9... biri deyir: «Xedimem». O biri yene soruşur: «Oğuldan-qız-

dan neyin var?». Hayındı men de saa no qeder «pulum yoxdur» deyi-
rem, sen yene deyirsen «ver»... Bu hadiselere tamaşa eden bir nefer de özünü çay tanıyan kimi qe-

lome vermek istiyir. O, «çay demden düşüf», «çayı qaynatmisan» kimi
iradlarıynan çayçmın başını deng eliyir. Çayçı deyilenlerin tam esassız
olduğunu bilse de, dözürdü. '
Keçmişde oruclux ayında yemekxanalaman çayxanalar bağlanardı.

Lâkin hemin çayçı adeti üzre seher gelif çayxananı açır, samovan qay-
nadıf çay demliyir. Çayxanaya hele müşteri gelmemiş çayçıya xeber
çatır ki, bu gün orueluğun birinci günüdür. Kişi o deqiqe çayxanam
bağliyif öyüne qayidir.
Çayçı bir de oruclux qurtaranda çayxananı açır, samovan qaynadir.

O, teze çay demlemeye macal tapmamış özünü yalannan çay bilicisi ki-
mi gösteren müşteri içeri girir. Bayramlaşannan sonra çayçı bir ay ev-
vel demlediyi çaydan bir stekan töküf onun qabağma qoyur ve deyir:

— Bmioğlu, görax haymdı habı çaya ne sözün olacih?
Müşteri çayı hevesnen içir. 01ave ikinci stekan çayı da içir ve

Âtfumın dadı

Şekinin Kiş kendinin sakini Şemi kişi müharibe döyrü qossab tü-
keninden başayax almax istiyir. Tükenin yanında «toquş-toquş» deyir,
amma eşşek dayanmır. Kişi yüyeni darta-darta yalvarır:

— Toquş, senin ağzoo yiyim, dur. Axı gec de olsa, sen bize arpanın
dadını öyretmisen. Arpanın ne gözel dadı varmış. Haymdı qoy et alım,
etin de dadını men saa öyradım.

Çjünaha batannar tpUr
Bir nefer ömrünün çox hissesini tustaxhxda keçirir. 70-80 yaşla-

rında azadlığa buraxilir. Görür ki, oğul-uşaxlan qirihf qurtarib, ailesin-
den bir kimse qalmiyif. Öyde bir müddet tek oturannan sonra çıxıf
kendde gezir. Mollaya rast gelir. Onnan soruşur:

— Ay molla, men öyde tek qalmışam. Men meçide gele biloremmi?
Molla deyir:
— Ay kişi, niye golmirsen, gel. Meçide sennen de çox günaha ba-

tanlar, oğraşdıx eliyenner gelir. Sen de ne vaxt istesen gele bilersen.

deyir:
— Bax, buna esil çay demi deyerem. öladı.
Çayçı dillenir:
— Bu çaya birayhx çay deyorler. Savax gelsen sene bir ay bir gün-

lük çay verecem. Men, sen xoşladığın çayı hindi bildim.
Bir neçe günnen sonra çaynikdeki köhne dem qurtarir. Yalançı çay

bilicisi gelende çayçı ona çay vermir. Sebebini soruşanda deyir:
— Senin beyendiyin çay bir de bir ilden sonra olaeax. Get, onda

gelersen.
Çaif sarrafı

3zmifdÇayxanaya gelen müşterilerden biri çox vaxt çayçmın verdiyi çaya
irad tutarmış. Bir defe çay içende hemin müşteri deyir ki, çayda arpa
tamı var. Mübahise düşür. Toplaşannar müşteriynen birlikde çaynike,
su sehenglerine baxirlar. Heç bir şey tapılmır. Nehayet, qaynayan sa-
movarı boşaldırlar, dibinnen bir dene arpa çıxır.

Bzrayıl ailesi böyük olan bir varlının öyünde peyda oluf deyir:
— Men senin ailennen 3 neferin canını alacam.
Aile üzvlerinin hamisi nökerin üzüne baxir. Nöker işin ne yerde

olduğunu duyuf donquldamr:
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— Biri men olsam da, her halda ikisi sizden olcaxdi. Hamooz niye
menim üzüme baxirsooz,men üç adamın yerine öle bilmerem ki...

Mdhotidd kişi biçin» gedir
Keçmişde taxili elinen, oraxnan biçer, ona göre de haqq alardılar.
Şekili Memmod kişi bir qohumugilo buğda biçinine gedir. Camaat

lap seher tezden serin iken lazımı şeyleri — su qabı, ayran, orax, ye-
mek götürüf saheye gedir, taxıl biçerdi.
Memmed kişi orağı üstüne sancır. Biçin yerine çatıf her şeyi ra-

hatliyır, amma orağı tapmır. Uzaxda işliyen yoldaşmnan soruşur:
— Menim orağımı götürtnemisen?— Yox.
Blacı üzülen Memmed kişi öye qayidir, gelini sesleyir. Gelinin

gec çıxdığım görüf hirslenir ve ağzının acısının geline tökür:
— Ay köpek qizi, it qizi, qanacaxsiz, son bilmirsen ki, oraxsiz taxil

biçilmez. Niye orağı qoymamisan?
Gelin deyir:
— Ay ağa, odur, orax senin papağo üstünde.
Orağı başınnan götüren Memmed kişi kor-peşiman oluf öz-özüne

deyine-deyine tarlaya qayidir:
— 9sdaxfurullah, esdaxfurullax. Az qala ağzımnan pis söz çıxacaxdı.

Zanbil
Ana zenbil almax üçün oğlunu qonşuya gönderir. Qonşu behane

getirerek deyir:
— 0de, get ciyaa de, zenbil boş döylü, doludu.
01iboş qayitmax istemiyen uşax:— Nolar, boşalt ver daa — deyir.— Zenbilin içinde qatix çalmışam, boşaltmax olmaz.

Jki Mdzakeş

İki dost çoxdan idi ki, bir-birini görmürdü. Onların danışığı hemişe
mezeli olurdu.
Onlar bir-birileriyle rastlaşanda Beybala adlı birisi deyir:
— Çoxdandır görünmürsen. Haralardasan? Yoxsa Bağdaddakı cır

alçaya dönmüşdün.
Xanbala cavaf, verir:
— 0, menim de gözüm çoxdandır seni axtarir. Seni görmiyende iti

itmiş çobana dönürdüm.
Ihgirtnan tez tfatdı

Bir kendli oğlunu yanına çağırıf tapşırıx verir:
Habı şeyleri bazara apar, satıf başayax al. Anannan soruş, gör

ona ne buyurur.
Anasından xeber alır:
— Saa ne alım?
Arvad deyir:
— Balaca qıza başmacıx,
Böyük qıza yaşmacıx,
Babaa saqqal darağı,
Nenaa bir barmaxlix,
Ataa xeyir-şer çuxası,
Maa da bir yaxalix.
Oğlan hazardan qayidif atasına diyir:

Surda büibüUar rusca oxugur
Zamanov Memmed ailesiynen Şekiden Mingeçevir şeherine köçüf

orda yaşiyırdı. Bir gün anası Mommedden soruşur:— Ay Memmed, habırda bülbül olmurmu? Men hcç bülbül sesi
eşitmirem.
Memmed anasına cavaf verir:
— Ay ana, habırda da bülbüller oxuyur, sen başa düşmürsen. Çün-

kü habıranın bülbülleri urusca oxuyur.
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— Sön diyeni aldım,
Cibi boş qaldim.
Pullar bize çatdı,
Doyirman tez yatdı.
Oğlu demek istiyir ki, başqa şeyler almağa pul qalmadi.

Kendli papaxçmm bele tez razılaşmasmnan sevinib bir-bir tiki-
lecek papaxlarm sayını artırır. Papaxlarin sayını on deneye çatdırsa da,
yene papaxçı deyir:

— Olar.
Kendli sevino-sevine çıxıf gedir. On adama papax payliyacaxdi.
Üç günnen sonra kendlini gören papaxçı tükenin dalma keçif her

barınağının başında bir papaxcix getirir, müşterisine uzadıb deyir:
— Habı da senin on papağın.
Kendli dillenir:
— Ay kişi, bunlar nedir?
Papaxçı deyir:
— Sen tapşırdm ki, 10 papax tik. Men de tikdim.

Çetdûfûtt t/ol hala ballı doi/lü

Bir öye gelen qonax çox qalir. Öy sahibinin arvadı onun qulluğun-
da durmaxdan bezir. Kişi de işinnen-gücünnen qalif berk narahat olur.
Qonagin çıxıf öz öyüne getmemesi onu da teeccüblendirmeye başliyır.
Br-arvad bele fikirleşirler ki, araya bir yolla söz salsınlar, belke qonax
üreyinnen keçenleri onlara açdı.
Kişi deyir:
— Ay qonax, bizim ikimizin bir mübahisesi var. Sen sabah gedesi

yol dağdan, yoxsa arannan düşecih? Menim fıkrince sen seher açılan
kimi arana üz tutacihsen, arvad terslik edir ki, yox, sabah qonax dağa
sarı yollanacih. Hansımız düz deyirik?

Qonaxmeselenin ne yerde olduğunu anliyıf cavab verir:
-Düz demiremse, senin dünen aldığın illik buğda axira qoder me-

ne qismet olmasın. Getdiyim yol hele belli döylü.

Sbtıitı başı sabtdir
Bir nefer xaricde neçe iller oxuyur. Tehsilini tamamladixdan sonra

vetene qayidir. Hele öylerine çatmamış rastlaşdığı adamlardan biri bu-
na bele bir sual verir:

— -Elmin başı nedir?
Oğlan cavaf vere bilmir. Ele ordanca oxuduğu yere qayidir. Başına

geleni danışır ve müelliminnen soruşur:
— Elmin başı nedir?
Müellim cavaf verir:
— Elmin başı sebrdir.&ir elandan on ftafiax

Bir kendli bir dene qoyun derisi getirif şeherde papaxçıya verir.
Özü üçün papax tikmeyi tapşırır. Sonradan kendli fıkirleşir: «Men on-
nan soruşmadım ki, deriden neçe papax çıxar. İki papax çıxarsa, birini
de qardaşıma vererem».
Kendli deyir:
— Ay usta, deriden iki papax çıxar?
Papaxçı asanlixnan deriden iki papax tikmeye razılaşır. Bunu gö-

ren kendli düşünür ki, belke üç papax çıxdı.
— Bes üç papax nece, tike bilersen?
Papaxçı bu teklife de «he» deyir.

tâttı na t/ei/ir, o da ona dadlıdır
Xandan soruşurlar:
— Qirqovulun harası dadlı olur?
Xan cavab verir:
— Döşüynen budu.
Nöker deyir:
— Boğazıynan seveti.
Quluxçu deyir:
— Derisiynen gerisi.
Her kes yediyinnen danışa bilir.
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Biranın süi batman yağı Qonax axşam-S9her qohumunun nökerinnen soruşur:
— Ata arpa vermisenmi?
Nöker deyir:
— Beli.
— Ata su vermisenmi?
Nöker deyir:
— Beli.
Qonax her soruşanda nöker hemişe «beli, beli» deyir.
Qonax öye qayidanda nöker atı yeherliyif getirir. Görür ki, at ta-

mam xaraflaşıf, anxhyif.
Qonax deyir:
— Mon havaxt soruşdumsa sen ele «beli» didin. Habı at «beli»den

başqa heç ne yemiyifmiş.
«Beli» yiyen at da heble olar da.

Cimce yerinde bir nefer deyir:
- Filan yerde bire kesmişdiler. Birenin elli batman yağı geldi.
Onnan soruşurlar:
— Birenin de elli batman yağı olar?
Danışan cavaf verir:
— Onnarın öz daş-terezisiyrıen deyirem.

2hloza baxif, d&lima şükür elü/İram

Birisi ziyarete deli aparırmış. Orda ziyarete deli getiren başqa
adamlaman rastlaşır.
Habı adam apardığı delinin ayağını kendirle bağliyıfmış, o birisi

ise delini arabada zincirleyifmiş.
Kişi başqalarına baxif deyir:
— Deloza baxanda öz delime şükür eliyirem. Nur ata nur

Qapı döyülür. Kimse bayırdan soruşur:
— Nuru dayı öydedi?
İçeriden cavaf gelir:
— Nuru dayı da öydedi, qızı da.
Qapida duran deyir:
— Habı oldu lap nur ela nur.

Onunla safari çumamışam
Birinnen soruşurlar:
— Atın nece atdı?
— Atım yaxşı atdı. Günyarımlıx menzile meni bir günde çatdırır.

Çox da salamat atdı.
— Yoldaşın nece adamdı?
— Yoldaşım da yaxşı adamdı. Onunla da sefere çıxmışam. Çox

yaxşı yoldaşlığı var. Alverde, pul haqq-hesabmda eli temiz, qelbi temiz
adamdı.

— Bes qardaşm nece adamdır?— Onu bilmirem. Onunla sefere çıxmamışam.

«/Şali» t/ii/an at
Bir nefer uzaxda yaşiyan qohumlangile atnan qonax gedir. Qona-

ğm işi uzanır, bir-iki hefte qalmali olur.
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Y A N I L T M A Ç L A R D İ L A Ç M A L A R

— Habı nödi?— Polad?— Tut ucunnan at.
Habı mis
n0 pis
mis imiş,

Bu mis,
kaşan mis imiş.

* * *

k k k

— Habı nödi?
— Demir?
— Tut ucunnan gemir.Habı şalvar,

sap şalvar,
İp şalvar,
sap şalvar.

* * k

— Habı nedi?— Mis?
— Habı qizildan pis.* * *

Habı yeri toxmaxlamax gerek,
Toxmaxlamfdisa da,
toxmaxlamax gerek.
Toxmaxlanmayifdisa da,
toxmaxlamax gerek.

* 1e k

Habı nedi?
— Qizil.
— Sızıldayır sızıl-sızı l.

k k k

Qax atdadım,
qax yidim.
Çox atdadım,
Çox yidim.

* * *
Axşam yatır,
Söhör durur.
Sohor durur,
axşam yatır.

Ay şirin nar, şirin nar,
Seni hara yeşirim nar?
îröfo qoysam quruyarsan,
Sandığa qoysam çürüy0rs0n,
B0S S0ni hara yeşirim, nar?..
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D O L A M A L A R A Ç M A Ç A L A R

81ifden beye,
Yuyürdum oye.
Öyde çörek yox idi,
Getdim töyleye.
Töylede peyin çox idi,
Yemeye iştahım yox idi.

* * *
Memmedhesen, Memmedhesen,
Seni görüm qan enderesen.
Keçileraa nergi deysin,
Bir budun bize gönderesen.

* * *
CelalXalix, Celal Xalix,
Gönder mene bir arxalix.

* * *
Qoç eti, quzu quyruğu,
Yeyen aparar,
Xoruz kimi bannayar.

* 'k k

Fmdığınan qoz,
Ixtilati poz.
Duruf gedin siz,
Burda qalax biz.

* * *
Getdin, gördün lotu —
Yanında bir qeder otu.

k k k

Getdin, gördün molla —
Dön, geldiyin yolla.

Sabat ifücddı, neça tfiunurta suıdı?
Bir arvat satmax üçün bazara bir sebet yumurta getirir. Yolda bir

nefer ona ilişir. Sebet aşır, yumurtalar sınır. Nateres adam ziyanın pu-
lunu ödemek üçün arvatdan soruşur:

— Sebetinde neçe yumurta vardı?
Arvad cavaf verir:
— Sayını deyim, özün hesafla.
— De.
— Yumurtaları iki-iki ayirdixda bir, üç-üç ayirdixda ise bir yumurta

artix qalir. Habı minvalla dörd-dörd ayirdixda bir, beş-beş ayirdixda bir,
altı-altı ayirdixda yene bir yumurta artix qalir.
Yumurtaları yeddi-yeddi ayirdixda ise bir yumurta artix qalmir.
Hayındı özün hesafla gör sebetde neçe yumurta oluf?
Açması: Sebetdeki yumurtalardan birini kenara qoysax, yerde qa-

lanların sayı ikiye, üçe, dörde, beşe, altıya bölünen eded olur. Bunlar
axtardığımız ededi bölenlerdir. Her bir eded bölenlerin hasiline bera-
berdir: 2x3x4x5x6=720. Kenara qoyduğumuz bir yumurtanı da bu re-
qemin üstüne gelsek, alman cavaf sebetdeki yumurtaların sayıdır: 721.

Mizan terazinin beş çaki daşı

Bir satıcının beş dene çeki daşı olur. Habı satıcı hemin beş çeki da-
şıynan 1 kq-dan 30 kq-a qeder olan bütün çekileri çeke bilir. Ho beş
dene çeki daşı hansılardır?

Açması: 1, 3, 5, 7, 9 kiloqramlix çeki daşları ile 1-den 30 kiloya
qeder çehmax olar.
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QaUt&s&jdi, gatardi T A P M A C A L A R
—Get, görmesen dinen gelsin...
—Getdim, görmedim, didim geler...—Bes niye gelmedi?—Geldi ki, gelmedi, gelmeseydi, gelerdi.
Açması:Ata oğlunu qardaşınm ardı ile gönderir. Deyir:
— Get, müdiri görmesen, qardışına denen gelsin. Oğlan müdürü

görmür, qardaşına deyir:
— Müdür gelmese, atam deyir gelsin.
Oğlan geri qayidif atasına deyir:
— Didim, geler.
Bir qeder keçenden sonra atası soruşur:
— Bes niye gelmedi?
Oğlan cavaf verir:
— Müdür geldiyine göre qardaşım gelmedi. O gelmeseydi, qarda-

şım gelerdi.

Atamın arxalığın qatlamax olmaz,
İçi dolu zer abbası, sayıf qurtarmax olmaz.

(Göy va göydahi ulduzlar )

Min-min minare, divi qara. (Göy ve Yer )
Yüz min çiçek, bir yarpax. (Ulduzlar ve Ay)

Yol nerdivanı nedir?
(Söhbat )

«Dey, dey» diyirem — deymir,
«Deyme-deyme» diyirem — deyir.

Çaydan neca keçn&li? (Dodaqlar )

Üç nefer koşa arvadlarıynan uzax bir sefere gedirler. Bunnar bir
çaya çatırlar. Çayın qırağmda bir qayix olur. Bunnar qayixla çayın o biri
tayına keçmelidirler. Qayix iki neferlikdir. Koşalar çayı ele keçmeli-
dirler ki, her iki sahilde qadm öz eriynen qalsm, başqa kişiynen bera-
ber olmasın. Bunnar nece keçmelidirler?

Açması: Qadmlardan biri o biri qadinlan bir-bir çayın o tayına ke-
çirir. Sonra qayidif erinin yanında qayixdan düşür. Koşaların ikisi keçir
o taya. Biri öz arvadmı götürüf qayidir dala. Arvadını qayixdan düşürür,
burdakı koşanı götürüf keçir o taya. O biri taydaki qadin gelif bu tayda-
ki qadmlan da bir-bir keçirir o taya.

Biz-biz idik,
Otuz iki qız idik,
Ozildik-büzüldük,
Bir taxçaya düzüldük.

( Dişlor )
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B A Z A R Ç A Ğ I R I Ş L A R I
(Alqi-satqi )

k k *

Behmez almışam, bal çıxıf —
Bu maldan almiyon peşman olar.

* k k

Köhno küpe,
yirtix solo,
Heç bete mal
düşm0z 0I0.Gol, ay müşt0ri!

Qizildandi dişİ0ri.
k * k

G0I mala!
Qoyma qala.

* * *
Sarı insyın südü,
Qaragoz camışın qaymağı!

k k k

Atana nshlst!..
Müşküllü Msmnısd!
Alan — aparar,
Satan — - qurtarar.

k k k

Pulu ver beis mala,
Qızı ver keçala.

k k k

Malın — mal olunca
Bazann — bazar olsun!

k k k

Qoç oti,
Quzu quyrugu —
Bunu yeyon xoruz kimi banniyar.
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Ş O K İ D E Y İ M L O R İ Dzab vermek, incitmek
Ölünü vaxtmda defn edib süfre-
ye ehsan yemeyi getirilmesine
işaredir
Bu senin gücün çatan iş deyil
Düzelesi işe oxşamır
O, şübheli, etibarsız adama ox-
şayır

Göbayi üstünde qoz sindirmax
Götür azizini — getir ezizimi -

Habı sen sındıran qoz döylü
Habı iş meni üşüdür —
Habı adamın bereketi meni
üşüdür —
Hay qazamr qazaxlar,
Örtülmeyir ayıtlar —
Hemişe Şaban , habı defe de
İremazan —

Adamınan söz güleşdirir
Ağzı yalax adam —

Yersiz mübahise edir
Ağzında söz saxlamağı bacarma-
yan adam

Qazancm, gelirin bereketi yoxdur
Hemişe sen, bu defe men

Alçısı menim, Tuxani menim,
umba dursa o da menim —
Altınnan su çıxıf —
Avan -qavan xoşuma golmir—
Baltan ın ağzın ı daşa vurdun —
Başımnan yalov qopdu —
Başıma beladır, dalıma şele —
Belaa gönden direk —
Bedenime isti kcçdi —
Bığ tulladı —
Boğazın ı kesif, saqqalim
tarıyır —
Can ına isti keçdi —
Çivinin ağzımkeverle bağliyıf—
Çivinnen toz qopuz —
Çiçeyi burnunda getdi —
Çiyeleye salvey atan —

Hamisini isteyir
İşin üstü açılıb
Görünüşün xoşuma gelmir
Düzelesi işi pozdun
Ağlım başımdan çıxdı
Tenbel ve ferasetsiz övladdır
Ağır işe cüzi takan veren
Başqa duyğular yarandı
Neyise işare eledi
Pislik edenden sonra, qılığına gi-
rir, teskinlik verir
Berk narahat oldu
01i açıqdır, pul xercleyendir
Cibi boşdur
Çox cavan öldü
Bic, hiyleger, çoxbilmiş uşaqlara
deyirler
Hirslenib ve pertleşib
Başını itirib
İş üçün gedenin yerişi
Yersiz telesen adamlara deyirler
Bele hereketler meni ariqladir
0melinden utanır
Heç nede payı yoxdur

Yeni öz sözünü yeridirHottax-mettax demax
İns-cins yoxdur —
İpinin üstüne odun yığmax olmaz — Etibarsız adamdır
İşler atqulağı gcdir

Heç kim yoxdur

İşler zeif gedir
Gözlenilmeyen işin düzelmesine
deyilir

Kötük üstünde çox çırpı doğranar — Qocalar nezerde tutulur
Evden çöle çıxmır
Çetin bir iş tapşırdı
Düzelesi işi pozdu

Qazandigi darıdı, tökdüyü sebat — Qazanci göze görünmür
Qatar başı adamdır —

Kasöyü göyarar —

Kürt yatır —
Qabağıma kötük atıtdı —
Qabağına kötük tulladı —

Arif, aldanmayan, her şeyden baş
çıxaran
Davranışı xoşuma gelmir
Qız ere getmek isteyir
Savaşmada, mübahisede asanliq-
la meğlub olmayan adamlar ne-
zerde tutulur

Qırımı xoşuma galmir —
Qız almiro eliyir —
Mahmızlıdır, dirnaxlidir—

Daş dayan ayıya dön üf —
Dumana düşen qaza dön üf —
Ela bil galin xinaya galir —
01i yan ıf, ağzına tapitdi —
0tim tökülür —
Farsmın qalati var —
Fit qozdur —

Matqabi (deşicini) darı üstüna
Çox xirda işlere qatışırqoyur —

Müzariva almax, ya da birooz Gelinin nişanına qoymaq üçün
almax — bore alman qaş-daş nezerde tu-

tulur
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No soğan başı döylü, no da sarım- Canlı insana ezab vermoyin had-
dinden artiq olması ratmasında
işlenir
îş yarıdan adamdır
Meydandan qaçan deyil
Qorxur, chtiyat edir
Xesisdir
Şer, böhtan atır

Oruç yidiyini görmüşom, namaz Pis işini görmüşem, yaxşı işini
qıldığın ı görmomişom —
Pcndiri yaxşıdır, hayıf ki, it deri- Pis ailenin yaxşı qizidir
sindendir —

DİALEKT SÖZLORİN LÜĞOTİsax —

O adam da dirnaxlidir—
O adam da mahmızlıdır —
O nedense silir —
O şavalıdın biridir —
O öküzün altmnan bala axtanr -

pehlevanlarm dizine ve dirseklerine
bağladıqlan şerti eşya
tenbel, avara, işe-güce yaramayan
alverde qazancdan yox, mayadan xerc-
leme

Bazbend

Beyşüyür
Birdeştegörmemişem

Birooz, yaxud müzarive nişan, yaxud cehiz üçün alman bore
Cibili gözlü
Ciyi
Cimce

xirda gözlüPose qaldi —
Şabalıddan yağ çıxmaz
Saqqal terpetdi —
Saman altınnan su yeridir
Terezide qalan boyun eti döylü ki... İnsanı qiymetsiz elemek olmaz
Tuman ı teze, köyneyi teze,
Yırtılsın görax, no diyir bize —
Yaxin yere yük daşıyır —

İşi baş tutmadı
Simic adamlar haqqmda deyilir
Söz danışdı
Hiylegerdir, biçin biridir

ana
şekililer qonşuların, yaxud kend, me-
helle sakinlerinin bekarçılıqdan bir
yere toplaşıb söhbetleşdiyi, çox hal-
larda qeybetleşdiyi yere deyirler
tay-tuş
gözleri müxtelif rengli olan adam
milçek

Cur
Çamxır
Çivin
Çoruxmaq
Daa

Teze gelin nezerde tutulur
Yemek yeyir

Yumurtası ters gelen toyuğa dön üf — Çaşıb, özünü itirib
Yuva dividir

çaşmaq
dahaSoyuq ve qaranliq yerdir
deDi
toy xerci, yaxud toylarda oxumaq, sal-
maq üçün musiqiçilere ödenen pul

Düşarge

ölmiro(Qız admiro eliyir ) ere getmek isteyi
Oyriplan
Habı

teyyare
«o», «bu» işare evezlikleri
burdaHabırda

Hacı-bucu salax
Heble
Hofrayı

yeniden başlayaq
bele
düzliiyü ve ya yalanlığı belli olan da-
nışa
düzlüyü ve ya yalanı belli olmayan da-
nışa

Hofrayı messef
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öz sözünü yeritmek
«o» evezliyi
ordan
Şeki lehçesinde «yaş» dem8kdir
çox iş© yarayan
eİ0yirs8n
kirns©

ehvallı, varlı
homişo öz xeyrine danışan
hosed aparmaq
p8hİ0van badalağına deyilir
müqaviİ8
sayıb seçilen
itin balası
«t8rsin0 g8İib» anlamındadır
Şekide kend adı
övladsız
ağ, bir tapanda, bir tapmayan (adam)
deyersiz şey dem8kdir
pulsuz, gördükİ8rind8n az da olsa yiyen
noyino lazımdı
olacaq
8İ çalmaq

Hettax-mottax demek
Ho

MÜND0RİCATHordan
Höyüş
İIax-suiax
İliyirs0iı
İns-cins
Karlı
Korçi
Küsoıımok
Qayçı vurmax
Qabala
Qatarbaşı
Qucub
Quyruqdan galib
Lalali, yaxud Lalapaşa
Lala
Lalöyün
Manqula
Naxanakçi
Ncciyam
Olcih
Olça

Folklor fedaisi (redaktordan)
İnançlar, ayinler ve oyunlar
Dini adatier va soylamalar
Kcçmişde Şekida hacca getma marasimi
İbadat va tamah
Şalburuz baba ziyareti
Babı-babma, qarpiz qabma
Logman hakim
Andlar
Alqışlar
Qarğışlar
Bazı toy adatlari va galin-qaynana deyimleri
Qız toyu, oğlan toyu
Muğamın qol-qanadim sındırma
Mollan ın qızın verseler
Galin-qaynana deyimleri
Atalar sözleri i
Bayatılar
Revayatier
Allaha tevekkül
Şah seni üstüme gönderdi ki, man tutuf yolum
Dardsiz adamın alt köynayi
Beyinde gana
Birin da... birin da
Halal qardaşlar
Qaza toru
Xan qızını kime verar
Bacılar
Kim gözeldir?
Qoysaydm, götürerdin
Orobin davasiyla halallaşması
Qazandigin darı, tökdüyün sebat olar
Allah-taalamn işine qarışmax olmaz
Man sizi öyrada bilmaram
Kişi kişinin papağını başından götürmez
Heç yana qaçmax lazım döylü

3
8
10
10
11
11
12
13
15
16
17
18
18
18
19
19
20
43
49
49
49
50öy ev
52

Rizqi
Saa
Seyvan
Susqurdu
Süney
Topa!
Umsunuf
Üzoo
Yalov

ruzı
S8I18
eyvan
adamı içinden yeyen
acgöz (adam)
qaşqasmda ağ tükü olan mal-qara
xestelenib
üzünü
od, alov demekdir

52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
59
60
61
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62Tiflis hekimi Monse ve Samux qaçaxları
İlan zeheri
Hacı hekim
Badı-budu Hacıbala
Xanin Dehne qonaxlığı
0dilxan Ilisulu
İtin mehareti
Qiyamet günü canavarın arzusu
Xanabad körpüsü
100 qoyun
Meme adl ı oğlum da oluf
Qaraçı qızı qaraçı eppeyi isteyir
Göydon it sesi gelirdi
Allah özaa qismet elesin
Getdi dimax olmaz — geldi dimax olmaz
Kelemin kökünün üstünden araba keçir
Xezne üstünde yatan ilan
Şoki xaninin Gence qonaxlığı
Şafralımn atı
Qanyla ispalkom
Bzrayılm dostluğu
Hamam ehvalatı
Pahlavan ravayotlari
Pehlivanın qızı
İse kişiyle ereb pehlevanı
Qirdanelle Bliqilmcm güleşi
Altiayhq pehlevanla Letifın güleşi
Aşıq ravayatlari
Molla Cümeniıı Bilecik seferi
Molla Güme dellek tükeninde
Molla Cümenin ikinci baş qırxdırmağı
Qaravalli
Ağ yalan
Nağıllar
Kimin yaşı çoxdur
Canavarın üç öküzle dostluğu
Çaqqalla qebale bağladı
Yaxşı oğul niniyir ata malını, pis oğul niniyir ata malını?
Ata vesiyyeti
Papağını üçüncü defe göye atıf tutma
Koşayla kcçel, yaxud görek kim kimi aldadır
Latifalar

Yanıltmaçlar
Dilaçmalar
Dolamalar
Açmacalar
Tapmacalar
Bazar çağırışları (alqi-satqi )
Şaki deyimlari
Dialekt sazlarin lügati

144
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14766
14967
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72
73
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74
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75
77
77
78
79
80
81
81
82
85
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91
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96
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Lütvali dayın ın hayatın ı
daha da manalı edan
amillardan biri folklora
marağıdır. Uşaqlıqdan
meydan tamaşalarma,
ilaxir çarşanbalarda ke-
çirilan oyunlara heyran -
liqla baxan, aşıqları, na-
ğılçıları havasla dinla-
yan , elinin , obasın ı n
adat-ananalarina ürak-
dea bağlanan bu şada
insan ahıl yaşma çatan -
da dark edir ki, galacak

84 yaşlı LÜTV0Lİ nasli ancaq ulu babala-
VAHABOV Şaki peda- rımızın folklor örnakla-
qoji maktabini, Şaki ri ila düzgün tarbiya-
İkiillik Müallimlar İns- landirmak, milli ruhlu,
titutunu, Azarbaycan doğruçu, mübariz insan
Dövlat Pedaqoji İnsti- kimi yetişdirmak müm-
tutunun riyaziyyat fa- kündür. Ona göra da
kültasini bitirib qırx ila ömrün ün qalan hissasini
yaxin orta maktablarda yaşlı nasildan - atasın -
dars demişdir. O, taqa- dan , yaşadığı mahalla-
üda çıxandan sonra arı- nin ağsaqqallarından ,
çılıq peşasina meyi gös- ağbirçaklarindan eşit-
tarmişdir. Özün ün de- diyi bayatıları, atalar
diyi kimi, bu peşa sözlarini, latifalari, ra-
"adamı gümrahlaşdırır, vayatlari va nağılları
qurub-yaratmağa, yaşa- bacardığı şakilda yazı
mağa havaslandirir". yaddaşmaköçürüb.
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