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ELBƏYİ CƏLALOĞLUNUN “MEHRALI BƏY” 

DASTAN-POEMASI HAQQINDA 
DÜŞÜNDÜKLƏRİM 

 
Şair Elbəyi Cəlaloğlunun son dövr yaradıcılığının məh-

sulu olan “Mehralı bəy” dastan-poemasının yaranması 
çox təbii və mənəvi bir ehtiyacdan doğulub. Müəllif Bor-
çalıda və bütün türk dünyasında məşhur olan bir tarixi 
qəhrəman haqqında əsər yazmaq cəsarətini hardan alıb? 
Cavab aydındır: Doğulduğu mühitdən, Borçalı aşıq mək-
təbinin məşhur nümayəndələrinin danışdığı qəhrəmanlıq 
dastanlarından, boy boyladığı, soy soyladığı hadisələr-
dən, Aşıq Əmrahın “Misri”sindən, Aşıq Kamandarın Ko-
roğluyana səsindən və avazından, Hüseyn Saraçlının da-
nışdığı, əfsanələşdirdiyi “Səməd ağa” dastanından, qa-
çaqların, qoçaqların, mərdlərin, sərtlərin, ərlərin, ərənlə-
rin bizə yadigar qoyub getdiyi kişilik, mərdanəlik sifətlə-
rindən! Müəllifin dünyagörüşündə, tərbiyəsində, ruhun-
da, körpəlikdəngəlmə düşüncələrində bu duyğular qa-
nadlanmasa heç vaxt qəhrəmanlıq haqqında əsər yazmaq 
olmaz. Elbəyinin xoşbəxtliyi ondadır ki, o, bu saydığım 
proseslərin içindən keçib, bu sahədə ən saf, ən ülvi duy-
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ğuları öz içərisindən keçirib, əridib, süzüb, yüz ölçüb, bir 
biçib. Elbəyi Cəlaloğlunun atası Cəlal kişinin aşıq olması 
da şübhəsiz bu əsərin canlı və təbii çıxmasına öz müsbət 
təsirini göstərib. 

Ancaq xoşbəxtlikdən ciddi bir şəxsiyyət haqqında əsər 
yazmağın tarixi məsuliyyətini çox yaxşı dərk edən Elbəyi 
Cəlaloğlu təkcə müşahidələr yox, həm də zəngin mütaliə-
yə yer ayırıb, meydan verib, əqli qidalanma ona həm onu 
yetirən mühitdən, həm də Mehralı bəy haqqında Türki-
yədə çap olunan çoxsaylı tarixi mənbələrdən gəlib. 

Türk tarixi mənbələrində “ikinci Battal Qazi”, “ikinci 
Koroğlu” kimi dillərə düşən bir şəxsiyyət haqqında elə 
yazmalısan ki, onun Battal Qaziliyi və Koroğluluğu heç 
nə itirməsin, əksinə müəllifin bu sahədəki keyfiyyət yeni-
likləri bu adları oxuculara daha çox sevdirsin və əsil 
Mehralı bəy obrazı meydana çıxsın. Bu mənada şair dos-
tumuz Elbəyi Cəlaloğlunu oxucu sınağı, oxucu imtahanı 
gözləyir. Qalib çıxmağın bircə yolu var: Qəhrəmana layiq 
əsər yaratmaq! 

Mehralı bəyin yaşadığı dövr tarixin çox gərgin, narahat, 
həyəcanlarla dolu elə bir dövrü idi ki, Rusiya-Türkiyə 
münasibətlərinin, Rusiya-Türkiyə-İran münasibətlərinin, 
Azərbaycanın, xüsusən Borçalının elə vaxtları idi ki, ya 
qəhrəman ömrü yaşamalı, ya da məhv olub ayaqlar altın-
da qalmalı idin. 

Ancaq Mehralı bəy əsil türk oğlu türk kimi, Borçalı Qa-
rapapaqlarının ən igid oğullarından biri kimi tarixin ona 
tapşırdığı vəzifənin öhdəsindən çox ləyaqətlə gəldi. Ləya-
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qətlə yaşanan bu ömür onun ailəsi, atası, xalqı, milləti ilə 
bağlı maraqlı, əsl dastanlara layiq hadisələrlə doludur. 
Müəllif bu hadisələri sadəcə təkrarlamır, onu poetik sö-
zün, poetik təfəkkürün işığında daha parlaq şəkildə oxu-
culara çatdırır. Dastan-poemanın mahiyyətinə varanda 
bir daha hiss etdim ki, Aşıq Şenliyin Səməd ağa qoçaqla-
ması müəllifə dərindən təsir edib və bu əsərin gözəl alın-
masında öz gücünü göstərib. 

“Baş divani”dən “Müxəmməs”ə, əvvəldən axıra qədər 
müəllifin öz qəhrəmanına böyük sevgisi oxucunu öz ar-
xasınca aparır, bir-birindən maraqlı hadisələrlə qarşılaş-
dırır. İnanıram ki, müəllifin “Mehralı bəy” dastan-poe-
ması oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq, şair dos-
tumuzu yeni uğurlara doğru aparacaq. Uğurlar olsun, 
ürəkdən xeyir-dua verir, müəllifə tükənməz həyat və ya-
radıcılıq eşqi arzulayıram. 

 
02.01.2010 
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Rüstəm KAMAL 
 

MEHRALI BƏY: YAŞANILMIŞ TARIX VƏ 
OBRAZ 

(Elbəyi Cəlaloğlunun “Mehralı bəy” dastan-poeması haqqın-
da qeydlər) 

 
Elbəyi Cəlaloğlu (onun adında da epik siqlət yaşayır) 

şair ömrünün ağırlığını yaxşı anlayırr, ona görə də həmi-
şə uca Yaradandan kömək diləyir. Üzünü həmişə göylərə 
tutur. Vaxtilə şeirlərindən bir beyt yadımda qalmışdı: 

 
Sıldırım qayanı, salqarlı dağı 
Bir əlçim buluda bükəndən danış. 
 
Epos qəhrəmanları (Çingiz xan, Koroğlu...) göylə bağlı-

dırlar. Onların qutsallığı da burdandır. Mehralı bəy Qara-
papaq oğlu olsa da, ruh tarixi göylə əlaqədardır. 

Elbəyi Borçalı aşıq məktəbinin dəyərli nümayəndəsi 
Aşıq Cəlalın ocağında doğulub, boya-başa çatıb. Ona gö-
rə də ömrünü-gününü sazdan-sözdən, dastan qəhrəman-
larından ayrı düşünmür. O, Aşıq Qərib və Şahsənəmin, 
Əsli və Kərəmin, Koroğlunun gerçək varlığına inanır. 
Yoxsa “Mehralı bəy” dastan-poeması yazılardımı? 

Elbəyi Cəlaloğlu türk insanının vurğunudur. Türküs-
tan, Borçalı, Təbriz, Kərkük sevdalısıdır. Bu sevgini şeir-

Elbəyi Cəlaloğlu 

6 



MEHRALI BƏY 

7 
 

lərindən birində belə dilə gətirmişdi: 
 
Kərkükdə məhəbbətim, Mərənddə sevgimə bax, 
İzmirdə istəyimə, Gəncədə eşqimə bax. 
Astana da doğmadı Bişkek, Səmərqənd kimi, 
İstanbul nə gözəldir doğulduğum kənd kimi. 
 
Elbəyi Cəlaloğlunun epik sözünün içindən türkün qut-

sal keçmişi ilə bağlı bir nostalji keçir. Əsəri  oxuyandan 
sonra bircə şeyi deyə bilərəm: Vallah-billah, Elbəyi bu 
ömrün içində olubdur. 

Etnik mədəniyyət tarixi əslində şəxsiyyət miflərinin ta-
rixidir. Hər şair öz şəxsiyyət mifini yaradır, məsələn, Hü-
seyn Cavidin Topal Teymuru, Səməd Vurğunun Vaqif 
mifi. Elbəyi Cəlaloğlu da öz şəxsiyyət mifini – Mehralı 
bəy haqqında mifi yaratmağı qarşısına məqsəd qoyur. 
Mif ənənənin gücü hesabına yaranır. Elbəyi ənənənin 
enerjisini (dastan enerjisini) içinə o qədər yığmışdı ki, 
Mehralı bəy obrazı mütləq işığa çıxmalıydı. 

Elbəyi Cəlaloğlu tarixin şairidir. Tarix ilahəsi onun il-
ham pərisidir. Əcdadlar dünyası onun sevgisidir. Onun 
poetik təfəkküründə tarix ehtirasli və səmimi patetika ilə 
təqdim olunur. 

Elbəyi Türk ərənlik tarixinin həm şahidi, həm də yara-
dıcısı kimi çıxış edir. O, Mehralı bəyin ömür və savaş sal-
naməsini canlı şahid kimi təsvir edir. Mehralı bəyin bü-
tün hərəkətlərini, jest və mimikasını dəqiqliklə və diqqət-
lə izləyir. Bəzən bu təsvirlər uzun təfərrüatlara gətirsə də, 
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obrazın bütövlüyünü və miqyasını zədələmir. Ümumiy-
yətlə, gerçək tarixi qəhrəmanın taleyinə inanmadan (və 
heyrətlənmədən!) onun mifoloji obrazını yaratmaq çətin-
dir. 

Elbəyi Cəlaloğlu o şairlərdəndir ki, onun təhtəlşüurun-
da Koroğlu arxetipi, Koroğli mifi mövcuddur. Mehralı 
bəyin ömür məcrası “Koroğlu mifi” üstündə söylənilir. 
Poemanın leksik-sintaktik, ritm-intonasiya ierarxiyası Ko-
roğlu dəlilərinin hayqırtısını, Oğuz bəylərinin kafirlərlə 
savaş səhnəsini bizə xatırladır: 

Kəsmişdi dörd yanı Kələninoğlu, 
Mərdlər döyüşündə beləydi qayda. 
Dizlər kotan kimi şumladı yeri, 
Meydan nə haydadı, onlar nə hayda. 
 
“Kitabi-Dədə Qorqud”da Bəkilin oğlu Əmranın kafirlə 

döyüşünü yadıma salıram: “Gürzlə doğişdilər, qara po-
lad uz qılıc ilə dartışdılar, sərpə-sərpə meydanda qılıclaş-
dılar <...> meydanda buğa kimi süşəsdilər, köksləri dəlin-
di...”. 

Əsərdə görüş-ayrılıq (Mehralı bəy - Bahar xanım), əlbə-
yaxa savaş (Mehralı bəy – Doşanquloğlu) səhnələrinin 
təsviri epos estetikasının prinsiplərinə tam uyğundur. 
Dastanın “Yəmən çöllərində döyüşlər gedir” adlanan epi-
zodunda deyimin  (“Yəmən çöllərində döyüşlər gedir”) 
təkrarlanması döyüş obrazını gözlərimizdə canlandırır. 

Epik ləngərlik dastanda lirik ovqatın genişlənməsinə 
qətiyyən imkan vermir. Müəllif emosiyasında “epik höv-
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sələ” var. Hətta əsərin süjetində yer almış ənənəvi saz şe-
irlərində (qoşma, deyişmə, gəraylı) də epos təhkiyəsinin 
möhürü var, vüsal-hicran, sevgi təsvirlərində belə “lirik 
nəfəslik” yoxdur: 

 
Keçdi yoxlamağa bir-bir atların 
Yəhər-yüyənini, qantırğasını. 
Qəfildən bir atın qoşa təpiyi 
Sındırdı igidin qabırğasını. 
 
Mehralı bəy haqqındakı bütün qaynaqlar bir yerdə gö-

türüldükdə artıq tarixi şəxsiyyət çərçivəsindən çıxır. Et-
nik mifologiyanın və şairin “fərdi mifologiyasının” (R. 
Yakobson) mahiyyətindən gəlir ki, zaman keçdikcə tarixi 
gerçəklik mifoloji  gerçəklik kimi qavranılır. 

Elbəyi Cəlaloğlu Mehralı bəyi yaşanılmış tarix və mifo-
loji gerçəklik kimi qəbul etdiyindəndir ki, onu bədii obraz 
kimi verə bilibdir. Ümumiləşdirmə və məcazilik tarixi ob-
razı bədii obraza çeviribdir. 

Elbəyinin ərənlik-kişilik tarixinə epik qayıdışı Ata yur-
duna, Evə, Ocağa qayıdışıdır. Dastan şairin kişilər zama-
nı ilə canlı əlaqə yaratma imkanıdır. Şair hadisələrin təs-
virində emosional yaşamı inandırıcı edir: 

 
Mehralı sıçradı Qarakötüyə, 
Tüfənglər gurladı yandan-böyürdən. 
Uçan güllələrin bir çoyutması 
Onun ayağına teyləndi birdən. 
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Elbəyi Cəlaloğlunun “Mehralı bəy” dastan-poeması 
göstərir ki, Azərbaycanda, Borçalıda etnik-tarixi poetik 
paradiqmanın formalaşması davam edir. Ozan-aşıq sənə-
tinin və inanc poeziyasının daşıyıcısı olan Elbəyi Cəlaloğ-
lunun xalqımızın qəhrəman oğlu Mehralı bəy haqqında 
dastan bağlaması şərəf və ləyaqət məsələsidir. 

Elbəyi Cəlaloğlu bir şair kimi vətəndaşlıq borcunu layi-
qincə yerinə yetiribdir. Bu çətin sınaqdan alnı açıq, üzü 
ağ çıxıbdır. 

 
05.01.2010 
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MÜƏLLİFDƏN 

 
XIX əsr Qafqaza öz dərd-səriylə gəldi. Cənubi Qafqaz 

bütünlüklə ruslar tərəfindən işğal olundu. Azərbaycan 
saysız-hesabsız şəhidlər verdi, nə qədər ailələr başsız, 
analar ağlar, körpələr yetim qaldılar. Qacarlarla Ruslar 
arasında gedən uzunmüddətli müharibə Türkmənçay 
(1828) müqaviləsi ilə yekunlaşdı. Beləliklə də, ucsuz-bu-
caqsız Azərbaycan ölkəsi quzeyə və güneyə bölündü. Bu 
işğal ərəfəsində rus imperiyası türkün qüdrətinə bələd ol-
duğu üçün bu qanın yerdə qalmayacağını düşünərək öz 
gələcəyini sığortalamaq məqsədiylə Azərbaycanın şimalı-
na kütləvi şəkildə erməni yerləşdirməyə başladı. Dədə-
baba torpaqlarımıza olan bu erməni axını bir əsr yarım 
müddət ərzində havadarları tərəfindən dövlət halına gə-
tirildi. Həmin siyasətin acı nəticəsidir ki, bu gün də ölkə-
mizə, xalqımıza Qarabağ müsibətini yaşadırlar. 

XIX əsrdə Rus imperiyası Cənubi Qafqazda öz hökmü-
nü sürür, öz siyasətini yeridirdi. Komendant üsul-idarəsi 
yerlərdə özbaşınalığa səbəb olur, müstəmləkəçilik və ağır 
vergilər camaatı boğaza yığırdı. Yerli əhalinin torpaqları, 
ağaların mülkiyyəti əlindən alınır, anbarları zorla boşal-
dılıb dövlətə keçirilirdi. Təbii ki, əhali buna razı ola bil-
məzdi, buna görə də kəndli üsyanları baş qaldırmağa 
başladı. Üsyanlar silah gücünə yatırılırdısa bu, bir fayda 
vermirdi. Elə bu səbəbdən 1840-cı ildə çar komendant 
üsul-idarə sistemini ləğv etdi, mahallar qəzalarla əvəzlən-
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di. Torpaqlar bəylərdən alınıb gəlmə rus zadəganlarına 
verildi. Bu islahat yerli ağalar və bəylərdə böyük narazı-
lıqlar doğurdu. Əhalinin bir qismi Osmanlı və Səfəvi tor-
paqlarına üz tutsa da, əksəriyyət faciələrin sonunu gözlə-
di. Lakin, bir çarə bulmadıqlarından qaçaqlıq hərəkatları 
baş verdi. Qaçaqlar öz dəstələrilə hökumət xəzinələri və 
anbarlarına, eləcə də yeni hökumətin tərəfinə keçmiş ağa-
lara basqınlar etməyə, onlara zərbələr vurmağa başladı-
lar. Mehralı bəy də bu qaçaqlardan biri idi. 

Mehralı bəy 1844-cü ildə (pr. V.Hacıların qənaətinə gö-
rə) Borçalı mahalının Darvaz kəndində ağa ailəsində do-
ğulmuşdu, ailənin birinci uşağı idi. Babası Allahverdi ki-
şidə olduğu kimi, atası Məmli ağanın da var-dövləti rus 
kazakları tərəfindən basqınlara məruz qaldı. Məmli ağa 
da bir çoxları kimi silaha sarılmışdı. Lakin onun bu çıl-
ğınlığı uzun çəkmədi, ruslar tərəfindən amansızcasına 
qətlə yetirildi və yerli əhaliyə görk olması üçün işğalçılar 
onu Xaçlı məzarlığa dəfn etdilər. Yerli müsəlman türklərə 
bundan da ağır təhqir olmazdı. Düzdür, sonra Mehralı 
atasını Xaçlı məzarlıqdan çıxarıb, müsəlman qəbristanlı-
ğında dəfn eləmişdi, lakin çarizmin bu yaramazlıqları 
gənc Mehralının ürəyində onlara qarşı sonsuz nifrət oyat-
mışdı. 

 
Əsərin yazılma zərurəti 

 
Sovet imperiyası 70 il ərzində qədim tariximizin və mə-

dəniyyətimizin üstündən xətt çəkmək istədi, məktəblərdə 
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tarix dərsləri təhrif olunmuş formada öyrədildi, dilimizə 
yabançı sözlər gətirildi, millətimizə yeni rus ideologiyası 
təlqin edildi, lakin yaddaşımızı fəth edə bilmədilər. Ən-
ənələrimiz “Xıdırnəbi”, “Novruz”, “Mövlud”, “Rama-
zan”, “Qurban” kimi bayram şölənlərində, nənələrimizin 
bayatılarında, analarımızın laylasında, babalarımızın 
qüdrətində, atalarımızın hökmündə və sazımızda, muğa-
mımızda yaşadı. Tarixi keçmişimizə olan laqeyd münasi-
bət Mehralı bəy kimi igidləri yaddaşımızın alt qatına sal-
dı. 

Mehralı bəy əslən Borçalıdan olsa da, onun qəhraman-
lıq salnaməsi, göstərdiyi şücaətlər Azərbaycan, eləcə də 
Borçalı ictimaiyyətinə bu günə qədər yaxşı tanış deyil, la-
kin onu Türkiyədə “ikinci Koroğlu”, “ikinci Battal Qazi” 
kimi tanıyırlar. 

Mən Mehralı bəyin adını 1982-ci ildə, Sovetin himsiz, 
özülsüz divarlarının dağılmağa başladığı vaxt əmim İsra-
fil müəllimdən eşitmişdim. Bu ad mənim marağıma sə-
bəb oldu və atama müraciət elədim. Atamsa mənə Aşıq 
Şenliyin məşhur “Əfəndim” rədifli qoşmasını oxudu və 
qısaca bildiklərini söylədi. Bilgilər məni qane etmədiyin-
dən, o vaxtdan düşüncələrimə sıçramış bu qığılcım heç 
cürə alışa bilmirdi. 2006-cı ildə isə filologiya elmləri dok-
toru, Gürcüstan Ədəbiyyatşünaslıq Akademiyasının hə-
qiqi üzvü, professor Valeh Hacıların Mehralı bəy haqqın-
da olan araşdırmasını onun “Borçalı Mehralı bəy tarixi 
həqiqətlərdə” adlı kitabından oxudum. Bundan sonra 
Mehralı bəy haqqında poema-xronika yazmaq qərarına 
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gəldim, bu məqsədlə yeni mənbələr axtarmağa başlasam 
da, bu təşəbbüsümə tam nail ola bilmədim. Fikrimi açıq-
layanda isə, jurnalist dostum Musa Nəbioğlu Beşir Sön-
mezin “İndimola Mihrali bey Yemene” və Doğan Kaya-
nın Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırılmış “Bir dastan 
qəhrəmanı Mehrəli bəy” kitabını mənə hədiyyə etdi. Əs-
lində məlumatımı bütövləşdirmək üçün bu üç kitab ye-
tərli idi. Valeh müəllimin də məlumat verdiyi Osmanlı 
Şərq qoşunları komandanı Qazi Əhməd Muxtar Paşanın 
bu igid haqqında olan qeydləri və Ordumühüm baş kati-
bi Mehmet Arif bəyin “Başımıza gelenler” kitabı marağı-
mı çəksə də onları oxumaq da mənə nəsib olmadı. Lakin 
bu kitablar haqqında Valeh Hacıların və Bəşir Sönməzin 
kitablarından yetərincə məlumat almaq mümkündür. 
Eləcə də XIX əsr Azərbaycan və Osmanlı tarixinə yenidən 
nəzər saldım. Bir qədər də internet axtarışlarından sonra 
əsəri başlamaq qərarını verdim. Bunun üçün beynimdə 
Mehralı bəyin şifrələrini yığmalı idim. Yuxarıda adını 
çəkdiyim kitabları bir neçə dəfə təkrar oxuduqdan sonra 
deyəsən istəyimə nail olmuşdum. Azərbaycan Xalq şairi 
Zəlimxan Yaqubun, professor Valeh Hacıların və atam 
Aşıq Cəlalın xeyir-duası ilə 2008-ci il noyabrın 2-də əsəri 
başlamaq üçün ipucu tapdım. 

Bütün hadisələri tarixi faktlara əsaslanaraq yazdım. Tə-
bii ki, bədii fikirlərim də istisna deyil, çünki hadisələrin 
az məlum olan tərəfləri də olur, belə olduqda bu məqam-
lar yazıçı təfəkkürünün süzgəcindən keçmək məcburiy-
yətində qalır. 
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Təsadüfi deyil ki, türk mənbələri Mehralı bəyi “ikinci 
Koroğlu”, “ikinci Battal Qazi” kimi qələmə verirlər. Meh-
ralı bəy əfsanə deyil, bu, bir həqiqətdir. İgidlər türk tari-
xində həmişə olub, var və olacaqlar. Onlar, sadəcə zama-
nın bu cür qəhrəmanlara ehtiyacı olduqda zühr edirlər. 
Mehralı bəy isə nadir qəhrəmanlardandır və əsərdən də 
görəcəksiniz ki, o, qəhrəmanlar qəhrəmanıdır. 

 
Bir neçə kəlmə də əsərdə rast gələcəyiniz bəzi 

adlar və toponimlər haqqında 
 
Mehralı bəyin anasının adını heç bir mənbə düzgün ifa-

də etmir. Valeh müəllim bu məsələyə ümumiyyətlə to-
xunmasa da, Bəşir Sönməz onun adını bir yerdə “Saru-
han” , digər yerdə “Hasne hanım“(səh.50), bir başqa yer-
də isə “Ustuhan hanım”(səh.82,126) deyə anır. Eyni za-
manda, Borçalıda görüşdüyüm, özünü Mehralı bəyin qar-
daşı Alının nəticəsi hesab edən, Qarslı tarix müəllimi Fu-
ad Türkayın dediyinə görə Türkiyə tarixi sənədlərində 
Mehralı bəyin anasının adı “Hasne hanım” olaraq çəkilir. 
Qeyd edim ki, bu adların heç biri Qazax-Borçalı reallığına 
cavab vermir, lakin Fuad bəyin dediklərinə inanaraq 
“Hasne” adının üstündə dayandım və əsərdə Mehralı bə-
yin anasının adını bu ada bir qədər uyğun gələn “Hüs-
niyyə” olaraq qələmə aldım. 

Eləcə də, Keşəli kəndində Məmli ağanın dostu Əhməd 
ağanın arvadının (Mehriban) və Maraslıda Musa çavuşun 
atasının (İslam) adını da şərti seçdiyimi nəzərinizə çatdı-
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rıram. 
Mehralı bəyin sevgilisinin və ya arvadının doğulduğu 

Keşəli kəndinin adında da müəmmalar var. Bu kəndin 
adı türk mənbələrində “Keçəli” kimi gedir. Professor Va-
leh Hacılar araşdırmasında bu haqda yazaraq güman edir 
ki, həmin kənd əski adı “Haceli” olan Abdallı kəndidir. 
Müşviq Çobanlı isə Azərbaycan türkəcisənə uyğunlaşdır-
dığı Doğan Qayanın “Bir dastan qəhrəmanı: Mehrəli bəy” 
kitabının izahatlar verilmiş 45-ci səhifəsinin 8-ci bölü-
mündə bu kəndin Qarapapaqların bir qolu olan Keşəli 
tayfalarının yaşadığı Keşəli kəndi olduğunu qeyd edir. 
Məncə, ikinci versiya daha inandırıcı görsənir, lakin bura-
da başqa bir məsələ meydana çıxır. Keşəli kəndi Kürüstü 
Dəmirçihasannıda, Sınıq körpüdən Tiflisə gedən yolun 
təxminən 15 kilometrliyində yerləşir. Həmin kəndlə Dar-
vaz kəndinin arasında olan nisbətən uzaq məsafə bir qə-
dər fikirlərimi dolaşdırdı. Lakin keçmiş zamanlarda hey-
vandarlıqla məşğul olub, yayda yaylağa, qışda qışlağa 
köç edən əhalinin bir qisminin yaylaqda oturaq həyat 
sürməyə başlaması da həqiqətdir. Başkeçid kəndlərində 
özünü Keşəli əsilli sayan sakinlərin sayı indi də az deyil, 
buna misal olaraq indiki “Yırğançay” kəndinin adını bü-
tövlükdə çəkə bilərik. Eləcə də, Kalinino rayonunun “So-
yuq bulaq”, “İlməzli”, “Cücəkənd” və “Qaraisəli” (hər 
dörd kəndin əhalisi Ermənistanda yaşamış digər azərbay-
canlılar kimi 1988-ci ildə ermənilər tərəfindən deportasi-
ya olunmuşlar) əhalisinin bir hissəsinin də Keşəli tayfa-
sından olduğu bildirilir. Ola bilsin ki, Keşəli əsilli əhali 
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(bu türk tayfasının da köklü araşdırmaya ehtiyacı var) o 
dövrdə yerləşdikləri yeni yaylaq yerlərində də dədə-baba 
yurdunun adını bir qədər yaşatmışlar. Güman edirəm ki, 
“keşəli” komponentindəki “ş” səsi türk mənbələrində öz 
yerini “ç” səsinə vermişdir. Onu da deyim ki, nədənsə, 
“Keşəli” olduğunu zənn etdiyim, mənbələrdə adı çəkilən 
“Keçəli” kəndinin XIX əsrdə məhz Başkeçid ərazisində 
yerləşmiş olduğunu güman edirəm. Bütün bu dedikləri-
mə rəğmən bu toponimi əsərdə “Keşəli” olaraq saxladım. 

Əziz oxucum, beləliklə, böyük həvəslə Allah eşqinə ər-
səyə gətirdiyim “Mehralı bəy” əsərini sizin öhdənizə bu-
raxıram. “Varını verən utanmaz” deyiblər, indi də söz si-
zindir, əsər tərəfinizdən sevilərsə, özümü xoşbəxt sana-
ram. 
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Gəlir 
(Divani) 

 

Hüzurunda baş əyməyə, 
Vətən, bir oğlan gəlir! 
Ləngərindən yer yırğanır, 
Yerişdə aslan gəlir! 
İgidliyin mehrabıdı, 
Darvazlı Mehralı bəy. 
Zəmanənin bozqurduna, 
Tanrıdan fərman gəlir! 
 

Qan uddurar paşalara, 
Əyilməz sultan-xana. 
Vurğunudu azadlığın, 
Yolunda qıyar cana. 
Qoşun-qoşun yağı gəlsə, 
Bata bilməzlər ona. 
Xəyanətə, namərdliyə 
Tutmağa divan gəlir! 
 

Əməlində haqq yaşayır, 
Qəlbində səxavəti. 
Dərd salar dərdin qəlbinə, 
Dözümü, mətanəti. 
Meydan verin Elbəyiyə, 
Söyləsin hekayəti. 
Mehralı bəyin eşqinə 
Yazıbdı dastan, gəlir! 
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Tərsaya 
(Təcnis) 

 

İgid olan hər əməldə bilinər, 
Nütvəsi saf, fikirləri tər, saya. 
Aşiq ollam tərsaya, 
Göydən gəlsə tərs ayə. 
İçimdə şimşək oynar, 
Görsəm namərd, tərsa ya. 
Gəncliyindən gün doğmadı üstünə, 
Urcah oldu Mehralı bəy tərsaya. 
 

Düşmən asi, dost naxələf çıxanda, 
Gəldi səbri, təsəllisi Qəmərdən. 
Düşdü başa, Qəmər, dən, 
Aldı nuru Qəmərdən. 
Vətən dara düşəndə 
Əskik olmaz qəm ərdən. 
Mehralı bəy sıyıranda qılıncı 
Oğul gərək, leş tığını tər saya. 
 

Cəlaloğlu, al qələmi şövqilə, 
İlhamını kağız üstə sər indi. 
Aşıq deyər sər indi, 
Zər xırdalar sər indi. 
Qaynar elmi olanın 
Daim qəlbi sərindi. 
El barınar qəlbi düzün nurunda, 
Çaşı baxar tərs Günəşə, tərs Aya. 
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Mehralı 
(El havası –  “Qaraçı”) 

 
Torpağın könlünə bahar düşəndə, 
Günəş tək üfüqdən baxdı Mehralı. 
Quruyanda dodaq, təpiyəndə dil, 
Qaynar bulaq kimi axdı Mehralı. 
 
Ellər arayırdı haqqın izini, 
Nicat tapmamışdı illər uzunu, 
Buludlar alanda göyün üzünü, 
İldırıma dönüb çaxdı Mehralı. 
 
Qansız qərarlara vermədi aman, 
Haqlıya dost oldu, haqsıza yaman, 
Görəndə yurdunu tapdayıb zaman, 
Çəkib qılıncını yıxdı Mehralı. 
 
Dərdlərin içindən çəkəndə haray, 
Titrədi səsindən kaşanə, saray. 
Çəkəndə sərkərdə üstünə alay, 
Nizəni köksünə taxdı Mehralı. 
 
Onu söyləyəcək sazın hər simi, 
Elbəyi, dinləyər dünya səsimi, 
Verib vətən eşqi, millət dərsimi, 
Qəlbimdə heykəl tək şaxdı Mehralı. 
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I Boy 
 
 

Mehralı bəy axtarışda 
 
 
Borçalı elindən doğdu bir ərən 
 
Borçalı mahalı, Darvaz elində, 
Bir oğul böyüyüb bir ərən oldu. 
Vətən sevgisinə, millət eşqinə, 
Canını, qanını pay verən oldu. 
 
Heç ana bətninə düşməmişdi o, 
Zaman doğrayanda Azərbaycanı. 
Dərdlərin içindən boy verən oğul, 
Dərdlərin ölmünə verdi fərmanı. 
 
Qalsa da rusların tapdağı altda, 
Sınmırdı ər evi, igid yuvası. 
İtdikcə mülkləri, artıqca vergi, 
Qalxırdı çobanı, bəyi, ağası. 
 
Türkə xain çıxdı türkdən olanlar, 
Kim qınamırdı ki, pis vərdişləri. 
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Sərvətlər puç oldu namərd əlində, 
Duyurdu Mehralı bu gərdişləri. 
 
Düşmən Borçalıya ayaq alanda, 
Atası Məmlini sınan görmədi. 
Bir ovuc qan üçün qorxuya düşüb, 
Kişi qürurunu danan görmədi. 
 
Torpağı kəsilib, haqqı itəndə, 
Qılınca sarıldı Məmli ağa da. 
Alıb atasından Mehralı ilham, 
Dönmüşdü əbədi bir çırağa da. 
 
Özünü Uruzun yerində sandı, 
Yanında gurlayan Qazan xanıydı. 
Ölsə də kişi tək öləsiydi o, 
Damarında axan oğuz qanıydı. 
 
Öyrəndi at minib qılınc çalmağı, 
Vuruldu torpağa, vuruldu daşa. 
Çəkəndə tüfəngi gözünün üstə, 
Bircə gülləsi də çıxmazdı boşa. 
 
Çətində qoymazdı Qəmər at onu, 
Düşməni zəhmiylə silkələyərdi. 
Yeldən qanad alıb dar məqamında, 
Göyün sinəsinə həkk eləyərdi. 
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Bilirdi Mehralı el adətini, 
Yıxılana gülməz Qarapapaqlar. 
Dağ kimi mətindir, polad kimi bərk, 
Qırılar, əyilməz Qarapapaqlar. 
 
Uludur tarixi bu kökün, soyun, 
Müqəddəs ruhu var torpağın, suyun. 
Düşmənə hər zaman əydirər boyun, 
Heç zaman yenilməz Qarapapaqlar. 
 
Namusun rəmziydi dörd əlaməti, 
Arvadı, silahı, papağı, atı. 
Durudur vicdanı, təmizdir adı, 
Xəyanəti bilməz Qarapapaqlar. 
 
Aləmə göstərər səxavətini, 
Dostlara ömürlük sədaqətini, 
İlahi eşqini, məhəbbətini, 
Ürəyindən silməz Qarapapaqlar. 
 
Beşikdə məhəbbət yırğalayandı, 
Bölüb qulaqlara sırğalayandı. 
Buz qəlbdə ocağı gur qalayandı, 
Nankordan köz almaz Qarapapaqlar. 
 
Bu ruhda, amalda boy atırdı o, 
Sevgiydi canında yükü damarın. 
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Durub keşiyində ləyaqətinin, 
Bürcünə çevrildi namusun, arın. 
 
Bir gün Məmli kişi üz-üzə gəlib, 
Göstərdi düşmənə yenə cəngini. 
Nişan alanınsa onu Mehralı, 
Alnına çaxmışdı ov tüfəngini. 
 
“Gülüstan” atəşi, “Türkmənçay” odu, 
Yaşatdı Məmliyə sonsuz dəhşəti. 
Ləlvər dağı boyda qüruru vardı, 
Qəbul edəmməzdi bu əsarəti. 
 
Bəlkə də yüz dəfə döş-döşə gəldi, 
Atlı kazaklarla dərədə, düzdə. 
Çoxları düşündü, – nə faydası var, 
Savaş meydanında özünü üz də. 
 
Bu zülmün əlindən köçənlər oldu, 
Qaradağ, Urmiya, Sulduz boyunca, 
Qarapapaqlara açıb qolların, 
Qars, Ərdahan, Sivas qucdu doyunca. 
 
Ümidlər sönmədi gözlərdə, ancaq, 
Bitdi haqqa bağlı bir güman kimi. 
Atıldı meydana yenilməz bir ər, 
Güntəkin, Atilla, Alp-Arslan kimi... 
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Mehralı bəyin atasını itirməsi 
(Mənbələrə görə, Məmli ağa 1862-ci ildə 
 rus kazakları tərəfindən qətlə yetirilmişdir) 
 
Kədərə köklənmiş günlər içində 
Varmışdı Mehralı on yeddi yaşa. 
Üz qaralığını boynuna alıb, 
Dövran müsibətlər açırdı başa. 
 
Tökülüb gəlmişdi kazaklar yenə, 
Kəsildi bir səhər evin hər yanı. 
Sonacan daşındı Məmli ağanın, 
Xırmandan buğdası, anbardan dəni. 
 
Çıxdı Məmli ağa haya, haraya, 
Tüfəngi qaldırdı gözünün üstə. 
Qırdı amanını düşmən gülləsi, 
Çökdürdü bir anda dizinin üstə. 
 
Mehralı tüfəngə yönəldi birdən, 
Kəsdi qabağını Hüsniyyə ana. 
Güllü kəlağayı açıb başından, 
Atıb ayağına, yalvardı ona... 
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Keçilməz, aşılmaz səddir kəlağay, 
Namus əlaməti, ar nişanıdır. 
Ümidə, inama, anda xəyanət, 
Tanrı qarşısında xar nişanıdır. 
 
...Dayandı Mehralı yerində naçar, 
İçində göz yaşı boğurdu onu. 
Bax elə burdaca ana təbiət, 
Həyata yenidən doğurdu onu. 
 
Nifrət göyərmişdi qəlbində indi, 
Kin yuva salmışdı düşüncəsində. 
Övladı qeyb olmuş ana qurd kimi, 
Ulartı duyuldu daha səsində. 
 
Dəyişdi həyatı bir an içində, 
İtirdi atanın məhəbbətini. 
Daha görünmürdü söykəndiyi dağ, 
Özüylə apardı səadətini. 
 
Başqaldıranları sındırmaq üçün, 
Fənd əsirgəməyib zaman qəddara. 
Bilmirdi göylərdən cəza gələcək, 
Gömməklə Məmlini Xaçlı məzara. 
 
Kafirlər dərd qoydu dərdin üstünə, 
Heç kəs gözləmirdi belə vəhşəti. 
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Mehralı görəndə bu haqsızlığı, 
Qəlbində boy atdı sonsuz nifrəti. 
 
Qisas ürəyini üzürdü onun, 
Bu, haqqın, hüququn intiqamıydı. 
Ədalət yolunda yüz-yüz şəhidin, 
Qanını almağın bir məqamıydı. 
 
Dönmüşdü qəfəsdə çırpınan quşa, 
Kəsildi gözündən gecələr yuxu. 
Heç kimə güvənmir daha dünyada, 
Aslan ürəyiydi bir varı-yoxu. 
 
Onu dərd içində boğulan görüb, 
Gah ana danladı, gah qardaş-bacı. 
Domuşub əl üzdə, dirsək dizində, 
Axıtdı yaşını o, acı-acı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

MEHRALI BƏY 



Elbəyi Cəlaloğlu 

28 
 

 
 
 

Mehralı bəyin atasını xaçlı 
məzarlıqdan çıxarması 

 
Bir gecə ulduzlar təntənə qurub, 
Gözəllərtək Aya eyləyəndə naz, 
Gözlərini mürgü qapadı onun, 
Yuxuda atayla danışdı bir az. 
 
Ata qınayırdı ərgən oğlunu: 
– Qəbul edirsənmi sən belə dərdi? 
Atan kafirlərlə yatır məzarda, 
Yoxsa, düşünürsən bu, bir hünərdi?! 
 
Oyandı Mehralı sərsəm,  
O gecə 
Gözündə bir az da qaraldı onun. 
Səbri qalmamışdı daha durmağa, 
Ürəyi sıxıldı, daraldı onun. 
 
Başını qaldırıb göylərə baxdı, 
Gördü ulduzların nəzərindədi, 
Ay da baş endirib üfüqə doğru, 
O da öz sevgisi azarındadı. 
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Qazmağı götürüb qopdu yerindən, 
Çatdı fırtına tək qəbristanlığa. 
Məzarın köksündən alıb atanı, 
Çiyninə götürüb, durdu ayağa. 
 
Keşikçi kazaklar aldı üstünü, 
Onu hədələyib, tutdular lağa. 
Mehralı yavaşca yana çəkildi, 
Endirib atasın qoydu otluğa. 
 
Ürəyində təmkin, qəlbində nifrət, 
İki keşikçiylə üz-üzə durdu, 
İçini göynətdi bu yaramazlıq, 
Birdən, sanki qanı başına vurdu. 
 
Ağıla sığmayan bir an içində, 
Sıyırdı belindən qoşa xəncəri. 
Kafirlər silaha macal tapmamış, 
Çaxdı ildırım tək döşə xəncəri. 
 
Cənazəni alıb düzəldi yola, 
Ata xilas oldu bu yad məzardan. 
Yenidən həyata qaytarmış kimi, 
Mehralı ayrıldı dərddən-azardan. 
 
Cənnət bağı qədər möhtəşəmiydi, 
Doğmalar yanında qazdığı məzar. 

 

29 

MEHRALI BƏY 



Elbəyi Cəlaloğlu 

30 
 

Çağırıb axundu “Yasin” oxutdu, 
Çəkildi gözündən həsrət, intizar. 
 
Şəriət yoluyla, el adətiylə 
Dəfn edib atanı, durdu ayağa, 
Qəlbində bir qürur oyandı onun, 
Təbəssüm qonmuşdu üzə, dodağa. 
 
Dərdin də betəri olurmuş demə, 
Dərdin özünün də bir dərdi varmış. 
Ürəkdə sevgini alışdırmağa, 
Onun öz qaydası, öz şərti varmış. 
 
Ətrafı sükutda görüb Mehralı, 
Məzarı bir az da saldı sahmana. 
Ağartı düşdükcə göyün üzünə, 
Dan yeri təravət verirdi ona. 
 
Quşdan qanad alıb yetişdi evə, 
Ananı bu işdən eylədi halı. 
Qəm dəfinəsində bu gecə igid 
Qaladı ocağı, çatdı tonqalı. 
 
Hüsniyyə ananın dağ ürəyindən 
Əridi bir qədər buzu, ağladı. 
Şamın işığında Məmli kişinin, 
Oğlu doluxsundu, qızı ağladı. 
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Çəkib ətəyini sancdı belinə, 
Bir qab halva çaldı evin qadını. 
Halva qoxusunu inanca görə, 
Duyub rahatlanır ölünün canı. 
 
Elə bil Gün doğdu bu gün üstünə, 
Yasdanmı çıxmışdı Hüsniyyə ana? 
Qəlbi dağa döndü, qürurla baxdı, 
Oğul fitrətində bu cərəyana. 
 
İndi bir sorun var, yeni bir sorun, 
Səhər Mehralını arayacaqlar. 
Bəlkə də məhşərin odundan ötə, 
Çatılıb amansız, qansız ocaqlar. 
 
Belə düşüncədə vurnuxaraq o, 
Çıxıb getmək üçün rüsxət istədi. 
– Nigaran olmayın məndən, anacan, 
Hərdən ziyarətə gələcəm, – dedi. 
 
Durub vidalaşdı doğmalarıyla, 
Bir-bir sinəsinə sıxdı onları. 
Bərkidib Qəmərin yəhərbəndini, 
Çapdı ər oylağı dağlara sarı. 
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Bir ümid boylanar 
dərdin içindən 

 
Ehtiyac duyduqca sığınacağa, 
O, Əhməd ağanı saldı yadına. 

Atası Məmliylə bir-birlərinin, 
Çətin günlərində çatıb dadına. 
 
Mehralı döndərib atın başını, 
Birbaşa Keşəli kəndinə sürdü. 
Qapının səbirsiz tıqqıltısından 
Qarşıda Mehriban bibini gördü. 
 
– Axşamınız xeyir, Mehriban bibi! 
– Xoş gəldin, ay oğul, çaşdırdın məni! 
Süfrə üstə gəldin içəri buyur, 
Yəqin çox istəyər qaynanan səni! 
 
Demə xəbərsizdir olub keçəndən, 
Nə Əhməd eşidib, nə də Mehriban. 
Onlara çatsaydı bu səs, bu soraq, 
Qərar tutmazdılar evdə bircə an. 
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Gecə yarıyacan, şam işığında 
Danışdı Mehralı son olayları. 
Özü də bilmirdi Əhmədin, necə 
Bürüdü qəlbini qəm alayları? 
 
Həyat qayğılarla dolu olsa da, 
Kədəri qəlbində boğmaq şərəfdir. 
İnsan neyləsin ki, mərdlər dünyada, 
Qəmin oxlarına daim hədəfdir. 
 
Bir ümid boylanar dərdin içindən, 
Ümidsiz ürəkdə arzular yanar. 
Sevinc yolundakı sərt sınaqları 
Nə naşı anlayar, nə namərd qanar. 
 
Bu uzun gecənin qara kölgəsi 
Mürgülər doldurdu yorğun gözlərə. 
Yatmış beyinlərə nə dərd, nə sevinc, 
Beləcə sakitlik çökdü üzlərə. 
 
Səhər açılanda baxdı Mehralı, 
Günəşin al-əlvan şəfəqlərinə, 
Təptəzə misralar yazırdı göylər 
Ana təbiətin vərəqlərinə. 
 
Yenə fikirlərlə durub yerindən, 
Evin dörd yanını gəzib dolaşdı. 
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Birdən nəzərləri qonşu eyvanda 
Telini darayan qıza sataşdı. 
 
Baxışlar toqquşub, üzlər güləndə, 
Sinəsi dərya tək ləpə döyürdü. 
Darağı əlindən sürüşən gözəl, 
Yörəsinə baxıb, evə yüyürdü. 
 
Mehralı Baharı tanıdı birdən, 
Beş-altı il qabaq görmüşdü onu. 
Şıltaq uşaq idi o vaxtlar bu qız, 
Oynardı, əynində güllü bir donu. 
 
Bir dəfə dalaşan görmüşdü onu, 
Oğlan uşağıyla qışın qarında. 
Mehralı yüyürüb aralamışdı. 
Oğlanı yıxaraq döyən yerində. 
 
İndi boy atıbdı qızılgül kimi, 
Arı bal çəkəsi çiçəklərindən. 
Qızlar bulağından doyunca içib, 
Şəfəqlər yayılır ləçəklərindən. 
 
İntizar düşmüşdü hər iki qəlbə, 
Ürək döyündükcə sağ göz səyridi. 
Üz-üzə dayanan iki pəncərə, 
Sanki bir-birinə tərəf yeridi. 
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Dodaq pıçıldadı, qulaq duymadı, 
Göz işarə vurdu, qaş naz eylədi, 
Bezib qarlı qışın şıltaqlığından, 
Bu gün ulu Tanrı bir yaz eylədi. 
 
Xəlvəti çəpərə yaxınlaşdılar, 
Gözlərin ovsunu sardı onları. 
Bir-birinə doğru uzandı əllər, 
Əritdi məhəbbət, sevgi hasarı. 
 
Qəlbi təmizlərə qismətdi yalnız, 
Tanrı məqamları, eşq görüşləri. 
Sevgi birləşdirir bizim həyatda, 
Haqqın qılıncıyla bölünmüşləri. 
 
Qoca kainatın, ulduzlu göyün, 
Həyatın cövhəri sevgidir ancaq. 
Sevgi təbiətdir, sevgi dünyadır, 
Sevgidən alışır hər od, hər ocaq. 
 
Qarlı sıra dağlar, sərt qayalar da, 
Orman da gücünü sevgidən alır. 
Göylərə qol açmış gen dərələr də, 
Sevgidən yaranıb bərqərar olur. 
 
Qoluna güc gəldi, dizinə taqət, 
Nigar ehtişamlı görcək Baharı. 
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Koroğlu qüdrətli, igid Mehralı, 
Qurd kimi gedəcək nicata sarı. 
 
Əhməd də tutmuşdu sevdadan xəbər, 
Mənalar gözündə şübhəsiz, şəksiz. 
Ona “əmi” deyən ərlə aradan, 
Götürməz pərdəni belə gərəksiz. 
 
Mehralı özündə cəsarət tapıb, 
Mehriban bibiyə dedi sirrini. 
– Mən çıxıb gedincə əmim bilməsin, – 
Deyib, xəcalətdən sildi tərini. 
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Mehralı bəyin ilk dəfə mühasirəyə 
düşməsi 

 
Baharın eşqiylə, məhəbbətiylə 
Bir-neçə gün burda qaldı Mehralı. 
Birdən xəbər gəldi, – satıblar səni, 
Qoşunla yetirib rus generalı. 
 
Çağırıb Əhmədə söylədi, tezcə 
Qapının ağzına çəksin atını. 
İndi sıçrayaraq atın belinə, 
Xilas edəcəkdi öz həyatını... 
 
...İki gözətçinin ölüm xəbəri 
Yayıldı Mehralı çıxan səhəri. 
Udub hulqumunu qazılmış məzar, 
Eyləmişdi sirri el-obaya car. 
 
Gəzdilər evləri, alaçıqları, 
Əzdilər günahsız, saf uşaqları. 
Meşənin şiri də, çaqqalı da var, 
İndi Keşəlidə qurulmuşdu dar. 
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General çox zülm etmişdi xalqa, 
Təki söyləsinlər onun yerini. 
Bir qoca dözməyib işgəncələrə, 
Göstərmişdi evin daş çəpərini. 
 
Əsgərlə hörüldü evin dörd yanı, 
Düzüldü süngülər, oxlar hər qata. 
Qapıda Mehralı iki əsgəri 
Vurub qılıncıyla, sıçradı ata. 
 
Qarnının altına çəkildi atın, 
Qəmər tufan kimi qopdu yerindən. 
Boş görüb yəhəri duyan olmadı, 
Xeyli uzaqlaşdı günün şərindən. 
 
Qəmər uçmağında, amma Mehralı, 
Atının sırtında ayağa durdu. 
Qarşısına çıxan iki əsgərin, 
Gülləni dal-dala alnına vurdu. 
 
Düşmən mat qalmışdı bu məharətə, 
İlahi qüvvəmi saxlayır onu? 
Təkcə dastanlardan eşitmişdilər, 
Şimşək tək şığıyan göylər oğlunu. 
 
Bezmişdi insanlar işgəncələrdən, 
Artırdı qaçağın günbəgün sayı. 
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Hər biri igiddi, hər biri cəsur, 
Amma Mehralının yoxuydu tayı. 
 
Axısqa, Qarabağ, Gəncə boyunca, 
Hamı Mehralıdan danışır, deyir. 
Atilla timsallı bu qəhrəmanı, 
Hərə bircə yolla görmək istəyir. 
 
Sədası ellərə yayıldı onun, 
Çatmışdı şöhrəti Qarsa, Sulduza. 
Göylər də başına dolanır onun, 
Dönmüşdü Mehralı aya, ulduza. 
 
Gözləyib dağlarda gecə yarısı, 
Ananı görməyə gəldi Darvaza. 
Fürsət bulan kimi söz arasında, 
İgid eyham vurdu sevdiyi qıza. 
 
Təbəssüm alışdı dodaqlarında, 
Şad oldu xəbərdən Hüsniyyə ana. 
Arzusu, inamı, ümidi onun 
Bağlıydı bilmərrə bu qəhrəmana. 
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Elin sevgisindən ilhama gəldi 
 
Obaşdan dağlara çapdı atını, 
Gəzdi çadır-çadır ağ binələri. 
Elin sevgisindən ilhama gəldi, 
Keçirdi xəyaldan qəlbi nələri. 
 
Bir tütək səsini dinləmək üçün, 
Sürdü çobanların yanına atı. 
Yeni bir təravət verdi ruhuna, 
Dağlara səs salan “Çobanbayatı”. 
 
Qonaq olan çobanlara neçə gün, 
Almazdımı ilhamını yaylaqdan?! 
Daddı bu dağların tər sinəsində 
Qovurmadan, süddən, baldan, qaymaqdan. 
 
Gördü qatarında azalıb güllə, 
Endi Ormeşənə bircə nəfəsə, 
Dayısı Hüseynin evinə gəldi, 
Ehtiyac duyurdu bir müdrik kəsə. 
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Ağsaqqal sözünün öz qüdrəti var, 
Dünyaca bilgisi olsa da gəncin. 
Mehralı dinləyib nəsihətləri, 
Dirsəklənib aldı bir azca dincin. 
 
Hüseyn yenə də söz açdı, – oğul, 
Sənə görə məni çox incidirlər, 
“Yerini bilmirəm” söyləyəndə də, 
Söyür, hədələyir, təhqir edirlər. 
 
Burda çox qalmağı xatalı bildi, 
Ağlına gələnlər, gəldi başına. 
Kəndi çıxhaçıxda rast gəldi igid, 
Başında əsgərlər rus çavuşuna. 
 
Tüfəngin səsindən diksindi quşlar, 
Ətrafa yayıldı xəbər bir anda. 
Çatan tək Hüseyn gördü leşləri, 
Yan-yana düzmüşdü igid meydanda. 
 
Dedi, – dayanmağın vaxtı döy, oğul, 
Yoxsa, tərlanını salarlar tora. 
Soraq çatan kimi durub Melikov, 
Səni arayacaq qarabaqara. 
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Xəbər gedib çatdı qubernatora, 
– Qoymayın, – söylədi, – kəndləri gözdən. 
Mehralını ələ verməmək üçün, 
Hüseyn də qaçaq düşdü bu üzdən. 
 
Mehralı dağlara güvəndi yenə, 
Gah şehdə islandı, gah da yağışda. 
Hərdən qopardırdı atın nalını, 
Qənim kəsilmişdi çınqıl da, daş da. 
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Hər ocaq başında öz yeri vardı 
 
Fəsillər dolanır, aylar ötürdü, 
Keçirdi günləri sal qayalarda. 
Nə əli yetişir, nə ünü çatır, 
Hicranla baş-başa qalmışdı yar da. 
 
Təsəlli versə də özünə bir gün, 
Söndürə bilmədi qəlbin odunu. 
Xəlvətcə yararaq qaranlıqları, 
Əvvəlcə Darvaza sürdü atını. 
 
Qardaşla, bacıyla görüşdü bir-bir, 
Qolunu ananın boynuna atdı. 
Çəkib qızdırılmış ev xörəyini, 
Ana əllərinin duzunu daddı. 
 
Bir qayda qoymuşdu Hüsniyyə ana, 
Ona hər xörəkdən pay ayrılacaq. 
Xörəyi qabında buza dönürdü, 
Mehralı gəlmirdi, gəlmirdi, ancaq. 
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İndi sevinc yaşı axıb ananın, 
Sevdi kirpiyini, yudu yanağın. 
İmkanı olsaydı heç düşünmədən, 
Toyunu edərdi “qəfil qonağın”. 
 
Ananı fikirdən ayırdı birdən, 
Oğlunun inadlı müraciəti: 
– Köçə hazırlaşın, mən gələnədək, 
Sizi incitməmiş murdar xisləti! 
 
Durub vidalaşıb çıxdı Mehralı, 
Üz qoydu Keşəli kəndinə doğru. 
Orda bir məhəbbət şölələnirdi, 
Göynəyir ürəyi, sancırdı bağrı. 
 
Sevir Mehralını hər uşaq, böyük, 
Hər ocaq başında öz yeri vardı. 
Bu dəfə gəldiyi ocağa, evə, 
Onu sürükləyən bir intizardı. 
 
Eşidincə atın ayaq səsini, 
Evə bir səs düşdü: “Mehralı gəldi”. 
Amma, nə bilsinlər bu cəsur oğlan, 
Başı alovlanıb, havalı gəldi. 
 
Bahar tellərinə çəkdi əlini, 
O, tələm-tələsik çıxdı eyvana, 
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Nəfəsi təngidi həyəcanından, 
Dönmüşdü yanağı qırmızı qana. 
 
Anaxanım ana duruxdu bu dəm, 
Qaçmadı gözündən qız təşvişləri. 
Məhəl qoymasa da bu səhnəciyə, 
Sıxdı dodağını onun dişləri. 
 
İgidin qəribə üz ifadəsi 
Ananın fikrində cığırlar açdı. 
Əri ona tərəf çevrilən zaman, 
Hürküb şübhələri dağıldı, qaçdı. 
 
Evin sakinləri hərə bir yandan, 
Tutdu Mehralını sorğu-suala. 
Onun canındakı sevgi atəşi, 
Sanki od vuracaq bütün mahala. 
 
Qarışıb igidin fikri, xəyalı, 
Bürümüşdü onu qəribə hallar. 
Bəzən deyiləni eşitmirdi heç, 
Hərdənbir cavabsız qalır suallar. 
 
Gözaltı izləyir Bahar səhnəni, 
Gah atanı süzür, gah da ananı. 
Hərdən Mehralıya dikilir gözü, 
Unudur ətrafı, bütün hər yanı. 
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Gözlər bir-birinin udub fikrini, 
Yenidən sualla parıldayırdı. 
Zamanın vəfasız dəqiqələri, 
Onları bir daha cismən ayırdı. 
 
Mehralı yenidən çıxdı dağlara, 
Dağlar keşiyində duracaq onun, 
Axtarış o qədər güclənmişdi ki, 
Düşündü haraya salacaq yönün? 
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Bu nə ilk köçüydü, 
nə son köçüydü 

 
İranda Makuya saldı yönünü, 
Qohum-əqrabası yaşayan yerə. 
Ulu Borçalının məhəbbətini, 
Yayan oylaqlara, daşıyan yerə. 
 
...Qüzeydən gələndə qara buludlar, 
Arzunu ürəkdə puç eyləmişdi. 
Boyun əyməyənlər rus qılıncına, 
Çıxıb Borçalıdan köç eyləmişdi. 
 
Karvanlar düzəldi arabalardan, 
Qarsa, Ərdahana, Sivasa doğru. 
Körpə ümidlərin baxırdı gözü, 
Urmiyaya tərəf, Sulduza doğru. 
 
Türkün taleyinə yazılıb köçlər, 
Bu, nə ilk köçüydü, nə son köçüydü. 
Qardaş damarından qardaş qəlbinə, 
Bu, sevgi axını, bu, qan köçüydü... 
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Coşub Mehralının bu gəlişindən, 
Çiçəyə büründü silsilə dağlar. 
Sevgi qarşıladı onu Makuda, 
Ziyarətə gəldi qarapapaqlar. 
 
İkinci “Borçalı” yaranıb burda, 
Kəndlər də adını dəyişməmişdi. 
Ərləşib oğullar, yetişib qızlar, 
Quzular dadını dəyişməmişdi. 
 
Amma Borçalının hey qarış-qarış, 
İncidildi oğlu, əzildi qızı. 
Arandı nə daxma, nə tövlə qaldı, 
Yoxdu Mehralının bir izi-tozu. 
 
Tiflisi titrətdi təşviş, vahimə, 
Yığdı məmurları Loris Melikov. 
Aciz görünürdü bir türk əlindən 
Çaşıbdı bu boyda imperiya bütöv. 
 
Hirsindən çeynədi dodaqlarını, 
Melikov əmrini verdi qısaca: 
– Ya o əjdahanı tutub gətirin, 
Ya da boynunuzu sürtün qılınca! 
 
Ciddi axtarışlar başladı yenə, 
Evdə döşəyəcən töküşdürdülər. 
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İgidin yerini bilənə qədər, 
Amansız, zülmkar tədbir gördülər. 
 
Ultimatum getdi İran şahına: 
“Mehralı haqqında tədbir görülsün!” 
Şah sərəncam verdi komandanlara: 
“Tutulub ruslara təhvil verilsin!” 
 
Doldular əsgərlər kəndlərə ev-ev, 
Burda da arandı qarapapaqlar, 
Tüfəngin lüləsi kotana döndü, 
Şumlandı, əkildi bütün otaqlar. 
 
Dövrəyə alındı sonda bir kümə, 
Bir divin ovuna çıxıb bir qoşun. 
Yerə döyəcləyib ayaqlarını, 
Qəmər də bağrını yarırdı daşın. 
 
Mehralı bilirdi, çox da düşünüb, 
Yandırmaq olmazdı papağı günə. 
Dırmanıb belinə damın gizlicə, 
Tullandı qəfil bir atlı üstünə. 
 
Vurub salan kimi onu yəhərdən, 
Dayandı düz atın qarnının altda, 
Sıçrayıb yerindən qurd görmüş kimi, 
Havalı-havalı qaçırdı at da. 
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Çatıb meşəliyə, itirdi izi, 
Kənd uzaqda qaldı qaralı-ağlı. 
Amma itirmədi sədaqətini, 
Qalmışdı Qəməri tövlədə bağlı. 
 
Atı hörükləyib, sildi tərini, 
Uzanıb göylərə saldı bir nəzər. 
Əlini çataraq başının altda, 
Fikri uzaqlara getdi bir qədər... 
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Qəmər at 

 
Allahverdi baba düşdü yadına, 
Sevib əzizlərdi onu hər dəfə. 
Alıb aparardı özüylə hərdən, 
Şindi dağlarına çıxanda ova. 
 
Yapışardı yəhərindən köhlənin, 
Ovçu Əhməd qayasına çıxardı. 
Bu zirvədə Mehralının qəlbinə 
Ulu göydən sevgi seli axardı. 
 
Qaya üstdən seyr edərdi elləri, 
Fərəhindən qanad açar quş kimi. 
Pərvazlanıb bu dağların sehrində, 
Mətinləşdi qaya kimi, daş kimi. 
 
Dolaşardı obaları aramla, 
Sədaqətli bir Qarabağ atında. 
Bu dağların hər enişi, hər yalı, 
Hər bulağı həkk olunub yadında. 
 
Ərəb madyanı da vardı babanın, 
Döllük saxlayardı onu tövlədə. 
Düşsə də elçilər satın almağa, 
Dəyişmədi onu vara-dövlətə. 
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Bir gün madyan səkil bir dayça verdi, 
Sanki ayaqları təptəzə qardı. 
Burnundan gözünün üstə uzanan, 
Aypara şəklində qaşqası vardı. 
 
Baxıb ayparaya söylədi baba: 
– Bu day madyanımın ilkin dayıdır. 
Onu “Qəmər”deyə çağırarsınız, 
Bu da Mehralının baba payıdır. 
 
Baba madyanına vurduqca qaşov, 
Oxşardı Mehralı öz Qəmərini. 
Onu igidlərə bənzətmək üçün, 
Bağlardı belinə boz kəmərini. 
 
Beləcə bir yerdə böyümüşdülər, 
Mehralı ər kimi, day kəhər kimi. 
Bircə gün görməsə dostunu Qəmər, 
Yıxırdı axuru dəli nər kimi... 
 
Birdən yuxulardan oyanmış təki, 
Mehralı sıçrayıb, durdu yerindən. 
Axşamı gözlədi səbrini basıb, 
Yanğılı bir ah da çəkdi dərindən. 
 
Canından sel kimi isti tər axdı, 
Ah-vay şölələndi onun dilində. 
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Deyindi, dalaşdı özü-özüylə, 
Qalmışdı Qəməri düşmən əlində. 
 
Atı yorğa sürüb çıxdı meşədən, 
O, kəndə yetişdi qaş qaralanda. 
Boş görüb tövləni, duruxdu bir az, 
Ağrı hiss elədi elə bil canda. 
 
Dərvişlibas olub durdu yerindən, 
İlxısına doğru yollandı bəyin. 
Yerə-göyə sığmır gördü Qəməri, 
Heç kəsin əlinə vermir ətəyin. 
 
Gahdan şahə qalxır, gah qəfil təpir, 
Yaxın düşə bilmir heç bir kəs ona. 
Bu dəm yaxınlaşıb bu “Dərviş baba”, 
Buraxın, – söylədi, – bu atı mənə. 
 
Əvvəlcə xoş sözlər söylədi “Dərviş”, 
Atın ünvanına, atın adına. 
Qəmər duyan kimi onun səsini, 
Sanki su tökdülər yanan oduna. 
 
“Dərviş” yaxınlaşıb oxşadı onu, 
– Mənim Ayım, – dedi, – Qəmərim, – dedi. 
Basıb üzəngini, durdu yəhərdə, 
– A mənim köhlənim, kəhərim, – dedi. 
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At ildırım kimi çıxdı ilxıdan, 
Zülmət qaranlıqlar ona yar oldu. 
Nə ağa kəsdirdi, nə bəy anladı, 
Dünya başlarına tamam dar oldu. 
 
Yolları ölçdülər bir gecə, bir gün, 
Bu çınqıl sənindir, bu qaya mənim. 
Sərhəd tanımırlar “türkəm” deyənlər, 
Mehralıkimilər düşmənə qənim. 
 
Keçdi İrəvandan, keçdi Gümrüdən, 
Ucaltdı qayalar doğma səsini. 
Ondan əsirgəməz güllər içində, 
Ellərin sevgisi öz nəşəsini. 
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Tanrı bu dağları sənə yazıbdı 
 
Yetişdi Darvaza şər qarışanda, 
Evin qarşısında endi atından. 
Lampa işığında sevgi daraşdı, 
Üstünə daxmanın neçə qatından. 
. 
Yığışdı bir anda başına onun, 
Gəldi görüşünə bacı-qardaşı. 
Hisslər hökm edəndə ana qəlbinə, 
Yanaqda iz açdı gözünün yaşı. 
 
Vaxtı sərf etməyib dedi Mehralı: 
– Yığışın, köç vaxtı çatıbdır, axı! 
 Elə həmin gecə yola düşdülər, 
Kəndə bihuşdarı verəndə yuxu. 
 
Dalınca araba cırıldadıqca, 
Qəmər yarıb keçdi qaranlıqları. 
Ananın gözləri arxada qalıb, 
Unuda bilmirdi “viranlıq”ları. 
 
Öpüb əllərindən Mehralı onun, 
– Ana, bir dərk eylə həyatı, – dedi. 
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Bükərək boynunu çiyninin üstə, 
Ana yana-yana bayatı dedi: 
 
Könlümə düşdü yara, 
Parçalandım qollara. 
Günahımız nəydi ki, 
Dağılmışıq yollara. 
 
Qəmərim, çat savaba, 
Yordu səni araba. 
Kim qoydu, ay ocağım, 
Səni viran, xaraba? 
 
Görsən qalamı, Qəmər, 
Yetir salamı, Qəmər! 
Allaha and verirəm 
Qoru balamı, Qəmər! 
 
Gedib Ağbabada daxma qurdular, 
Bir qədər yad gözdən, nəzərdən uzaq. 
Sərinlik düşürdü ürəklərinə, 
Əsdikcə ətrafda sərin meh, sazaq. 
 
Təşvişlər içində bir səhər erkən, 
Yalvardı anası, – oğlum, durma, get! 
Tanrı bu dağları sənə yazıbdı, 
Bəlalı başıma oyun qurma, get! 
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– Yaxşı, əziz anam, çox qəm eyləmə, 
Quş olub qonacam hər budağına. 
– Bilmirəm, ay oğul nədən belədir, 
Gün doğmadı sənin heç qundağına? 
 
Ananın dizinə qoyub başını, 
Körpə uşaq kimi xumarlandı o. 
Bir azdan əlini öpərək onun, 
Minib Qəmərini buxarlandı o. 
 
Yolunu bir daha saldı Darvaza, 
Ziyarət eylədi ata qəbrini. 
Yerdə qalmayacaq bu qan, – söyləyib, 
Təmkinlə dayanıb, basdı səbrini. 
 
Tərpənib yerindən getmək istədi, 
Aldı qulaqları vay-şivən səsi. 
Yenə də iziylə incidilirdi, 
Eldə hər görünən Allah bəndəsi. 
 
Vulkanlar püskürdü sanki içindən, 
At bircə andaca şahə qalxdı. 
Kəndin allancına yetişən kimi, 
Gülləni çavuşun alnına çaxdı. 
 
Pozuldu pərəni bu qasırğadan, 
Dağıldı əsgərlər o baş, bu başa. 
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Onun ilhamından oyandı kənd də, 
Cumub azğınları tutdular daşa. 
 
Cürət eləmirdi heç bir komandan, 
Durub Mehralıyla girəydi cəngə. 
Gündəlik aldığı məlumatlardan 
Çar Aleksandr da gəlmişdi təngə. 
 
Yenə “Allah” deyib qopdu yerindən, 
Mənası yoxuydu burda qalmağın. 
Bilirdi Tiflisə çatsa xəbəri, 
Qoşun yeriyəcək hey axın-axın. 
 
Çapdı Qəmərini dağlara doğru, 
Başkeçid elləri arxada qaldı. 
Boz dağlar Günəşi qucaqlayanda 
O Qarsı haxladı, Çıldıra daldı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 

MEHRALI BƏY 



Elbəyi Cəlaloğlu 

60 
 

 
 
 

Çıldırda Şenliyə çatdı xəbəri 
 
Çıxdı pişvazına qarapapaqlar, 
Çıldırda Şenliyə çatdı xəbəri. 
Sanki bu yerlərə nur ələyirdi, 
Sonsuz kainatın gözəl ülkəri. 
 
Taybatay açıldı ona qapılar, 
Doğmalıq duydular xoş nəfəsindən. 
Bir gün də Şenliyə olmuşdu qonaq, 
Qəlbi dağa döndü sazın səsindən. 
 
Sorurdu hər biri o taydan soraq, 
Biri qohumunu, biri dostunu. 
İnsan yaşam sevər, zaman tərəqqi, 
Təbiət dördnala çapar atını. 
 
Bildiər – Mehralı axtarışdadı, 
Ruslar qoymayıbdı bir dəlmə-deşik. 
Ona Suharada bir otaq verib, 
– Qurbandı, – dedilər, – sənə ev-eşik. 
 
Yoxlandı birbəbir Mehralı deyə, 
Qoca Borçalıda hər kənd, hər oba. 
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Anası ölməyib hələ çuğulun, 
Osmanlı almışdı ruslardan nota. 
 
İndi də aranır Qars aram-aram, 
Dəyə-dəyə Çıldır, el-el Ərdəhan. 
Əzablar içində keçdi günləri, 
Heç kəs “tanımırmış” belə bir insan. 
 
Yayıldı sədaqət iniltiləri, 
Kötəklər altında, fələqqələrdə. 
İşgəncə görməyən, əzab almayan, 
Nə kəndlərdə qaldı, nə də şəhərdə. 
 
Ürəyi dözmədi bu işgəncəyə, 
Çıxıb nərə çəkdi, – yoxdumu aman? 
Xalqı incitməyin, sizinlə deyil, 
Hesabı ruslarla çəkəcəyəm mən. 
 
– Yoxmu Osmanlının qeyri düşməni? 
Öz xalqına qarşı vuruşur demək. 
Bilsəydiz nə qədər cansıxıcıdır, 
Sizi ruslar qədər amansız görmək. 
 
Çəkib qılıncını şığıyan zaman, 
Bir neçə zabiti boyadı qana. 
Nə süngü haxladı, nə güllə onu, 
Səyirtdi Qəməri o yan, bu yana. 
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Türk zabitlərini heyrətə saldı, 
Qopan qığılcımlar atın nalından. 
 
Kamandan sıyrılan ox kimi süzdü, 
Yapışıb Mehralı onun yalından. 
 
“Atəşi dayandır” əmrini verdi, 
Heyrət bürümüşdü bu dəm zabiti: 
– Ruhu da bizimdir, qanı da bizim, 
Heç öldürəllərmi belə igidi?! 
 
Ürəyi dinləməz, könlü səsləməz, 
Ən böyük diktator zaman özüymüş. 
Adil hökmdarı dizə çökdürən, 
Zamanın əcaib, mənfur üzüymüş. 
 
Beləcə yayıldı diyarbadiyar, 
Bütün Osmanlıya igidin adı. 
Şöhrəti sığmırdı çərçivələrə, 
Sanki əfsanədi, sanki röyadı. 
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Xoş günlər yaşadı dostlar içində 
 
İgid Axısqaya saldı yönünü, 
Düşməni çaşdırıb, dostu aradı. 
Görüşə tələsdi vaxt itirmədən, 
Eşidən Mehralı bu gün burdadı. 
 
Məclis düzənlədi gələnlər gecə, 
Yığışdı məclisə neçə bəy, ağa. 
Söhbətin səngiyib, seyrələn vaxtı 
Çıxartdı sazını gənc aşıq Şivğa. 
 
Mehralı soruşdu aşıq Şivğadan: 
– Ləhcəni tutmadı nədənsə zənnim? 
– Gürcü aşığıyam, – söylədi Şivğa, 
– Çıldırlı Şenlikdi ustadım mənim. 
 
– Ayə, gürcüdən də aşıq olarmı? 
Aşıq dədələrdən alar ilhamı. 
– Ustadın təkidi, tələbiylə mən, 
Qəbul eyləmişəm öncə islamı. 
 
– Yaxşı, bir hava çal onda, ay aşıq, – 
Deyib dirsəkləndi yana Mehralı. 
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Görüb gənc aşığın məharətini, 
“Afərin” söylədi ona Mehralı. 
 
Daha da ilhama gəlmişdi Şivğa, 
Sazının qolunu göyə teylədi. 
Barmağı pərdədə, gözü tavanda, 
Durub Mehralını tərif eylədi: 
 
Müsayid edin ağalar, 
Söyləyim nə çağ gəlibdi. 
Sorağı cahana çatan, 
Bir igid, qoçaq gəlibdi. 
 
Mərdlikdi dövləti, varı, 
Mat qalıbdı rusun çarı. 
Borçalı eli diyarı, 
Darvazdan qaçaq gəlibdi. 
 
Aşıq ərz edər sözünü, 
Tanrı göstərsin özünü, 
Kor qoysun çarın gözünü, 
Desinlər naçaq gəlibdi. 
 
Xoş günlər yaşadı dostlar içində, 
Gəzdi Axısqanı, Axılkələyi. 
Ana məhəbbəti, Bahar sevgisi, 
Borçalıya çəkdi Mehralı bəyi. 
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Atlardan endilər Xaxalacorda 
 
Qoşuldu yanına yollar uzunu, 
Neçə qoç igidlər, neçə ərənlər. 
Bezib kafirlərin haqsızlığından, 
Zülmə, iztiraba qarşı çıxanlar. 
 
Gəlib Başkeçidi gəzib, dolaşdı, 
Hər yolu, keçidi bilirdi əzbər. 
Görüşə gəldilər dəstələriylə, 
Mansur, Kor İsmayıl, Hüseyn, İskəndər. 
 
Demə Aşıq Şenlik burdan keçirmiş, 
Gedirmiş toyuna bir bəy oğlunun. 
Alıb sədasını Mehralı bəyin, 
Gəldi görüşünə xoş soraqlının. 
 
Mehralı həsrətlə qovuşdu ona, 
Çəkib cüssəsinə sıxdı Ustadı. 
– Bu gecə qonağım olarsan, – deyib, 
Şenlikli bir məclis görmək istədi. 
 
Axşam yol daralıb, göy qaralanda 
Atlardan endilər Xaxalacorda. 
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Söhbətlər yedirtdi dananı qurda, 
Sarıldı düşmənlə Xaxalacor da. 
 
Evi mühasirə eylədi düşmən, 
“Təslim ol” səsləri ucaldı yenə. 
Güllə yağdırdılar məhəl qoymadan, 
Qadından, uşaqdan qopan şivənə. 
 
Şığıdı Mehralı evdən bayıra, 
Ac qurd şikarına çıxırmış kimi. 
Düşmən görməmişdi bu dəhşətləri, 
Qasırğa şəhərlər yıxırmış kimi. 
 
Gah solu dağıtdı, gah vurdu sağı, 
İtirdi başını bir anda yağı. 
Sıyırdı xəncəri, sancdı mızrağı, 
Nifrətin qəlbinə taxırmış kimi. 
 
Yandı İskəndərin qəzəbdən canı, 
Başına sıçradı Mansurun qanı, 
Hüseyn buraxmadı heç bircə anı, 
Dünyanın heyfini çıxırmış kimi. 
 
Tətiyi çəkdikcə qopdu toz-duman, 
İsmayıl düşmənə vermədi aman. 
Səmədin köhləni kişnəyən zaman, 
Yer əsdi ildırım çaxırmış kimi. 
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Çəkəndə Mehralı dəli nərəsi, 
Coşurdu Şenliyin eşqi, həvəsi. 
Aləmə yayıldı “Misri”nin səsi 
Sazı sinəsində yaxırmış kimi. 
 
Çəkilcək düşmənin pərəni göyə, 
Durub silahını köklədi hərə. 
Şenlik də götürüb telli sazını, 
Yenidən ruh verdi qoç igidlərə: 
 
Yenə də toy tutdunuz, 
Kazaklara, Mehralı. 
Yəqin gedib çatacaq, 
Soraq çara, Mehralı. 
 
Düşdü rus mələşməsi, 
Çıxanda tüfəng səsi, 
İsmayılın nərəsi, 
Verməz ara, Mehralı. 
 
Bir bax sən İskəndərə, 
Qılınc çaldı yüz kərə, 
Bir tumar çək Qəmərə, 
Gəldi kara, Mehralı. 
 
Aldı Mansur şeşpəri, 
Sərdi yerə leşləri, 
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Qızsa Hüseynin səri, 
Bənzər nərə, Mehralı. 
 
Sən elin Rüstəm-Zalı, 
Bu dağların qartalı. 
Səfil Şenlik vəfalı, 
Dosta-yara, Mehralı. 
 
Şenlik yetirəndə vəsfini sona, 
Hərənin güzarı düşdü bir yana. 
Mehralı o gecə sökülüncə dan, 
Şenliklə at sürdü toy evinəcən. 
 
Səhərin çənini o yara-yara, 
İltifat göstərdi yenə dağlara. 
Duman öz qınına çəkilən zaman, 
Günəş də torpağa can verdi, haman. 
 
Xiffət ürəyini sıxdı bir anlıq, 
Güllərə həsrətlə baxdı bir anlıq. 
Qovuşmaq istədi haqq ətasına, 
Durna gözəllərin əsil xasına. 
 
Qəmər də duymuşdu, sanki əmindi, 
Keşəliyə doğru  süzürdü indi. 
Arxada qalırdı enişlər, yallar, 
Toz-duman içində itirdi yollar. 
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II Boy 
 
 

İran, Qafqaz, Qars arası 
 
 

Baharın eşqiylə 
 
Turşbulağın üstə dayandı Qəmər, 
Az qaldı nəmişlik uda nalını. 
Ana təbiətin seyrangahında 
Unutdu Mehralı qeylü-qalını. 
 
Sayrışır çəmənlər çiçəklə, güllə, 
Təbiət vüsala çatıb baharda. 
Gün enib gedirdi ikindi üstə, 
Qıldı namazını Mehralı burda. 
 
Güllər arılara eylədikcə naz, 
Bulaq da sevgidən coşub, daşırdı. 
Başını sallayıb bir yanda Qəmər, 
Gömgöy otlar ilə pıçıldaşırdı. 
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Günəş bir körpəcə toppuş uşaq tək, 
Dağlarla gizlənpaç oynayan zaman, 
Mehralı bulaqdan bir parç da içib, 
Qəməri yollara tuşladı haman. 
 
Çəkib yüyənini atın, dayandı, 
Keşəli kəndinin girəcəyində. 
Mehralı ətrafa bir nəzər salıb, 
Gördü ulduzları doğub göyün də. 
 
Atı mahmızladı kəndin içinə, 
Əhməd pişvazına çıxdı yenidən, 
Basıb üzəngini dedi, – düş, oğul, 
Çoxdan aramırsan bizləri, nədən? 
 
Yenə yığışdılar şam işığına, 
Xanım çay dəmlədi, xörək bişirdi. 
Mehralının dürlü baxışlarından, 
Bilirdi qəlbinin istəyi birdi. 
 
Xəbər çatan kimi yetişdi Bahar, 
Dolandı boynuna sarmaşıq kimi. 
Nə gözlər doyurdu yarın üzündən, 
Nə söz qurtarırdı bir aşıq kimi. 
 
Dodaqlar səyriyib, göz parıldadı, 
Ürəklər sinəni taqqıldadırdı. 
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Həsrətdən keçirmiş sevginin yolu, 
Bu gecə onları kim aldadırdı? 
 
Otağın qapısı döyüldü birdən, 
Bahar ürəyini, bağrını yedi. 
Mehriban bibinin duyuldu səsi: 
– Qızım, anan səni axtarır, – dedi. 
 
Ayrılıq yaşları boğdu Baharı, 
Mehralı telini oxşadı onun. 
Dedi, – təsəllinin çək yüyənini, 
İnşallah, görərik hicranın sonun. 
 
Saxlaya bilməyib göz yaşlarını, 
Bahar taleyindən gileylənirdi: 
– Elçilər qapını döyəndə, – dedi, 
– Başıma od yağır, köz ələnirdi. 
 
Bir gün də bir cavan xəbər göndərib, 
Gizli sevdiyini ismarlamışdı. 
– Mehralının qolun əy, gəlim, – deyib, 
Qarşısına kötük dığarlamışdı... 
 
Əlləri məngənə sıxmışdı sanki, 
Üzülmək istəmir bir-birlərindən. 
Zaman öz hökmünə sadiqdi, amma, 
Bahar bir ah çəkib getdi dərindən. 

71 

MEHRALI BƏY 



Elbəyi Cəlaloğlu 

72 
 

 
Mehralı bir azca oturdu tənha, 
Əhmədin üzünə çıxmadı əvvəl. 
Heç nə olmamış tək açıb qapını, 
Əhməd dedi, – Oğlum, dur yanıma gəl! 
 
Çəkdi söhbətləri xeyli onların, 
Atasıyla yaxın dost olub Əhməd. 
Çoxlu xatirələr yaşamışdılar, 
Heç biri pozmamış ömür boyu əhd. 
 
Nəhayət, yatağa uzandı onlar, 
İlan vuran yatdı, o, yatammadı. 
Fikirlə savaşdı bütün gecəni, 
Baharı başından heç atammadı. 
 
İşıq qaranlığa qılınc çalanda 
Yuxu Mehralının aldı üstünü. 
Röyada Baharı yanan görürdü, 
Yara bilməyirdi hisi, tüstünü. 
 
Öskürüb ayıldı bu dəm yuxudan, 
Günəş pəncərədən ona baxırdı. 
Eşitdi bayırda mələşmə, şivən, 
Sanki insanları alov yaxırdı. 
 
Demə kəndə girib “qoluzorlular”, 
Düşüb qapı-qapı vergi yığırlar. 
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Onsuz da talanmış bu insanların, 
Son ümidlərinə mantar taxırlar. 
 
Yavaşca tövləyə saldı özünü, 
Çəkdi Qəmərini qapıya doğru. 
At ağzını açdı əjdaha kimi, 
Bir anda yarıldı düşmənin bağrı. 
 
Sıyırdı Mehralı polad qılıncı, 
Gah sağa fırlatdı, gah sola vurdu. 
“Qoluzorlular”ı dizə çökdürüb, 
Sonda pristavın qulağını burdu. 
 
– Tez ol, yaz, ödənib kəndin borcları, 
Bir də azmayasan, – dedi, – yolunu. 
Gözünü qırpmadan çökdü pristav, 
Əli əsə-əsə çəkdi qolunu. 
 
Od qoydu onlara baxışlarıyla, 
Meşələr aslanı, dağlar qartalı. 
Bir anda sıçrayıb ata yox oldu, 
Yenə yuxulara döndü Mehralı. 
 
Keşəli kəndinin yoxlanma vaxtı, 
Çırpınır məmurun ürəyi torda. 
Ayağını kəndə bassa elə bil, 
Yenidən bitəcək Mehralı orda... 
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Mehralı bəyin dayısı Hüseynin 
mühasirədən xilas olunması 
 
Zurnanın səsinə dayandı birdən, 
Mehralı çıxmışdı yenə də dağa. 
Hisslərə qapıldı “Qaradonnu”dan, 
Qəmər də başladı yorğalamağa. 
 
Düşündürdü onu şənlik, toy-düyün, 
Təbrikə tələsən toy adamları. 
Bahar tənbehlədi onu xəyalən, 
Oyandı nisgili, dindi qəmləri. 
 
Qayğılar içində Kərəmə döndü, 
Bəxtinin alovu atəşi vardı. 
Nədən bənzətməsin özünü ona, 
Onun öz əslisi, keşişi vardı. 
 
Bir atlı dəstəsi gördü uzaqdan, 
Toz boğanaq kimi qovurdu onu. 
Atlının duruşu, atın qaçışı, 
Pıçıldadı ona, – İsmayıldı bu. 
 
Yetişdi İsmayıl öz dəstəsiylə, 
Üzürdü atları qan tər içində. 
Dəlilər baş əyib, bağır basdılar, 
Şöhrət sahibinə ellər içində. 
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Hər iki qəhrəman endi atından, 
Lap həsrətlər kimi qucaqlaşdılar. 
– Dayın tora düşüb, – dedi İsmayıl, 
Bir göz qırpımında dağdan aşdılar. 
 
Qoşuldu onlara yolda qaçaqlar – 
Kələnin Hüseyn, Mansur, İskəndər. 
Hamı tələsirdi qanlı savaşa, 
Dağıldı yollarda bütün çal-çəpər... 
 
Dayısı Hüseyn gəlib xəlvəti, 
Gecə Ormeşəndə qalıbmış, demə. 
Bunu duyan kimi rus kazakları, 
Evi əhatəyə alıbmış, demə. 
 
Ümidlə göz-gözə durdu Hüseyn, 
Son dəfə “çıx!” əmri verilən zaman, 
Bir anın içində dəyişdi mühit, 
Güllə səslərindən diksindi düşmən, 
 
Yağdıqca güllələr iki tərəfdən, 
İki alay gəlib sanırdı düşmən. 
Hüseyn də düşmürdü artıq yadına, 
Təlaşdan od tutub yanırdı düşmən. 
 
Günəş şüasında parladı birdən, 
Göydə Mehralının polad qılıncı. 
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Qəmər şahə qalxıb kişnəyən zaman, 
O yandan İsmayıl cumdu birinci. 
 
Damın barısında dayanıb quş tək, 
Hüseynin tüfəngi cəh-cəh vururdu. 
Kazaklar təşvişdən çaşqına düşüb, 
Öz əsgərlərini çapıb-qırırdı. 
 
Güllə yağmurunda islanırdılar, 
Erməni, duxabor, malakan o gün. 
Aradan çıxırdı fürsət bulanlar, 
Sarsıtdı düşməni imtahan o gün. 
 
İsmayıla eyham vurdu Mehralı, 
Daha bəsdi, – dedi, – dayan bir, qağa. 
Qırxları diriykən çıxıb onların, 
Qoy salamat getsin on-on beş “dığa”. 
 
Bir az özlərini nizama salıb, 
Yenidən atlara süvar oldular. 
Qırıb qanadını daşlı yolların, 
Neçə ağalardan xərac aldılar... 
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Mehralı bəy, Kor İsmayıl və 
Kələnin Hüseynin (ona “Kələninoğlu 
Hüseyn” də deyirdilər) İran səfəri 
 
Arazdan o taya keçdilər yenə, 
Qollarını açdı onlara Sulduz. 
Bir axşam bir evdə qonaq qaldılar, 
Sürdü bütün gecə şirin söhbət, söz. 
 
Səhər açılınca gəlib bir fağır, 
Dikdi sorğu dolu nəzərlərini. 
Mehralı almadı baxışlarından, 
Sanki dağıdıblar şəhərlərini. 
 
– Bir az ürəkli ol, – dedi Mehralı, 
– Bir təmənnanmı var bizlərdən, qağa? 
– Cüt öküzüm vardı köhnədən, oğul, 
Srağagün alıb, apardı ağa. 
 
– Səbəb varıydımı, – sordu Mehralı, 
– Nəyin güdazına getdi de, bilim? 
Kövrəlib yavaşca söylədi qoca: 
– Vergini verməyə yoxuydu pulum. 
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Mehralı əlini atıb cibinə, 
Qocaya uzatdı qızıl pulları. 
– Bir azdan cütün də gələcək, – dedi, 
– Get evə sevinsin qoy uşaq, qarı. 
 
Ağaya ismarıc getdi bir anda: 
– Versin öküzləri gəlməmiş gözə, 
Əgər özüm gəlsəm, – söyləyin ona, 
–Qocanın önündə çökəcək dizə. 
 
Bir azdan sevinclə yetişdi qoca, 
Düşdü Mehralının ayaqlarına. 
Qaldırıb qolundan qocanın igid, 
Qürurlu olmağı tapşırdı ona. 
 
İsmayıl düşünüb dedi, – uşaqlar, 
Burdan da çıxmağın çatıbdı vaxtı. 
Cüt öküzdən bizə gəlməmiş xəta, 
Gəlin Urmiyaya sürüyək taxtı. 
 
Mehralı bığına çəkdi əlini: 
– Taxtın da varıymış, İsmayıl sənin, 
Yaxşı, durun gedək, – dedi gülərək, 
– Başına iş gələr yoxsa Hüseynin. 
 
Ürküdüb kolların kəkliklərini, 
Atlar keçirdilər boz yamacları. 
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Göründü Urmiya gözəllikləri, 
Dağıldıqca yolun tumar saçları. 
 
Çəkdilər atların yüyənlərini, 
Şad oldu könüllər, sevindi ellər. 
Bir karvansarada endilər atdan. 
Çox olub Mehralı burda əzəllər. 
 
Görüncə sahibi karvansaranın, 
Basıb üzəngini, – düş, ağam, – dedi. 
Bilirəm çox yorub yoxuşlar sizi, 
Buyurun, nə qədər mən sağam, – dedi. 
 
Köhnə dostlar kimi sarmalaşdılar, 
Sevincdən üzlərdə lalələr bitdi. 
Açıb heybəsini Mehralı ona, 
Qızıldan bir qəlyan hədiyyə etdi. 
 
– Necədi, ay Həsən bəyənirsənmi? 
– Hər dəfə xəcalət verirsən mənə. 
– Xəcalət düşmənin olsun, ay Həsən, 
Layiqli kişisən, tay olmaz sənə. 
 
Bir az da qabağa getdilər onlar, 
Gördülər bir karvan düzəlir yola. 
Mehralı sorunca karvanbaşıdan, 
Dedi, – Borçalıdan keçəcəm, bala! 
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– Onda qoy bir namə verim, ay əmi, 
Qaçaqlar qarşına çıxsa verərsən! 
Görsələr namədə mənim imzamı, 
O anda xeyrini sən də görərsən! 
 
– Bu məktub kimədir söyləsən, oğul? 
– Dostlara bəllidir Baharın adı. 
Götürüb qələmi xış kimi görək, 
Mehralı kağızı necə şumladı? 
 
Boğ sinəndə həsrətini, 
Gözü yolda qalan yarım! 
Qəlbi mənimlə döyünüb, 
Xəyallara dalan yarım! 
 
Dərdlərimi yazan oldum, 
“Yar” deməkdən ozan oldum. 
Sərhədləri pozan oldum, 
Ay o tayda qalan yarım! 
 
İşə salıb bizi tərsa, 
Tutsun məni gücü varsa. 
Aparacam səni Qarsa, 
Birtəhər döz, dolan, yarım! 
 
Yolların ipindən yapışdı karvan, 
İgidlər keçdilər otaqlarına. 
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Ötürdü günləri, Həsən bir an da 
Xəsislik etmirdi qonaqlarına. 
 
Bir gün də nahara əyləşmişdilər, 
Bayırda qalmaqal duydular onlar. 
Tələsik qapıdan çıxdı İsmayıl, 
Gördü əsgərlərlə dolub bu yanlar. 
 
Əsgər barmağıyla çağırdı onu, 
İsmayıl tez dönüb, girdi otağa. 
Mehralı bu işdən halı olmamış, 
Əsgərlər özünü verdi otağa. 
 
– Durun, yubanmadan çıxın bayıra, 
Bu gün qalmamalı burda bir insan! 
Mehralı təmkinlə, – gəl çörək kəsək, 
Görünür çox sevir səni qaynanan! 
 
Vurağan toğluya dönmüşdü əsgər: 
– Buradan tez çıxın, söylədim sizə, 
Bu gün xan gələcək karansaraya, 
Gərək görünməsin qeyri kəs gözə! 
 
– Gəlirsə, xan gəlsin, burda nə var ki, 
Adam deyilikmi səncə biz onda?! 
– Hətərən-pətərən danışdın, oğlan, 
Deyəsən qanını tökəcəm sonda! 
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Mehralı yamanca alındı sözdən, 
Öpüb çörəyini qoydu süfrəyə. 
Yerindən durmamış tam ayaq üstə, 
Teyləndi xəncəri birbaş ürəyə. 
 
Çıxdılar qapıdan dələn-tərsinə, 
Hücum çəkənləri vurub yıxdılar. 
Qamçılar hökmünü verdiyi zaman, 
Atlar tərlan kimi yarıb çıxdılar. 
 
Tozun dumanına bürünürdülər, 
Qırdıqca yolların damarlarını. 
Dağları, düzləri arxada qoyub, 
Keçdilər İranın sınırlarını... 
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III Boy 
 

Dönüklər 
 
Onu dinc qoymadı Mansur oyunu 
 
Çatdılar Qazağın Şıxlı kəndinə, 
Günəş enən zaman dönüb kürsüdən. 
Kələnin Hüseyn tapşırıq aldı, 
Xəbər tutmaq üçün Sınıq körpüdən. 
 
Bir qalmaqal gördü orda Hüseyn, 
Demə karvanbaşı saçın yolurmuş. 
Son günlər saxlayıb tacir-tüccarı, 
Dalaverli Mansur xərac alırmış. 
 
Hüseyn bircə an qalmadı burda, 
Gedib dostlarına söylədi bunu. 
Mehralı heyrətə gəldi xəbərdən, 
Onu dinc qoymadı Mansur oyunu. 
 
Sürdülər atları Sınıq körpüyə, 
Tanıdı onları tez karvanbaşı. 
Düşüb Mehralının ayaqlarına, 
Tökdü gözlərindən yağmur tək yaşı. 
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Mehralı qışqırdı, – ehey, a Mansur, 
“Quldur”mu söyləyək daha adına? 
Bir də belə görsəm inan ki, səni, 
Çata bilməyəcək heç kəs dadına! 
 
Mansur kinayəli baxırdı ona, 
Tüpürdü Mehralı birdən üzünə. 
Döndərib atının başını Mansur, 
Getdi Melikovun düşsün izinə. 
 
Mehralı təskinlik verdi sarvana, 
Naməni soruşdu arada birdən. 
– Qarşıma bir qaçaq çıxmışdı, oğul, 
Dayın Hüseynmiş verdim ona mən. 
 
Tərpəndi hər işi nizamlı karvan, 
Qarşıda Tiflisin dar küçələri. 
Bölüşdü Mehralı dostları ilə, 
Mansurla ilgili düşüncələri. 
 
Çox uzun çəkmədi qənaətləri, 
Sürdülər atları Ehram boyunca. 
Hərəsi bir qasid saldı kəndlərə, 
Toplaşdı dəstəsi xəbər duyunca... 
 
Bəhanə tapmışdı özünə Mansur, 
Daha qaçaqlığın ipin qıracaq. 
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Mehralını ələ keçirmək üçün, 
Ruslarla min cürə kələk quracaq. 
 
Bir xəbər göndərdi tez Melikova, 
Mansuru əfv etdi rus generalı. 
Öz yanında tapdı müxənnətləri, 
Düşmən axtarmadı daha Mehralı. 
 
General fürsəti vermədi fövtə, 
Elan yayımladı o bucaq-bucaq: 
– Hər kim Mehralıya qarşı vuruşsa, 
Nə günahı varsa bağışlanacaq! 
 
– Qoşun da alacaq dövlətimizdən, 
Barınıb batacaq sərvətdə, varda. 
Gördüyü işlərə dair davamlı, 
Dürlü hədiyyələr verəcək çar da. 
 
Qədir ağa çıxdı bu yandan üzə, 
O da mövqeyini dəyişdi indi. 
Deyəsən unudub bir vaxt Məmlinin, 
Odun-ocağına qızdı, isindi. 
 
Bir vaxt Mehralıyla silahdaş olan, 
Doşanquloğlu Hüseyn qalxdı bu yandan. 
Dostuna Maraslı çavuş Musa da, 
Xəyanət gözüylə baxdı bu yandan. 
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Eşitcək Mehralı bu xəbərləri, 
Cin atına mindi həqarətindən. 
– Kimlərə güvənib durmuşam, – dedi, 
– Mən öz saflığımın kəramətindən. 
 
Nədənsə bir anlıq Mehralı bəyin 
Lap ərgən çağları düşdü yadına, 
Güləş meydanına atılan zaman, 
Toz da qonammırdı heç qanadına. 
 
Çox qurşaq tutmuşdu Doşanquloğlu, 
Onunla pəhləvan güləşlərində. 
Üzünün suyu yox, gəlirdi yenə, 
Uduzur hər zaman güləşlərində. 
 
Aşıq “Misri” çalar, “Cəngi” çalardı, 
Ərlər ruhlanardı sazın səsindən. 
Doşanquloğlusa təbi, ilhamı 
Alardı “Faxralı dilqəmisi”ndən. 
 
– Mənim havamı çal! – qışqırardı o, 
Meydana çıxanda çırmayıb qolu. 
Həmin zamanlardan el arasında 
Adlandı bu hava “Doşanquloğlu”. 
 
Bir dəfə yenə də girdi meydana, 
Gözaltı etdiyi qızı görəndə. 
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Lap peşman olmuşdu Mehralı onu, 
Bu işdən xəbərsiz yerə sərəndə. 
 
Yaman pərt olmuşdu Doşanquloğlu, 
Qızardı hiddətdən qulaqları da. 
Aylarla o günün xəcalətindən, 
Meydana dəymədi ayaqları da... 
 
İllər adlamışdı o vaxtdan indi, 
Hakim də, qalib də zaman özüydü. 
Heç kəs qabağına aşıq atammır, 
Əyrisi əyriydi, düzü düzüydü. 
 
Bu üsul tarixdə təzə deyildi, 
Necə ki, vurmuşdu Afşin Babəki. 
Türkü vururdular türkün əliylə, 
Osmanlı-Səfəvi savaşı təki. 
 
Tər fikirlər doğdu xəyanətlərdən, 
Mehralı qarşıda qan-qada gördü. 
An belə gecikmək olmaz, – düşünüb, 
Hərəsi yeni bir plan tökürdü. 
 
İgidin gözünə sataşdı birdən, 
Keşəli kəndinin yaşıl örpəyi. 
Dostlardan bir qədər möhlət istəyib, 
Çapdı Qəmərini cığırlar boyu. 

88 

Elbəyi Cəlaloğlu 



MEHRALI BƏY 

89 
 

 
Əhmədin evində yenə gizlicə, 
Dayandı üz-üzə, durdu göz-gözə. 
Əlini telinə çəkib Baharın, 
Vaxtı itirmədən başladı sözə: 
 
– Söylə, verdilərmi naməni sənə, 
Mürəkkəbi həsrət, qələmi hicran? 
Görən nə vaxtacan yandıracaqdır, 
Bu odla, alovla aləmi hicran? 
 
– Gündüz xəyalların çıxmır başımdan, 
Gecə yuxularda görürəm səni, 
Dünən sıxılırdım, – söylədi Bahar, 
– Birdən Hüseyn dayın verdi naməni. 
 
– Həsrətin qəlbimi göynədir, Bahar, 
Amma toy etməyə yoxdu zamanım. 
Gəlsənə qoşulub gedək buradan, 
Səni qaçırmağa çatır gümanım. 
 
Bahar kövrəlsə də onun sözündən, 
Sallayıb başını, – razıyam, – dedi. 
Mehralı, – gözlə sən, deyim anama, 
Həsrəti çatdıraq sona, – söylədi. 
 
Halal-hümmət edib çıxdı Mehralı, 
Dolanbac yollarla sürdü atını. 
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Sirri qalmayıbmış demə yolların, 
Tutubmuş yağılar döngəni, tini. 
 
Kazaklar çıxmışdı qarşıya, amma, 
Mehralı etməyib qaçmağa adət. 
Səyirtdi Qəməri düşmən üstünə, 
Əsdi nərəsindən hər tərəf qayət. 
 
Gizləndi atının qarnının altda, 
Dəstənin üstünə sürdü Qəməri. 
Düşmən Mehralını yıxılmış sanıb, 
Aradı çuxuru, çalı-çəpəri. 
 
Bir azdan qalxdı atın belinə, 
Ayaq üstə durub, atdı gülləni. 
Qaya düşmüş kimi dəstənin üstə, 
Düşmən bada verdi neçə kəlləni. 
 
Səhnə qazan kimi qaynayan zaman, 
Bu yandan dostları girdi meydana. 
Bir dəli fırtına qopmuşdu burda, 
Yamyaşıl çəmənlik boyandı qana. 
 
İgidlər çıxdılar meydanda düşmən 
Qanadı qırılmış quşa dönəndə. 
Yenidən yol boyu çapıldı atlar, 
Qızmış ağılları başa dönəndə. 
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Kələnin Hüseynin ölüm xəbəri 
 
Mehralı bilirdi, bütün keçidlər, 
Döngələr pusquda onu gözləyir. 
Qədirlər, mansurlar, musa çavuşlar, 
Düşüb əl-ayağa gəzir, izləyir. 
 
Osmanlıya doğru çəkirdi onu, 
Duyğu-düşüncəsi, fikri, xəyalı. 
Dostları yığışıb dedilər bu an: 
– Səninlə gedirik biz də, Mehralı. 
 
– Yox, yox, dağılışın hər kəs evinə, 
Davamız Qarsda yox, burda olacaq. 
Kələnin Hüseyn gəlsə bəsimdir, 
Mənimlə dərədə, düzdə qalacaq. 
 
Beləcə dağıldı hərə bir yana, 
Çıxdı binələrə Mehralı qağa. 
Yollandı Hüseyn qısa zamanda, 
Ata-anasıyla vidalaşmağa. 
 
Binədə çıraqlar işıldaşırdı, 
Amma Hüseyndən yoxuydu xəbər. 
Üzündə, gözündə Mehralı bəyin, 
Duydular çobanlar gizli intizar. 
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Mehralı sirrini açıb deyəndə, 
Güman etdilər ki, obaşdan gələr. 
– Hüseyn sözünə dəqiq adamdır, – 
Desə də, üzürdü onu şübhələr. 
 
Ulduzları saydı səhərə kimi, 
Qaraltı axtardı Ay işığında. 
Təbiət pozmurdu sakitliyini, 
Göylər də özünün yaraşığında. 
 
Səhər mələşirdi körpə quzular, 
Vurnuxur, çırpınır, can atır çölə. 
Qonşu binələrdən gəldi bir çoban, 
Sürü ağulundan çıxmamış hələ. 
 
– Çoban, xeyirdimi? – sordu Mehralı, 
– Axşam Hüseyni vurub kazaklar, 
Külə döndəriblər evi-eşiyi, 
Xəbər tutmayıblar başqa qaçaqlar. 
 
Mehralı dinmədən mindi Qəməri, 
Çapırdı dördnala yana, acıya. 
Təpənin dalından keçəndə gördü, 
İsmayıl gəlirdi qarşı-qarşıya. 
 
Yetişib iki dost durdu üz-üzə, 
Tənə gözlədilər bir-birlərindən. 
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Suçu özlərində görürmüş kimi, 
Onlar ah çəkdilər burda dərindən. 
 
– Bu gün el yığılıb dəfn edəcəklər, 
Tezliklə girməyək hələ araya, 
Gəl, təmkinli olaq, – dedi İsmayıl, 
– Qisası saxlayaq bir az sonraya. 
 
– Dərdimiz böyüyr, İsmayıl, hər gün, 
Öz əllərimizlə vururlar bizi, 
Əlimizin ağlı, düşüncəsi yox, 
Nə görə bilməyir, kor qalıb gözü. 
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Kələnin Hüseynin oyunbazlığı 
 
Beləcə ayrılıb getdi Mehralı, 
Qəlbində dostunun odu, atəşi. 
Düşməni yenidən çaşdırmaq üçün, 
Arxada qoyurdu qayanı, daşı. 
 
Qəmər addımını yavaşıdanda, 
O, dağın başında bir atlı gördü. 
Silib gözlərini yenidən baxdı, 
Hüseynin ruhunu qanadlı gördü. 
 
Durub heyranlıqla baxır Mehralı, 
Dostu ona doğru yaxınlaşırdı. 
Xəyal gözlərində aydınlaşdıqca, 
Sevinci qəlbində coşub-daşırdı. 
 
...Demə mühasirə olunan zaman, 
Güllə yağış kimi yağırmış başa. 
Körpələr otaqda qorxuya düşüb, 
Dəhşət asılıbmış kirpiyə, qaşa. 
 
Hüseyn sivişib gizləndi əvvəl, 
Damın üstündəki ot tayasında. 
Atası qapıdan çıxıb bayıra, 
Danmışdı oğlunu öz odasında. 
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Tüfənglər yönəldi kişinin üstə, 
Dərhal baldırını aldılar nişan. 
Hüseyn dözmədi bu qansızlığa, 
Onun hiddətinə tuş oldu düşmən. 
 
Atıldı güllələr qarşı-qarşıya, 
Ovuldu kəsəklər, yarıldı daşlar. 
Yerdə qovşurulub sızladı ata, 
Alnında bir az da artdı qırışlar. 
 
Atəş aça-aça gedib yıxıldı, 
Hüseyn atasının yanına qəsdən. 
Aldatdı düşməni o, boyamaqla, 
Özünü atanın qanına qəsdən. 
 
Kəsildi atəşlər, dayandı düşmən, 
Onu ölmüş bilib çəkildi geri. 
Bir azdan Hüseynin ölüm xəbəri, 
Başına götürdü bütün hər yeri... 
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Şürəgəl səfəri 
 
Burdaca ayrıldı hərə bir yana, 
Hüseyni qoynuna çəkdi mahalı. 
Dostunun bu təzə sərgüzəştini, 
Düşünüb dağlarda itdi Mehralı. 
 
Osmanlı yurduna çapdı atını, 
Onu Şürəgəldə daldaladılar. 
Bürüyüb ürəyin məhəbbətinə, 
Sevgi ocağını gur qaladılar. 
 
Günlərlə yaşadı bu sevgilərdə, 
Hərdən Çıldırı da gəzib dolaşdı. 
Boyunu ellərdə görsədən zaman, 
Kəndlərdən başına yüzlər daraşdı. 
 
Danoslar aldılar çuğullarından, 
Tiflisdə oturan qul hərisləri. 
Satqınlıqda gördü qazanc yolunu, 
Var-dövlət düşgünü, pul hərisləri. 
 
Çar xəbər göndərdi yenə sultana, 
Sultanın fərmanı Qarsa yetişdi. 
Mehralı sədası diyarbadiyar, 
Çinə, hində, ruma, farsa yetişdi. 
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Yenə incidilir qarapapaqlar, 
Qamçı kürəklərdə zoğlar açırdı. 
Mehralı haləti eşidən kimi, 
Qəməri meydana doğru uçurdu. 
 
Yenə mühasirə, yenə qovğalar, 
Yenə Mehralının şücaətləri. 
Bu yanda sultanın, o yanda çarın 
Heyrətdən titrədi səltənətləri. 
 
Aşdı sərhədləri Qəmər quş kimi, 
Nə çayda ləngidi, nə göldə batdı. 
Alışıb Mehralı sərkərdanlığa, 
Nə yolda dincəldi, nə kolda yatdı. 
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Musa çavuşun öldürülməsi 
 
Mehralı haradan sürəydi atı, 
Sirri yox dərəli, düzlü yolların, 
Əski “dost”larıydı sinən bərəyə, 
Pusqusunda duran gizli yolların. 
 
Gün-gündən artırdı təhlükələr də, 
Xırdaca kollardan şübhələnirdi. 
Elə bil hər tindən, hər bir döngədən, 
Xəyanət tökülür, şər ələnirdi. 
 
Gah sağa sapdırır, gah sola çəkir, 
Dolaşıq, qarışıq fikirlər onu. 
Hərdən göyə baxır, sanki ulduzlar, 
Gizlicə yaddaşa çəkirlər onu. 
 
Bu an fınxıraraq dayandı Qəmər. 
Döyüküb şəklədi qulaqlarını. 
Yalquzaq görmüş tək zıvıllıqlarda, 
Yerə döyəclədi ayaqlarını. 
 
Mehralı dayanıb düşündü bir az, 
Nədən narahatdı görəsən Qəmər? 
Birdən Musa çavuş dəydi gözünə, 
Başında əsgəri səksən-yüz nəfər. 
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Bir az da gözlədi yaxına gəlsin, 
Sözünü söyləsin Musa Çavuşa. 
Bəlkə də anlayar dediklərini, 
İstədi davadan qansız sovuşa: 
 
Sizlə işim yoxdu mənim, 
Çəkil Musa, çəkil geri! 
Dərdi-sərim çoxdu mənim, 
Çəkil, Musa, çəkil geri! 
 
Uymusan dövlətə, vara, 
Qoşuldun hər sitəmkara, 
Xain çıxdın dosta, yara, 
Çəkil Musa, çəkil geri! 
 
Unutma imanı, dini, 
Get daha arama məni, 
Meylim yox öldürəm səni, 
Çəkil Musa, çəkil geri! 
 
Musa fürsət düşüb əlinə sandı, 
Hay verdi qoşuna, – keçin hücuma! 
Sıyırıb qılıncı elə bu anda, 
İstədi rəqibin üstünə cuma. 
 
Mehralı bir nərə çəkdi yerindən, 
Qoşunun içinə vəlvələ saldı. 
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Polad qılıncını oynadan kimi, 
Gör neçə kazakı əngələ saldı. 
 
Musanı vurmağa gəlmədi əli, 
Səyirdib atını çıxmaq istədi. 
Amma bir Musanın höcətinə bax, 
Qılıncı arxadan çaxmaq istədi. 
 
Mehralı əlacsız çəkdi yüyəni, 
Döndərdi Qəmərin başını geri. 
Qılıncı bir dəfə qalxıb enəndə, 
Musanın qanıyla islatdı yeri. 
 
Dərhal cilovunu boşladı atın, 
Kazaklar dalınca düşdülər onun. 
Mehralı haləti belə görüncə, 
Yarğana tuşladı Qəmərin yönün. 
 
Süzdü uçurumun üstündən Qəmər, 
Torpağa o tayda dəydi ayağı. 
Atlarıyla birgə yuvarlandılar, 
Öndəki kazaklar üzüaşağı. 
 
Mehralı kədərlə dönüb soylədi: 
– Özündə arasın Musa günahı, 
Zərbəni arxadan vuran kəsdələr, 
Tanrıdan ummasın gərək pənahı. 
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Bir az vaysındısa bundan nə hasil, 
Çapdı Qəmərini dərədən, düzdən. 
Mehralı üfüqdə kölgəyə dönüb, 
Get-gedə kiçilib itirdi gözdən... 
 
Musanın yasını tutdu Maraslı, 
Söyləndi bu xəbər bütün hər yanda. 
Qanlı qəziyyədə Mehralı bəyi 
Qınayan da oldu, qınamayan da... 
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Mehralı bəylə iki gürcü 
 
Enişlə, yoxuşla gedirdi Qəmər, 
Bir azca ehmallı, bir az sayğılı. 
Mehralı yapışıb onun yalından, 
Dayanıb fikirli, qəmli-qayğılı. 
 
Sonuncu hadisə sarsıtdı onu, 
Bir qədər özündə aradı suçu. 
“Yox, qaçsam vurardı” deyə düşünüb, 
Öz qətiyyətində tapırdı gücü. 
 
– Mansur, Qərib ağa gəlsə, bəs onda, 
Nə olar, – düşündü, – qərarım mənim? 
Dərdim bir olsaydı çəkməyə nə var, 
Kazaklar deyil ki, təkcə düşmənim. 
 
Meşəyə girməmiş saxladı atı, 
Enib dirsəkləndi göy çəmənliyə. 
Fikirlər beynini didirdi onun, 
Əsarət sığmırdı əsla mənliyə. 
 
– Baharın da qalıb gözləri yolda, 
Nə qədər sürəcək bu həsrət, kədər? 
Bəlkə, sevgimizin başqa üzünə, 
İntizar yazılıb məhşərə qədər? 
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Yəqin anamın da qurumur yaşı, 
Yatıb dincəlmək də gəlmir eyninə. 
Hər xörək bişirib, çay dəmləyəndə, 
Dərələr, təpələr düşür beyninə. 
 
Mehralı səslərə ayıldı birdən, 
Keçən gürcülərdi, bildi dilindən. 
Biri qoltuğunda tutub dəyənək, 
Birinin sallanır kəklik əlindən. 
 
Gürcülər ədəblə salam verdilər, 
Mehralı duydu ki, çəkinir onlar. 
– Yaxın gəlin görüm, ov neçə keçdi, 
Gözə dəymədimi, – sordu, – dovşanlar? 
 
Gəlib Mehralıya əl uzatdılar, 
– Mən Malxaz, 
– Mən isə Arsenəm, ay bəy! 
Hərdən bir gəlirik meşəliklərə, 
Çox vaxt əlimizə keçməyir bir şey. 
 
Mehralı dilləndi dodağıqaçmış: 
– Türklərdən dostunuz varmı sizin də? – 
Özü də bilmədi nədən soruşdu, 
Başqa bir sorğumu vardı sözündə? 
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– Türkün səxavəti bəllidir, ay bəy, 
Az qalır qəlbini versin dostuna. 
Amma arzumuzdur kaş ki, bir dəfə, 
Qaçaq Mehralının çıxaq rastına. 
 
– Nədir Mehralıya çəkən sizləri? 
– Deyirlər nəhəngdir, sanki lay divar, 
Nərəsi dağları ikiyə bölür, 
Hələ, atının da qanadları var. 
 
Bir dəli qəh-qəhə çəkdi Mehralı: 
– Nağılmı danışdı nənəniz sizə? 
“Mehralı” deyilən o, mənəm, bilin, 
Bir də uydurmayın belə möcüzə! 
 
Gürcülər əvvəlcə inanmadılar, 
Durdular ayağa getsinlər birdən. 
Mehralı əlini salıb cibinə, 
Verdi hərəsinə on-on beş tümən. 
 
Bir-birinə baxıb durdu gürcülər, 
Heyran qalmışdılar bir belə işə. 
Mehralı qəflətən aldı tüfəngi. 
Gürcülər düşdülər indi təşvişə. 
 
Bir dovşan dəyibmiş demə gözünə, 
Mehralı gördü ki, dırmaşır dağa. 
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Üzünü tüfəngə söykəyən kimi, 
Dovşan yumalanıb düşdü otluğa. 
 
– Tez gedib, götürün dovşanı ordan, 
Bu gün əməyiniz getmədi hədər. 
Gürcülər baş əyib dedilər ona: 
– Sənə minnətdarıq ölənə qədər! 
 
Yenə tənha qalıb uzandı burda, 
Xəyallar yetişdi yenə dadına. 
Gözündə özünün körpə vaxtları, 
Atası Məmlini saldı yadına. 
 
...Bir axşam yığışıb oturmuşdular, 
İlham alırdılar şam işığından. 
Süfrə arxasında bir nağıl kimi, 
Ata danışmışdı uşaqlığından: 
 
– Yaylaqda babanız kabab çəkirdi, 
Hərdən tikələrdən verirdi mənə. 
Belində qılıncı, çiynində tüfəng, 
Bir gürcü qonağı gəlmişdi yenə. 
 
Uca boyu vardı, enli kürəyi, 
Bədöy bir at ilə gəzərdi o da, 
Bizim tərəflərə yönü düşəndə, 
Mütləq babanızı salardı yada. 
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Ruslardan danışıb deyinərdilər: 
– Bunlarla barışmır ürəyim düzü. 
– Gördün ki, ay Arsen nələr olurmuş, 
Qacarın əlindən aldılar bizi. 
 
– Səbr et, Allahverdi, bu qalmaz belə, 
Qayıdar haqqımız bir gün bizim də. 
– Nə səbr, ay Arsen, aldı yerimi, 
Nə unum, nə dənim qaldı evimdə. 
 
Evə qayıdanda sordum babadan: 
– Bu günkü qonağın kimiydi, barı? 
– Marabdalı Arsen budur, – söylədi, 
– Çəkirlər əlindən kazaklar zarı... 
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Mehralı bəylə Qərib ağanın döyüşü 
 
Qəmər kişnəməyə başladı birdən, 
Gah sağa vurnuxdu, gah sola baxdı. 
Mehralı ayıldı xəyallarından, 
At kişnərtisini duyub qalxdı. 
 
Meşənin dalından çıxanda dəstə, 
O, Qərib ağanı tanıdı öncə. 
Basıb üzəngini sıçradı ata, 
Tərpəndi kazaklar ona yetincə. 
 
Gözü aldı onu Qərib ağanın, 
Atı mahmızlayıb yana döyükdü. 
Diri tutmaq idi məqsədi, çünki, 
Bunun mükafatı daha böyükdü. 
 
Çatdı Qərib ağa ona arxadan, 
Atları yan-yana qaçırdı indi. 
Üzünü çevirib qışqırdı bərkdən, 
Mehralıya tərəf şərt ilə dindi: 
 
Qərib ağa:    Çək atıyın yüyənini, 
                      Təslim ol, deyirəm sənə! 
                      Hələ əzməmiş əngini, 
                      Təslim ol, deyirəm sənə! 
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Mehralı bəy: Bir yarasız, xalqa yara, 
                       Gətirmisiz məni zara, 
                       Yaltaqlandız siz ruslara, 
                       Çıx get burdan, Qərib ağa! 
 
Qərib ağa:    Dəyişmirsən inadını, 
                      Ləkələyirsən adını, 
                      Qıracağam qanadını, 
                       Təslim ol, deyirəm sənə! 
 
Mehralı bəy: Dost sayırdı atam səni, 
                       Tanımaq olmur insanı, 
                       Qırmamış qol-qabırğanı, 
                       Çıx get burdan, Qərib ağa! 
 
Qərib ağa:     Sındıraram mən dişini, 
                       İmanıyın kirişini, 
                       Saymadınmı bu kişini? 
                       Təslim ol, deyirəm sənə! 
 
Mehralı bəy: Unutmusan dünənini, 
                       Korlamısan imanını, 
                       Hələ almamış canını, 
                       Çıx get burdan, Qərib ağa! 
 
Qərib ağa:     Lovğa-lovğa danışma gəl, 
                       Açaram başına əngəl. 
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                        Tiflisdə gözləyir çəngəl, 
                        Təslim ol, deyirəm sənə! 
 
Mehralı bəy: Gücün yox tutasan məni, 
                       Sil gözündən duman, çəni, 
                       Xata hərləməsin səni, 
                       Çıx get burdan, Qərib ağa! 
 
Qərib ağa:     Gəl bir yaxşı-yaxşı düşün, 
                       Qəriblə olmasın işin, 
                       Hələ kəsilməmiş başın, 
                       Təslim ol, deyirəm sənə! 
 
Mehralı bəy: Mehralıya sən asisən, 
                       Malın, pulun hərisisən. 
                       Yaramazın birisisən, 
                       Çıx get burdan, Qərib ağa! 
 
Söz yaman toxundu Qərib ağaya, 
Mehralıya tərəf qopdu yerindən. 
Qılınclar toqquşub şaqqıldaşanda, 
Atlar da sıçradı, sapdı yerindən. 
 
Mehralı gördü ki, yetişib dəstə, 
Kəsdirib solunu, tutub sağını. 
Çəkib qılıncını, Qərib ağanın 
Qopardı dizindən sol ayağını. 
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Aşdı, Qərib ağa yıxıldı atdan, 
Yerdə çabalayıb fəryad eylədi. 
Quşdan qanad alıb uçurdu Qəmər, 
O da bu döyüşdə bir ad eylədi. 
 
Xəbər Moskvaya yetişən kimi, 
Ciddi töhmət aldı Melikov çardan. 
Mehralını tutub gətirən kəsi, 
Qane edəcəkdi dövlətdən, vardan. 
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Mehralı bəyin Baharı qaçırması 
 
Unuda bilmirdi son döyüşləri, 
Gecə Mehralı bəy yal aşa-aşa. 
Qəlbən yamanlayıb bu dönükləri, 
Atı Ağbabaya sürdü birbaşa. 
 
Qəmərin səsini duyub oyandı, 
Qapıya yüyürdü Hüsniyyə ana. 
Qaldırıb lampanın işığın, dedi: 
– Hardasan, ay oğul, gəlib çıxsana! 
 
Qolları boynuna dolandı onun, 
Titrək əlləriylə sildi gözünü. 
Sonra da qazanı ocağa qoyub, 
Yellədi altının solğun közünü. 
 
Bacısı oyandı, qardaşı durdu, 
Görüşdü Mehralı onlarla bir-bir. 
Onun bu gecəki gəlişi ilə, 
Qonmuşdu üzlərə bir sevinc, bir nur. 
 
Səsləndi qab-qacaq, açıldı süfrə, 
Evdə halaylanıb bardaş qurdular. 
Olub keçənləri muncuq misallı, 
İpə yüklədilər, sapa vurdular. 
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Elə ki, bərkidi kəmərin altı, 
Hüsniyyə anayla durdu üz-üzə. 
– Gedirəm Baharı qaçırmaq üçün, 
Nə deyirsən, – dedi, – ana, bu sözə? 
 
– Ay oğul, gəl daşı tök ətəyindən, 
Pələsəng olmusan dərədə, düzdə. 
Nə cür qonaqlıqdı, bir özün düşün, 
“Xoca bizdə qalsın, xurcunu sizdə”. 
 
– Ana, çox sərtləşib vəziyyət indi, 
Çıxıb getməliyik biz bu “bazar”dan. 
Bəlkə bu yerlərə qayıdammadım, 
Yaşaya bilmərəm ayrı Bahardan. 
 
Anası çox dedi, o az eşitdi, 
Bir şey qoyammadı könül qabına. 
Ayaq üzəngidə, diz qabırğada 
Düşdü həmin gecə yol girdabına. 
 
Özünə çəkirdi Keşəli onun 
Sevgiylə çırpınan cüt qanadını. 
Orda bir ömürlük xatirəsi var, 
Sındıra bilməzlər bu inadını. 
 
Hava ağardıqca daşlara dəyib, 
“Nəğmə oxuyurdu” atın ayağı. 
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Baharmı sayrışır üfüqdə yoxsa, 
Çəkib buludlara əlvan boyağı. 
 
Keşəli kəndinə yetişəndə o, 
Narın damcılarla yağış yağırdı. 
Kənddə mal-qaranın qatılan vaxtı, 
Mehriban həyətdə inək sağırdı. 
 
Gümüşü dolçanı südlə doldurub, 
Mehralıya doğru uzatdı Əhməd. 
Zillənmiş gözləri qonşu eyvana, 
Elə bil yuxudan oyatdı Əhməd. 
 
Üfürdü dolçadan qabarcıqları, 
Südü bir nəfəsə başına çəkdi. 
Mehralı mənalı baxışlarını, 
Mehriban bibinin üzünə dikdi. 
 
Bir bəhanə ilə durub Mehriban, 
Baharın yanına tələsdi dərhal. 
Əhmədlə Mehralı üz-üzə durub, 
Tutdular ellərdən xeyli hal-əhval. 
 
Bir azdan qayıtdı Mehriban bibi, 
Pıçıltı başlandı qulağa sarı: 
– Ay oğul, xəlvətcə çıx get buradan, 
Bulağın üstündə gözlə Baharı. 
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Eşitcək Mehralı bu xoş xəbəri, 
Təbəssüm qonmuşdu dodaqlarına. 
Ürəkdə məmnunluq, üzdə utancdan, 
Qızartı qonmuşdu qulaqlarına. 
 
İçində sevinclə hicranın sonu, 
Çayla dəniz kimi qucaqlaşırdı. 
Mehriban bibinin öpüb əlindən, 
Qəmər yedəyində uzaqlaşırdı. 
 
Bulağın üstünə çatan kimi o, 
Ovcunu doldurub başına çəkdi. 
Əlini sevgilər şahidi olmuş, 
Yosununa sürtdü, daşına çəkdi. 
 
Gözünün üstünə qoyub əlini, 
Baxdı cığırlara, boylandı yola. 
Hər anın içində neçə-neçə il, 
Durub gözlərində verdi qol-qola. 
 
Təpənin dalından göründü Bahar, 
Sanki Günəş gəlir Ayla görüşə. 
Hərdən ürkək-ürkək baxırdı dala, 
Yamanca düşmüşdü o gün təşvişə. 
 
Qırmızı donunda sayrışırdı o, 
Güllərin min cürə çaları kimi. 
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Mehralının qəlbi aydınlaşırdı, 
Bulağın dumduru suları kimi. 
 
Nəhayət, üz-üzə dayanmışdılar, 
Ürəklər çırpındı sinələrində. 
Elə bil kollar da onları güdür, 
Pıçıltısı gəldi sərçələrin də. 
 
Əl ələ toxundu, göz gözə baxdı, 
Dodağı təpidi hər iki gəncin. 
Cəsarət tapmırdı heç kəs özündə, 
Birinci dillənib söz demək üçün. 
 
Mehralı udqunub dilləndi birdən: 
– Hazırsan, 
Qoşulub gedək buradan? 
– Necə?.. 
Söz tutmadı Baharın dili. 
– Bəs necə qurtaraq bu intizardan? 
 
Bahar əl üzündə fikrə gedibdi, 
Söz tapa bilməyir söyləsin nəsə. 
Mehralı bir kəlmə söz danışmadan 
Aydınlıq gətirdi bu təşəbbüsə. 
 
Götürüb quş kimi yerindən onu, 
Qaldırıb atının tərkinə qoydu. 
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Qəmər sahibinin bu hərəkətindən, 
Onun ürəyindən keçəni duydu. 
 
Qəmər bir şövq ilə qopdu yerindən, 
Sevgi qanad açdı yəhərin üstə. 
Keşəli get-gedə itirdi gözdən, 
Sanki yox olurdu dumanda, sisdə. 
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Hüsniyyə ananın gəlini 
 
Baharın gözünə hər gün görünən, 
Qayalar, meşələr qaldı uzaqda. 
Qəmər bu yolları yorğa gedirdi, 
Üzlərə nur çəkir əsən sazaq da. 
 
Dağlar silkələnib qovdu dumanı, 
Çəməndə açılan güllər sevindi. 
Məsafə uzundu, söhbətlər şirin, 
Sevgidən doğurdu fikirlər indi. 
 
Dayanıb endilər atın belindən, 
Kölgəsini gərmiş ağac dibində. 
Kim ala bilərdi belə səhnəni, 
Xəzinələr versə milyon da, min də?! 
 
Gözlər bir-birini çəkdi özünə, 
Dodaq dediyini dodaq qanırdı. 
Nəfəslər vursa da bircə nöqtəyə, 
Yenə də həsrətdən ürək yanırdı. 
 
Günah-zad deyil ki, sevmək dünyada, 
Dağ da əriyərdi bu qıza baxsa. 
Uzatmaq olmazdı belə səhnəni, 
Şeytan qoltuğundan girərdi yoxsa. 
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Əl atıb Mehralı aldı heybəni, 
Açıb su qabını çıxardı ordan. 
Susuz qalmışdılar üç gün elə bil, 
Hardandı bu yanğı ürəkdə, hardan? 
 
Çırpıb üst-başını durdular onlar, 
Tərkləşib yəhərin üstündə yenə. 
Şövqlə döyəclədi yolları Qəmər, 
Pay düşüb sevgidən elə bil ona. 
 
Çatdılar Darvaza bu həvəsdəcə, 
Gün əyilən zaman axşama sarı. 
Ehtiram olaraq ata ruhuna, 
Ziyarət etdilər öncə məzarı. 
 
Bahar ləçəyini açıb boynundan, 
Başına bağlayıb çəkdi yaşmağı. 
Ruhun qidasıydı burda ədəbdən 
Qayınata önündə sərgi açmağı. 
 
Məzarı üstündə dayanmışdılar, 
Məmlinin ər oğlu, dilbər gəlini. 
Öpüb torpağını hər iki cavan, 
Çəkdi başdaşına sonra əlini. 
 
Mənəvi dünyası bəylə gəlinin, 
Məmlinin ruhuyla etdi təması. 
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Onlara bir ömür işıq salacaq, 
Bu ata ruhunun “xeyir-duası”. 
 
Ayrılıb endilər üzüaşağı, 
Gəldilər üstünə Quyubulağın. 
Elə bil yenidən həyat verirdi, 
Boğazı keyidən suyu bulağın. 
 
Əl-ələ bulağa əyilən zaman, 
Bulaq öz payını əsirgəmədi. 
Görsədib onlara əkslərini, 
Rəssamın adını susub demədi. 
 
Xeyli durmadılar bu sirli yerdən, 
Nə bir kəs demədi onlara, – çəkil! 
Yaddaşına köçdü hər iki gəncin, 
Tanrı fırçasıyla çəkilən şəkil. 
 
Göydə uçurdular bu gün cavanlar, 
Bu xoş duyğuların qanadlarında. 
Onlar Ağbabaya çatanda Günəş, 
Çırpındı üfüqün son qatlarında. 
 
Öpüb üz-gözündən təzə gəlinin, 
Telini oxşadı Hüsniyyə ana. 
Məmmədalı durub xəbər yetirdi, 
Kor İsmayıla, Kələninoğluna. 
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Gecə yığışdılar qaçaq dostları, 
Hamı sevincindən qaynadı, coşdu. 
Hüsniyyə ana da ilhama gəlib, 
Bu bəylə gəlinə bayatı qoşdu: 
 
Allah, əritdin qarı, 
Açdın yazı, baharı. 
Sən özün xoşbəxt eylə, 
Mehralıyla Baharı. 
 
Evimdə oldu nələr, 
Gəlinlə ziynət gələr. 
Ayağında ruzisi, 
Başında dövlət gələr. 
 
Arzum budur dünyada, 
Sovuşaydı qan-qada. 
Hamının balasına, 
Qismət olsun bu sevda. 
 
Soraq yayılmamış kəndə-kəsəyə, 
Gecəylə dağıldı hərə bir yana. 
Sevincdən gecəni səhərə kimi 
Özünə sığmadı Hüsniyyə ana. 
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Mehralı bəyin qardaşı Məmmədalı 
ilə Dərəçiçəyə və İrana getməsi 
 
Çöllərdə dolaşıb gündüz birtəhər, 
Axşamlar gəlirdi Mehralı evə. 
Xiffəti qəlbini deşirdi onun, 
Dönmüşdü taleyi qara bir divə. 
 
Heç uzun sürmədi bu sakit həyat, 
Dimdiyi titrədi yenə leylərin. 
Gəlib topa-topa qara buludlar, 
Üzünü örtürdü mavi göylərin. 
 
Məsləhət etdilər Məmmədalıyla, 
Çıxsınlar dağların gen sinəsinə. 
Bəlkə buludlar da o vaxta kimi, 
Çəkilib yığıla öz qəfəsinə. 
 
Altdan qıfıllanıb üstdən geyindi, 
Üstdən qıfıllandı hər iki qardaş. 
Yol boyu atların əzəmətindən, 
Silkələnir qaya, titrəyirdi daş. 
 
Yolda bir qaranlıq tutdu onları, 
Sel axdı göylərdən çöllər uzunu. 
Hirsindən intiqam alırmış kimi, 
Dağladı şimşəklər onun gözünü. 
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Bir azdan təbiət çəkib qılıncı, 
Qopardı pisliyi göyün tağından. 
Həzz aldı boynunda mirvari kimi, 
Yeddi rəngə çalan göy qurşağından. 
 
Bu an təklif gəldi Məmmədalıdan, 
Çapdılar atları Dərəçiçəyə. 
Günorta üstündə dayanan Günəş, 
Pay verdi nurundan burda hərəyə. 
 
Payız öz sözünü deyirdi artıq, 
Heyva saralırdı budaqlarında. 
Gözəl təbiəti Dərəçiçəyin, 
Xoş ovqat yaratdı qonaqlarında. 
 
Görüb atlıları tanıdı dərhal, 
Açdı qapıları Səlimxan ağa. 
Onun da bir vaxtlar Məmli kişiylə, 
İzləri düşmüşdü dərəyə, dağa. 
 
Ocağın çathaçat düşürdü közü, 
Kəsilib asıldı qarmaqdan quzu. 
Köhnə xatirələr təzələndikcə, 
Səlimxan ağanın qurtarmır sözü. 
 
Birdən gülümsəmiş durdu yerindən, 
Görək nə düşündü Səlimxan bu an, 
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Götürüb sazını dedi, – ay oğul, 
“Atüstü” havası sevərdi atan. 
 
Söhbətlər uzandı qaş qaralınca, 
Təbiət gözlərdə lap daralınca. 
Gecəni daş kimi yatdı igidlər, 
Günəş üfüqlərdən öpüş alınca. 
 
Samovar dəmlənib gəldi süfrəyə, 
Bal da naz eylədi qaymağa sarı. 
Arası pendirli fətir dürməyi, 
Oldu şirin çayın istəkli yarı. 
 
Son qurtum çayı da çəkib başına, 
Durdular əl basıb saxsı fincana. 
Hallalaşıb çıxdı igidlər ordan, 
Atlar qoşalaşıb getdi yan-yana. 
 
Bir kəndin yanından keçirdi onlar, 
Vay-şivən səsləri düşdü araya. 
Dara çəkirdilər kimisə sanki, 
Bir adam yoxdumu çata haraya? 
 
Bir az yaxınlaşıb dinşədi onlar, 
Bu dəm eşidildi səsi məmurun: 
– Ya indi vergini ödəməlisən, 
Ya şallaq altında bitəcək ömrün! 
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Mələşdi uşaqlar, yalvardı arvad, 
Məmurun söyüşü kəsmədi qəti. 
– Məmmədalı, məni gözlə burada, – 
Deyərək Mehralı səyirtdi atı. 
 
Qırğı tək şığıdı bu çaxnaşmaya, 
Məmur əllərində sərçəyə döndü. 
Alova bürünmüş kazak dəstəsi, 
Elə bil sellərin ağzında söndü. 
 
Alıb şallağını vurdu nə ki var, 
Məmurun naləsi göylərə çıxdı. 
Çəkib qulağını üzdü yerindən, 
– Götür, vergi budur, – deyib buraxdı. 
 
Tökdürdü kəndlərdən yığdıqlarını, 
Hər kəsin pulunu özünə verdi. 
Yox oldu kazaklar göz qırpımında 
Camaat mat qaldı, – bu necə sirdi? 
 
– Ayə, bu Mehralı bəydi, ay oğul, – 
Söylədi ucadan el ağsaqqalı. 
Cibindən bir neçə sikkə çıxardıb, 
Daxma sahibinə verdi Mehralı. 
 
Yönəldi üzünə heyran baxışlar, 
Axışıb aldılar onu dövrəyə. 
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Qocalar yalvardı göyə üz tutub: 
– Ya Rəbb, sən kömək ol Mehralı bəyə! 
 
Çox da dayanmayıb burda igidlər, 
Çapdılar atları sərhədə doğru. 
Təzə hadisədən xəbər tutanda, 
Çar Aleksandrın yarıldı bağrı. 
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Qardaşların Qaradağ səfəri 
 
O taya keçdilər yarıb Arazı, 
Gözlərdən gen durub, iraq gəzdilər. 
Gecələr kəndlərdə müsafir olub, 
Gündüzlər atlanıb uzaq gəzdilər. 
 
Qacar ölkəsində bu igidlərə, 
Hər yanda sevgiylə açıldı qollar. 
Bir gün də açaraq gen sinəsini, 
Çəkib Qaradağa apardı yollar. 
 
Hərdən çobanlara pənah gətirib, 
Binə dolaşdılar, dəyə gəzdilər. 
Bəzən də kəndlərdən saldılar yolu, 
Dostlarla çay içib, çörək kəsdilər. 
 
Qayğılı görkəmi Məmmədalının, 
Çəkdi diqqətini böyük qardaşın. 
Çimdi baxışları sonalar kimi, 
Xiffət yağmurunda kirpiyin, qaşın. 
 
Bu dəfə çağırıb kiçik qardaşı, 
Mehralı dərdini soruşdu ondan. 
Başını aşağı dikib bu gənc də, 
Söz açdı bir qıza vurulduğundan. 
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Mehralı bir azca düşünüb dedi: 
– Qəm yemə, Yaradan çatar dadına. 
Sənintək bir zaman mən də yanmışam, 
Alışıb sevginin, eşqin oduna. 
 
– Axşam danışaram Mürsəl dayıyla, 
Qoy elçi göndərsin Ziba xalanı. 
Kim verməz qızını belə igidə, 
Dəmirdi, poladdı elə bil canı. 
 
Elə həmin axşam Məmmədalını 
Xədicə xanımla nişanladılar. 
Vaxtı itirməyib burda igidlər, 
Toy tədarükünü düzənlədilər. 
 
Aşıqlar deyişdi üç gün, üç gecə, 
Hikmət cilalandı dodaqlarında. 
Erkəklər kəsildi bu şərafətə, 
Qazanlar qaynadı ocaqlarında. 
 
Toydan bir neçə gün keçmişdi artıq, 
Müsaidə alıb hazırlaşdılar. 
Yükləyib gəlinin cer-cehizini, 
Ağbabaya doğru dağlar aşdılar... 
 
Ozanların dili yüyürək olar, 
Qaraltı görmüşdü Hüsniyyə ana. 
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Əllərini qoyub gözünün üstə, 
Qəməri tanıdı o hannan-hana. 
 
Xeyli gözlərini çəkmədi yoldan, 
Gordü tələsməyir, ləng gəlir atlar. 
Başqa bir atda da nazənin sənəm, 
Yanlarında yüklü bir qatır da var. 
 
Hüsniyyə od saldı samovarına, 
Bu dəm köməyinə yetişdi Bahar. 
– Qızım, gəl tədarük görək, – söylədi, 
Deyəsən, qonaqla gəlir uşaqlar. 
 
Sevincə qərq oldu ev də, eşik də, 
Xəbər göndərildi dosta, tanışa. 
Gecə öz hökmünü verdiyi zaman, 
Qaçaqlar gəldilər yenə görüşə. 
 
Fərəhdən don geyib tələsdi hamı, 
Uşaqlar böyüdü bir arpa boyu. 
İmkanı olsaydı ananın bu gün, 
Zurnaçı gətirib edərdi toyu. 
 
Naşükür deyildi Hüsniyyə ana, 
Qəlbi dağa dönüb, gülürdü üzü. 
Yenə işə saldı şirin dilini, 
Oynamaq keçirdi fikrindən düzü: 
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Qaradağdan şam gəlib, 
Altun dolu cam gəlib, 
Şükür sənə, ya Rəbbim, 
Bir gözəl balam gəlib. 
 
Xallı-xallı xalçası, 
Güllü-güllü boxçası, 
Gəlnimin yanaqları, 
Qızılgülün qönçəsi. 
 
Hamının gülsün üzü, 
Sevinsin oğlu, qızı. 
Nə yaraşır gəlnimə, 
Allı-güllü cehizi. 
 
Cer-cehiz söhbəti gələndə dilə, 
Qaş-qabaq sallayıb cırnadı Bahar. 
Əliboş gəlmişdi ata evindən, 
Qızarıb-bozardı indi çar-naçar. 
 
Anladı səhvini Hüsniyyə ana, 
Gördü ki, gəlnini boğur qəm-qəhər. 
Bir də işə salıb şirin dilini, 
Baharın könlünü aldı bir təhər: 
 
Hər gəlinim bir xanım, 
Varım, şöhrətim, şanım. 
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Biri ruhum, nəfəsim, 
Biri ürəyim, canım. 
 
Xədicəm şahanədi, 
Gövhərdi, dürdanədi. 
Neynirəm cer-cehizi, 
Bahar bir xəzinədi. 
 
Qurbanam camalına, 
Üzündəki xalına, 
Dəyişmərəm Baharı 
Bu dünyanın malına. 
 
Arxada qoyurdu bütün hər nə var, 
Bu günü dünənə çevirən zaman. 
Günün şəfəqində sayrışan dağın, 
Alır zirvəsini hərdən qar, boran. 
 
Gündüzlər dağlarda gəzər Mehralı, 
Qaranlıq düşəndə gələrdi evə. 
Kəklikdən, turacdan vurub gətirər, 
Hərdənbir meylini salanda ova. 
 
Beləcə ötüşdü həftələr, aylar, 
Çatdı düşmənlərə onun sorağı. 
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Nə çoxdu obada ağzıgöyçəklər, 
Fürsət axtarandı kəmfürsət, yağı. 
 
Qara kölgələri duydular artıq, 
Təhlükə gözləndi koldan, gədikdən. 
Beş-üç gün düşməni çaşdırmaq üçün 
Mehralı gen düşdü evdən, eşikdən. 
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Təzətoyluların Dalaverli Mansur və 
Doşanquloğlu Hüseynin dəstəsi ilə 

atışması 
 
Baharın son ayı düşmüşdü heydən, 
Bürkü püskürürdü torpaq da, daş da. 
Otlar bükülürdü gün şaxıyanda, 
Qəhətə çıxmışdı yağmur-yağış da. 
 
Məmmədalı erkən oyanıb yenə, 
Səyriyir nədənsə bu gün sol gözü, 
Yır-yığış edirdi həyətlərində, 
Malqatılan vaxtı səhər, danüzü. 
 
Yönünü çöllərə salan sürüyə 
Təzəcə qatmışdı qoyun-quzunu. 
Bir dəstə atlını gördü uzaqdan, 
Dönüb evə saldı tezcə özünü. 
 
Qabağına gəldi Hüsniyyə ana, 
Silahla çıxmağa qoymadı onu. 
– Ay oğul, çıx de ki, yoxdu Mehralı, 
Düşmür buralara son vaxtlar yönü. 
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Daxmanı dövrəyə almışdı düşmən, 
Doldu dörd tərəfə qaralı, ağlı. 
Bir yanı kəsmişdi Mansur silahlı, 
O biri tərəfi Doşanquloğlu. 
 
Heybətli səs gəldi bu dəm bayırdan: 
“Mehralı, təslim ol, tulla silahı!” 
Aləm bir-birinə dəydi otaqda, 
Divarı titrətdi ananın ahı. 
 
Daha dayanmağın yoxuydu yeri, 
Durub Məmmədalı çıxdı qapıdan. 
Yayıldı aləmə bir atəş səsi, 
Dodağı qarsıyıb, dili təpidən. 
 
Söydü Məmmədalı, tutub qarnını: 
“Mansur, sənin əclaf...” 
Bu zaman bir də, 
Bir də uğuldadı güllənin səsi, 
Gözündən qan tökdü bu dəfə yer də. 
 
Ana saçlarına atdı əlini, 
Qaçıb qucaqladı Məmmədalını. 
Mansurun özü tək qansız gülləsi, 
Bu dəfə torpağa sərdi Əlini. 
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...Əli qardaşların kiçik tayıydı, 
O qədər duymurdu gəliş-gedişi. 
Hələ quzuları otarmaq idi, 
Körpə əllərindən gələn bir işi... 
 
Sıçrayıb silahı  götürdü Bahar, 
O, nə cür həyətə çıxdı, bilmədi. 
Əlləri titrədi əsəblərindən. 
Çaxmağı nə təhər çaxdı, bilmədi. 
 
Düşməndən ikisi sərildi yerə, 
Bir anlıq dəstənin pozuldu halı. 
Amma bu gedişi bir az düşünüb, 
Mansur anladı ki, yoxdu Mehralı. 
 
Tayanın üstündən atılıb bu an, 
Qəfil qamarladı kimsə Baharı. 
Burub qollarını çatdı arxadan, 
Dandı kişiliyi, namusu, arı. 
 
Buraxıb meyidi yüyürdü ana, 
Mansurun çiyninə atdı əlini: 
– Sən iki balamı aldın əlimdən, 
Namusun yoxdurmu, burax gəlini! 
 
Mansura dəymədi, daşa dəydi söz, 
Vurub dirsəyiylə yıxdı ananı. 
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Dilləndi bu anda Doşanquloğlu: 
– Kişilik et, burax, qoy getsin onu! 
 
Başına sıçradı Mansurun qanı: 
– Ağılmı qoyursan mənim başıma? 
Ürəyi yumşaqlıq edib, Hüseyn, 
Bir daha qarışma əsla işimə! 
 
Qaş-qabaq eylədi ona Hüseyn, 
Mansur fikirindən dönmədi ancaq. 
Mindirib Baharı ata, getdilər, 
Ana naləsindən inlədi sancaq. 
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Dalaverli Mansurla Doşanquloğlu 

Hüseynin sözünün çəpləşməsi 
 
Mansur düşünürdü: 
– Bir fürsətdi bu, 
Gələcək Mehralı öz ayağıyla. 
Amma bilmirdi ki, özünü yaxır, 
O, öz düyünüylə, o, öz dağıyla. 
 
Ümidi çıxdıqca boşa Baharın, 
Göz yaşı qoymurdu qəlbini yana. 
Hüseyn bu halı görüb, dözmədi, 
Düşmən ürəyi də qıymadı ona. 
 
O sürdü atını Mansurun üstə, 
– Burax, çıxıb getsin qız evə, – dedi. 
– Qızımız, anamız, arvadımız var, 
Nə üzlə gedərik biz evə, – dedi. 
 
Məsləhət qanmadı, söz anlamadı, 
Mansur çəkinmədi bəd əməlindən. 
Hüseyn hədəyə keçəndə onu, 
Əl atıb qılıncı çəkdi belindən. 
 
Döş-döşə durdular onlar bir anlıq, 
Qabardı sinələr, səyridi gözlər. 
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Biri təkid etdi, bir “yox” dedi. 
Toqqaşdı fikirlər, çəpləşdi sözlər. 
 
Hüseyn qılıncı sıyıran zaman 
Keçdilər araya silahdaşları. 
Hadisəni belə görcək Baharın, 
Sel tək yanağına axdı yaşları. 
 
Hərə dəstəsini çəkdi bir yana, 
Ayrıldı yolları düşəndə nifaq. 
Mansur Baharı da götürüb getdi, 
Onu bir otaqda eylədi dustaq. 
 
Eşitcək ərinin namərdliyini, 
Xanımı etiraz etdi Mansura. 
Aldı əllərindən rahatlığını, 
Qoymadı bircə an evdə dinc dura. 
 
Bu yandan Hüseyn heç əl çəkmədi, 
Durub gecə-gündüz, etdi israrı. 
Nəhayət, Baharı götürüb səhər, 
Keşəli kəndinə düşdü güzarı. 
 
Ötürüb Baharı ata evinə, 
Çəkdi dəstəsini dağlara sarı. 
Bir daha Mansurla qoşalaşmadı, 
Tutmazdı onunla əhdi, ilqarı. 
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Mehralı bəyin Dalaverə basqını 
 
Çatdı Mehralıya bu acı xəbər, 
Yeldən qanad alıb yetişdi kəndə. 
Gözüylə görəndə şər-xəyanəti, 
Qisas ildırım tək çaxdı bədəndə. 
 
Qızmış aslan kimi nərildədi o, 
Hay vurub dostları yığdı başına. 
Yetişdilər yolda nəfəs dərmədən, 
Dönmüşdü Dalaver üzük qaşına. 
 
Tapşırdı Mehralı dəlilərinə, 
Qadına, uşağa toxunmasınlar. 
Əsas məqsədimiz Mansur özüdü, 
Gözləyin aradan çıxammasınlar. 
 
Mansur çağırıldı evdən aramsız, 
Lakin duyulmurdu bircə səs-səmir. 
Bu dəm od vuruldu daxmalarına, 
Yürüdü dəstəsi bayıra bir-bir. 
 
Çıxanı tüfənglə nişan aldılar, 
Qapının ağzında leşlər qalandı. 
Qadın kölgəsində, uşaq dalınca, 
Gizlənib çıxanlar arını dandı. 
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Kiminsə gülləsi dəydi uşağa, 
Mehralı qışqırdı: “kəsin atəşi!”. 
Mansurun arvadı fəryad eylədi, 
Körpənin üstünə yağdı göz yaşı. 
 
Yetişib Mehralı aldı körpəni, 
Ölümün çarəsi, əlacı ki yox. 
Heyrətdən gözləri dolmuşdu onun, 
Sanki ciyərinə vurulmuşdu ox. 
 
Əmr etdi, – Tez olun tapın Mansuru, 
Daha yaşamasın gərək o nadan! 
Mansurunsa ardan şirinmiş canı, 
Arvad paltarında çıxıb aradan. 
 
Bunu duyan kimi qopdu yerindən, 
Onu Kor İsmayıl düzdə aradı. 
Yanına bir neçə dəli götürüb, 
Yollara boylandı, izdə aradı. 
 
Bir xeyli uzaqda göründü Mansur, 
Qovsalar da, ona çatammadılar. 
Bu arvad donunda qaçan şeytana, 
Güllələr yan-yana çatammadılar. 
 
Qayıdıb gəldilər yenə meydana, 
Qana boyadılar torpağı, daşı. 
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Qılınclar sıyrıldı bu dəfə qından, 
Neçə yaramazın kəsildi başı. 
 
Mansurun arvadı oturub yerdə, 
Oğlu qucağında ağlayırdı hey. 
Bir azca qabağa gəlib Mehralı, 
Çarəsiz-çarəsiz eylədi giley: 
 
– Qız-gəlin bacımdı, analar tacım, 
Ərin yaramazdı, mən necə danım? 
Səni aparmağa nə var ki indi, 
Buna yol verərmi kişi vicdanım?! 
 
Mansurla sonraya qalsın mənimki, 
Yoxdu kişi qanı canında əsla. 
Heç könlüm istərmi ölə bir körpə, 
Bağışla sən bizi, bacım, bağışla?! 
 
Dəstəyə hay vurub, çıxdı Mehralı, 
Yollarda dağıldı hərə bir yana. 
Keşəliyə doğru çapdı atını, 
Getdi Baharını ala yanına. 
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Mehralı bəylə Doşanquloğlu 
    Hüseynin qarşılaşması 

 
Mehralı tək getdi təpəylə, düzlə, 
Keşəli kəndinə uzanan yolu. 
Aşsüzənə döndü göydə buludlar, 
Nə yağış dov gəldi ona, nə dolu. 
 
Ərini görəndə ağladı Bahar, 
Bezdiyini dedi həyatdan daha. 
Mehralı oxşayıb təsəlli verdi, 
Bir ümid yaratdı onda sabaha. 
 
Günləri saydılar orda cavanlar, 
Arzular, istəklər verdi qol-qola. 
Bir gün də çəməndə gəzişirdilər, 
Gözəllik yağmışdı cığıra, yola. 
 
Bir yanda uşaqlar gül dərirdilər, 
Körpə əlləriylə otlu, alalı. 
Bahar oxşadıqca bu  uşaqları, 
Gözündən anladı onu Mehralı: 
 
– Sən də gül kolusan, 
Çiçəklərini, 
İnşallah, biz dərib, qoxlayacağıq. 
Parlayıb Gün kimi, 
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İşığımızda, 
Onları bəsləyib, saxlayacağıq. 
 
Bahar bənövşə tək əyilib yana, 
– Gülün pöhrə verib, açacaq, – dedi. 
Mehralı sevincdən qucaraq onu, 
– Deməli balamız olacaq, – dedi. 
 
Arzu qanadlandı xəyallarında, 
Bahar layla çalır, körpə bələyir. 
Atalıq qüruru duydu, özündə, 
Oğullar böyüdür, qızlar bəsləyir. 
 
Gün keçdi, hazırlıq görüldü yola, 
Bərkitdi Qəmərin yəhərbəndini. 
Baharı tərkinə alıb Mehralı, 
Tərk eylədi onun doğma kəndini. 
 
Artıq yaxındaydı Ağbaba kəndi, 
Gün qılınc boyu da ensə çatardı. 
Hüsniyyə ananın çay-çörəyindən, 
Qarnını doyurub, bir az yatardı. 
 
Amma gəlin görək fələk nə sayır? 
Dərədən keçirdi igidin yolu. 
Başında bir dəstə kazaklarıyla, 
Kəsmişdi yolları Doşanquloğlu. 
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Bahar qollarını tutmuşdu sanki, 
Nə var vuruşmağa bilsəydi təkdi. 
Çox da düşünməyin yoxuydu nəfi, 
Mehralı Qəmərə bir qamçı çəkdi. 
 
At dərədən çıxıb çapırdı düzlə, 
Hüseyn get-gedə yaxınlaşırdı. 
Duyduqca Baharın vahiməsini, 
Mehralı çay kimi coşub-daşırdı. 
 
Atı çapammırdı istədiyi tək, 
Yarı arxasından sarmanıb ona. 
Hüseyn bir dəfə dönüb baxmadan, 
Bir xeyli atını sürdü yan-yana. 
 
Mehralı düşünür, Hüseyn susur, 
Bu dəm bir qaz uçdu kolun dibindən. 
Onu gözləyirmiş Hüseyn sanki, 
Asdı gülləsiylə göyün ipindən. 
 
Mehralı düşməni qoymurdu gözdən, 
Bahar diksinsə də tüfəng səsindən. 
Çəkdi yüyənini Hüseyn atının, 
Məmnundu verdiyi həyat dərsindən. 
 
Qəmər qaçmağında, susur Mehralı, 
Dönüb bircə dəfə baxmadı dala. 
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Düşündü, – mərdimiş Doşanquloğlu, 
Onun comərdliyi mənə borc ola. 
 
Sonsuz düşüncələr, hədsiz şübhələr, 
Dartırdı yay kimi sinirlərini. 
Nə Bahar dinirdi, nə də Mehralı, 
Pərtlik batırmışdı hənirlərini. 
 
Niyəsə qərarı dəyişdi birdən, 
Yolunu Osmanlı tərəfə saldı. 
Gecəni gündüzə qatıb beləcə, 
Az qala Qəmərin canını aldı. 
 
Alagöz kəndinə çatdılar gecə, 
Zorla seçilirdi zülmətdə damlar. 
Kənd Aysız göylərə dönüb elə bil, 
Uzaq ulduzlar tək yanırdı şamlar. 
 
Açdı qapıları Hüseyn dayısı, 
Çoxdandır nigaran qalmışdı o da. 
Rusların əlindən qaçaq düşəndən, 
Meylini bu kəndə salmışdı o da. 
 
Qaldı bir neçə gün burda Mehralı, 
Fikir meydanına döndü başı da. 
İndi Ağbabaya bir səfər edib, 
Külfəti köçürmək durur qarşıda. 
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Mehralı bəyin Doşanquloğlu 
         Hüseynlə döyüşü 
 
Axşamdan yır-yığış etdi Mehralı, 
Tapşırdı Bahara, gözləsin onu. 
Ulduz doğan kimi, alatorandan, 
Ağbabaya tərəf saldı yolunu. 
 
Qəmərin ayağı islandı şehdə, 
Hürküb kəkliklər də yolunu çaşdı. 
Gah dumanı yardı, gah çəni qovdu, 
Dərədən adladı, təpədən aşdı. 
 
Qum saatı kimi tələsdi zaman, 
İndi Ağbabaya lap az qalırdı. 
Tapdayıb çöllərin göy otlarını, 
Qəmər təbiətdən qisas alırdı. 
 
Bir tüfəng səsinə ayıldı birdən, 
Kəsmişdi yolları yenə Hüseyn. 
İndi yaxşı yerdə axşamlamışdı, 
Deyəsən bu dəfə yenə Hüseyn. 
 
Düşmən qoşunuyla keçdi hücuma, 
Bir igid üstünə gör nə say gəlir. 
Mehralı başladı sapmalamağa, 
Görəndə üstünə bir alay gəlir. 
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Heç əli gəlmirdi vurmağa onu, 
Hər necə olsa da mərdliyi vardı. 
Həm də dost olublar bir xeyli əvvəl, 
Bir az təkəbbürü, sərtliyi vardı. 
 
Yollar arayırdı düşüncəsində 
Onu bu sevdadan yayındırmağa. 
Bezmişdi qadadan, qandan,  
                                            Çalışdı, 
Döyüşü söz ilə dayandırmağa: 
 
Mehralı bəy: Hüseyn, çıx get buradan, 
                       Qana bulama əlimi. 
                       Mənim dostların yanında, 
                       Gödək eyləmə dilimi. 
 
D. Hüseyn:   Əbəs yerə yorma atı, 
                       Qurtarammazsan canını. 
                       İnan ki, təslim olmasan, 
                       Yerə tökəcəm qanını. 
 
Mehralı bəy: Anadan olmayıb hələ, 
                       Mənimlə yekə danışan. 
                       Aslanla cəngə girişmək, 
                       Görünməsin sənə asan. 
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D. Hüseyn:   Hədə-qorxu gəlmə mənə, 
                       Aslan qaçmaz meydanından, 
                       Sən ya təslim olmalısan, 
                       Ya  keçməlisən canından. 
 
Mehralı bəy: Aldandın vara, dövlətə, 
                       Əlim gəlmir vuram səni.  
                       Allaha bax, çəkil geri, 
                       Gəl, sevindirmə düşməni. 
 
D. Hüseyn:   Üzəmməzsən bu dəryada, 
                       Çox da baş vurma dərinə. 
                       At tüfəngi yerə, yoxsa, 
                       Saman təpərəm dərinə. 
 
Mehralı bəy: Sənə qıymaq istəmirəm, 
                       Düşmənsən, mərdliyin də var. 
                       Bir az dayazdır düşüncən, 
                      Axmaq bir sərtliyin də var. 
 
Hüseyn dönmədi heç inadından, 
Çaldı öz ağlının kaman-tarını. 
Əvvəl kəmənd atdı o, Mehralıya, 
Sağ tutmaq istədi öz şikarını. 
 
Mehralı bir anda çəkib qılıncı, 
Parça-parça etdi göydə kəməndi. 
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Hüseyn solundan yaxınlaşaraq, 
Lap daban-dabana sürdü səməndi. 
 
Bir yandan kazaklar cumdu üstünə, 
Mehralı ot kimi biçdi qarşını. 
Əlinə bir imkan düşdü Hüseynin, 
Vurub yaraladı onun başını. 
 
Mehralı yüyəni çəkdi sol yana, 
Göydə şimşək kimi yazdı qılıncı. 
Yayındı Hüseyn güclü zərbədən, 
Atın quyruğunu üzdü qılıncı. 
 
At hürküb üz qoydu meşəyə tərəf, 
Mehralı qoşuna vurdu özünü. 
Elə bil sürüyə yalquzaq girib, 
Süzülüb örtsə də qanı gözünü. 
 
Başsız qalan qoşun qaçıb dağıldı, 
Lənət oxudular onlar Hüseynə. 
Mehralı başına bir sarğı vurub, 
Üz tutdu Osmanlı tərəfə yenə. 
 
Çapırdı Qəməri tələm-tələsik, 
Qan yanaqlarında açırdı zehlər. 
Otlar da heyrətə gəlir elə bil, 
Düşdükcə üstünə qırmızı “şehlər”. 
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Hərdənbir əliylə tutur başını, 
Təpiyir dodağı, quruyur dili. 
Amma Qarsa qədər əzab içində, 
Səylə keçməliydi o neçə mili. 
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IV Boy 
  

Mehrali bəy Qars 
qazamatında 

 
Edam qərarı 

 
Çatdırdı birtəhər Qarsa özünü, 
Yarası qan verir, sızlayır başı. 
Canının hayına qalıb daxmada, 
Solurdu bənizi, itirdi huşu. 

 
Həkim çağırdılar, loğman tapdılar, 
Yetişdi haraya eşidən, bilən. 
“Can” söyləyən kimdi, nalə çəkən kim, 
Artırdı günbəgün yanına gələn. 
 
Olsa da üz cırıb, saçını yolan, 
Varıydı dizinə saxta döyənlər. 
Çatdırdı xəbəri jandarmalara, 
Haram qazananlar, haram yeyənlər. 
 
Nə xəstə qandılar, nə abır-həya, 
Nə də ehtiyatı əldən qoydular. 
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Yaralı aslanı tutmağa nə var, 
Bunu özlərinə şərəf saydılar. 
 
Aldılar yataqdan onu zalımlar, 
Ayağında buxov, qolunda qandal. 
Bir anda itdirdi onu dostları, 
Yalvar-yaxara da tapmamış macal. 
 
İndi qazamatda inildəyirdi, 
Həkim də, loğman da acıdı ona. 
Hamı düşməniydi gözündə, sanki, 
Şübhələr dişini qıcadı ona. 
 
Etibar etmirdi həkimlərə də, 
Özü öz loğmanı, öz təbibiydi. 
Otun məlhəmiydi sağaldan onu, 
Bir də inamıydı, eşqi, təbiydi. 
 
Günbəgün çoxalan məhbus dostları, 
Dərman çəkirdilər yaralarına. 
Möcüzə sayaraq onun həbsini, 
Müəmma düşürdü aralarına. 
 
Get-gedə sağaldı qılınc yarası, 
Daha tənzif alıb heç bağlamadı. 
Amma ürəyini ox kimi deşən 
Xəyanət yarası qaysaqlamadı. 
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Məhkəmə quruldu Mehralı bəyə, 
Ədalətsizlikdən qaçılmadı heç. 
Sual yağdırsa da Qarsın hakimi, 
Dilinin qədəyi açılmadı heç. 
 
“Edam” qərarına etdilər düçar, 
Qarapapaqların igid oğlunu. 
Şəhadət gəlincə Babi-Alidən, 
Dəmir barmaqlıqlar qapsadı onu. 
 
Ayağında buxov, qolunda qandal, 
Boğazında lalə sıxırdı onu. 
Dərdli düşüncələr, qəmli duyğular, 
Qaba əlləriylə boğurdu onu. 
 
Ümidsiz, çarəsiz getdi xəyala, 
Haraya baxaydı iman yeri tək. 
Ruslar da Qafqazı işğal edəndə, 
Osmanlını gördü güman yeri tək. 
 
Batumda bir olay düşdü yadına, 
Əski dostlarıyla bir gəzən vaxtı. 
Mansur, Qərib ağa, Doşanquloğlu, 
Onunla dağlarda nal üzən vaxtı. 
 
...Xəbər tutmuşdular İran şahından, 
Ruslarla sazişə girəcək onlar. 
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Batumdan keçirib qəflə-qatırı, 
Birbaş Moskvaya sürəcək onlar. 
 
Osmanlı yurduna xəyanətiydi, 
Onların məqsədi, arzu-istəyi. 
İki türk dövləti biri-birinə, 
Bəs nədən görəsən vermir dəstəyi? 
 
Düzdür, siyasətdən uzağıydı o, 
Torpaq dəlisiydi, millət xəstəsi. 
Ədalət əzbəri, haqq şirin sözü, 
Vətəndi nəğməsi, eldi bəstəsi. 
 
Arazdan o taya çapmışdı atı, 
Düşüb sorağına bu söhbətlərin. 
Gah burda, gah orda xəfiyyə kimi, 
Öyrəndi sazişin əsas şərtlərin. 
 
Vaxtı yəqinlədi, vədəni bildi, 
Gəlib dostlarıyla plan qurdular. 
Elçilər Batuma gəldiyi zaman, 
Fürsəti verməyib talan vurdular. 
 
Osmanlı həmləsi sandılar bunu, 
Geri qayıtdılar elçilər həmən. 
Bu olay keçmişdə qalmışdı, lakin 
Xəbər Osmanlıya olmamış bəyan... 
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Dalaverli Mansurun növbəti hiyləsi 
 
Mansur bilirdi ki, bir gün Mehralı 
Qaladan xəlvəti çıxıb, qaçacaq. 
Yerin deşiyindən tapacaq onu, 
Başına ip salıb, oyun açacaq. 
 
Sıxıntı qəlbinə çökdü duman tək, 
Alnına tər gəldi, canına isti. 
Yadına düşdükcə naxələfliyi, 
Vicdanı önündə dinmədi, susdu. 
 
Yeni bir xəyanət fikirləşdi o, 
Verdi qəhrəmanın qətlinə fərman. 
Birdən öz-özünü durub danladı, 
Bunlar heç ağlına gəlməyib, nədən? 
 
Çağırdı birini güvəndiyindən, 
Bir xeyli bu yolda təlim eylədi. 
Böyük vədlər verib bu gənc qatilə, 
Saxta suçlamayla tutub, əylədi. 
 
Qarsın məhkəməsi verdi cəzanı, 
Onu da atdılar həmin qalaya. 
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İndi o, günlərlə fürsət arayıb, 
Məqam axtarırdı düşsün araya. 
 
Ondan Mehralı da şübhələnirdi, 
Gözünə xor dəydi nəsə bu gədə. 
Yaxın dostlarına açdı sirrini – 
Bala Hüseynlə aşıq Əhmədə. 
 
Gözdən qoyulmadı bir gün də cani, 
Gizlin bıçağı da gördülər onda. 
Mehralının üstə cuman tək onu, 
Hüseyn cəld durub yıxdı bir anda. 
 
Bıçaq öz böyrünə saplandı onun, 
Dünya gözlərində yandı, qaraldı. 
Bir müddət eşinib Qars qalasını, 
Mal kimi böyürüb başına aldı. 
 
Əhməd yaxınlaşıb sorduşdu ondan: 
– De, alaq qisasın, kimdi o mənfur? 
Solğun bənizində, son nəfəsində, 
Dodağı yavaşca titrədi: – Mansur. 
 
Yenidən oyandı qəlbinin odu, 
Fikirlər içində üzdü Mehralı. 
Az qaldı bir anda sındırıb tökə, 
Ayaqdan buxovu, qoldan qandalı. 
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Aşıq bir təsəlli verdi dostuna: 
– Səbrdir yaşadan fani həyatı. 
Sonra o yavaşca, yanıqlı səslə 
Aramla söylədi bircə bayatı: 
 
Aynada tər sinə gör, 
Düz dayan, tərsi nə, gör, 
Namərd də aynadır, bax, 
Özünü tərsinə gör. 
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Mehralı bəyin Qars qalasından 
                  qaçması 
 
Səbri tükənmişdi Mehralı bəyin, 
Quş kimi çırpındı Qars qalasında. 
Tələsdi harasa birdən elə bil, 
Ac qalıb balası öz yuvasında. 
 
Yubatmaq olmazdı vaxtı, vədəni, 
Bildi qiymətini burda hər anın. 
Bir dəmir qırığı keçirdib ələ, 
Gecələr himini sökdü qalanın. 
 
Bağlı əlləriylə eşdi torpağı, 
Xəlvətlik olanda daşı əritdi. 
Əhmədin evindən bir gün gizlicə, 
Çörəyin içində yeyə gətirtdi. 
 
Yeyəylə kəsəcək o, qaçdığı gün, 
Ayaqda buxovu, qolda qandalı. 
Bununçün qalanın içində hələ, 
Qalamalıydılar üsyan manqalı. 
 
Görüşə gəlmişdi Qars qalasına, 
Günlərin birində qardaşı Alı. 
“Apardım Baharı evə” deyəndə, 
Bir qədər arxayın düşdü Mehralı. 
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“Edam” qərarını möhürləyərək, 
Göndərmişdi Sultan yenidən Qarsa. 
Hakim son hökmünü oxuyub dedi: 
– Söylə öz sonuncu arzunu, varsa. 
 
Hökmün icrasına üç gün qalırdı, 
İgidlər təmkindən bağlar şələni. 
Son dəfə üzünü tutub hakimə, 
Açın boğazımdan, – dedi, – laləni. 
 
Yetmişdi yerinə son arzusu da, 
Üsyana hazırlıq vaxtıydı indi. 
Bütün məhbusları yığdı başına, 
Plan baş tutanda o da sevindi. 
 
Qiyam qaldırdılar məhbuslar gecə, 
Cumdular qapıya, pəncərələrə. 
Dəmir barmaqlıqlar şaqqıldadıqca, 
Səs düşdü dağlara, gen dərələrə. 
 
Tələsdi keşikçi, gəldi gözətçi, 
Yetişdi bu xəbər dərhal zabitə. 
Səyridi qılınclar, coşdu tüfənglər, 
Üsyanın gözünə zilləndi cida. 
 
Baş qarışıq olub məzhəb itəndə, 
Mehralı sivişib keçdi oyuqdan. 

159 

MEHRALI BƏY 



Elbəyi Cəlaloğlu 

160 
 

 
Çaladan çıxmamış aldı üstünü, 
İzləyən qoruqçu onu bayaqdan. 
 
Dinməzcə çuxurdan çıxdı qırağa, 
Həmlə eyləməyə tapmamış macal, 
Qoruqçu fürsəti fövtə verməyib, 
Üstünə tuşladı nizəni dərhal. 
 
Üzünə mərmi tək dəyəndə yumruq, 
Təngidi, perikdi, əsdi qoruqçu. 
Nizə sinəsinə teylənən zaman, 
Əndikib səsini kəsdi qoruqçu. 
 
Ətrafa boylandı öncə Mehralı, 
Qəfəsi özündən aralamışdı. 
Üz-üzə gələndə qoroqçuyla o, 
Nizə baldırını yaralamışdı. 
 
Daha dayanmağın vaxtı deyildi, 
Mehralı get-gedə uzaqlaşırdı. 
Qəlbi arzuları, istəkləriylə, 
Xəyalda tapışır, qucaqlaşırdı. 
 
O, uzaq qaçmağa verməyib qərar, 
Bir damın üstündə girdi küləşə. 
Sakitlik çöküncə, neçə gün onun, 
Gözü həsrət qaldı Aya, Günəşə. 
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Mehralı bəy Maraslıda 
 
Gecənin bir vaxtı çıxdı küləşdən, 
Üzünü daladı qışın ayazı. 
Gərnəşib ətrafa boylandı bir az, 
Heç bir qaraltını almadı gözü. 
 
Amma axtarırdı, düşünürdü hey, 
Bilirdi nəsə var bax, bu civarda. 
Gizləndiyi günlər çox eşitmişdi, 
At kişnərtiləri lap həndəvərdə. 
 
Bir-iki addım da getdi irəli, 
Yaxında bir tövlə çəkdi gözünü. 
Gördü – yuxu basıb gözətçiləri, 
Tələsik tövləyə saldı özünü. 
 
Damğalı atları görüb sevindi, 
Bu, ona Tanrının nicat səsiymiş. 
Nizamla düzülüb kərəskələrdə, 
Bu, Qars alayının at tövləsiymiş. 
 
Allancına doğru gəldi qapının, 
Yedəyinə alıb kəhərin birin. 
Ətrafdan arxayın düşən kimi o, 
Qırdı damarını yollarda yerin. 
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Düşmüşdü dalınca bir dəstə atlı, 
Güllə səsləri də eşitdi hərdən. 
Ormanlar, qayalar ilham alırdı, 
Bu dağlar oğlunda olan hünərdən. 
 
Gəlib Maraslıya yetişdi igid, 
Döydü bir qapını alatorandan. 
Onu qonaq aldı evin yiyəsi, 
İltifat göstərdi ürəkdən, candan. 
 
Maşayla darayıb külünü əvvəl, 
Palıd yarmaçalar qoydular peçə. 
Odunlar alışıb köz düşənəcən, 
Tüstüyə qərq oldu məhəllə, küçə. 
 
Məlhəm eylədilər yaralarına, 
Bir qat nimdaş paltar verdilər ona. 
Peçin istisində xumarlanırdı, 
Kəsalət gəlirdi amma ki, cana. 
 
Qaynadı samovar, sərildi süfrə, 
Düzdülər pendiri, qaymağı, balı. 
Açıldı söhbətlər kələfçə kimi, 
Küpü-küpəçəni tökdü Mehralı. 
 
Vaxtdan gileyləndi, dövrü qınadı, 
Əski dostlarından etdi şikayət. 

162 

Elbəyi Cəlaloğlu 



MEHRALI BƏY 

163 
 

 
Odlar ayaqlayıb gözləriylə o, 
Taleyi kədərlə dolu hekayət. 
 
Kişi harayladı oğullarını, 
Etdi Mehralıyla onları tanış. 
Sonra qonağına üz tutub dedi: 
– Mənim oğlumuydu, bil, Musa çavuş. 
 
Çatıb qaşlarını durdu Mehralı, 
Sükut sərt duman tək çökdü otağa. 
Mat qaldı bu boyda bir təsadüfə, 
Bütün vücudunda qopdu qasırğa. 
 
Əliylə göstərib oğlanlarını, 
Boğsa da səsini gilə-gilə yaş. 
Silib gözlərini dilləndi İslam: 
– Sən mənə oğulsan, bunlara qardaş. 
 
– Mən ona çox dedim, o az eşitdi, 
Bilirəm, günahın yoxuymuş sənin. 
Bu altı oğlumu qoş öz dəstənə, 
Qoru qeyrətini ana vətənin. 
 
Durub qucaqladı o, Mehralını: 
– Musanın yerində sən oldun daha. 
Mehralı əlini çəkdi gözünə, 
O da kövrəlmişdi qərq olub aha. 
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Uzandı söhbətlər, açıldı ara, 
Çıxdı ev-eşik də matəmdən, yasdan. 
Hazırlıq görüldü getməyə səhər, 
Qəməri götürmək gərəkdir Qarsdan. 
 
Tövləyə girəndə görmüşdü İslam, 
Mehralı mindiyi damğalı atı. 
Tapşırdı oğluna azdırsın onu, 
Düşəndə gecənin qaranlıq qatı... 
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Qəmərin sevinci 
 
Durdular yuxudan xoruz banında, 
Altı qardaş ilə çıxdılar yola. 
Döndülər zamanın fırtınasıyla, 
Çarpışmağa gedən nəhəng bir sala. 
 
İtirmək olmazdı vaxtı, vədəni, 
Tez aşmalıydılar bəndi, bərəni. 
Amma heyranlıqla hərdən yol boyu, 
Seyr etdi Mehralı dağı, dərəni. 
 
Sevgi bəsləyirdi qar örtükləri, 
Dərədə, təpədə, düzdə, çuxurda. 
Bu gün şahidiydi gözəlliklərə, 
Atların ağzından çıxan buxar da. 
 
Bu vətən oğlundan əsirgəmədi, 
Qars öz sevgisini, məhəbbətini. 
Canına hopdurdu Mehralı bəyin, 
Ana təbiətin şərafətini. 
 
Görüb sahibini oxrandı Qəmər, 
Sevincdən kişnəyib şahə qalxdı. 
Mehralı üzündən, gözündən öpüb, 
Həsrətlə oxşayıb, doyunca baxdı. 
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Burda yubanmayıb süvar oldular, 
Əzdilər əngini daşın, qayanın. 
Gecəni gündüzə qatdı igidlər, 
Bağlanmışdı gözü, sanki dünyanın. 
 
Nə bir görən oldu, nə də bir duyan, 
Nə məhəl qoydular qarda izlərə. 
İgidin ürəyi sakitləşirdi, 
Pənah gətirdikcə doğma düzlərə. 
 
Darvaza çapdılar atı birbaşa, 
Yığışdı bir anda qohum-əqraba. 
Lakin bəd xəbərlə məyus etdilər, 
Saldılar igidi mənən əzaba. 
 
Sarsıdırdı onu indi beləcə, 
Ölüm xəbərləri Kor İsmayılın. 
Son vaxtlar öz dərdi, öz səri vardı, 
Hər ötüşən ayın, hər keçən ilin. 
 
Gözünü yaş boğdu, qəlbini qəhər,  
Belə sıxılmamış qazamatda da. 
Doymazdı qanını içsə düşmənin, 
Dərd elə dərd imiş əzəmətdə də... 
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Kor İsmayılın öldürülməsi 
(Məlumata görə, bu qanlı hadisə 1877-ci 
il yanvarın 4-də baş vermişdir) 
 
Demə Kor İsmayıl öz dəstəsiylə 
Təzəcə keçibmiş Arazdan bəri. 
Rus kazaklarına dönə-dönə o, 
Qanlar uddurubmuş bu yazdan bəri. 
 
Abdallı kəndinə gəlibmiş öncə – 
Öz doğma elinə, doğma yurduna. 
Dinclik verməyiblər ona kazaklar, 
Hələ isnişməmiş ocaq-oduna. 
 
Hava soyuq idi, qış kəsib tökür, 
Çox gəzə bilmədi qarda, boranda.  
O, sürdü atını  İmirhəsənə, 
Qarlı qış axşamı alatoranda. 
 
Döyüldü qazmanın taxta qapısı, 
Çıxdı qənşərinə dayısı İsa. 
Atını tövləyə bağlayıb onun, 
Çəkdi qonağını otaqda başa. 
 
Gecələr uzundu, azar-bezar çox, 
Üç gün danışdılar, bitmədi söhbət. 
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Ocaq çırtıldadı səhərə kimi, 
Sanki tüstülərlə edirdi cihad. 
 
Gözünün ətrafı şiş görünürdü, 
Qalın olduğundan üzünün əti. 
Ona “Kor İsmayıl” deyirdi dostlar, 
Bu başqa anlama gəlməsin qəti. 
 
Onu çox sevirdi qaçaq dostları, 
Hər zaman mərd durdu, mərdanə dindi. 
Könlündən keçsə də dostları görmək, 
Əlləri çatmırdı heç kəsə indi. 
 
Pristav duymuşdu yerini onun, 
Yeritdi qoşunu İmirhəsənə. 
Evi mühasirə eyləyən kimi, 
Xəbər göndərdilər ev yiyəsinə. 
 
Xeyli gözlədilər, çıxmadı heç kəs, 
Get-gedə gücləndi quşbaşı qar da. 
Bu dəfə dalbadal atəş açıldı, 
Güllələr iz açdı daşda, divarda. 
 
Yaman “axşamladı” burda İsmayıl, 
O, indi təkiydi, düşmən bir qoşun. 
Çarəsiz tüfəngi alıb əlinə, 
Atdı aram-aram bir neçə qurşun. 
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Düşmən lap özündən çıxdı bu dəfə, 
Od vurdu qazmaya dörd bir tərəfdən. 
Birinci yüyürüb çıxdı qapıdan, 
Yayına bilmədi İsa hədəfdən. 
 
Gördü – dayısını vurdular, bu an, 
Atəş aça-aça çıxdı İsmayıl. 
Güllələr dolu tək yağdı üstünə, 
Pristav donunda gəlmiş əzrayıl... 
 
Ürəklərdə kinə, nifrətə döndü, 
Qırmızı boyanmış bu qar layları. 
Mehralı hiddətdən alovlanırdı, 
Duyub düşündükcə şər olayları. 
 
Üzündə qətiyyət, gözündə qisas, 
Sanki zəlzələdən tərpəndi himi. 
Çırpındı ürəyi bütün gücüylə, 
Vururdu həyəcan təbili kimi. 
 
Birdən qasırğa tək durdu yerindən, 
Hay vurub, – igidlər, atlanın! – dedi. 
– Dünənki mehtərə, naxırçıya bax, 
Bu gün qəhrəmanlıq eyləyir gidi. 
 
Göydə ulduzlar da görünmürdü heç, 
Gecənin üzünə ağ olub qar da. 
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Pristavın evinə yaxınlaşdıqca, 
Göründü keşikçi, qoruqçu burda. 
 
Hürüşdü həyətdə çoban itləri, 
Əl atdı Mehralı kələyə, fəndə. 
Çəkdikcə dəlilər çöldə diqqəti, 
O, girib otağa, durdu bir tində. 
 
İzləyə-izləyə hadisələri, 
Qısıldı yavaşca qaranlıq küncə. 
Dünyadan xəbərsiz yatdı pristav, 
Bayırdan dəhşətli səslər gəlincə. 
 
Qopdu qoruqçudan şivən, inilti, 
Susdurdu itləri güllə bayırda. 
Atıldı yataqdan dərhal pristav, 
Tüfəngi tapmadı qoyduğu yerdə. 
 
Küncdən bir qaraltı tərpəndi birdən, 
Pristavın canına vahimə doldu. 
Təklik dəhşətimiş amansızlara, 
Ümidi qırıldı, bənizi soldu. 
 
Köməyə səsləyib keşikçiləri, 
Təntidi, atılıb düşdü bir qədər. 
Amma nə itlərin səsi gəlirdi, 
Nə keşikçilərdən yoxuydu xəbər. 
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Üz-üzə dayandı hər iki varlıq, 
Biri ədalətli, biri fırıldaq. 
Birinin canında qürur, əzəmət, 
Biri şeytan, iblis, yaramaz, alçaq. 
 
Səyriyə-səyriyə dindi pristav: 
– Nə qorxunc baxışın varıymış sənin. 
– Baxan vicdanındı, – dedi Mehralı, 
– Zamanın yamanca darıymış sənin. 
 
– Oldun millətinə, dininə qənim, 
Vicdanın nə deyir özünə sənin? 
İndi şahlığını alsam əlindən, 
El tüpürməyəcək üzünə sənin? 
 
– Sənə yalvarıram, al xəzinəmi, 
Balamın başına sanc məni, dayan! 
– Belə ki, müdriksən, onda de görüm, 
Özgə balasına deyilsən qıyan? 
 
Çox uzun çəkmədi bu yalvar-yaxar, 
Məzarlığa doğru yeridi atlar. 
Hayqırdı Mehralı: 
– Kor İsmayılın 
Qanı yerdə qalsa, məzarı çatlar. 
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Çatıb İsmayılın qəbri üstünə, 
Uymadı pristavın fitnə-felinə. 
– Bircə fürsətin var, – dedi Mehralı, 
– Kəlmeyi-şəhadət gətir dilinə... 
 
Məzarlığa qaçdı el yığın-yığın, 
Düşəndə kəndlərə səhər erkən səs. 
Qəbrinin önündə Kor İsmayılın, 
Mehralı pristavdan almışdı qisas... 
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Mehralı bəyin Dağıstan səfəri 
 
Yaman coşurdular o dəm də ruslar, 
Lövbər salmışdılar qoca Qafqazda. 
Hələ Osmanlıydı son hədəfləri, 
Tədbir görürdülər hücuma yazda. 
 
Öncə plan üzrə baş komandanın, 
Qaçaqlara yönəlmişdi nəzəri. 
Cığırlarda, keçidlərdə, yollarda, 
Düzmüşdülər addımbaşı əsgəri. 
 
Mehralıya bir dərd oldu bu qovğa, 
Düşünürdü, – od saçacaq yürüşlər, 
Avropadan dəstəyi var rusların, 
Türklərisə əldən salıb döyüşlər. 
 
Dözəmməzdi sınsa türkün qüruru, 
Ər gərək vicdanın gözündə bitsin. 
Düşündü ki, İmam Şamilin oğlu – 
Məhəmməd Qaziylə görüşə getsin. 
 
Bir məsləkdaşı da vardı orada, 
Ünlü sərkərdəydi Qunduxov Musa. 
Birdi amalları, əqidələri, 
Ürəkdən ürəyə yolları qısa. 
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Özünə çəkirdi onu aramsız, 
Olsa da bu yollar, cığırlar uzun. 
Yolüstü dəyəcək dosta, tanışa, 
Bu cür arzulara köklədi özün. 
 
İgid dostlarıyla düzəlib yola, 
Mehralı üzünü tutdu quzeyə. 
Gizlin cığırlarla çapıb atları, 
Vurdular gah çaya, gah da meşəyə. 
 
Nə xəta gördülər, nə də maneə, 
Arxada qaldıqca obalar, kəndlər. 
Yağlıca dağının binələrində 
Çəkildi yüyənlər, dayandı atlar. 
 
Qalıb çobanlara qonaq oldular, 
Çobanqovurması gəldi süfrəyə. 
Ruhu qanadlanır, qəlbi coşurdu, 
Axdıqca ürəkdən nəğmə tütəyə. 
 
Qəribə göründü bir cavan oğlan, 
Süfrə arxasında Mehralı bəyə. 
Nə sözə qoşuldu, nə də söhbətə, 
Sanki ehtiyacı vardı köməyə. 
 
Sorğu-sual edib, söylətdi xeyli, 
Dəmirçihasannı elindəniymiş. 
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Onun da dərd-səri, azar-bezarı, 
Dövrün daşqınından, selindəniymiş. 
 
Beş-on put buğdanın borcuna düşüb, 
Gah çaparı gəlib, gah da darğası. 
Tək bircə damazlıq qoyunu varmış, 
Əlindən alıbmış kəndin ağası. 
 
Bir namə yazdırıb uzatdı ona, 
Tezcə ağasına çatdırmaq üçün. 
– Dan üzü tez yetiş, – dedi, – buraya, 
Səni gözləyəcəm, yol üstəyəm mən. 
 
Səhər açılmamış qayıtdı bu gənc, 
Sevinc tökülürdü onun üzündən. 
– Verdi damazlığı, – söylədi, – ağa, 
Göndərdi üstəlik bir xeyli un-dən. 
 
Mehralı əlini çəkdi bığına: 
– Hələ yerindəymiş ağanın ağlı. 
Bir qoyun ucundan qalan ömrünü, 
Yaşamaq istəməz sinəsi dağlı. 
 
Durub, halallaşıb çıxdılar yola, 
Yarğandan aşaraq keçdilər Kürü. 
Arxada qoydular Qarayazını, 
Qaraçöpə sarı yürühayürü. 
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Yor-Muğanlı kəndi yaxınlaşırdı, 
Atlar döşədikcə yerin səthinə. 
Qocaman Yor çayı şırıltısıyla, 
Durmuşdu ərlərin səylə mədhinə. 
 
Çəkildi yüyənlər çay qırağında, 
Könüldə sevgi var, ürəkdə təpər. 
Dəlilərdən biri çaparaq kəndə, 
Ağalar Alıya çatdırdı xəbər. 
 
Ağıldan pay almış, cəsarətdən yük, 
Kəndin hakimiydi Ağalar Alı. 
Quşdan qanad alıb uçurdu, sanki, 
Biləndə gəlibdi dostu Mehralı. 
 
Gündüzlər binəyə çıxdılar erkən, 
Evə qayıtdılar düşəndə axşam. 
Gənclik görüşləri, toylar, döyüşlər, 
Dərdlər çözələndi əridikcə şam. 
 
Get-gedə artırdı gəlib-gedənlər, 
Söhbətlər gəzirdi tində, gədikdə. 
Nəfəsi duyuldu xəfiyyələrin, 
Günlər ötüşdükcə kənddə-kəsəkdə. 
 
Atlar yəhərləndi gecə yarısı, 
Dağıstan özünə çəkdi onları. 
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Bu qarlı dağların şıltaqlığında, 
Dönmüşdü qayaya, daşa canları. 
 
Qışın son ayıydı, kiçik çillə də, 
Hünər göstərirdi dağda, aranda. 
Atlar yorulmadan gedir irəli, 
Pozmurdu ahəngi qar da, boran da. 
 
Hər igid tablamaz bu qarlı qışda, 
Sınağı önündə qoca Qafqazın. 
Eşqinin gücüylə gedir Mehralı, 
Hələ duyulmamış nəfəsi yazın. 
 
Birdən qulağını şəklədi Qəmər, 
Dayanıb atmadı bir addım belə. 
O biri atlar da təşvişə düşcək, 
İgidlər tüfəngi aldılar ələ. 
 
Qulaqlar dinşədi, gözlər aradı, 
Bir avaz gəlirdi indi hərədən. 
Yormadı onları çox da intizar, 
Canavar sürüsü çıxdı dərədən. 
 
Bir az yaxınlaşıb dayandı onlar, 
Ərəbzəngi kimi kəsdilər yolu. 
Bircə göstərişlə igidlərini, 
Aralı-aralı düzdü Mehralı. 
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Barmaqlar tətikdə başladı hücum, 
Xeyli qırdılarsa, heç azalmadı. 
Aclıq quduzluqdan betərmiş demə, 
Diri ölənləri vecə almadı. 
 
Doğradı qılınclar, yaxdı güllələr, 
Hardandı bu sürü, bu qoşun belə. 
Acı ulartılar get-gedə artdı, 
Axır doy gəldilər daşqına, selə. 
 
Qaçıb dağıldılar diri qalanlar, 
Ərlər tərk etdilər bu məşum yeri. 
Dönüb seyr edəndə yoldaşlarını, 
Gördülər axsayır atların biri. 
 
Bir az oxşadılar, məlhəm qoydular, 
Sağrısı yüngülcə yaralı atı. 
Sıldırımlar aşıb, dərələr keçib, 
Xeyli danışdılar bu əhvalatı. 
 
Qalmamışdı halı dağlardan keçən, 
Sürüşkən yolların, buzlu yolların. 
Dərbənd görünürdü əzəmətiylə, 
Açıb igidlərə dəmir qolların. 
 
Ulular ruhunu duyurdu burda, 
Arzu qanadında uçur Mehralı. 
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Necə də doğmaydı bu torpaqların, 
Ormanı, qayası, dağı, qartalı. 
 
Dərbənddən buruldu kəndlərə sarı, 
Həsrətlə baxaraq hər küncə, tinə. 
Məhəmməd Qaziylə görüşmək üçün, 
Bir dəli göndərdi Gimri kəndinə. 
 
Soraq tutan kimi Məhəmməd Qazi, 
Gəldi, at belində qabaqlaşdılar. 
Hər iki qəhrəman enib yəhərdən, 
Cəmi həsrətlər tək qucaqlaşdılar. 
 
Sürdülər atları yan-yana onlar, 
Məhəmməd Qazinin düşərgəsinə. 
Səs yayılan kimi görüşmək üçün, 
Durdu bir-birinin el də bəhsinə. 
 
Görüşüb dağıldı hərə bir yana, 
Üzlərdə məmnunluq, ürəkdə həvəs. 
Küçədə, keçiddə ağızdolusu, 
İgid Mehralıdan danışdı hər kəs. 
 
Yetişdi görüşə Musa Qunduxov, 
Qəlbində məhəbbət, dilində sevgi. 
Gəzdi bu məclisin söz yağmurunda, 
Söhbət daşqınında, selində sevgi. 
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Elə ki, xəlvətlik düşdü araya, 
Üz-üzə durdular bu qəhrəmanlar. 
Dövranın çərxində yaşananları, 
Saf-çürük etdilər məclisdə onlar. 
 
Rusların qəsbindən düşən kimi söz, 
Söhbət ciddiləşdi, böyüdü, şişdi. 
İgidlər ağzından od püskürürdü, 
Elə ki, nifrətin anı yetişdi. 
 
Açdı ürəyini öncə Mehralı: 
– Yamanca qalnıyıb kafirin tükü. 
Mənim millətimdi, sizin dininiz, 
Tək qoya bilmərik meydanda Türkü. 
 
– Salıb Osmanlını gücdən döyüşlər, 
Ruslara yardımda qərb gözləmir hədd. 
Gücümüz çatanı eləyəcəyik, 
Ümdə borcumuzdu, – dedi Məhəmməd. 
 
Qarışdı söhbətə bu an Qunduxov: 
– İgidin igidə minnəti olmaz! 
Əgər Türk yıxılsa, biz də yıxıldıq, 
Dağlı bu savaşa biganə qalmaz. 
 
Məsləhət, məşvərət, təkliflər oldu, 
Günlərlə uzandı bu yöndə söhbət. 
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Mehralının dərdi aşıb başından, 
Daha qayıtmaqdı vətənə məqsəd. 
 
Asdılar qılıncı, bağlandı qatar, 
Yəhərləndi atlar dan sökülməmiş. 
Ötürdü onları bir dəstə atlı, 
Yola qarğa-quzğun, sar tökülməmiş. 
 
O qarlı dağları, sarf qayaları, 
Osmanlıya doğru aşdı igidlər. 
Təpələri dağa, daşı qayaya, 
Bulaqları çaya qoşdu igidlər... 
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Mehralı bəyin sevinci 
 
Şindi dağlarına çatmışdı onlar, 
Vətənin qoxusu gəldi sazaqdan. 
Mehralı bir dəstə atlını görüb, 
Hüseyni tanıdı dərhal uzaqdan. 
 
Yaxınlaşan kimi hər iki dəstə, 
Çəkdilər atların qantırğasını. 
Sıçrayıb yəhərdən Kələnin oğlu, 
Salamladı igidlərin xasını. 
 
Dostlar qucaqlaşdı, amma bu dəfə, 
Sevinc Mehralını tez qabaqladı. 
– Ayə, oğlun olub, – dedi Hüseyn, 
Qəhrəman dostunu muştuluqladı. 
 
Danışdılar dostlar gördüklərini, 
Olub-keçənlərdən oldular halı. 
Hüseyn bir məktub verdi dostuna, 
Artdı Mehralının dərdi, məlalı... 
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Baharın məktubu 
 
...Yaman tutulmuşdu qaşı-qabağı, 
Kədər göstərirdi Baharın tası. 
Elə bil bu axşam zalım qızının, 
Yanında sınmışdı qəm arabası. 
 
Gözünə dəymirdi hicranın sonu, 
İçi sızlayırdı, inildəyirdi. 
Əlləri qoynunda, nəzəri yerdə, 
Bənövşə gülü tək boynun əyirdi. 
 
Sevgi dastanları düşdü yadına, 
Açmazdı sirrini məbadə qızlar. 
Butası gəlincə eşqin odunda 
Yanıb əriyirdi şahzadə qızlar. 
 
Həsrətdən saçlar da saz tək dinirmiş, 
Əl atdı bu sirri yoxlamaq üçün, 
Qara saçlarından üç tel ayırdı, 
Qəlbində hicranı dağlamaq üçün. 
 
Pıçıldadı tellər qəlbinə sirri, 
Lalələr qızardı yanaqlarında. 
Eşqinin səsiydi dilində sözlər, 
Nəğməyə büründü dodaqlarında: 
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Gözləri yaşlı qalmışam, 
Bəs döymü, yarım, intizar? 
Bilirəm yoxdur günahın, 
Qoyubdu Tanrım intizar. 
 
Dön nuruma, işığıma, 
Yaraşıq ver otağıma, 
Çor düşüb bağça-bağıma, 
Bağbansız barım intizar. 
 
Yarıb göylərin qatını, 
Minib gəldi göy atını, 
Gəl, qoy oğluyun adını, 
Qalmasın yavrum intizar. 
 
Məktubu oxuyub susdu Mehralı, 
Elə bil tükəndi, bitdi sözləri. 
Xiffət bir tərəfdən, sevinc bir yandan, 
Qəlbini sıxdıqca doldu gözləri: 
 
– Hüseyn, hicranın ömrü çox olmaz, 
Bu sevinc göylərdən düşdü, desinlər. 
Söylə ki, təmkinlə gözləyib məni, 
Oğlumun adına “Rüşdü” desinlər. 
 
Rüşdü – ərlik demək, ərənlik demək, 
Gəlişsin, Haqq yolu olsun qisməti. 
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Bu elin, elatın, xalqın eşqinə, 
Cihad eyləməyə çatsın qeyrəti. 
 
Zamanın gərdişi bitmək istəmir, 
Bizə şir ürəkli ər oğul lazım. 
İndiki qılınclar o qılınc deyil, 
Qaldırıb vurmağa ağıl, qol lazım. 
 
Gözümə gün düşdü, gəl, 
Həsrət qəlbi deşdi, gəl! 
Atan meydan qurubdur, 
Min atını, Rüşdü, gəl! 
 
Dil üstdə dil bitib, tükənmir sözü, 
Görünmür gözünə yoxuşlar, yallar. 
Üzünü güldürür Mehralı bəyin, 
Baharla Rüşdüyə köklü xəyallar... 
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Hacı Vəlinin satqınlığı 
 
Maraslı kəndinə girdilər onlar, 
Toyuqlar tarlanıb, şər qarışanda. 
Sevinc görünürdü İslam kişinin 
Alnının, üzünün hər qırışında. 
 
Evin doqqazında durmuşdu onlar, 
Sakitcə bir kölgə keçirdi daldan. 
Bir azca şübhəli, bir az çəkincək, 
Tülkü tək sivişib ötürdü yoldan. 
 
– Bu Hacı Vəlidi, – söylədi İslam, 
– Xatalı, görənək, zalım adamdı, 
Üzdə huri, mələk, daxildə iblis, 
Təpədən dırnağa şərdi, haramdı. 
 
Başını yelləyib dilləndi yenə: 
– Bu gedib aləmi qatacaq, oğul! 
Kəsər anasının əmcəyini də, 
Bilirəm ki, sizi satacaq, oğul! 
 
Atları bağlayıb girdilər evə, 
Arxayınlıq vardı nədənsə canda. 
Yedilər, içdilər süddən, qatıqdan, 
Uzanıb dincəldi hərə bir yanda... 
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Hay-küyə oyandı Mehralı səhər, 
Əsgər yağmurunu gördü bayırda. 
Tövləyə çatdırdı tezcə özünü, 
Qısılıb tinlərə yanda-böyürdə. 
 
Çıxdı İslam kişi qapıdan çölə, 
– Mehralı-zad yoxdu, – söylədi, – bizdə, 
– Keçin daxmamıza, baxın hər yerə, 
Bilərsiz yalanım yoxdu bu sözdə. 
 
– Kişi, keç tövlənin qapısını aç! – 
Hündürdən bir əmr verdi komutan. 
Bir dağ dayanmışdı atın belində, 
Qapılar taybatay açılan zaman. 
 
Araya çaşqınlıq düşdü bir qədər, 
Hər kəs bələdiydi onun cənginə. 
Əlləri qılınca gedənə qədər, 
Qəmər qısdaladı onları tinə. 
 
Qışqırır komutan, kişnəyir atlar, 
Ərşə dayanmışdı qılınc səsləri. 
Cəbhəni güllə tək yardı Mehralı, 
O, heyran etmişdi görən kəsləri. 
 
İsmarıc göndərdi Hacı Vəliyə, 
– Çatdırın, – söylədi gəlib-gedəndən, 
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– Mənə rast gəlincə qoy kef eyləsin, 
Başını üzəcəm onun bədəndən... 
 
Tarixə düşəndə böyük insanlar, 
Tarixdə özüylə yaşatdığı var. 
Biri həyatında ümdə yer tutan, 
Bir də taleyinə şər edən izhar. 
 
Qəmərin sırtına bir qamçı çəkdi, 
Çapdı dayanmadan dərəylə, düzlə. 
Gecəni gündüzə qatıb müxtəsər, 
Çatdı Ağbabaya, desək bir sözlə. 
 
Qars komandanına namə də yazıb, 
Bir karvanbaşıya vermişdi yolda. 
Komandan naməni oxuyan kimi, 
Xeyli dayanmışdı fikirli halda. 
 
Naməni qatlayıb, qoydu cibinə, 
Əvvəl inanmadı, sandı yuxudu. 
Təzədən çıxardıb, açdı qatını, 
Götürüb bu dəfə zildən oxudu: 
 
Varmı dostu tanıyan? 
Dostun mənəm tanı, yan! 
Nə daldeyi, danı yan, 
Məni ruslar arasın! 
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Dönəndə çarəsizə, 
Vurmaqdı çarə sizə, 
Düşməndi çar, a, sizə, 
Məni yoxsa ar, asın! 
 
Torpağımdı daşdanıb, 
Məni torpaq, daş danıb, 
Torpaqda, daşda anıb, 
Deyin, – bizə yarasın! 
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Hünəriniz var, tutun! 
 
Yaman əl-ayağa düşmüşdü Bahar, 
Evdə vurnxuurdu o yan-bu yana. 
Buğlana-buğlana təndirdən alıb, 
Çıxartdı çörəyi Hüsniyyə ana. 
 
Alıb parçaladı, böldü Mehralı, 
Motal pendirinə sıxdı çörəyi. 
İştahlı gördükcə igid oğlunu, 
Rahatlıq tapırdı ana ürəyi. 
 
Elə bu dəm Alı girdi içəri, 
Qardaşına nəsə tez pıçıldadı. 
Mehralı cəld durub girdi tövləyə, 
Yenə qovğadadı, yenə qaldadı. 
 
Kazaklar yetişdi bu vaxt doqqaza, 
Çıxmışdı bayıra Hüsniyyə ana. 
Qızmış ilan kimi fısqırdı zabit: 
– Təslim et oğlunu, çəkil bir yana! 
 
Üz-gözü öyrəşib daha ananın, 
– Yenə nə gəlmisən, ay xain? – dedi. 
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Oğlunun halına bələdiydi o, 
Arxayın danışdı, arxayın dedi: 
 
– Niyə zəhər qoxuyur, 
Yenə bədənin, canın? 
Qotura dərman olsun, 
Görüm sənin al qanın. 
 
Gözünüzdən çalaydı, 
Görüm sizi mar tutun! 
Ər oğul doğmuşam mən, 
Hünəriniz var, tutun! 
 
Taybatay açıldı qanadlı qapı, 
Hazır dayanmışdı Qəmər tövlədə. 
Kazaklar bir qədər riqqətə gəldi, 
Ya pələng dayanıb, ya şir tövlədə. 
 
Odlu qılınc kimi çıxdı qınından, 
Səhnə inildədi, meydan titrədi. 
Qəmər şahə qalxıb kişnəyən zaman, 
Düşmən pərən düşdü, hər yan titrədi. 
 
Bu yandan yetişdi Kələnin oğlu, 
Sanki kotan qoşub, şumladı yeri. 
Qılınclar göylərdə parıldadıqca, 
Rəngini dəyişdi yerin üzəri. 
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Özünü saxlaya bilmədi zabit, 
Təngildəyən zaman altında kəhər. 
Qeyri-ixtiyari cumaraq birdən, 
Başını, boynunu gəmirdi Qəmər. 
 
Daha nə mənası burda qalmağın, 
Mehralı atını çapdı dağlarda. 
Gündüz qonağıydı, gecələr yarı, 
Yenə sevgisini tapdı dağlarda... 
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V Boy 
 
 

Mehralı bəy 1877-1878-ci illər 
Osmanlı – Rus müharibəsi 

dönəmində 
 
 
Vətən darda qalsa qopar igidlər 
 
Hücum başlamışdı Oğuz elinə, 
Ruslar inadını qoymadı yerə. 
Üstünə şər yağdı dörd bir tərəfdən, 
Sınmadı Osmanlı amma bir kərə. 
 
Savaş qızğınıydı, düşmənlər azğın, 
Məramı biriydi bu döyüşlərin. 
Türkün qüdrətini  sındırmağıydı, 
Məqsədi, mənası bu yürüşlərin. 
 
Türkün damarında, qanında bu an, 
Qopaydı fırtına, boğanaq gərək. 
Ya da birdəfəlik üzərimizdən, 
Namusu, vicdanı biz danaq gərək. 
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Türk olan kəsdələr çox gözəl bilir, 
Ölmək var, əyilmək yoxdu canında. 
Vətən darda qalsa qopar igidlər, 
Dil gödəkliyi yox türkün qanında. 
 
Hücum etmişdilər iki cəbhədən, 
Ruslar canfəşanlıq edirdi yaman. 
Bu yandan ingilis, o yandan ərəb, 
Bir an Osmanlıya vermirdi aman. 
 
Mehralı qalmışdı başı alovlu, 
Onu dinc qoymurdu bu qansız zaman. 
İnsanlıq borcunu ödəməkçün o, 
Millətin yolunda qoyacaqdı can. 
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Mehralı bəyin ailəsini Qarsa 

köçürməsi 
 
Döyüşdə sərbəstlik gərək igidə, 
Amma əngəl çıxır hey qabağına. 
Anası, övladı, ömür yoldaşı, 
Çıdar olmuşdular əl-ayağına. 
 
Çox da düşünməyib, külfətini o, 
Qarsa köçürtməyə verdi qərarı. 
Yır-yığış eyləyib evi-eşiyi, 
Yola düzəldilər bir gecəyarı. 
 
Araba beşik tək yırğaladıqca, 
Baharın qoynunda yatırdı Rüşdü. 
Hüsniyyə ananın yanan qəlbınə, 
Yenə də bir həzin bayatı düşdü: 
 
Yaxaladı suç məni, 
Buraxmadı heç məni, 
Baltaladı, doğradı, 
Ömür boyu köç məni. 
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Getdilər bu yolu qadasız, qansız, 
Qarşıya nə ilxı çıxdı, nə sürü. 
Sərhədi keçəndə gördü Mehralı, 
Axıdır yaşını Tükəzban, Hürü. 
 
Ürəyi dözmədi bu kövrəkliyə, 
Tutub bacıların qüssə, qəm, kədər. 
Təmkinlə danışıb, səbirlə dinib, 
Ürək-dirək verdi igid bir qədər: 
 
Yaman günün ömrü azdı, 
Ağlama, bacım, ağlama! 
Qışın sonu güllü yazdı, 
Ağlama, bacım, ağlama! 
 
Nədir söylə bu qəm, kədər? 
Axıtma yaşını hədər. 
Çətinliklər keçib, gedər, 
Ağlama, bacım, ağlama! 
 
Gəlib çatdıq Alagözə, 
Ağlamaq yararmı bizə? 
Qurban olum ala gözə, 
Ağlama, bacım, ağlama! 
 
Alagöz kəndinə yetişdi onlar, 
Pişvaza Hüseyn dayısı çıxdı. 
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Külfəti yerbəyer edib Mehralı, 
Yenə də sel kimi Qafqaza axdı. 
 
Meydanlar qızışıb, səngimir savaş, 
Tələsir Mehralı, qaynar qanı var. 
Bəlkə gecikməyə ixtiyarı yox, 
Vicdanı önündə imtahanı var. 
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Mehralı bəyin Ruslar tərəfindən 
                bağışlanması 
 
Qanıyla qorudu sərhədi türklər, 
Atsa da əlini qılınca düşmən. 
Buraxıb məkrinin ipini əldən, 
Fitnə qısqırırdı dalınca düşmən. 
 
Atın yalmanına yatıb Mehralı, 
Vətənçün odlara yanmaq çağıydı. 
Qəməri çöllərdə dördnala çapan, 
Kədər xurcunuydu, qəm tuluğuydu. 
 
Dolaşdı kəndbəkənd, gəzdi elbəel, 
Ərənlər toplaşdı çağırışına. 
Qarapapaqlardan mərd igidləri, 
Comərd oğulları yığdı başına. 
 
Kələnin Hüseyn də qoşuldu ona, 
Gəldi Kor İsmayılın silahdaşları. 
Getdilər arxadan düşmən üstünə, 
Basqıda əzdilər neçə başları. 
 
Hərbi anbarlara etdilər hücum, 
Teleqraf xətləri kəsildi bir-bir. 
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Düşmən bilməyirdi irəli getsin, 
Yoxsa, arxadamı görsün bir tədbir. 
 
Gündə dağıdılır bir hərbi hissə, 
Nə bir silah qalır, nə sursat qalır. 
Xəbəri aldıqca rus generalı, 
Bu çaxnaşmalara tamam mat qalır. 
 
Çar Aleksandr da aldı xəbəri, 
Məşvərətçiləri qatdı oyuna. 
Bir təklif istədi, bağlamaqçün o, 
Türk qaçaqlarını rus alayına. 
 
Osmanlıya qarşı vuruşan kəsə, 
Yeni əfv fərmanı imzaladı çar. 
Öncə Mehralıya getdi bu təklif, 
General bir addım atmışdı naçar. 
 
Mehralı fürsəti vermədi əldən, 
Dərhal yararlandı bu imkanından. 
Asudə dolaşdı obanı, eli, 
Yel də ötəmməzdi daha yanından. 
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Mehralı bəyin Qars komandanı 
Hüseyn Hami Paşaya yazdığı növbəti 
məktub Osmanlı Şərq qoşunları 
komandanı Əhməd Muxtar Paşaya və 
Sultan Əbdülhəmidə də çatır. 
 
Bütün Borçalını gəzdi Mehralı, 
Başına ər yığdı, ərən topladı. 
Vətənin yolunda canını qıyan, 
Həyatını qurban verən topladı. 
 
Mehralı sığmırdı öz məcrasına, 
İntiqam hissiylə coşurdu qanı. 
Hələ basılmamış tarix boyunca, 
Babam, – söylədiyi bir türk xaqanı. 
 
Odur ki, götürüb bir namə yazdı, 
Qars komandanına məzmunca iti. 
Hüseyn Haminin rüsxəti azdı, 
Osmanlıdan umdu bu şəraiti: 
 
Düşmən bağışladı məni, 
Nə düşünür öz millətim? 
Xalqım üçün can qoymağa, 
Yetər gücüm, fərasətim. 
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Əfv eləyin məni siz də, 
Əzim yağıları düzdə. 
Başımda dəlim var yüz də, 
Canda düşmənə nifrətim. 
 
Türk yağıya əyilərmi, 
Türkə məğlub deyilərmi, 
Vətənsiz də öyülərmi, 
Budur mənim müsibətim. 
 
Açın mənim yollarımı, 
Çırmalayım qollarımı, 
Kəndlərimi, ellərimi, 
Qoruyacaq məhəbbətim. 
 
Durmaz qabağına Hami paşa da, 
El üçün qayadan, dağdan aşanın. 
Namənin nurundan ilhama gəlib, 
Ürəyi yumşaldı Muxtar paşanın. 
 
Məsləhət, məşvərət etdilər bir az, 
Şifrəli ərizə getdi Sultana. 
Qarapapaqların Darvaz elindən, 
Bir aslan gələcək indi meydana. 
 
Sultan Əbdülhəmid qısa zamanda, 
Keçdi “günah”ından Mehralı bəyin. 
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Paşa namə yazıb fərmanla birgə, 
Göndərdi igidə tez gəlsin deyin: 
 
Şərqin sultanına dön, 
Sabahı ol, Mehralı! 
Qardaşların dardadı, 
Pənahı ol, Mehralı! 
 
Dara düşsə kimsəsi, 
Gələr igidin səsi. 
Mən düşmənin naləsi, 
Sən ahı ol, Mehralı! 
 
Adın gəzir dillərdə, 
Şan-şöhrətin ellərdə. 
Yerin var könüllərdə, 
Gəl şahı ol, Mehralı! 
 
Sevinci qəlbində vulkana döndü, 
Qəlbi dərya kimi eylədi tüğyan. 
Naməni alanda sanki Mehralı, 
Ulu yaradanla bağladı peyman. 
 
Ruslardan at aldı, qılınc qurşadı, 
Silahlar payladı bütün alaya. 
Ərzağı tüfəngi, topu götürüb, 
Keçdilər sərhədi o biri taya. 
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Çıldırda Mehralı bəyi Şərq 
qoşunları komandanı Əhməd 
    Muxtar Paşa qarşılayır 

 
 
Çıldıra çatdılar günorta vaxtı, 
Pişvazına çıxdı obadan hamı. 
Aləmə yayıldı səsi zurnanın, 
Coşdu aşıqların təbi, ilhamı. 
 
Əhməd Muxtar paşa gəldi meydana, 
Qarşıladı onu öz dəstəsiylə. 
Şenlik də götürüb telli sazını, 
Görək nə söylədi söz-bəstəsiylə: 
 
Gözün aydın olsun, ey böyük paşam, 
Alayın başında pəhləvan gəlir. 
Qəmərin qüdrəti Qıratdan ötə, 
Üstündə nər kimi bir cavan gəlir. 
 
Dağlar titrəyəcək cəsarətindən, 
Daşlar əriyəcək hərarətindən, 
Çaşacaq yağılar məharətindən, 
Sanacaq üstünə yel, tufan gəlir. 
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Mehralıya qurban Şenliyin canı, 
Yayılıb cahana şöhrəti, şanı, 
Bu gün qurulacaq mərdlər meydanı, 
Tutacaq düşmənə bir divan, gəlir. 
 
Paşa Mehralını bağrına basdı, 
Gözlərindən öpdü bu qəhrəmanın. 
İlhama gəlmişdi Çıldır əyalı, 
Sınıq görünürdü beli böhtanın. 
 
Hüseyn Hami də gəldi qabağa, 
“Afərin” söylədi dağlar oğluna. 
Vətən də əyilməz, mətin görəndə, 
Belini arxayın bağlar oğluna. 
 
Paşadan təlimat aldı Mehralı, 
Minbaşı rütbəsi verdilər ona. 
“Həmdiyyə” adlandı alayın adı, 
Yayıldı şöhrəti bütün cahana. 
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Satqınlığın cəzası 
 
Amansız döyüşlər gedir cəbhədə, 
Torpağın üzündə sıxlaşır bənək. 
Ayılar girmişdi qurdlarla cəngə, 
Meydan qaynayırdı qır qazanı tək. 
 
Ölüm savaşına gedəndə şirlər, 
Quyruq bulayırdı meşədə çaqqal. 
Satıldı düşmənə Hacı Vəli də, 
Xəyanət eylədi Qarsa o naqqal. 
 
Qardaşa düşməndi, düşmənə qardaş, 
Xəbər daşıyırdı hər axşam, səhər. 
Namərd ucbatından qalmadı sirri, 
Gizli yollarını itirdi şəhər. 
 
Xəncər yarası tək bu acı xəbər, 
Toxundu igidin şah vüqarına. 
Görüb Mehralını doqqazda Hacı, 
Qaçıb soxulmuşdu un anbarına. 
 
Mehralı acıqlı, Hacı Vəli yox, 
Aldı iyisini Qəmər nadanın. 
Qaba əlləriylə yapışıb igid, 
Sürüyüb çixardı içindən unun. 
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Yalvardı, yaxardı, aman istədi, 
Dilini bir qarış çıxartdı Hacı. 
Zəhmiylə süzərək onu Mehralı, 
Gülüb kinayəylə, dedi dilucu: 
 
– Nadanlıq eylədin tamah ucundan, 
Millətin başına kələksən, Hacı! 
Ağa bürünmüsən başdan ayağa, 
Bilinmir şeytansan, mələksən, Hacı! 
 
Atın qabağına salıb gətirdi, 
Saldılar satqını Qars qalasına. 
Hər an ölümünü gözlədi Hacı, 
Özü düçar oldu öz bəlasına. 
 
Asıldı quzu tək dar ağacından, 
İçində günahı, suçu, babalı. 
Bəlkə, son nəfəsdə anlayıb Hacı, 
“Dünyada qalırmış dünyanın malı”... 
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Qars şəhəri 27 günlük mühasirədə 

olarkən 
 
Düşmən quduzlaşıb cumdu irəli, 
Dağıtdı gör neçə kəndini Qarsın. 
Saldı lövbərini dörd bir tərəfdən, 
Kəsdi bərəsini, bəndini Qarsın.  
 
Güllə yağışına tutuldu şəhər, 
Evlər dağıdıldı, komalar yandı. 
Yağı qan axıtdı küçələr boyu, 
Nə qoca düşündü, nə körpə qandı. 
 
Toplar nərildəşdi əjdaha kimi, 
Şəhərin başını bürüdü duman. 
Erməni dığası qoşun başında, 
Gözü gördüyünə vermədi aman. 
 
İyirmi yeddi gün qan ağladı Qars, 
Sınmırdı tilsimi qəmin, kədərin. 
Sular qan qoxuyur, qıtlaşıb un-dən, 
Səbirlər tükənib, yaralar dərin. 
 
Əhməd Muxtar paşa narahatıydı, 
Gecə də gözünə getmirdi yuxu. 
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Nə ərzaq çatışır, nə silah-sursat, 
Tanrı yox edəydi, kaş ki, bu “yox”u. 
 
İngilis, fransız çəkib əlini, 
Hərəsi bir düşmən olmuşdu türkə. 
Ərəb də dönmürdü iddiasından, 
Bağlanıb talelər bir nazik tükə. 
 
Bir çapar göndərib, cəbhədən paşa, 
Yanına çağırdı Mehralı bəyi. 
Otaqda bir xeyli təkbətək qalıb, 
Etdi zəmanədən ona gileyi. 
 
Aldı öz yükünü sövdələşmədən, 
Otaqdan qayğılı çıxdı Mehralı. 
Basıb üzəngini mindi Qəməri, 
Quzey yollarına baxdı Mehralı. 
 
Nizamla düzülmüş öz qoşununu, 
Kələnin oğluna həvalə etdi. 
Sayseçmə igidlər alıb yanına, 
Durmadan birbaşa Qafqaza getdi. 
 
Əlaqə xətləri kəsildi yenə, 
Çaşıb qafasını itirdi tərsa. 
Atlı kazakların əlindən salıb, 
Neçə karvanlarla qayıtdı Qarsa. 
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Karvanlar silahla, qidayla dolu, 
Düşmənin öz odu özünə qənim. 
Haqqın qüdrətinə ləkə vurammaz, 
Yüz də oyunbazlıq eyləsə nədim. 
 
Bu dəfə Mehralı çəkib gətirdi, 
Sürüylə mal-qara, ilxıyla atı. 
Bir ruh yaratmışdı döyüşçülərdə, 
Onun bu mərdliyi, bu cəsarəti. 
 
Bu dəm nota verdi Loris Melikov, 
Təslim olmasını istədi Qarsın. 
Çaqqal elə bildi ölüb şir, pələng, 
Sürüylə daraşıb, üstədi Qarsın. 
 
Durub-dincəlmədi Mehralı bir an, 
O, məhəl qoymurdu indi heç nəyə. 
Hüseyn bir yandan, özü bir yandan, 
Vəlvələ saldılar yenə cəbhəyə. 
 
Mehralı ortadan keçdi hücuma, 
Qarapapaqları düzüb yanlara. 
Bir xeyli vuruşub çəkildi geri, 
Qəsdən kazakları salmaqçün tora. 
 
Düşmən məngənədə sıxıldı, sanki, 
Cumanda dörd yandan pələng, şir, bəbir. 
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Qılınc parladıqca qalxırdı əllər, 
Aman istəyirdi yüzlərlə əsir. 
 
Almışdı gücünü polad biləklər, 
Ulu tarixindən, məğrur elindən. 
Ürək təpərliydi, sinələr sipər, 
Qars azad olundu düşmən əlindən. 
 
Əhməd Muxtar paşa təntənə qurub, 
Öncə sığalladı o, Qəmər atı. 
Sonra elan etdi Mehralı bəyə, 
Sultanın adından baş mükafatı. 
 
Budur, külək vurur Türk bayrağını, 
Oxşayır başını Mehralı bəyin. 
Məcdiyyə nişanı öz görkəmiylə, 
Bəzəyir döşünü Mehralı bəyin. 
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Mehralı bəyin Doşanquloğlu 
Hüseyni bağışlaması 

 
Dağıdır kəndləri, yandırır yağı, 
Yol boyu evlərə talanlar salır. 
Öldürür əzabla, işgəncələrlə, 
Nə qoca, nə qadın, nə uşaq qalır. 
 
Qoşunla, qılıncla, topla, tüfənglə, 
Düşmən yeriyirdi indi Göləyə. 
Cəbhədə döyüşün qızğın çağında, 
Bir namə verdilər Mehralı bəyə. 
 
Aman istəyirdi Doşanquloğlu, 
Millətə xəyanət ar gəlib ona. 
Rusların məkrini anlayan zaman, 
Deyəsən bu dünya dar gəlib ona. 
 
Təbəssüm yapışdı dodaqlarına, 
Sətirlər üstündə gəzdikcə gözü. 
Onun mərdliyini salıb yadına, 
Mehralı beləcə söylədi sözü: 
 
– Özünü dərk edib, anlayan kəsin, 
Yuyar günahını yağan yağışlar. 
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Yanlış düşüncədən, əyri yolundan, 
Tövbə eyləyəni Tanrı bağışlar. 
 
Qoşuldu cihada Doşanquloğlu, 
Minbaşı rütbəsi verdilər ona. 
Yeriyib qoşunla elə o gündən, 
Qanlar uddururdu yağı düşmənə. 
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I Ərzurum döyüşü 
 
Qoşunlar gəlirdi qoşun dalınca, 
Ərzuruma canlı sədd çəkilirdi. 
Göylərdən elə bil şəhərin üstə, 
Erməni yağırdı, rus tökülürdü. 
 
Dönübdü dişləri qan görmüş itə, 
Düşmən quduzlaşıb, düşmən azıbdı. 
Nədəndir alnına ulu Yaradan, 
Nankorluq, qəddarlıq, hiylə yazıbdı? 
 
Təlimat almışdı Mehralı bəy də, 
Düzdü alayını, qurdu hücumu. 
İndi gecə-gündüz şumlamalıydı, 
Cütüylə, xışıyla bu qara şumu. 
 
Vaxtında yetişdi Məhəmməd Qazi, 
Vurdu dəstəsiylə düşməni o da. 
Eşşək arısı tək yığışıb düşmən, 
Çəkilmir qaladan hələ bu qada. 
 
Bir qoşun dağlını alıb başına, 
Musa Qunduxov da gəldi köməyə. 
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Bitmədi günlərlə bu çarpışmalar, 
Tüstü bülənd oldu göyə, səmaya. 
 
Bir yandan Məhəmməd, bir yandan Musa, 
Bir yandan Mehralı kəsdi yanları. 
Aman vermədilər amansızlara, 
Tökdülər torpağa murdar qanları. 
 
Çəkildi qınına, çəkildi düşmən, 
Bu dəfə Ərzurum olundu azad. 
Kaş ki, haqq-ədalət bütün bəşərdə, 
Hər zaman beləcə tapaydı nicat. 
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Qəmərin öldürülməsi 
 
Alov püskürürdü toplar, tüfənglər, 
Qovrulurdu Gölə odlar içində. 
Mərd oğullarına ana vətənin, 
Basılmaq ar gəlir yadlar içində. 
 
Evlər dağıdılır, qazmalar yanır, 
Körpə də, qoca da atılır oda. 
İnsan dəyərini anlamayanın, 
Tək bircə adı var, “kafir”dir o da. 
 
Düşmənin qüvvəsi vəhşiliyində, 
Türkün qüdrətisə ərliyindədir. 
Düşmən düşmən olsa qaçmaz önündən, 
Mehralı meydanda nərliyindədir. 
 
Şığıdı meydana Qarapapaqlar, 
Haqqı tapdayanı Haqq özü kəsər. 
Qoşunun içinə çaxnaşma saldı, 
Doğradı Mehralı, tapdadı Qəmər. 
 
Kəsilmirdi dalı rus qoşununun, 
Alaylar gəlirdi alay dalınca. 
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Nar kimi bölündü kafir başları, 
Ərlər əl atanda polad qılınca. 
 
Hər yandan dövrəyə alındı düşmən, 
Mehralı atını sürdü mərkəzə. 
Vətən sevgisindən ilham alanlar, 
Qan hərislərinə verdilər cəza. 
 
Üstünə tuşlanan tüfəngi görüb, 
Mehralı quş kimi sıçradı birdən. 
O, ayaq üstündə yerə düşən tək, 
Əsgəri gülləylə saldı yəhərdən. 
 
Qəmər şahə qalxıb dayandı xeyli, 
Alnına dəymişdi namərd gülləsi. 
Aşmağa qoymurdu onu qüruru, 
Bax, bu da mərdliyin canlı qülləsi. 
 
Vahimə bürümüş rus ordusunun, 
Kəsildi kələyi bir an içində. 
Kişnəyib arxaya yıxıldı Qəmər, 
O, indi üzürdü al qan içində. 
 
Mehralı sürüyüb həmin əsgəri, 
Ayaqları altda atdı Qəmərin. 
Uşaqlıq dostunun qolları üstə, 
Bəxti birdəfəlik yatdı Qəmərin. 
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Mehralı bir nərə çəkdi yerindən, 
Dağları titrətdi alovlu səsi. 
O, bir at minmədən payi-piyada, 
Aldı intiqamı, aldı qisası. 
 
Düşmən kərəntiylə biçildi sanki, 
Yüz-yüz əsir verib qaçdılar çölə. 
Bu qanlı savaşda Qəmərin qanı – 
Canı bahasına alındı Gölə. 
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Qarakötük 
 
Sarsıldı ölmündən dostu Qəmərin, 
Onu yandırırdı bu od, bu ocaq. 
Baxa bilməsə də qeyri atlara, 
Zaman yas zamanı deyildi ancaq. 
 
Kədərlə başbaşa qalıb Mehralı, 
Nə bir söz danışır, nə kəlmə kəsir. 
Duyub, düşündükcə hər an Qəməri, 
Dizləri titrəyir, qolları əsir. 
 
Sanki sağ qolunu itirmişdi o, 
Bir ömür yaşayıb Qəmər atıyla. 
Dilindən bayatı süzülüb gəldi, 
Vuruşdu zamanın neçə qatıyla: 
 
Viran qaldı sarayım, 
Göyə çıxdı harayım. 
Səni itirdim, Qəmər, 
Söndü Günəşim, Ayım. 
 
Qan içində boğuldun, 
Bir yenilməz “oğul”dun. 
Kafirin gülləsindən, 
Sən yenidən doğuldun. 
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Varıydımı sənə tay, 
Sən bir qoşun, bir alay. 
Sındı qolum, qanadım, 
Haray Qəmərim, haray. 
 
Daha dözəmmədi Kələninoğlu, 
Qolunu boynuna doladı onun. 
Bir azca dayanıb səssiz, səmirsiz, 
Dostuna çevirdi axırda yönün. 
 
Kələninoğlu:  Sənə yaraşmayır qəmli dayanmaq, 
                        Dur fərmanını ver, mən oddan keçim. 
                        Yüz ilxı dolanım diyarbadiyar, 
                        Nə cür istəyirsən, de bir at seçim. 
 
Mehralı bəy:  Mənə bir at gətir, Kələninoğlu, 
                        Nalından naxışlar düşsün bozqıra. 
                        Dağlar inildəsin kişnərtisindən, 
                        Savaş meydanında dəli cəng qura. 
 
Kələninoğlu: Bilirəm acıdır, unut qəhəri, 
                        Hardan alacaqsan daha Qəməri?! 
                        Gedək özün sına hər bir kəhəri, 
                        Bəlkə yüz ilxıdan edəsən seçim. 
 
Mehralı bəy: Nə yalda büdrəsin, nə də yamacda, 
                       Yarışa bilməsin onnan turac da, 
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                        Yıxılıb öləsi olsam bir ucda, 
                        Yanımda dost kimi dayınıb dura. 
 
Kələninoğlu: Sevgisə dünyada əsas məziyyət, 
                        İtgilər üstündə durur səadət. 
                        Gəl, qəmə qüssəyə eyləmə adət, 
                        Şad ol, bulağından doyunca içim. 
 
Mehralı bəy: Bilirəm, ölümsüz savaş var deyil, 
                       Qəmə baş endirən igid, ər deyil. 
                       Bir ilxı gətirsən bir Qəmər deyil, 
                       Bu qisas mənimlə gedəmməz gora. 
 
Çox uzun sürmədi bu hal, bu halət, 
Bütün igidləri böğsa da qəhər. 
Paşa da bir yanda durub düşünür, 
Varmı Mehralıya uyğun bir kəhər? 
 
Yüz at seçdi paşa özü ilxıdan, 
Mehralı bu yerdə bir səhnə qurdu. 
Üç kəhər almışdı gözü ilxıdan, 
Dağa dırmandırdı, şumluğa vurdu. 
 
Bir qüsur tapmışdı o hərəsində, 
Ya çaydan keçəndə, ya yal aşanda. 
Ya da bircə tükü ilişib qalıb, 
Hansı birininsə bir tin daşında. 
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Paşa təklifini verdi bu dəfə: 
– Nə binə arama, nə çadır, dəyə, 
Bir qara at gəzir filan ilxıda, 
Nə kəməndə gəlir, nə də yedəyə. 
 
Yanına gedəni çığnayır o dəm, 
Bilmirsən bu atdı, yoxsa bəbirdi? 
Duruşu qartaldı, qaçışı ceyran, 
O, bir möcüzədi, sirrdi, sehirdi. 
 
Maraq bürümüşdü Mehralı bəyi, 
Qonsa da müəmma kirpiyə, qaşa. 
İlxıdan seçilən bu bədöy atı, 
Uzaqdan barmaqla göstərdi paşa. 
 
Mehralı bir qədər baxıb, söylədi: 
– O “qara kötüyü” buraxın mənə, 
Səyirdib dərədə, düzdə, yoxuşda, 
Təkrar qarşınıza gətirim yenə. 
 
Mehralı yeridi ilxıya doğru, 
Bir azdan o, atı sınayacaqdı. 
Amma, “Qara kötük” qopub yerindən, 
Az qala igidi çığnayacaqdı. 
 
Yapışıb boynundan onun Mehralı, 
Sıçrayıb quş kimi mindi belinə. 
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Gah sağa vurnuxdu, gah sola döndü, 
Atlanıb düşürdü qara at yenə. 
 
Uçdu Qarakötük yoxuşa doğru, 
Şaqqıldayan kimi sırtında qamçı. 
Mehralı yormuşdu dərədə, düzdə, 
Tər axdı canından hey damcı-damcı. 
 
Mindi düşmən kimi, sevdi dost kimi, 
Kamil təliminə qul etdi onu. 
Hərdən sığalladı körpə uşaq tək, 
Axır ki, özünə öyrətdi onu. 
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Kalo kəndinin faciəsi 
 
(B.Sönməzin “İndimola Mihrali bey Yemene” əsəri-

nin 184-cü səhifəsində verdiyi məlumata görə, ermənilər tərə-
findən törədilmiş bu faciədə kəndin 671 nəfər sakinindən 11 nə-
fər sağ qalmışdır, sağ qalanlardan biri də Aşıq Qəhrəman idi.) 

 
Bir xəbər yetişdi Mehralı bəyə, 
Ermənilər işi lap ağ ediblər. 
Çatıb Şurəgəlin Kalo əhlini, 
Samanlıq içində dağ-dağ ediblər. 
 
Atın quyruğuna bağlanıb qarı, 
Tonqala atılıb gör neçə uşaq. 
Bu nə dəhşətiymiş, ey diliqafil, 
İnsan tığlarından qalanıb ocaq. 
 
Mehralı bir an da dayanammadı, 
Qan-tərə dönmüşdü üzündə hiddət. 
Özüylə bir dəstə atlı götürüb, 
Yollarda toz-duman qopardı qayət. 
 
Uçdu Qarakötük Göy atı kimi, 
Ayağı dəymirdi sanki torpağa. 
Dəstənin gözündən itir Mehralı, 
Hünərmi varıydı ona çatmağa... 
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Aşıq Qəhrəmanı görüb dayandı, 
Sorğu-sual etdi onu bir qədər. 
Yanağında yaşı, dilində ağı, 
Aşıq gördüyünü dedi bu təhər: 
 
Erməni dolmuşdu Kalo kəndinə, 
Odlara qaladı kəndi, ay haray! 
Nə bir daxma qaldı, nə qazma qaldı, 
Uçurdu bərəni, bəndi, ay haray! 
 
Varıydı sanlı Kalom. 
Şöhrətli, şanlı Kalom. 
Erməninin əlindən 
Çay oldu qanlı Kalom. 
 
Ahıllar sürüyüb, görün neynədi, 
Yollarda daş yedi, qaya çeynədi. 
Canım sızıldadı, qəlbim göynədi, 
Körpələr dağlandı, yandı, ay haray! 
 
El yandı, el qalandı, 
Naləm göyə dayandı. 
Bəlkə, mənim ahımdan, 
Fələk özü də yandı. 
 
Şil etdilər neçə-neçə qızları, 
Göstərdilər qəsdən mənə özləri. 
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Kor olaydı Qəhrəmanın gözləri, 
Kəsməyəydi huşu, zəndi, ay haray! 
 
Məni kimsə duyarmı? 
Dərdim aləmə carmı? 
Bu zülümdən Allahın, 
Görən xəbəri varmı? 
 
Mehralı hiddətlə yollara baxdı, 
Dəstə də çatmışdı yanına indi. 
Bu yerdə kövrəlmiş Aşıq Qəhrəman 
– Ərzuruma doğru getdilər, – dedi. 
 
Yeldən qanad alıb şütüdü atlar, 
Ərzurum yolları tozanaqlıdı. 
Bir az da çapsalar çatacaqdılar, 
Aşıq dediyində yəqin haqlıdı. 
 
Saldılar atları kəsədən belə, 
Tapdanmış otluq da açdı sirlərin. 
Dağların dalından çıxıb bir anda, 
Kəsdilər önünü bu kafirlərin. 
 
İgidlər qoşuna vurudlar özün, 
Sanki ilxı üçün ot biçirdilər. 
Tula tək qaçsa da düşmənin çoxu, 
Qalanı qılıncdan baş keçirdilər. 
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Yardım istəyirdi ulu Tanrıdan, 
Tanrını ömründə tanımayanlar. 
Xınzır sürüsü tək çığrışırdılar, 
Özünü vəhşətdə qınamayanlar. 
 
Qoyub qaçmışdılar nələri varsa, 
Süngü, qılınc, paltar, şərab, ət tamam. 
Mehralı əmr etdi: – yandır ərzağı, 
Qoymayın torpağa toxunsun haram! 
 
Burula-burula çıxdı ocaqdan 
Üfunətlə dolu qara tüstülər. 
Başını salladı otlar, çiçəklər, 
Ulu Yaradandan sanki küsdülər. 
 
Gör, kimlər etdilər xəyanətləri, 
Ömründə Qafqazı tanımayanlar. 
Rusun fitvasıyla əlli il öncə 
Gəlsə də, 
Özünü köklü sayanlar. 
 
Yaxşı bələdiydi Türk qılıncına, 
Araya erməni səddi çəkənlər. 
İrəvan, Hamamlı, Gümrü boyunca 
Vəhşilik, faciə, dəhşət əkənlər... 
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Alacadağ döyüşündə Kələninoğlu 
Hüseynin növbəti oyunbazlığı 
 
Günəşin ətrini duydu qaranlıq, 
Yavaşca əridi hənirtisində. 
Çən də yavaş-yavaş göyə çəkildi, 
Yox oldu xəzanın iniltisində. 
 
Qırov yarpaqları üzür kökündən, 
Payız öz ömrünü qışa göndərir. 
Təbiət ağacın budaqlarından, 
Döşünə taxmağa nişanlar dərir. 
 
Hörmüzd öz kefində gəzib dolaşır, 
Yenə də hökmünü Əhrimən verir. 
Elə bil düşmənə bu qəddarlığı, 
Əbədi yaşamaq, ölməz can verir. 
 
Özü öz nəslinin ətini yeyən 
Bir vəhşi tanımır məncə bu cahan. 
Şüurmu bu qədər vəhşiləşdirir, 
Yoxsa nədən belə qəddardır insan? 
 
Cumdu qoşun-qoşun rus ordusunda, 
Erməni, duxabor, malakan, kazak. 
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Topların barıtlı üfunətində, 
Boğuldu binəva, o Alacadağ. 
 
İstanbul çırpınır təhlükələrdə, 
Dalıb Muxtar paşa düşüncələrə. 
Bir neçə cəbhədə düşmən əlindən, 
Ləkələr düşürdü tər qönçələrə. 
 
Gərib sinəsini bu döyüşlərə, 
Plevnə qalası məğrur dayanır. 
Rumın orduları, rus alayları, 
Onun qüdrətindən alışır, yanır. 
 
Bu yanda bürüyür Alacadağı, 
Tufan tək yeriyən düşmən ləşkəri. 
Şücaət, rəşadət göstərdi burda, 
Türkün neçə-neçə igid əsgəri. 
 
Amma kəsilmirdi dalı ləşkərin, 
Axıtsa da yerə al qanlarını. 
Əhməd Muxtar paşa bəhrəsiz görüb, 
Geriyə çağırdı qoşunlarını. 
 
Ərzuruma tərəf çəkildi qoşun, 
Paşa dalda qalıb heç tələsməyir. 
Nə tüfəng səsinə dönüb baxırdı, 
Nə top qulağında yel tək əsməyir. 
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Qoşunu qırdırmaq olmaz, – düşündü, 
Düşmənin baş tutur, amma niyyəti. 
Beynində zəlzələ-vəlvələ vardı, 
Qəlbi götürmürdü məğlubiyyəti. 
 
Dözmədi bu hala Kələninoğlu, 
Paşanın yanıyla yeridi bir az. 
Düşmən lap yaxında, onlar arxayın, 
Vədə çəkisizdi, zaman nataraz. 
 
– Paşam, bir hücuma müsaidə et, 
Ruslara cəngimi göstərim, – dedi. 
– Bu günkü savaşdan otlu, alalı, 
Zəfər güllərini mən dərim, – dedi. 
 
Başıyla razılıq verəndə paşa, 
Kiçik bir dəstəylə hücuma keçdi. 
Tüfənglə, qılıncla cövlan eyləyib, 
Qoşundan bir qədər doğradı, biçdi. 
 
Bu dəfə önəmli bir hədəf seçib, 
Qoşun başçısını vurdu Hüseyn. 
Geyib paltarını rus zabitinin, 
Minib ağ atında durdu Hüseyn. 
 
Ruslar öz zabiti sanmışdı onu, 
Hünər göstərmişdi Kələninoğlu. 
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 “Geriyə çəkilin!” əmrini verdi, 
Arxaya çevrildi düşmənin yolu. 
 
Cəbhədən bir xeyli uzaqlaşdılar, 
Sönmüşdü meydnda sanki ocaqlar. 
Musa peyğəmbər tək cığır açdılar, 
Dəryanın içindən Qarapapaqlar. 
 
Mehralı amansız işğalçılardan, 
Heyfini çıxırdı torpağın, daşın. 
Lap çaşıb qalmışdı rus əsgərləri, 
İkiyə bölündü bir anda qoşun. 
 
Mehralının adı qılıncdan iti, 
Eşidib təşvişə düşürdü düşmən. 
Qabaqkı əsgəri tapdalayırdı, 
Qorxulu-qorxulu arxadan gələn... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 

Elbəyi Cəlaloğlu 



MEHRALI BƏY 

231 
 

 
II Ərzurum döyüşü, Mehralı bəyin 

Dalaverli Mansurla son görüşü 
 
“Tək əldən səs çıxmaz” deyib babalar, 
Osmanlı təkləndi öz meydanında. 
Barışmaz mövqeyi iki qardaşın, 
Bir ovuc qurd oldu palıd canında. 
 
Bəs nəydi səbəbi məğlubiyyətin? 
İndi düşündürsün hikmət bizləri! 
Dil tapa bilmədi iki qarındaş, 
Onunçün dayandı yerə dizləri. 
 
Biri Səfəviydi, biri Osmanlı, 
Bir ata övladı bu iki qardaş. 
Özünə edənə el eyləməzdi, 
Yağmazdı göylərdən başlarına daş. 
 
Qənim kəsildilər yüz illər boyu, 
Bu onu laxlatdı, o bunu vurdu. 
Onlar əlbəyaxa dayanan kimi, 
Düşmən viran qoydu obanı, yurdu. 
 
Kəsdilər, böldülər qardaş malı tək, 
Düşməni mat qoyan Azərbaycanı. 
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Osmanlı boğuldu öz hikkəsində, 
Qurtara bilmədi hiylədən canı. 
 
Anlamdılar ki, bütün Avropa, 
Türklərə yağıdı, İslama asi. 
Biz öz canımızı cırmaqlayanda, 
Fələk də hirsindən çevirdi tası. 
 
Tanrı qəzəbinə gəlmişdi, sanki, 
Sındı iki şirin çənəsi, əngi. 
Ayılıb bir dəfə düşünmədilər, 
Qardaş da qardaşla edərmi cəngi?! 
 
Türkmən, qırğız, qazax, özbək, ya  uyğur 
Görən nə düşünüb həmin zamanda? 
Bu böyük millətin qeyrət duyğusu 
Niyə oyanmırdı damarda, qanda? 
 
Qəlbini göynətdi Azərbaycanın, 
“Türkmənçay”, “Gülüstan” adında yara. 
Tarixi bir səhvin qüdrətinə bax, 
Tapmırdı Osmanlı dərdinə çara. 
 
Boğulur günbəgün bu döyüşdə də, 
Sərhəd daraldıqca qaralır qanı. 
Dəydikcə torpağa düşmən ayağı, 
Odlanır ürəyi, sızlayır canı. 
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Plevnə qalası getdi əlindən, 
İstanbul həyəcan siqnalı çaldı. 
Qarsı, Ərdahanı alan düşmənlə, 
Ərzurum qalası üz-üzə qaldı. 
 
Toplar guruldadı məhşər günü tək, 
Güllə yağışları yağdı meydana. 
Torpağın uğrunda, vətən yolunda, 
Qıymağı bacardı igidlər cana. 
 
Qarışqa ocağı qurubdu düşmən, 
Bilinmir alayın, qoşunun sayı. 
Babil hədisi tək qarışıb dili, 
Görünmür fələyin daşının sayı. 
 
Bu yandan Mehralı girdi meydana, 
Üzdü qan içində polad qılıncı. 
Düşmən bir qədər də çəkildi geri, 
Amma görünmədi bucağı, küncü. 
 
Haqq üçün coşanda igidin qanı, 
İlahi bir taqət hökm edir dizə. 
Tufan tüğyan etdi damarlarında, 
Mansurla gələndə burda göz-gözə. 
 
Atın yüyənini çəkdi Mehralı, 
Mansurla üz-üzə dayandı məğrur. 
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Dillər sükutdaydı, gözlər suallı, 
Kimə verəcəkdi ulu Tanrı sur?! 
 
Döş-döşə gəldilər Qarapapaqlar, 
Qılınclar diş-dişə od saçırdılar. 
Qopan qığılcımlar toqquşmalardan, 
Bu heybət vuruşdan yan qaçırdılar. 
 
Qılıncı əlindən düşdü Mansurun, 
Əlini tüfəngə atdı o, dərhal. 
İldırım zərbəsi polad qılıncın, 
Tüfəngi düşməndən eylədi ipdal. 
 
Atdan yerə saldı onu Mehralı, 
Qılıncı, tüfəngi atdı bir yana. 
Əlbəyaxa döyüş başladı burda, 
Bu, bir örnək oldu sultana, xana. 
 
Kəsmişdi dörd yanı Kələninoğlu, 
Mərdlər döyüşündə beləydi qayda. 
Dizlər kotan kimi şumladı yeri, 
Meydan nə haydaydı, onlar nə hayda. 
 
Mansurun üz-gözü tanınmaz oldu, 
Yumruğun aramsız zərbələrindən. 
Qançıra dönmüşdü bütün bədəni, 
Partlamış nifrətin qəlpələrindən. 
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Meydandan sivişib qaçmaq istədi, 
Gördü dörd tərəfi qapalı, bağlı. 
– Burda bir ölüm var, bir də qələbə, 
Başqa yol yox! – dedi Kələninoğlu. 
 
– Bəs niyə gülmürsüz, qoç igidlərim, 
Bozqurdun tülküylə çarpışmasına, 
Daha bir səhnəyə baxın, – söyləyib, 
Başladı Mehralı “yarışma”sına. 
 
İri kələfçəyə dönmüşdü Mansur, 
Dağ çatmır alçağın çəkdiyi dağa. 
Qəlbi soyumurdu Mehralı bəyin, 
Gah küncə çırpırdı, gah da bucağa. 
 
Üzüb ayağını torpaqdan onun, 
Bütün qüvvəsiylə zillədi yerə. 
Yumruğu döşünə endirən kimi, 
Nəfəsi ağzından çıxdı bir kərə. 
 
Onun meyidinə tüpürdü igid, 
Sonra dostlarını bir-bir izlədi. 
Beləcə Mansurun ayıblarını, 
Yer yedi, göy çəkdi, torpaq gizlədi. 
 
Mehralı sıçradı Qarakötüyə, 
Tüfənglər gurladı yandan-böyürdən. 
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Uçan güllələrin bir çoyutması 
Onun ayağına teyləndi birdən. 
 
Fikir də vermədi bir qədər buna, 
Qızmış pələng kimi cövlan etdi o. 
Qırdı amanını bu dərin yara, 
Döyüşdən yarımçıq çıxıb getdi o. 
 
Onu qəm basırdı, kədər boğurdu, 
Niyə Ərzuruma əl uzadammır? 
Bəla yaman yerdə tutdu yaxadan, 
Dərd də dərd içində üzəni qanmır. 
 
Döyüşdən ömürlük xatirə kimi, 
Tez-tez anacaqdı, bu son cəngini. 
Qəfildən vurulmuş güllə yarası, 
Yaratdı zamanın Teymurləngini. 
 
Amma ömür boyu bu axsaq yeriş, 
Kölgə salmayacaq əzəmətinə. 
Ərlik ürəkdəsə neyləyər qüsur, 
Onun dağlar kimi dəyanətinə? 
 
Çökdü Ərzurumun başının üstə, 
Get-gedə sıxlaşan qara dumanlar. 
Təklikdə sarsımış qoca şahinin, 
Qalmadı ömrünə daha gümanlar... 
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VI Boy 
 
 

Acıyurdun ağası 
 
 
Bu dəfə yönünü Sivasa saldı 
 
Ərzurum titrədi düşmən əlində, 
Puç oldu ümidi, arzu-diləyi. 
Bağlandı qolları mumlu kirişlə, 
Hiddətdən səyridi, əsdi biləyi. 
 
Mehralı yanırdı dəhşət içində, 
Haqqı tapammırdı yenə, doğrusu. 
Unutdurdu ona öz ağrısını, 
Vətən müsibəti, torpaq ağrısı. 
 
Axsada bilməmiş heç zaman onu, 
Qılıncın, tüfəngin tərs yaraları. 
İndi mənliyini silkələyirdi, 
Ərzurum, Ərdahan, Qars yaraları. 
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Osmanlı dumanda yollar aradı, 
Qonşu ölkələr də öz marağında. 
“Siyasət” adında böyük alverin, 
Ümid göyərirdi xəstə tağında. 
 
Mən danışmayacam bu nağılları, 
Məqsəddən uzağa getməsin beyin. 
Bilirəm ki, sizi düşündürəcək, 
Sonraki taleyi Mehralı bəyin. 
 
...Əlacsız uzanıb yaralı aslan, 
Onu gözləyirdi qarşıda nələr?.. 
Güllə yarasını sağaltmaq üçün, 
Yenə işə düşdü türkəçarələr. 
 
Əhməd Muxtar paşa düşündü birdən: 
– Bir milli sərvətdir Mehralı, gerçək. 
Onu bu cəbhədən çıxarmalıyıq, 
Düşmənin əlinə düşməsin gərək. 
 
Yerə qar döşənib ağ xalı kimi, 
Ağaclar ağ köynək geyinib burda. 
Düşmən də ağ edib öz niyyətini, 
Bu qədər təcavüz olarmı yurda?! 
 
Paşa namə yazıb, çıx get, – söylədi. 
Ruhunu oxşayan elə, bölgəyə. 
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Dəm-dəstgah düzəldib getməsi üçün, 
Xizək də göndərdi Mehralı bəyə. 
 
Mehralı barışıb qəmlə, acıyla, 
Xizəyi qoşdurdu Qarakötüyə. 
Ağ geymiş dağların ətəkləriylə, 
Süzürdü quş kimi səkə, şütüyə. 
 
Ağa bürünmüşdü sağ ayağı da, 
Bu köynək nə qışdan, nə qardanıydı. 
Qəfildən açılan namərd gülləsi, 
Özü də bilmirdi heç hardanıydı. 
 
Bölgələri gəzib dolaşdı xeyli, 
Yatmırdı könlünə bir vadi, bir düz. 
Heydən də salmışdı Qarakötüyü, 
Qarın üzərində naxış düzhadüz. 
 
Bu dəfə yönünü Sivasa saldı, 
Oxşadı zövqünü hər yan bu yerdə. 
Borçalı elləri, Darvaz sancağı, 
Tapmışdı əksini, ətrini burda. 
 
Üzündə təbəssüm cilalanırdı, 
Gözündə sevincin qığılcımları. 
Çəkdi yüyənini Qarakötüyün, 
Öncə xatırladı son hücumları. 
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Nədənsə Mansuru saldı yadına, 
Onunla çox gəzib sıra dağları. 
Qılınc vurmuşdular, at çapmışdılar, 
Mansurun nəfsinə hakim çağları. 
 
Bir qədər düşündü olub keçəni, 
Bir gen fürsətiydi onun gərəyi. 
Təskinlik, sərinlik tapmışdı indi, 
İntiqam hissiylə yanan ürəyi. 
 
Zövqünü oxşadı dörd bir tərəfdən, 
Ulaş elçəsinin parıltıları. 
Sanki qulağına burda gəlmişdi, 
Bir zaman Baharın pıçıltıları. 
 
Xəyalında yemlik, quzuqulağı, 
Çöldə bir-birinə qatışırdılar. 
Amma bu nemətlər, bu dad, bu ləzzət, 
Hələ qar altında yatışırdılar. 
 
Gözünün önündə canlandı birdən, 
Hüsniyyə ananın üçayaq sacı. 
Fəsəli iyisi gəldi burnuna, 
Göynətdi qəlbini yurd ehtiyacı. 
 
Acıyurd kəndinin allancı bu yer, 
Yaman oxşamışdı zövqünü onun. 
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Burda bir doğmalıq duydu, nədənsə, 
Qaldırdı ruhunu, şövqünü onun. 
 
“Qonaq” adlanacaq bu vaxtdan belə, 
Könül quşlarının qonduğu bu yer. 
Ana təbiətin səxavətindən, 
Yaranmış varidat sandığı bu yer. 
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Yeni Qrapapaq Hamidiyyə 
Süvari Alayları 

 
Yığışdı Ulaşa Qarapapaqlar, 
Tarixə abidə yonaq, – dedilər. 
Acıyurd kəndinin bu guşəsində, 
Yeni yurd yerinə “Qonaq” dedilər. 
 
Ellərin gözündə Mehralı bəyin, 
Öz şanı, şöhrəti, çəkisi vardı. 
Vəsv edər şairlər onu şövqilə, 
Aşıqlar adına dastan yazardı. 
 
Gecələr qısalıb, gün uzanırdı, 
Artıq sağalmışdı yaraları da. 
Sayrışan çiçəklər bahar günündə, 
Özünə çəkirdi arıları da. 
 
Hörməti, izzəti dağlardan ağır, 
Acıyurd kəndinin ağasıydı o. 
Bir parça nur kimi elə, obaya, 
Hər evə, ocağa yağasıydı o. 
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Nə sultan unudur, nə də paşalar, 
Onun igidliyi aləmə cardı. 
Vətən sevgisiylə yaşayan kəsin, 
Könlündə Mehralı bəy ucalardı. 
 
Sultanın əmriylə süvarilərdən, 
Bir alay düzəltdi Mehralı paşa. 
Hücum lazım olsa Qarapapaqlar, 
Baxmazdı, bürküyə, qara, yağışa. 
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Mehralı bəyin Sultan Əbdulhəmidlə 

görüşü 
 
Maraq bürümüşdü Sultanı bir gün, 
Görən o, fil boyda bir insandımı? 
Sonsuz qəhrəmanlıq hardandı onda, 
Ovsunlu varlıqmı, sirr insandımı? 
 
Dastanlar bilirik bu timsalda biz, 
Bəlkə, nağılların qəhramanıdı? 
Göylərdən töhfəmi gəlibdi, yoxsa, 
Millətin Tanrıdan bir amanıdı? 
 
Elə bu fikirdə, düşüncələrdə, 
Yanına çağırdı Mehralı bəyi. 
Elə bu arzuda, bu diləkdəcə, 
Görmək istəyirdi Sultan “mələyi”. 
 
...Günəş naz edirdi Dolmabaxçaya, 
Görüşə Sivasdan bu gün bəy gəlir. 
Tamaşaya durub güllər, çiçəklər, 
Onları öpməyə apogey gəlir. 
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Mehralı qalxırdı hərbi geyimdə, 
Əl edib ətrafdan göz dikənlərə. 
Aldığı yaradan axsadığından, 
Qılıncı dəyirdi pilləkənlərə. 
 
Tıqqıltı nəğmə tək yayımlanırdı, 
Sultan öz taxtında duyur bu səsi. 
Birdən otağını nura boyadı, 
Bu mələk saydığı ərin şöləsi. 
 
Gördü ki, bu gələn enli kürəkli, 
Bəstəboy, qürurlu bir qəhrəmandı. 
Heyrəti gözündə dondu bir qədər, 
Belə düşünmürdü o, nə zamandı. 
 
Otağa yayıldı hərbi salamlar, 
Gözlər bir-birinə zilləndi öncə. 
Sultan təbəssümlə söylədi ona: 
– Səni bənzədərdim nəhəng bir gəncə. 
 
– Bu boyda igidlik, bir söylə görüm, 
Nə cür qərar tutub bu cür bədəndə? 
Mehralı söz altda qalmadı, amma, 
Sultan gülümsündü o, söz deyəndə: 
 
– Boyum balacasa, baxma, Sultanım, 
Uzundur qollarım, qılıncım mənim. 
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Vətəndən, torpaqdan, millətdən ayrı, 
Yoxdu bir gövhərim, bir incim mənim. 
 
Sultan Əbdülhəmid xoşlanıb sözdən, 
Durub qucaqladı Mehralı bəyi. 
Vətən unudarmı tarix boyunca, 
Bacaran vardırsa onu sevməyi. 
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Bağdad üsyanı 
 
Qonaq sancağında üzü qibləyə 
Şöhrətdən səngərli saray ucaldı. 
O vaxtdan həyatda Mehralı bəyin, 
Bir qədər möhnəti, qəmi azaldı. 
 
Yenə tüstülətdi Hüsniyyə ana, 
Talvarın altında köhnə sacını. 
Duvağın üstündə fətir yayırdı, 
Zamandan alırdı qəmin bacını. 
 
Bahar samovara beş-üç köz salıb, 
Elə həyətdəcə açdı süfrəni. 
Qoyun pendiriylə, isti fətirlə 
Yan-yana qoymuşdu balı, kərəni. 
 
Rüşdü atasının tutub əlindən, 
Dilinin suallar oldu əzbəri. 
Hərdən də kimisə hədələyirdi, 
Çıxarıb belindən taxta xəncəri. 
 
Beləcə ötürdü həftələr, aylar, 
Zaman lal axanda boğulur tarix. 
Qopanda fırtına, əsəndə külək, 
Elə bil yenidən doğulur tarix. 
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Çıxdı Alosmana yeni bir xəbər, 
Yenə üsyan edir İraqi-əcəm. 
Bağdad şəhərində qalxıb ərəblər, 
Gərəkdir çəkilsin bu işə əncam. 
 
İnadı sınmırdı qaçaq Cəfərin, 
Bürüyüb Bağdadı, səngimir üsyan. 
Seçilmir gecəsi gündüzlərindən, 
Od-atəş qalanıb, qarışıb hər yan. 
 
Sərəncam almışdı Babi-alidən, 
Qurd İsmayıl paşa elə həmin gün. 
Qoşunla Bağdada yollanmalıydı, 
Yanan ocaqları söndürmək üçün. 
 
Yenə Mehralıya güvəndi paşa, 
Atlanıb birbaşa gəldi Sivasa. 
Təkbətək görüşüb bu köhnə dostlar, 
Birgə gedəcəklər indi savaşa. 
 
Atlar yəhərləndi suvar oldular, 
Mehralı nizama düzdü alayı. 
Bağdada çatınca Qarapapaqlar, 
İraqı bürüdü hayı-harayı. 
 
Sanki su ələndi küçələrinə, 
Mehralı şəhərə olanda varid. 
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Yaxşı bələdiydi Cəfər bu ada, 
İzlədi gərdişi kənardan sakit. 
 
Mehralı bir xəbər göndərdi ona, 
Qan tökülməmişdən təslim ol, deyə. 
Bir azdan çaparı qayıdıb dedi: 
– Cəfər təslim oldu Mehralı bəyə. 
 
O, boyun əymişdi bu qəhrəmana, 
Əfv olunmasını istədi həm də. 
Gəldi qucaq-qucaq hədiyyələrlə, 
Onun hüzuruna elə bu dəmdə. 
 
Mehralı Sultana xəbər göndərib, 
Ona ərz eylədi növbəti karın. 
Sonra rica etdi mərdliyi ilə, 
Bağışlanmasını bu üsyünkarın. 
 
Hörmətlə yanaşdı Sultan təklifə, 
Azad buraxdılar qaçaq Cəfəri. 
Mehralı Bağdada sevinc gətirdi, 
Mərdliyi dillərin oldu əzbəri. 
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Mehralı bəyin yeni düşmənləri 
 
Uğrundan danışdı Mehralı bəyin, 
Osmanlı yurdunda hər tin, hər dalan. 
Ellər onu deyib, onu eşitdi, 
Bağdad səfərindən qayıdan zaman. 
 
Kölgədə qalırdı “mənəm” deyənlər, 
Artdıqca şöhrəti Sivas elində. 
Ürəyi xoflular, qəlbi paxıllar, 
Şeytan gəzdirirdi hər əməlində. 
 
Kor qız ərə gedər, – deyib babalar, – 
Qonşunun ürəyi paxıl olmasa. 
Kölgə sala bilməz nə mis, nə dəmir, 
Gövhərə, altuna, lələ, almaza. 
 
Dünya gözəlləşər, gözələ dönər, 
Onu gözəl bilib, gözəl baxanda. 
Baxanın özü də gözəl olammaz, 
Gözündən dünyaya kinlər axanda. 
 
Yığışmışdı bəylər bir gün Sivasda, 
Coşğunluq varıydı çıxışlarında. 
Qanqalın ağası Hasan ağanın, 
Paxıllıq gəzirdi baxışlarında. 
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Söhbətlər səngimir, sözlər dəyişir, 
Hasan bəy razıydı bu gün özündən. 
Gülərək üz tutdu Mehralı bəyə, 
Kinayə yağırdı indi sözündən: 
 
Hasan ağa:    Dedilər sancaqda səninçün, a bəy, 
                        Başı buludlarda saray tikildi. 
                        Himi möhkəmdimi söylə bir görüm, 
                        Bir də görərsən ki, uçdu, töküldü? 
 
Mehralı bəy: Mənim də Tanrıdan bu imiş payım, 
                       Buluddan nəm çəkir evim, sarayım. 
                       Göyə bülənd olub hayım, harayım, 
                       Kimiyə tikandı, kimiyə güldü. 
 
Hasan ağa:    Mən paxıl deyiləm, yarat, böyüt, qur, 
                        İstərsən özün də Ayın üstə dur, 
                        Bir aç xəzinəni, bizləri də gör, 
                        Yoxsa görərsən ki, tamam söküldü. 
 
Mehralı bəy: Könlümə yad yazıb tale paxılı, 
                       Boş qalar anbarı, bitməz taxılı. 
                       Mənim bir küməm var başa qaxılı, 
                       Sənin tək namərdin başına küldü. 

 
Hasan ağa:   Hərdən nəzər yetir dörd tərəfinə, 

                 Yaman güvənirsən öz şərəfinə. 
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                        Görərsən, toxunsa ovçu səfinə, 
                        Hərəsi bir yana qaçdı, əkildi. 
 

Mehralı bəy: Maymaq ovçuları çox görmüşəm mən, 
                       Deyəsən gözünü tutub duman, çən. 
                       Mehralının adı ellərə bəyan, 
                       Çox sənin kimiyə acıdı, güldü. 
 
Xeyli günlər ötdü söz güləşindən, 
Qəlbinə kin saldı ara söhbəti. 
Qardaşı Alının xırda xətası, 
Bir az da artırdı qara söhbəti. 
 
Yormaq istəmirdim sizi, oxucum, 
Sözü deməliyəm yeri gələn tək. 
Bir-birinə bağlı bu əhvalatlar, 
Didir düşüncəmi ağacdələn tək. 
 
Qarapapaqların yurd-yuvasıydı, 
Cütlükverən kəndi Qanqal elinin. 
Bu kənd camaatı bir dartışmada, 
Şahidi olmuşdu iki ölünün. 
 
Duyub Hasan ağa gəlsə də ora, 
Qatilin adını heç bulammadı. 
Jandarma, zabitlər hərə bir yandan, 
Əlləşdi onlardan söz alammadı. 
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İşgəncə verdilər kəndin əhlinə, 
Bir fayda vermədi, amma bu gərdiş. 
Bəlliydi onlara – Qarapapaqdan, 
Sirr bilib, söz almaq tamam müşkül iş. 
 
Söz gəlib çatanda Mehralı bəyə, 
Gördü ki, Qanqalda iş var xatalı. 
Qardaşı Alını təlim eyləyib, 
Göndərdi onlardan olsun bir halı. 
 
Cütlükverən kəndi qan qoxuyurdu, 
Alı bəy çatanda astanasına. 
Dözmədi ürəyi iztirablara, 
Etiraz yüklədi zülmün tasına. 
 
Hasan bəy yanırdı odsuz, ocaqsız, 
Az qala Alını dağlayacaqdı. 
Bir az da artırıb qəddarlığını, 
Qəfil qasırğa tək çağlayacaqdı... 
 
Alını yollayıb Mehralı lakin, 
Dinc dura bilmədi, dayanammadı. 
İçində oyanan fırtınaları, 
Dəniz duyammdı, çay anammadı. 
 
Boşladı yüyənin Qarakötüyün, 
Çapdı taraz düzdə, nataraz dağda. 
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Qantər içrə çatdı Cütlükverənə, 
Kəndi Hasan ağa dolaşan çağda. 
 
...Budur, bir işıqlı, bir geniş otaq, 
 Hər yandan ağalar olmuşdular cəm. 
Mehralı Alını alıb-yatırdı, 
Girdi Hasan ağa içəri bu dəm. 
 
Dərhal ayaq üstə qalxdı yerindən, 
Hamı təzim etdi, baş əydi ona. 
Tükü tərpənmədi Mehralı bəyin, 
Hasan az qalmışdı alışa, yana. 
 
Üz tutdu yenidən Mehralı bəyə: 
– Sən niyə durmadın, söylə ayağa? 
Mənim qənşərimdə cürət etməyib, 
Ayağa durmasın hələ bir ağa. 
 
Çatıldı qaşları Mehralı bəyin, 
Qıyıb gözlərini çəpəki baxdı. 
Kəskin sözləriylə Hasan ağanın, 
Bütün vücudunu yandırdı yaxdı: 
 
– Mən öyrəşməmişəm səcdə qılmağa, 
Harınlıq edəndə dilənçi oğlu. 
Gələndə durmuram ayağa, bil ki, 
Qalayçı şəyirdi, pinəçi oğlu. 
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Üstünə yeridi Hasan bəy onun, 
Mehralı əl atıb mizi çevirdi. 
Yerindən duranda qızmış şir kimi, 
Sillələr, yumruqlar səs-səsə verdi. 
 
Girdilər araya ağalar, bəylər, 
Ara sakitləşdi, sükut eylədi. 
Mehralı şəstilə çıxıb otaqdan, 
Atı Acıyurda tərəf teylədi. 
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Hasan ağanın bu hadisəni Sivas 
Valisi Rəşid paşaya xəbər verməsi 
 
Alışdı ürəyi Hasan ağanın, 
İntiqam atəşi, qisas odunda. 
Sinələr dağlamaq keçdi qəlbindən, 
Sivas alovunda, Sivas odunda. 
 
İçindən boğurdu onu hiddəti, 
Yer tapa bilmirdi otağında da. 
Gündüzlər fikirli, gecələr oyaq, 
Durub dincəlmirdi yatağında da. 
 
Dərdi dərd üstündən yığıb qəlbinə, 
Bir səhər üz qoydu birbaş Sivasa. 
Ölüm qarşısında aciz xəstə tək, 
Yetişdi mərkəzə o, əsə-əsə. 
 
Rəşid bəy çaşmışdı görəndə onun 
Turşumuş, bozarmış sir-sifətini. 
Durub gözləyirdi, nə zaman Hasan, 
Deyəcək nədəndi bu xiffətini. 
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Hasan ağa: Sən qalayçısanmış, mən də şəyirdin, 
                     Al yeni xəbəri, sən də bil, paşa. 
                     İtdi bəyliyim də, ağalığım da, 
                     Mənəmmiş dilənçi, mənəmmiş poşa. 
 
Rəşid bəy:  Sən nələr söylədin, nələr danışdın, 
                    Başınmı dəyibdi qayaya, daşa? 
                    Havalı gəlmisən bu gün yanıma, 
                    Yoxsa dəlisənmi, üzündən haşa? 
 
Hasan ağa: Gəzdirə bilmirəm mən bu şərləri, 
                     Mehralı söylədi bu təhqirləri. 
                     Açıldı qəlbinin bütün sirləri, 
                     Yetişib deyəsən əlləri aşa. 
 
Rəşid bəy: Yaxşı, səbirli ol, qoy düşünüm bir, 
                   Yoxsa uğurmuza çıxdı tək səbir?! 
                   Mən də ərizəmi edib müntəzir, 
                   Sultanın özünü qoşaram işə. 
 
Rəşid bəy götürüb kağız-qələmi, 
Bir ərizə yazdı Sultana məxsus. 
Amma hökmdarın bu mərd cavabı, 
Etmişdi onları xəstəhal, məyus: 
 
– İtməsin ümidi heç bir insanın, 
O, güvənc yerimdir, onadır güman. 
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Bir igidi mənə çoxmu gördünüz? – 
Tənəylə söylədi bunları Sultan. 
 
Gözündən nifrəti, qəlbindən kini, 
Nə Hasan silmədi, nə də Rəşid bəy. 
Məqam aradılar ömrün üzündə, 
Bu beyni dar məmur, ağlı bəsit bəy. 
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Yəmən üsyanı və Rəşid bəyin 

intiqamı 
 
Həyat öz çarxını fırlamağında, 
Nə bir bənd tanıyır, nə də bir bərə. 
Onun qüdrətinə baş əyir ellər, 
Pişvazına çıxır sərt dağ, gen dərə. 
 
Yaş nə vaxta baxır, nə də zamana, 
Qırışır sifətlər, ağarır saçlar. 
Xəzinə üstündə dil deyib ağlar, 
Tək bircə saniyə ömrə möhtaclar. 
 
Aylar görünməyir yan yörəsində, 
İşıq sürətiylə şütüyür illər. 
İnsanlar özünü dərk etməyində, 
Allahı axtarır daim könüllər. 
 
Cavanlar qocalır, gəncləşir uşaq, 
Dünyaya təzəcə körpələr gəlir. 
Bizi yaşatmağa ulu Tanrıdan, 
Hər dəfə yepyeni töhfələr gəlir... 
 
Əli əsalıdı Hüsniyyə ana, 
Bahar nədən belə yollara baxır? 
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İntizar qoymayıb onu Mehralı, 
Dağların dalından görsənir, axır. 
 
Budur, dağ döşündə dağ boyda kişi, 
Altmışı haqlamış Mehralı  gəlir. 
Çiyni tüfənglidi, beli qılınclı, 
Əlləri mızraxlı, cidalı gəlir. 
 
Ərgən oğlan olub Rüşdü bəy indi, 
Gözəllər eşqinə at çapır daha. 
Mətinlik öyrənib öz atasından, 
Qeyrət ürəyinə yol tapır daha. 
 
Elə ilin-günün bu zamanında, 
Yəməndə ərəblər baş qaldırdılar. 
Belə vəziyətdə paşalar, bəylər, 
Sanki həftələrlə daş qaldırdılar. 
 
Yenə qovğa düşüb aralıqlara, 
Üstünlük zamanın gərdişindədi. 
Tarixin tilsimi qərbdə qırılıb. 
İngilis barmağı öz işindədi. 
 
Sultan narahatdı bu çək-çevirdən, 
Nə var töküşdürdü bütün boxçada. 
Nə bir paşa qaldı, nə də komandan, 
Təcili topladı Dolmabaxçada. 
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Məsləhətlər oldu, sözlər deyildi, 
Qane eyləmədi Sultanı ancaq. 
Durub baş endirdi bu an Rəşid bəy, 
Bir təklif eylədi yarıqısqancaq: 
 
– Mən də narahatam bu gərgin işdən, 
Sözümü əfv edin mənim, Sultanım! 
Üsyanı boğmağa qansız-qadasız, 
Bir Mehralı bəyə gəlir gümanım. 
 
Bir azca qurcuxdu taxtında Sultan: 
– Doğrudur, Rəşid bəy, doğrudur bu söz. 
Yaşı o yaş deyil, zəhməti də çox, 
Gedib-getməməsi öz işidir, öz. 
 
Beləcə dağılıb getdilər bəylər, 
Qaldı Rəşid paşa narazı, nakam. 
Alçaqlıq beynində cövlan edirdi, 
Fikirlər gəlirdi ağlına xam-xam. 
 
Diləkcə göndərdi hər gün Sultana, 
Yəmənin eşqiylə çəkənlər cəfa. 
Davamlı təklifi Rəşid paşanın, 
Oxundu Sultana gündə bir dəfə. 
 
Bir fürsət bulmuşdu indi Rəşid bəy, 
Qisası sabaha qalmasın deyə. 
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Getməkçün istidən yanan Yəmənə, 
Fərman veriləcək Mehralı bəyə... 
 
                       * * * 
 
...Qonaqda bir meydan qurulub, budur, 
Mehralı bəy coşqu gətirib yurda. 
Pəhləvan güləşi, at yarışması, 
Aşıq deyişməsi qızışıb burda. 
 
Sinəsi coşmuşdu Aşıq Şenliyin, 
Birdən saz götürüb çıxdı meydana. 
Aşıq Ruhsətiylə durub döş-döşə, 
Sevinc payladılar bütün hər yana: 
 
Aşıq Şenlik:     Gəl sənə söyləyim, Aşıq Ruhsəti, 
                          Qüdrətdə Rüstəmi-Zaldı Mehralı. 
                          Gör neçə pəhləvan müridləri var, 
                          Mürşiddi, bir əhli-haldı Mehralı. 
 
Aşıq Ruhsəti:  Sən doğru buyurdun, ay Aşıq Şenlik, 
                          Gövhərdi Mehralı, ləldi Mehralı. 
                          Osmanlı yurdunun çətin günündə, 
                          Borçalıdan uçub gəldi Mehralı. 
 
Aşıq Şenlik:    Nə qədər dünyanın ağrımır başı, 
                         Göylərə sovrulmur torpağı, daşı, 
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                         Nə qədər itməyib Yerin yaddaşı, 
                         Bilmərrə qal oğlu, qaldı Mehralı. 
 
Aşıq Ruhsəti:  Canı tək sevəndi vətəni, yurdu, 
                          Millətin dalında dağ kimi durdu. 
                          Odur dövrümüzün xilaskar qurdu, 
                          Bəlkə də, Tanrıdan gəldi Mehralı. 
 
Aşıq Şenlik:    Təzəcə haxlayıb o, altmışını, 
                         Tək-tək qar dənəsi öpür başını. 
                         Götürüb özüylə yar-yoldaşını, 
                         Ucalığa gedən yoldu Mehralı. 
 
Aşıq Ruhsəti: Uçurdu qalanı, yıxdı hasarı, 
                         Əlindən dad çəkdi rus hökmdarı. 
                         Sonra da ərəblər oyandı barı, 
                         Bağdaddan ləkəni sildi Mehralı. 
 
Aşıqlar dəyişir yerini bir-bir, 
Hərdən nərə çəkir qurşaqtutanlar. 
Qan tərin içində oxranır atlar, 
Hayqırır gülləni sərrast atanlar. 
 
Çəkdi Sivas yolu bu dəm gözləri, 
Gördülər uzaqdan bir atlı gəlir. 
Seçilmir yolların toz-dumanında, 
Şikarmı görübdür, qanadlı gəlir? 
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Toz-duman arxada qaldı bir azdan, 
Gələn çaparıymış Rəşid paşanın. 
Mərkəzə çağırır Mehralı bəyi, 
Fənd düşüb əlinə, eşit, paşanın. 
 
Bu an Bahar xanım yaxınlaşaraq, 
Soruşdu, – bir ciddi işmi var, ağa? 
– Hökmdar dəvəni çağırır, gülüm, 
“Nöyüt gətirməyə, duz daşımağa”. 
 
...Mərkəzə gedirdi atın belində, 
Əl eyləyirdilər qarşı çıxanlar. 
Durub salamlayır Mehralı bəyi, 
Hasar arxasından, tindən baxanlar. 
 
Açıldı qapısı Rəşid paşanın, 
Acıyurd ağası göründü birdən. 
Hasan bəy yerindən elə sıçradı, 
Sanki tülkü qaçır şirdən, bəbirdən. 
 
Gizlədib içində hiylələrini, 
İsti qarşıladı Rəşid bəy onu. 
Əllər bir-birini sıxandan sonra, 
– Gərək dəstəkləyək, – dedi, – Sultanı. 
 
– Ərəblər Yəməndə usyan qaldırıb, 
Bütün Avropadan gəlir dəstəyi. 
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Türkün olacaqdır zəfər bilirəm, 
Yetişsə əlinə haqqın ətəyi. 
 
– Sultan çox güvənir, – söylədi, – sənə, 
Söz demək istəmir nədənsə, lakin. 
İstərsə gedəcək, istəməzsə yox, 
Aslanımdır, – dedi, – ondan əl çəkin! 
 
Duysa da hiyləni, təmkinli durdu, 
Sonacan dinlədi Mehralı ağa. 
Duraraq yerindən, – gedirəm, – dedi, 
Sultanın eşqinə qoşun yığmağa. 
 
...Qonağın önündə yığışdı qoşun, 
Düşmən də sevindi, dost da sevindi. 
Hasan bəy məmnundu öz kələyindən, 
Hərə bir arzuda, səsdə sevindi. 
 
Alay dayanmışdı öz nizamında, 
Vidaya gəlmişdi hər yandan ellər. 
Ürəklər dolmuşdu xoş arzularla, 
Nəğmə qoşurdular burda könüllər. 
 
Nədənsə məyusdu Rüşdü bəy bu gün, 
Titrəyir qəlbinin ayrılıq simi. 
Birdən yaxınlaşıb o, atasının 
Sarıldı boynuna sarmaşıq kimi. 
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Qara saçlarını tumarlayaraq, 
Mehralı bağrına sıxdı oğlunu. 
Gördü təlatümə gəlib sinəsi, 
Söylədi, boynuna salıb qolunu: 
 
Gedər oldum bu yaşımda, 
Yolum belə düşdü, bəyim! 
Sərt qayalar var qarşımda, 
Möhkəm dayan, Rüşdü bəyim! 
 
Deyirlər istidir Yəmən, 
Alışır çöl, yanır çəmən, 
Getməliyik ya sən, ya mən, 
Möhkəm dayan, Rüşdü bəyim! 
 
Vətən eylər sınaq bizi, 
Bağışlamaz torpaq bizi. 
Tərk eyləyər papaq bizi, 
Möhkəm dayan, Rüşdü bəyim! 
 
Tanrı qıymaz vəfalıya, 
Rəhm edər mənə, Alıya, 
Baş çəkərik Borçalıya, 
Möhkəm dayan, Rüşdü bəyim! 
 
Əyilməz bəbir balası, 
Aslan oğlu, şir balası. 

267 

MEHRALI BƏY 



Elbəyi Cəlaloğlu 

268 
 

 
Mehralının bir balası, 
Möhkəm dayan, Rüşdü bəyim! 
 
Sözünü bitirib döndü arxaya, 
Oturmaq zamanı çatdı yəhərə. 
Rüşdü özü basdı üzəngisini, 
Qəlbi sipər oldu qəmə, qəhərə... 
 
Sivasda dayandı bu dəfə qoşun, 
Önündə qartaldı altmış yaşında. 
Nizamla düzülüb, səf-səf dayanıb, 
Altıyüz nəfərlik qoşun başında. 
 
Əsgər salamıyla çıxdı Rəşid bəy, 
Qoşun başçısını öydü də hələ. 
Mutluydu özünün şər niyyətindən, 
Böyük şikarına qurmuşdu tələ. 
 
Gözündən qaçmadı Mehralı bəyin, 
Hiylədən üzündə çeşid paşanın. 
Duruşu, bədəni, qəddi-qaməti, 
Sola meyilliydi Rəşid paşanın... 
 
Namərdin vücudu əyilər sola, 
Sol çiyində durur şər yazan mələk. 
Nə mürəkkəb çatar, nə də kağızlar, 
Qurar qalaq-qalaq özünə kələk. 
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Bunlar öz yerində, gözləmir zaman, 
Oxucum, qənimi Tanrıdır şərin. 
Üzündən nur yağar qəlbində haqsa, 
Könüllər olacaq hər zaman yerin. 
 
...Enmişdi atından bütöv bir qoşun, 
Məscidin önündə dönüb daşqına. 
Cümə namazına durdular o gün, 
Dualar səsləndi Tanrı eşqinə. 
 
Mənzərə yaradıb qara papaqlar, 
Vüqarla dayanıb Qarapapaqlar. 
Altdan qıfıllanıb, üstdən geydilər, 
Üstdən qıfıllanıb, altdan geydilər. 
Aşdılar təpədən, keçdilər düzdən, 
Yəmən yollarında itdilər gözdən... 
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VII Boy 
 
 

Yəmən döyüşləri 
 
 

Od yağırdı Yəmənə 
 
Yəməni bürüyüb alov leysanı, 
Onu səpən bulud görünmür ancaq. 
Yağdırır oxları göylərdən yerə, 
Günəşin belində boşalmır sadaq. 
 
Kölgələr od tutur, qaynayır torpaq, 
Dəmiri əridir qumlu səhralar. 
Bu odun içində üsyana bir bax, 
Alov çalxalayır burda nəhrələr. 
 
Şırımlar açırdı kürəklərdə tər, 
Dodaq quruyurdu, dil təpiyirdi. 
Bu qədər istini görməmiş atlar, 
Gün şaxıyan vaxtı lap təntiyirdi. 
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Burda meh duyulsa, qarsayar üzü, 
Amma nə bir yarpaq, nə bir ot əsir. 
Qumluğun xırdaca qəlpələrindən, 
Yaralı düşmüşdü, yaralı Əs-sir. 
 
Daha ağır olur qiyam qəlpəsi, 
Qumlu səhralardan sıçrayan zaman. 
Burda xəyanət də alov kimidi, 
Haqqın carçısına verməyir aman. 
 
Mehralı görüncə odu, alovu, 
Adana görüşü düşdü yadına. 
Vali, başkomandan bir izdihamla, 
Şölən vermişdilər onun adına. 
 
...Hər yan gül-çiçəyə büründü, sanki, 
Qoşun Adanadan keçdiyi zaman. 
Yəmənin oduna bələd olanlar, 
Qaytarmaq istədi qoşunu haman. 
 
Vali çox söylədi, paşa çox dedi, 
Bəylər razı saldı hətta, Sultanı. 
Lakin bu yalvarış, lakin bu minnət, 
Döndərə bilmədi yolundan onu. 
 
Nə alov qorxutdu, nə od onları, 
İndi bu yaralar sağalmalıydı. 
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Alıb ilhamını Mehralı bəydən, 
Ellərdə ümidlər çoxalmalıydı. 
 
Çiyinlərdə tüfəng, bellərdə qılınc, 
Səhraya alovu qusdururdular. 
Əs-sirin qiyamı, üsyanı söndü, 
Alovu atəşlə susdururdular. 
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Mehralı bəyin yaralanması 
 
Əs-sir azad oldu qiyamçılardan, 
Yəmənsə hələ də öz nazındadı. 
Zəfər Mehralının əzəmətində, 
Vətən nəğməsində, ruh sazındadı. 
 
Durna qatarı tək düzüb ordunu, 
Yoxlayır Mehralı hər nizamını. 
Min cürə silahdan, sursatdan əvvəl, 
Sevirdi əsgərin intizamını. 
 
Keçdi yoxlamağa bir-bir atların, 
Yəhər-yüyənini, qantırğasını. 
Qəfildən bir atın qoşa təpiyi, 
Sındırdı igidin qabırğasını. 
 
Həmin gün yatağa düşdü çadırda, 
Nədənsə özünü danlayırdı o. 
Sultanın əmrilə gələn təbibin, 
Məqsədini belə anlayırdı o. 
 
Acizlik sayırdı geri dönməyi, 
Sığmır mərdliyinə bu dönüş onun. 
Tanrıya bağladı ümidlərini, 
Bir tale işiydi bu döyüş onun. 
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Görünmək istəmir xəstəsayağı, 
Yanında həkimlər sıralananda. 
Eyni hisslərini yaşadı bir vaxt, 
Ayağı döyüşdə yaralananda. 
 
Durub yatağından geydi əynini, 
Yox, əstağfürüllah, zirehləndi o. 
Qürurun önündə çətinlik olmaz, 
Elə bu ruhdaca fərəhləndi o. 
 
Təbibin önünə, budur, çadırdan 
Yaraqlı-yasaqlı bir igid çıxır. 
Heyrətdən kəlləyə çıxmışdı gözlər, 
Əsgərə ömürlük bir öyüd çıxır. 
 
Bəlkə bu addımı Mehralı bəyin, 
Qələbə eşqiydi, zəfər ruhuydu. 
Daha azadlığa can əsirgəmək, 
Günahdan da böyük bir günahıydı. 
 
Bir tərəfdən təbib, bir yandan loğman, 
Nə şikəst gördülər nə də ki, xəstə. 
Qınına çəkilib getdilər onlar, 
İlham doğurmuşdu görüş hər kəsdə. 
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Yəmən çöllərində döyüşlər gedir 
 
Salmaqçün səhrada iblisi tora, 
Yəmən çöllərində döyüşlər gedir. 
Dünyanın nəzəri yönəlib bura, 
Yəmən çöllərində döyüşlər gedir. 
 
Əsirlər ahında, amanındadı, 
Başları istinin dumanındadı. 
Xain rahat ölüm gümanındadı, 
Yəmən çöllərində döyüşlər gedir. 
 
Naxələf boğulur, batır tərində, 
Kül olur vurulan qum üzərində. 
Açılmır qanadı daha şərin də, 
Yəmən çöllərində döyüşlər gedir. 
 
Hələ cövlan edir cəhdlər, sınaqlar, 
Qurtarmır ərəbi heç bir yaraqlar. 
Dərya tək çalxanır Qarapapaqlar, 
Yəmən çöllərində döyüşlər gedir. 
 
Axım-axım gəlir top-tüfəng qərbdən, 
İslam nicat tapmır xaçdan, səlibdən. 
Daş otdan yapışmaz, gövhər də çöpdən, 
Yəmən çöllərində döyüşlər gedir. 
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Qaya qamaşdırır daşın gözünü, 
İngilis təşvişdən döyür dizini. 
Saya salmayırlar rusun sözünü, 
Yəmən çöllərində döyüşlər gedir. 
 
Qoşun yürüyürdü zəfərə doğru, 
Qan-tər kürüyürdü istini üzdən. 
Fələk öz oduyla, öz alovuyla, 
Sanki bu yerləri salmışdı gözdən. 
 
Duymuşdu Mehralı bu həqiqəti, 
Şəhriyyə qalası intizardadı. 
Xəyanət yuvası, üsyan ocağı, 
Qiyamın beşiyi elə burdadı. 
 
Qoşun toz qopardı qumlu çöllərdə, 
Viran qalmalıydı abdal oylağı. 
Gərək qarğalara meydan olmasın, 
Qızılquş yuvası, qartal oylağı. 
 
Qayalar dururdu indi qarşıda, 
Şığıyır yolları bu dar keçiddə. 
Mehralı şübhəli, amma xəbərsiz, 
Bilmirdi qurulub tor bu keçiddə. 
 
Qayanın üstündən ələndi daşlar, 
Gəlirdi daş döyə, qum döyə-döyə. 
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Qoşun parçalanıb bir neçə yerdən, 
Dolu tək yağdırdı gülləni göyə. 
 
Açıldı atların irəşmələri, 
Qarmaqlar bağlanıb atıldı dərhal. 
İgidlər əlindən sıyrılan kimi, 
Qayanın köksünə çatıldı dərhal. 
 
Dırmaşdı qayaya ərlər, ərənlər,  
Yerə yuvarlandı gör neçə düşmən. 
Aman istədilər əsir düşənlər, 
Qalmadı onlarda başqa bir güman. 
 
Aldı cəzasını çölün düzündə, 
İblis fitnəsinə uymuş ərəblər. 
Orduya qoşulub silah götürdü, 
Səhvini anlamış, duymuş ərəblər. 
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Şəhriyyə qalası uğrunda döyüş və 
         Mehralı bəyin ölümü 

 
(Mənbələrə görə, bu hadisə 1906-cı ildə baş vermişdir) 

 
 

Namərd yuvasına dönüb Şəhriyyə, 
İçində ilanlar, çayanlar gəzir. 
Düşüncəsi dayaz, qafası boşlar, 
Özlərini sultan sayanlar gəzir. 
 
Nə zalım olurmuş Allaha asi, 
Günahla yoğrulub qanı, mayası. 
Özü bixəbərdi, yanır tayası, 
Yanında şeytana uyanlar gəzir. 
 
Sığışmır qılınclar daha qınına, 
Sədd çəkib qalanın dörd bir yanına, 
Bilirmi görəsən düşmən – canına, 
Allahın əmrilə qıyanlar gəzir? 
 
Təslim olmadılar qiyamçı kəslər, 
Getsə də təkliflər Mehralı bəydən. 
Fırtına qopardı Qarapapaqlar, 
Elə bil toz-duman yağırdı göydən. 
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Çapıldı sinələr, kəsildi başlar, 
Qoşun yeridikcə düşmən üstünə. 
Qurd kimi meydana girən igidlər, 
Bilmirdi səhrada od nə, isti nə. 
 
Güllələr yağdırır hər iki tərəf, 
Burda öldürən kim, burda ölən kim. 
Polad qılınclara başı bədəndən, 
Burda böldürən kim, burda bölən kim. 
 
Çölünü od vurub, içini günah, 
Şəhriyyə qalası inildəyirdi. 
Mehralı paşanın zəlzələsindən, 
Sanki divarları dingildəyirdi. 
 
Budur, asım-asım divarlarında, 
Mehralı paşanın qoç igidləri. 
Dırmanır qalanın köksünə doğru, 
Amansız düşmənlə öc igidləri. 
 
Durub ayaq üstə atın belində, 
Gəlir Mehralının dəli nərəsi. 
Barmağı tətikdə, gözü hədəfdə, 
Bir düşmən susdurur bircə gülləsi. 
 
İgidlər qalaya girdiyi zaman, 
Sevincdən göylərə açdı əlini. 
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Amma bu sevinci bir anlığıymış, 
Qəfil bir güllədən bükdü belini. 
 
İgidlər dövrəyə aldılar onu, 
Dərindi yarası Mehralı bəyin. 
Özünü bir qədər məğrur tutsa da, 
Yoxuydu əslində bir halı bəyin. 
 
Qalaya boylanıb gülümsünürdü, 
Qələbə sevinci vardı üzündə. 
Şəhriyyə qalası azaddı, lakin, 
İndi ömür yolu gəzdi gözündə. 
 
Hələ çin olmamış arzusu vardı, 
Qafqaz nalə çəkir düşmən əlində. 
Paralanmış qəlbi Azərbaycanın 
Həzin nəğmələrə döndü dilində: 
 
Kim edəcək, a türk oğlu, 
Bizdən başqa çarə bizə. 
Vətən olub dilim-dilim, 
Vurub dərin yara bizə. 
 
Altaylarda qalıb izim, 
Dərbənd bizim, Kərkük bizim. 
Coşsun Borçalım, Təbrizim, 
Tez qoşulsun sıramıza. 
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Türküstanım varaq-varaq, 
Gör, Bakıdan varmı soraq? 
Gəl yeni bir dünya quraq, 
Qəm düşməsin aramıza. 
 
Daha susmalıdır kədər, 
Doğudan batıya qədər. 
Qanadlansın böyük zəfər, 
İşıq salsın eramıza. 
 
Çaba göstər türk balası, 
Qoyma sabaha qisası. 
Bir oğul doğ türk anası, 
Məlhəm etsin yaramıza. 
 
Cismini yer uddu, adını tarix, 
Göyə uçdu ruhu, canı dünyadan. 
Ölmün gözlərinə dik baxa-baxa, 
Köçdü könülərə fani dünyadan. 
 
Tarixin köksünə qanıyla yazdı, 
Şöhrətli ismini, şanlı adını. 
Ondan ilham alıb türk oğulları, 
Vüqarla çalacaq öz qanadını. 
 
Palıdlar bitəcək bu kökün üstə, 
Qürurla vuracaq ürəklərimiz. 
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Gövhəri dəmirdən, qızılı misdən, 
Ələyib seçəcək ələklərimiz. 
 
Böyük qəhrəmanlar sevilmir əbəs, 
Tarix yaradırlar ruhla, nəfəslə. 
Həyat dastanını Mehralı bəyin, 
Bağlayaq, a dostlar biz müxəmməslə. 
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Mehralı bəy! 
(Müxəmməs) 

 
Sənə bel bağladı vətən, 
Oğul, – dedi, Mehralı bəy! 
Yanıltmadı zəndi onu, 
Fikri qəti, Mehralı bəy! 
Əməlinlə qazanmısan, 
Bu şöhrəti, Mehralı bəy! 
Unutdurdun millətinə, 
Qəm-möhnəti, Mehralı bəy! 
Yaşatdırdın asilərə, 
Məşəqqəti, Mehralı bəy! 
 
Yəhər üstə keçdi günün, 
Dağı-daşı yordu Qəmər. 
Yalmanına yata-yata, 
Keşiyində durdu Qəmər. 
Seçilmədi igidlərdən, 
Gör nə meydan qurdu Qəmər. 
Bir namərdin gülləsindən, 
Üzdü səni, qırdı Qəmər. 
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Atına qurban eylədin, 
Kəmfürsəti, Mehralı bəy! 
 
Kişnəyəndə Qarakötük, 
Pozuldu düşmənin səfi. 
Cəngə girdi Kor İsmayıl, 
Boğuldu gör neçə əfi. 
Yetişdi Qazi Məhəmməd, 
Sındı yağının sədəfi. 
Sənin ərlik qüdrətindən, 
Doğuldu Türkün şərəfi. 
Uca tutdu ulu Tanrım, 
Bu şövkəti, Mehralı bəy! 
 
Sədan yetişəndə Çinə, 
Gəlir Teoman, – dedilər. 
Müjdə çatdı Hindistana, 
Babur şah Cahan, – dedilər. 
Haray saldı Türküstana, 
O Bilgə Xaqan, – dedilər. 
Teymurləngdən qeyrisinə, 
Yox daha güman, – dedilər. 
Atilla zühr edib, – dedi, 
Doğu, batı, Mehralı bəy! 
 
Dünya fani, həyat qısa, 
Ömür gedər, gün əyilər. 
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Bircə hünər göstərənə, 
İgid, qəhrəman deyilər. 
Zəfərlərin gəlməz saya, 
Hər yanda adın öyülər. 
Şəninə nəğmələr qoşar, 
Neçə-neçə elbəyilər. 
Yaşayarsan ürəklərdə, 
Bu həyatı, Mehralı bəy! 
 
SON 
 
02.11.2008 - 12.08.2009 
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TANIŞLIQ 
 
Sazlı-sözlü Borçalı torpağının Kürüstü Dəmirçihasannı 

bölgəsinin İlməzli kəndində doğulmuşam. Atamın bar-
maqları ilə sazın pərdələri arasında sıxılan tellərin (simlə-
rin) möcüzəli naləsimi, yoxsa əsrarəngiz nəğməsimi bil-
mirəm, məni elə beşikdəcə ovsunladı. Beləcə saz havaları-
nın laylası ilə yatıb, harayı ilə oyana-oyana, Mələk nənə-
min bayatılarını, anamın zümzümələrini, atamın söylədi-
yi rəvayətləri, əfsanələri, dastanları dinləyə-dinləyə böyü-
düm. İçimdəki zəngin bədiiyyat, mənalı uşaqlıq təəssü-
ratları məni şeirləşməyə, dastanlaşmağa, aşiqləşməyə səs-
ləyirdi. Orta məktəbin III sinfində oxuyarkən məktəbimi-
zin təşkil etdiyi konsertlərdə, bədii gecələrdə çıxışlar edir, 
saz havaları ifa edirdim. VIII sinifdə oxuyarkən saz ifaçı-
lığı üzrə olimpiadanın laureatı oldum və bürünc medalla 
təltif olundum. Orta məktəbdə oxuduğum illərdən şeir 
yazmağa başladım. Hal-hazırda dörd şeirlər kitabının, 
“Mehralı bəy” dastan-poemasının, “Göy ərləri, yaxud 
Borçalı türklərinin etnik tarixinə səyahət” etnoqrafik-pub-
lisistik araşdırma kitabının, “Eşq dənizləri qovuşanda” 
dərvişnaməsinin, “9-cu meydan” povestinin,eləcə də, yüz 
əlliyə yaxın müxtəlif səpkili məqalələrin müəllifiyəm. 
Qarşınızdakı kitab – “Mehralı bəy” yeni redaktəmdə təq-
dim olunur. 2020-cu ilin 15 yanvarında yaşım bu rəqəm-
ləri iki-iki ayırıb toplasaq, onların cəmi qədər olacaq, yəni  
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(20+20+15). 

Həyat çətinliklərdən ibarət olsa da ulu yaradan bizlərə 
mətanət, dözüm və cəsarət də aşılayıb. Qarşıma çıxan 
sədlər, maneələr heç vaxt məni qorxutmayıb, onlara qarşı 
mübarizə aparmışam. Ən böyük yaradıcılığım isə üç öv-
ladım və hələlik üç nəvəmdir. Bütün bunlara görə ulu Ya-
radana şükürlər olsun! 

1844-cü il doğumlu Mehralı bəyin anadan olmasının 
175-ci ildönümü münasibətilə və geniş oxucu tələbatını 
da nəzərə almaqla “Mehralı bəy” dastan-poemasını yeni 
redaktədən sonra sizin öhdənizə buraxmağımdan məm-
nunluq duyuram.Əziz oxucum, indi   söz sizindir! 

Qeyd: Diqqətə çatırım ki, əsər ilk dəfə 2010-cu ildə ki-
tab şəklində nəşr olunub. 
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