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ROMAN-TRİLOGİYA

BİRİNCİ HİSSƏ

GÖYVERƏN ŞAH

Q

ədim qəbiristanlıq. İnsan selinin ucu‐bucağı görünmür. Yolaverənlər
məmləkətinin xalqı öz şahını – Həqqi Şahı son mənzilə yola salır. Hamı
qəmgindir, kədərlidir. Qəbiristanlığa hakim olan sükutu bir nəfərin hönkürtüsü
pozur:
– Ata, məni tək qoyub hara getdin, ay ata?
Ağlayan məmləkətin yeni şahı olacaq Göyverən idi. Üzüqoylu məzarın
üstünə uzanaraq, torpağı ovuclarıyla sıxıb hönkürürdü. Kimsə cürət edib yaxın
getmirdi. Baş vəzir Qurban da dinmirdi. Vəkillər, saray əyanları isə nəzərlərini
onun üzünə dikmişdilər. Sanki bir işarə gözləyirdilər. O isə susurdu.
– Baş vəzir, bəlkə bir əncam çəkəsən? Bəlkə bu göyvərən səhərəcən ağla‐
yacaq burda? Biz də durub gözləməliyik? – deyə ikinci vəzir Qüdrət baş vəzirin
qulağına pıçıldadı.
– Yavaş! Eşidər. Əcəlin çatıb? İstəyirsən ki, birinci fərmanı səninlə bağlı
olsun? Neçə dəfə sizlərə demişəm: “göyvərən” yox, Göyverən. Bu gündən də
Göyverən Şah. Qandın? Axır bir gün bir hərfin yox e... açıq deməyə cürətiniz
çatmayan bir söyüşün güdazına verəcəksiz özünüzü.
– Söyüş niyə olur? Düz demirəm bəlkə? Vallah, bir əmrin bəsdir ki, bu
gədəni yalın əllə parçalayım. Allah haqqı, səndə fil hövsələsi var. O boyda taxt‐
tac əlindən çıxıb, yenə də dözürsən.
– Kəs səsini! Sonra xalqa nə cavab verəcəksən? Həqqi onun vəliəhd olma‐
sını meydanda elan edib. Hələlik itaət edib, dözməliyik.
– Ay Qurban, öz aramızdı, deyəsən göyvərənə gözün düşüb ha... bunu da
öz hərəmxanana qatmaq istəyirsən...
Bu dəfə də Qurban səsini qaldırdı. Hamı başını onlara tərəf çevirdi. Qüdrət
onun hirsləndiyini görüb tez kənara çəkildi. Əslində Həqqi Şahın ömrünün son
günlərində keçmişi kənd uşağı olan iyirmi bir yaşlı Əfdalı gözlənilmədən
vəliəhd elan etməsi baş vəziri mənən öldürmüşdü. Amma dinə bilməmişdi.
Biruzə verməsə də, bu dərdi içində çəkirdi. Düzdür, Həqqi Şahın nə vaxtsa on
iki yaşlı oğlan uşağı Əfdalı övladlığa götürməsi onu da, şahı da ölümdən qur‐
tarmışdı. Elə Göyverənin özünü də. Amma səkkiz il sonra naməlum xəstəliyə
düçar olan Həqqi Şahın, gözlənildiyi kimi onu yox, Göyverəni vəliəhd elan
etməsi bütün sarayı çaşbaş salmışdı. Axı iyirmi bir yaşlı gənc bu boyda məm‐
ləkəti necə idarə edəcəkdi? Özü də bu gənc nə ağıl‐dərrakəsinə, nə də xarici
görünüşünə görə taxt‐taca layiq insan idi. Bir də ki, Həqqi Şahdan sonra hamı,
ən əsası saray əhli taxt‐tacın sahibi kimi yalnız onu – baş vəziri görürdü.
Rəsmən vəliəhd elan olunmasa da. Qanunlar belə tələb edirdi. Çünki Həqqinin
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nə bacısı, qardaşı, nə də ailəsi, övladı vardı. Həqqi Şah oğlanbaz idi. Bu iyrənc
cəhətini isə yalnız baş vəzir bilirdi. Saray əhli bunu gözləriylə görməsə də,
sadəcə hiss etmişdilər. O da ki, Göyverən sarayda peyda olduqdan sonra.
Qurbanın Həqqi Şahla nə vaxtsa açıq söhbəti də olmuşdu:
– Şahım, taxt‐tacın sonrakı taleyi sizi narahat etmirmi?
– Yox, Qurban, heç narahat etmir.
– Şahım, bu – dövlət quruluşunda vəliəhd təyin etmək – çox vacib
məsələlərdəndir.
– Əsla, baş vəzir. Mən müdrik adam deyiləm. Məndən sonra bu taxt‐tac
kimə istəyir qalsın. Bir də... mənim sənin kimi baş vəzirim var. Ölsəm, qanun‐
lara görə davamçım sənsən. Məmləkətimdə də yeni sülalənin başlanğıcı olacaq.
Sənin də ki, maşallah nə qədər oğul‐uşağın. Azı iki‐üç əsr şahlığın davam
edəcək. Boş ver. Bunlar xırda şeydir.
Bu söhbətdən sonra baş vəzir bir az arxayınlaşmışdı. Düzü sevinmişdi də.
Amma heç kimə deməmişdi. Çünki sarayda bir kəs bilsəydi, gecəylə aradan
götürərdilər onu. Qorxurdu. Çünki hamı üzdə nümayiş etdirməsə də, ürəyin‐
də özünü “sonsuz” şahın yerinə layiq görürdü – vəzirlər də, vəkillər də, əyanlar
da, hətta şeyx, axund da... Bu söhbət ikisinin arasında olsa da şah nümayişka‐
ranə, rəsmən onu taxt‐tacın vəliəhdi elan etməmişdi. Bunu tələb etməyə isə
Qurbanın cürəti çatmırdı. Artıq məmləkətin ikinci şəxsi kimi həyatından qorx‐
mağa da başlamışdı. Çünki hər an şahlığın bir addımlığında idi. Bu isə saray
əhlinin arzusunun hələ çox əsrlər ürəyində qalması demək idi. Hamı birinci
olmaq istəyirdi.
Həqqi Şahla qırx il idi bu yolu birgə gəlirdilər və dövləti də çox sevirdi.
Sədaqətli idi. Sonu isə belə. Heç bir kökü olmayan, damarlarından göy yox, adi
qan axan, uşaqbaz Həqqi Şahın oğulluğu Əfdal, artıq şah idi – Göyverən Şah.
Bu qondarma adı da ona Həqqi vermişdi. Canının qorxusundan. Bədahətən.
Bəs necə? Şahların da qorxduğu bir nöqtə olurmuş.
Göyverən isə qəbri qucaqlayıb ağlayırdı. Hava da qaralmaq üzrəydi. Baş
vəzirin işarəsiylə şeyx Mərdan Göyverən Şaha yaxınlaşdı:
– Şahım... şahım, artıq vaxtdı. Məmləkətin hər yerində sizin adınızdan eh‐
sanlar verilir. Qalada da sizin gəlməyinizi gözləyirlər. İzn versəydiniz axund
Bərxudar bir dua oxuyub, ziyarətin başa çatdığını elan edərdi.
Göyverən Şah ağlamağını saxladı. Ayağa qalxdı. Başıyla axund Bərxudara
işarə verdi. O, dua oxuduqdan sonra camaatı ehsan çadırlarına dəvət etdi. Hamı
bir ağızdan “Allah rəhmət eləsin” deyərək qəbiristanlığı tərk etməyə başladı.
Lap axırda Göyverən Şahla baş vəzir – qabaqda baş sərdar Abbas və on silahlı
əsgər, arxada isə baş mühafiz Aslan və on mühafiz olmaqla, qəbiristanın qapı‐
sından çıxıb saraya doğru addımlamağa başladılar. Baş vəzir dinmirdi. Xəyalı
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onu uzaqlara aparmışdı. Həqqi Şah həqiqətən də bu dövləti ədalətlə idarə et‐
mişdi. Böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olmuşdu. Ona görə də heç vaxt mühafizlə
gəzməzdi. Özü də xalq arasına çıxanda şah əbasını çıxarar, sadə geyinərdi. Ya‐
nında bəzən baş vəzir olardı. Qurbanla uşaqlıqdan dost idilər. Yaşıd idilər. Yet‐
mişi haqlamışdılar. O, Həqqi Şahın atası Alqan Şahın vaxtında baş vəzir olmuş
Aqilin oğluydu. Yolaverənlər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə nəsillikcə bu
vəzifəni tutmuşdular. Amma Həqqi Şahın vaxtında bəzi qaydalar dəyişmişdi.
Qadınlara qarşı laqeyd olan şah hərəmxananı qeyri‐rəsmi ləğv etmişdi, sarayın
idarə edilməsini baş vəzir Qurbana tapşırmışdı. Özü isə daim paytaxtı və
əyaləti gəzməyə çıxar, bir şikayət olan kimi məmurları amansızcasına cəzalan‐
dırardı. Qazi çağırmazdı, Divan qurmazdı. Cəzanı elə o saat – elə o kəndin, o
şəhərin mərkəzi meydanında – camaatın gözü qabağında verərdi. Buna görə
də kimsə cürət edib qanunları pozmazdı. Bilirdilər ki, Həqqi Şahın yalnız bir
cəza növü var. Bu, nə edam, nə də zindandır. Yalnız daş‐qalaqdır – daş‐qalaqlı
ölüm. Bax bu daş‐qalaqda da bütün həqiqət üzə çıxardı. Təqsirləndirilən
məmura şikayətçidən başqa kimsə daş atmayanda, Həqqi Şah bilirdi ki, bu
məsələ şər‐böhtan imiş. Elə həmin an böhtan atan o cəzaya layiq görülərdi.
Sonuncu addımı isə özü atardı. Ən böyük daşı qaldırıb qanına qəltan olan gü‐
nahkarın başına elə vurardı ki, o saat canını tapşırardı. Çox sadə bir üsuli‐
idarəetmə idi. Qanunlar saat kimi işləyirdi. Hamı razıydı. Şahın bu qanundan
kənar hərəkəti bütün mövcud qanunları qoruyurdu. Özü də sevdiyi addımı o,
əsasən səlahiyyət sahibləri olan, xalqı incidən məmurlara, əyanlara, qazilərə
qarşı atardı. Ona görə də xalq öz şahını sevirdi, əyanlar isə qorxurdu. Amma
səfərlərin çoxunda müəmmalı şəkildə on iki‐on üç yaşlı oğlan uşaqlarından da
kimsə yoxa çıxardı. İzi‐tozu da tapılmazdı. Heç kim də baş açmazdı ki, uşaqlar
hara yoxa çıxıb. Çünki ortada iz, cüzi dəlil‐sübut da olmurdu.
– Baş vəzir Qurban! – Göyverən Şahın səsi baş vəziri xəyalından ayırdı.
– Bəli, şahım.
– Vəzir, görəsən mən öləndə xalq mənə də bu cür rəhmət oxuyacaq?
– Şahım, Allah sizə min il ömür versin...
– Onu bilirəm, vəzir! – deyə Göyverən Şah səsini qaldırdı, – Sən sualıma
cavab ver! Lap min ildən sonra da olsa yəqin ki, öləcəyəm. Bax onda bu xalq
mənə də bu cür rəhmət oxuyacaqmı?
– Şahım, Yolaverənlər çox gözəl xalqdır. Balaca bir yaxşılıq elə, min dəfə
sağ ol deyəcək. Allaha inanırlar. Zülm, səfalət çəkəni də ümidini Haqq dünya‐
sına, cənnətə bağlayıb. Ölənin də dalınca heç vaxt danışma...
– Uzatma, vəzir! Deyəcəklər, ya yox?
– Deyəcəklər, şahım, deyəcəklər. Amma bir əmma var.
– Nə əmma?
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– Dilucu deyəcəklər, yoxsa ürəkdən? Bax, əmma budur.
Göyverən daha dinmədi. Baş vəzirin nə dediyini başa düşürdü. Bu cavab
onu qəzəbləndirsə də, hirsini uddu. Vəzirin səsində ona qarşı açıq‐aydın inam‐
sızlıq vardı. Bəlkə də bu, nifrət idi. Atasının ölüm ayağında ona etdiyi vəsiyyəti
yadına saldı: “Səni vəliəhd elan etdim. Yadında saxla. Sənin bir düşmənin və
bir dostun var. Düşmənin baş vəzir Qurbandır, dostun isə Barəngah”. Bu
vəsiyyətdən baş vəzirin xəbəri yox idi. Gözlənilmədən vəliəhd elan olunması‐
nın yeganə səbəbini də Göyverən Şah özü bilirdi.
– Sözündən belə çıxır ki, bu xalq ona pislik edənə də rəhmət oxuyur? –
deyə sükutu yenə Göyverən Şah pozdu.
– Bəli, şahım.
– Əsaslandır!
– Üzr istəyirəm, şahım, bir kənddə onun‐bunun namusuna sataşan qolu‐
zorlunun biri var idi. Heç kim bacarmırdı onunla. Axırda Həqqi Şahın həmin
kəndə yolu düşəndə şikayəti ona elədilər. Atanız da onu daş‐qalaq etdirdi. Bas‐
dırılanda bir adamın da dilindən “Allah rəhmət eləsin” kəlməsi çıxmadı. Amma
dəfn edilən günün səhərisi bütün kənd bir ağızdan ona rəhmət oxuyurdu.
– Niyə?
– Kimsə qəbiristanlığın yanından keçəndə hiss edir ki, peyin iyi gəlir. Baxıb
görüb ki, bir araba təzə mal peyinini boşaldıblar bu əskiyin məzarının üstünə.
İy aləmi götürüb. Xəbər tezliklə bütün kəndə yayılıb. Elə bil ki, ürəklərindən
tikan çıxarıblar. Hamısı da bir ağızdan başlayıblar deməyə ki, “Ay bunu
eləyənin Allah atasına rəhmət eləsin”.
– Hə, nə olsun? Bunun o ölənə nə dəxli var ki?
– Şahım, demə bunu edən gorbagorun oğluymuş. Daş‐qalaq meydanına
gedəndə atasının ona etdiyi vəsiyyəti yerinə yetiribmiş.
Qalaya qədər Göyverən Şah bir kəlmə də danışmadı. Ehsan verilən yerə ça‐
tanda bütün əyanların eşikdə dayandıqlarını gördü. Onu uzaqdan görən kimi ha‐
mısı hönkürtü ilə ağlamağa başladılar. Göyverən Şah yaxınlaşanda təzim etdilər. Şah
dayanıb diqqətlə onların sifətinə baxdı. O cür hönkürtüylə ağlayanların yanaqlarında
göz yaşlarından əsər‐əlamət yox idi. Nəzərləri saray həkimi Loğmana sataşdı. Əlini
qılıncının qəbzəsinə apardı. Hirsindən az qaldı ki, gözləri hədəqəsindən çıxsın.
Amma qəzəbini birtəhər boğdu. Daha doğrusu, onu dövrəyə alan saray
əyanlarından qorxdu. Atası Həqqi Şah hündürboy, pəhləvan cüssəli idi. O isə
bəstəboy, arıq və çəlimsiz bir gənc. Gəzəndə belindən sallanan qılıncı ayaqlarına
dolaşırdı. Yaxşı ki, qulaqları vardı. Yoxsa ki, atasının başına ölçülmüş tac, düşüb
çiyinlərində dayanardı. Həqqi Şah heç vaxt onu dövlət işlərinə yaxın buraxmazdı,
səfərlərə özüylə götürməzdi. Saraydan kənara addımını da atmamışdı. Amma
yaxşı təhsil vermişdi ona. Biliklərə yiyələnmişdi. Amma dövlətin, dinin tarixini
mükəmməl bilmirdi. Sarayda dolaşan, Həqqi Şahın vaxtında baş verənlərlə bağlı
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şayiələrdən xəbərdar idi yalnız. Saray əyanları həmişə ona çəpəki nəzərlərlə ba‐
xırdılar. Bəzən lap açıq‐aşkar “Göyverən” yerinə, “göyvərən” deyərək cırnadırdılar
da... Məsələ o yerə çatmışdı ki, işə Həqqi Şah qarışmışdı. “Kimdən “göyvərən” sö‐
zünü eşitsəm, boynu vurulacaq” əmrindən sonra əyanların ağzı yığışmışdı. Am‐
ma gizlində, öz aralarında hamı onu “göyvərən” deyə çağırırdı. Əfdal onların nə
demək istədiklərini yaxşı bilirdi. Amma nə etsin ki, həyat onun taleyini belə yaz‐
mışdı. Sarayda o tək idi. Heç kim onunla bu günəcən yaxınlıq etməmişdi. Saray
əyanlarının uşaqları da ondan qaçırdılar. Xidmətçilərin uşaqları ilə oynamağa ix‐
tiyarı yox idi. Çünki o, şah oğluydu. Amma “şahzadəm” deyə çağrılmırdı. Bircə
Həqqi Şah ona məhəbbətlə yanaşırdı. Bu isə ata‐oğul məhəbbəti, insani münasibət
deyildi. Ara‐sıra baş vəzir onu dindirirdi. O isə baş vəzirdən yaman qorxurdu.
İndi isə şah idi. Hamı ondan qorxmalıydı. Birinci nədən başlayacağını bi‐
lirdi. İlk addımlarını ölüm yatağında Həqqi Şah ona başa salmışdı. Bir də ki,
nail olacağı məqsədi. Amma niyəsini, məğzini çox da dərindən başa
düşməmişdi. Daha doğrusu, Həqqi Şahın ona başa salmağa vaxtı çatmamışdı.
Düzü, heç şah olacağına da inanmırdı. Sağ qalmağına şükür edirdi. Çünki
bütün saray, məmurlar, əyanlar, baş fərraş baş vəzir Qurbanın adamları idi.
Təkcə baş mühafiz Aslan və baş sərdar Abbasdan başqa. Həqqi Şah Göyverəni
onlara, onları isə Göyverənə dönə‐dönə tapşırmışdı.
Hərəmxana Həqqi Şahın dövründə qanunlara zidd ləğv olunmuşdu. O da
ki, anasının ölümündən sonra. Sarayda bir zənən xeylağı da yox idi. “Qadın sa‐
raya, dövlət işlərinə xələl gətirər” – Həqqi Şah belə düşünürdü. Vəzir Qurban
isə qadın “xəstə”siydi, gözəllik aşiqiydi.
Göyverən Şah ehsan verilən məkana daxil oldu. Hamı yerini aldı. O, ilk
dəfəydi ki, belə bir məclisdə iştirak edirdi. Stolun üstündəki təamlara baxdı.
Əlini uzatmaq istəyəndə baş vəzir qulağına nə isə pıçıldadı. Göyverən özünü
dikəltdi. Bundan sonra baş axund dua oxudu.
– Allah Həqqi Şaha rəhmət eləsin. Gözəl insan, ədalətli şah, xalq adamı idi.
Qəbri nurla dolsun, – deyə baş axund məclis əhlinə müraciət elədi. Bir ağızdan
“Allah rəhmət eləsin” sədaları mağarda əks‐səda verdi, – Allah şahımız Göy‐
verənə uzun ömür, can sağlığı versin, məmləkətimizi uzun müddət sülh və
əmin‐əmanlıqla idarə etsin.
Bu dəfə “Amin” sədaları məclis üzərində dövr elədi. Ortaya çörək və duz
gəldi. Axundun duasından sonra əllər süfrəyə uzandı.
***
Gecə. Baş vəzirin iqamətgahı. Sarayın bütün əyanları burdadır.
– Sabah meydanda Göyverəni şah kimi xalqa təqdim edəcəyəm, – deyə baş
vəzir sözünə başladı.
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– Hələ gec deyil. Bəlkə gecəynən onu aradan götürək? – deyə ikinci vəzir
Qüdrət hövsələsini boğa bilməyib Qurbanın sözünü kəsdi, – Sonra peşman ol‐
mamaqçun. Sonrakı peşmançılıq da nəinki fayda vermir, əksinə zərər gəti...
– Yenə başladın?
– Özünüz bilərsiniz. Amma sonra deməyin ki, demədi. Görəcəksən, bu
bizim hamımızı öz gününə salacaq. Onun elə də sakit olmağına baxmayın.
Həqqinin oğludur. Hər şeyi ona başa sa...
– Daha bəsdi. Bura sabahkı görüşü müzakirə etməyə yığışmışıq, Göyverəni
devirməyə yox. Gedib saray mühafizlərinin qulağına çatar, gecəynən qırarlar ha‐
mımızı. Özün yaxşı bilirsən ki, baş mühafiz Aslan Həqqinin ən yaxın adamıydı.
Ancaq ona tabeydi. Məndən də bineyi‐qədimdən zəhləsi gedir. Qəbiristanlıqda
da gördün necə qoruyurdular onu? Özüm vahimələnmişdim. Ona görə sakit otur,
qulaq as. Onsuz da bu cavandır. Dövləti idarəetmə təcrübəsi yoxdur. İdarəetməni
mənə tapşırar – sağ olsun, tapşırmaz – yenə də sağ olsun. Zadəganlığımızı ki,
əlimizdən almayacaq. Sabah hamılıqla onun ətrafında olmalıyıq. Nə desə əməl
etməliyik – ən azı elin gözünə. Yavaş‐yavaş özü‐özünü xalqın gözündən salacaq.
Dövləti idarə etmək asan məsələ deyil...
– Yox, baş vəzir, – deyə Qüdrət yenə onun sözünü kəsdi, – mən o nə dedi, eləyə
bilmərəm. Birdən dedi ki, mənim kimi göyvərən olmalısan. Deməliyəm ki,
“başüstə”?
“Allah eləməsin”, “bizdən iraq” deyərək saray əyanları, məmurlar qulaq‐
larını çəkib, “kiş‐kişlər olsun”, “Allah eləməsin” deməyə başladılar.
– İnanmıram o səviyyəyə enə. Necə olsa, şahdır. Mən də onu elə təqdim
edəcəyəm ki, başqa söz deyə bilməsin. Mən dediklərimi sadəcə təsdiq etməklə
müraciətini bitirəcək.
– Neynək, siz deyən olsun, baş vəzirimiz. Amma yaddan çıxarma ki, sabah
meydanda kimin baş vəzir olacağı da aydınlaşacaq. Yansan, birinci elə sən özün
yanacaqsan.
– Nəhs gətirmə, vəzir Qüdrət. Sabaha çıxaq, hər şey yaxşı olar inşallah.
– Amin! – deyə hamı bir ağızdan səsləndi.
***
Səhər. Göyverən Şah lap erkən oyanıb. Mühafizlər ətrafında iki dövrə vurub
dayanıblar.
– Şah sağ olsun, meydanda bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, dediyi‐
niz süd dolu çəlləklər də hazırdır, – deyə baş mühafiz Aslan Göyverən Şaha
məlumat verdi, – məsləhət bilsəniz, baş vəzir başda olmaqla əyanları da
nəzarətə götürək. Hər ehtimala qarşı. Onlardan nə desən çıxar.
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– Necə?
– Oxatanlar yerləşdirəcəyəm qalanın mazğalları1 bərabərində. Nişan‐
gahda saxlayacaqlar onları.
– Yaxşı, Aslan. Amma əlavə olaraq hərəsinin arxasında da bir nizəli mühafiz
dayansın. Sənin işarəni gözləsinlər. Deşib öldürməsinlər, sadəcə... mən deyəndə
yüngülvari bizləsinlər.
– Başüstə, şahım, siz bilən məsləhətdir.
Bu zaman baş vəzir saraya daxil olur. Göyverənə təzim edib:
– Qibleyi‐aləm sağ olsun, hamı meydana yığışıb. Sizin gəlişinizi gözləyirlər.
Şeyx Mərdan, baş axund Bərxudar və digər din xadimləri də qaydalara görə
sizin dəvətinizin intizarındadırlar.
Şah baş vəzirin sözlərinə əhəmiyyət vermədən ətrafındakılara əmr verdi:
– Gedək!
***
Meydan camaatla doludur. Hamı yeni şahını görməyə, salamlamağa gəlib.
Ürəklərdəki nigarançılıq gözlərdən oxunur. Ara‐sıra səslər eşidilir:
– Görəsən, bu necə olacaq? Atası kimi, ya ondan da yaxşı?
– Nə vaxt görmüsən ki, təzə gələn köhnədən yaxşı olsun? Hə?
– Eh, necə olur olsun. Onsuz da camaat həmişə üzüyola olub. Nə deyiblərsə,
onu da eləyiblər. Adımızı elə‐belə, boşundan yolaverən qoymayıblar ha...
– Amma qəribə adı var e... Heç vaxt belə ad eşitməmişik: Göyverən.
– Yəqin, nəsli göyərti becərib, satmaqla məşğul olub.
– Ola bilər. Axı, Həqqi Şahın uşağı yox idi. Bunu götürüb saxlamışdı.
– Ay bala, onun heç arvadı var idi ki, uşağı da ola?
– Sus! Mühafizlər eşidər. Allahın işinə qarışmayın. Belə məsləhət bilib, belə
də olub.
– Niyə gecikirlər? Gəlsəydi, bir görərdik onu.
– Yaxşı ki, baş vəzir şah olmadı. Yoxsa dərimizə saman təpəcəkdi.
– Düz deyirsən.
– Əyanlar heç olmasa Həqqi Şahdan qorxurdular. İndi yəqin əl‐ayaqları açı‐
lar. Bu şahımız cavandır.
Bu zaman şeypurlar səslənir, təbillər guruldayır. Göyverən Şah at belində
meydana daxil olur. Camaatın alqışı ətrafı bürüyür. Əvvəlcədən hazırladıqları,
ovuclarında saxladıqları Məhəmmədi gülünün2 ləçəklərini ona tərəf atmağa
başlayırlar. Göyverən Şah atından enib, xüsusi hazırlanmış geniş kürsünün
üstünə çıxır. Arxada isə saray əyanları və məmurlar düzülürlər. Onların da ar‐
xasında mühafizlər dayanırlar. Qaydaya görə baş vəzir Qurban irəli çıxır:
1
2

Qala divarlarında atışma üçün qoyulan deşik.
Qızılgülün qәdim adı
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– Camaat, Yolaverənlər sülaləsinin növbəti nümayəndəsi, taxt‐tacın yeni
sahibi Göyverən Şahı sizə təqdim edirəm. İnanıram ki, onun hakimiyyəti
dövründə də xalq firavan yaşayacaq, Həqqi Şahın qoyduğu haqq yolu uğurla
davam etdiriləcək.
“Yazıq xalq”, “Nə xalq, xalq salıb bu?”, “Yəqin “xalq” deyəndə özünü nəzərdə
tutur”, “Xam şah düşüb əlinə. Nə xamlayacaq bunu?!” pıçıltıları meydanı bürüsə
də baş vəzirin bu sözlərini həm camaat, həm də əyanlar alqışlarla qarşılayırlar.
Bu dəm Göyverən Şah baş vəzirin sözünü kəsərək irəli çıxır.
– Camaat, sizə yeni şahınız kimi ilk müraciətimi edirəm. Yəqin bilirsiniz
ki, Həqqi Şah məni oğulluğa götürüb. Əsl adım Əfdaldır. Amma atam yaşlı vaxt‐
larında məni tapmağını böyük qismət, Tanrının göndərdiyi bir hədiyyə kimi
qiymətləndirib. Ona görə də adımı Göyverən, yəni Allah bəxşişi – Ulu Göyün
bəxşişi qoyub. Mən Göyün, Tanrının Sizlərə göndərdiyi bir elçiyəm. Bu yaxın‐
larda da atam Həqqi Şah meydanda, sizin qarşınızda məni taxt‐tacın vəliəhdi
elan etdi. Baş vəzir düz demədi. Mən Yolaverənlər sülaləsinin nümayəndəsi
deyiləm. Mən xalqın içindən çıxan biriyəm. Sizlərdən biriyəm. Ona görə də
sizin hüzurunuzda Yolaverənlər sülaləsinin hakimiyyətinin Həqqi Şahın ölü‐
müylə başa çatdığını, bununla da Yolaverənlər dövlətinin adını dəyişdirdiyimi
bəyan edirəm. Bundan sonra məmləkətin adını atam Həqqi Şahın nurlu
xatirəsinə – Həqq dövləti adlandırıram. Və Həqq dövlətini, əsası mənimlə qo‐
yulan Göyverənlər sülaləsi idarə edəcək.
Meydana sükut çökdü. Əyanlar hamısı başını çevirib baş vəzirə baxdılar.
O da çaşqın baxışlarını Göyverən Şaha dikdi. Bu nə demək idi? Bu boyda
dövlətin də adını özbaşına, məsləhətləşmədən dəyişmək olar? Əlbəttə ki, şahın
buna ixtiyarı çatırdı. Amma belə tələskənliyə niyə yol verdi? Yox, burda nəsə
var. Bu, iyirmi bir yaşlı uşağın ağlının məhsulu deyil. Deməli, Həqq dövləti və
Göyverənlər sülaləsi. Bəs Göyverəndən başqa sülalənin hansı nümayəndəsi
var? Axı mən onun bütün nəslini qılıncdan keçirmişəm. Göyverən Şah nitqinə
davam etdi:
– Ay camaat, mənim qohum‐əqrəbam sizsiniz. Arxamda dayananları gö‐
rürsünüz də... bunlar saray əhlidir. Baxmayaraq ki, hər birinin öz soyu var.
Amma bu gündən onları bir ad birləşdirəcək – Göyverənlər sülaləsi,
Göyverənlər ailəsi, Göyverən soyadı. Əgər istəmirlərsə, sizin qarşınızda etiraz
edib tutduqları mənsəbləri tərk etsinlər. Çünki məmləkətdə artıq
Göyverənlərin dövrü başlayır.
Alqışlar meydanın sükutunu yenidən pozdu. “Göy‐ve‐rən!”, “Göy‐ve‐rən!”
sədaları ətrafı bürüdü.
– Atam Həqqi Şahın qoyub getdiyi sarayın tərkibini eyniylə saxlamaq
istəyirəm. Amma...
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Göyverən Şah sözünü kəsib, üzünü baş vəzirə, əyanlara çevirdi. Onların
gözündən sevinc yağırdı. Şah sözünə davam etdi:
– Qanunlara görə saray əyanlarını sizə mən təqdim etməliyəm. Amma qoy‐
duğum yeni qaydalara əsasən, istəyirəm ki, onlar irəli çıxıb, özləri‐özlərini –
yeni soy adlarını, sonra adlarını – bir‐bir təqdim etsinlər və sizin qarşınızda
diz çöküb Həqq xalqına namusla xidmət edəcəklərinə and içsinlər. İlk olaraq
baş vəzirim Göyverən Qurban buyursun.
Meydana yenidən sükut çökdü. Əyanların sevincli sifəti dəyişdi. Üzlərinə
meyit rəngi çökdü. Baş vəzir irəli addım atmaq istədi. Amma yerindən tərpənə
bilmədi. Elə bil kimsə onu kürsüyə mıxlamışdı. Baş vəzir təyin olunacağını,
yaxud da ki, mənsəbini itirəcəyini gözləyirdi. Amma sarayda başqa anlam
verən bu soyadını özünə götürməyi, özü də meydanda öz diliylə elan etməsi
onun üçün ölümə bərabər idi. Meydan isə gözləyirdi. Baş vəzir yerindən
tərpənmirdi. Bu vaxt Göyverən Şah başı ilə Aslana işarə verdi. Arxada duran
mühafizlərdən biri nizənin ucuyla baş vəzirin yumşaq yerini dümsüklədi. O
ağrıdan qışqırıb, irəli hoppandı. Əlini arxasına aparıb yanını ovuşdurmaq
istəsə də, özünü sındırmadı, bir təhər dözdü. Bunu camaat görməsə də, əyanlar
yaxşı gördülər. Bu onlara da bir işarəydi. Növbəti nizə onlar üçün də vardı.
Bəziləri aradan çıxmağa cəhd etsələr də, əvvəlcədən təlimatlandırılan saray
mühafizləri imkan vermədilər. Qurban irəli çıxıb diz çökdü:
– Mən, Göyverən Qurban, hamınızın qarşısında and içirəm ki, Göyvərənlər
sülaləsinin nümayəndəsi və baş vəziri kimi Həqq xalqına, Həqq dövlətinə na‐
musla xidmət edəcəyəm.
Meydanı yenidən alqış sədaları bürüdü. Baş vəzir ayağa durub öz yerinə
keçmək istəyəndə Göyverən Şah çiynindən basdı:
– Yox. Belə də and içmək olar? Ay camaat, bilirsiniz də “içmək” sözünün
mənası nədir? Əlbəttə ki, bilirsiniz. Su içmək, süd içmək, zəhər içmək. Bu “and”
sözü əvvəllər “anda” olub. Yəni ki, kimsə kiməsə öz sədaqətini sübut etmək
istəyibsə, ortalığa qablarda süd gəlib. Hər iki şəxs biləyinin dərisini çərtib qan‐
larını o qaba töküb, südə qarışdırıblar. Sonra isə bardağa doldurub sonadək
içiblər. Bu mayenin adına da “anda” deyilib. Yəni ki, “anda içmək”, indiki dildə
desək, and içmək. Baş mühafiz Aslan!
Aslan mühafizlərə işarə edir. İçi südlə dolu iri çəlləyi kürsünün yanına
gətirirlər. Göyverən Şah sözünə davam edərək:
– İndi, ay camaat, siz də qanınızdan bu südə qatın, saray əyanları da... Sonra
isə bardaqlarla götürüb için. Bax, bu olsun əsl and içmək.
Şah sözünü bitirən kimi Aslan aşağı tərəfdən kürsüyə yaxınlaşdı. Diz çök‐
müş baş vəzirin qolundan yapışıb çəlləyə tərəf dartdı. Baş vəzir iməkləməyə
macal tapmayıb, üzüüstə kürsüyə sərələndi. Aslan onun əbasını dirsəyinədək
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çirmələyib, qəməsini çıxartdı. Biləyini çərtdi. Baş vəzirin qanı süzülüb, çəlləyə
axmağa başladı. Bu mənzərədən zövq alan səfillər, sırtıq dilənçilər özlərini irəli
verib, çirkli əbalarının qolunu çirmələyib, əllərini irəli uzatdılar. Geyimlə‐
rindəki bitlər südə tökülməyə başladı. Mühafizlər eyni qaydada onların da
biləklərini çərtdilər. Qırmızı qan çəlləyə axdı. Mühafizlərdən biri iri taxta çöm‐
çəylə çəlləyi qarışdırırdı. Qırmızı qan ağ südə qarışdıqca, çəlləkdən buxar qalx‐
mağa başladı. Ətrafı qəribə iy bürüdü. Aslan çəlləkdən bir bardaq anda götürüb
Qurbana verdi. Göyverən Şah:
– Qurban, bayaq dediklərini təkrar et və andanı son qətrəsinə qədər iç.
Aslan, bu andadan camaata da ver.
Birinci, cındırından cin hürkən səfil irəli keçdi. Bardağı əlinə aldı. Dizüstə
çökən baş vəzirə yaxınlaşdı. Ləbaləb dolu bardağı zərblə onun bardağına toq‐
quşdurdu. Düz vəzirin gözünün içinə baxdı. Onun anda içməyini gözləmədi,
başına çəkdi. Sonra boş badəni yuxarı qaldırıb:
– Ay camaat, nə dadlıymış baş vəzirin qanı. Mən baş vəzirin qanını içdim,
– deyə qəhqəhə çəkdi. Sonra qəşş eləyib, sanki içkidən məst olubmuş kimi yerə
sərələndi.
İzdiham irəli yeriyib qollarını çəlləyə uzadırdılar. Mühafizlər də onların
biləklərini çərtirdilər. Artıq çəlləkdəki süd ağ rəngini itirirdi. Baş vəzir isə bu
mənzərəyə dəhşətlə baxaraq, sözlərini təkrar etməyə başladı:
– Mən, Göyverən Qurban, hamınızın qarşısında and içirəm ki, Göyverənlər
sülaləsinin nümayəndəsi və baş vəziri kimi Həqq xalqına, Həqq dövlətinə na‐
musla xidmət edəcəyəm.
Bunu deyib bardağı başına çəkdi və andanı son qətrəsinədək içdi. Ayağa
durdu. Sol əliylə qanı hələ də axan sağ biləyini sıxdı. Ürəyi bulandı. Özünü güclə
saxlayıb əyanların sırasına tərəf addımladı və birinci yerdə dayandı.
– Qüdrət, buyur, növbə sənindir, – deyə Göyverən Şah elan elədi.
İkinci vəzir Qüdrət baş vəziri qəzəblə süzdü. Həmən irəli çıxdı. Diz çökdü.
Əbasının qolunu dirsəyəcən çirmələyib, irəli uzatdı. Aslan onun biləyini qəməylə
çərtib çəlləyə tərəf dartanda, ağrıdan qışqırdı. Amma Aslan bu bağırtıya
əhəmiyyət vermədi. Qüdrətin biləyini elə sıxdı ki, qanı fışqırmağa, qanı camaatın
qanına qarışmağa başladı. Çəlləyin üzündə qırmızı qabarcıqlar yaranmışdı. Aslan
Qüdrətin qanından çəlləyə xeyli axıdandan sonra, onun əlini buraxdı. Bir bardaq
anda götürüb ona verdi. Qüdrət özünü toparlayıb, diziüstə dikəldi:
– Mən, Göyverən Qüdrət, hamınızın qarşısında and içirəm ki, Göyvərən
sülaləsinin nümayəndəsi və ikinci vəziri kimi Həqq xalqına, Həqq dövlətinə
sədaqətlə xidmət edəcəyəm.
Yenə də meydanı alqış sədaları bürüdü. Beləliklə bütün saray əyanları
bəziləri könüllü, bəziləri nizəylə dümsüklənəndən sonra irəli çıxıb and içdilər.
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Əyanların sırası başa çatsa da camaat çəlləyin kənarında növbə durub dayan‐
mışdı. Hamısının əbasının qolu dirsəyəcən qatlanmış vəziyyətdə idi. Göyverən
Şah yenə də müraciət etdi:
– Bu gündən bütün saray əyanlarını, əyalətdəki məmurları Göyverən soy‐
adıyla çağırmayanlar mən şaha hörmətsizlikdə suçlanaraq zindana atılacaqlar.
Əmrimi qulaqlarınızda sırğa edin. Bir şeyi də deyim ki, əyanlar, məmurlar yad‐
dan çıxarmasınlar. Mənim yaratdığım dövlətdə bir eynilik olacaq: “Hamı
bərabərdir, bərabərdir, bərabər”.
Bu zaman xalqın içindən də “Şahım, mən də Göyverən sülaləsinin üzvü
olmaq istəyirəm”, “mən də...”, “mən də...” sədaları gəlməyə başladı. Buna
əhəmiyyət verməyən Göyverən Şah sözünə davam etdi:
– Mənim bir fərmanım da var. İstəyirəm ki, baş vəzir onu oxusun.
Baş vəzir irəli çıxdı. Şah əlindəki tumarı ona uzatdı. O, tumarı səliqəylə
açıb fərmanı oxumağa başladı:
– Bu gündən etibarən məmləkətdəki bütün və‐lə, yox, va‐li... va... – baş vəzir
karıxıb Göyverən Şahın üzünə baxdı.
– Davam elə, Göyverən Qurban. Nə yazılıbsa, necə yazılıbsa, elə də oxu! –
deyə şah səsini ucaltdı.
– Bu gündən etibarən məmləkətdəki bütün va‐li‐duz‐nalar ölüm hökmüylə
cəzalandırılacaqlar.
Baş vəzir fərmanı höccələyə‐höccələyə oxuyub başa çıxdı. Meydan sükuta
daldı. Baş vəzir üzünü şaha çevirdi. Anlaşıqsız baxışlarla onun sifətinə baxdı.
Vələduzna eşitmişdi. Amma “validuzna” sözünü ilk dəfəydi ki, oxuyurdu.
Göyverən Şah üzünü xalqa çevirib:
– Bütün validuznalar qulağını açıb eşitsin. Bundan sonra onların boynu
vurulacaq. Özü də mərkəzi meydanlarda, camaatın gözünün qabağında.
Səhərdən biri‐birinin üzünə mat‐mat baxan, deyilən sözün mənasını anla‐
mayan camaat “xalqın gözünün qabağında” ifadəsini eşidən kimi Göyverən Şahı
alqışlamağa başladılar. Şah bu alqışlar altında atına minib meydanı tərk etdi.
***
Axşam. Baş vəzirin iqamətgahı. Baş mühafiz və baş sərdardan başqa sara‐
yın bütün əyanları burdadırlar.
– Baş vəzir Göyverən Qurbana eşq olsun! Nə oldu, xoşuna gəldi yeni soyadın?
– deyə ikinci vəzir Qüdrət baş vəzirin üstünə xoruzlandı, – Bunu istəyirdin də...
hə? Bunu arzu edirdin ki, dalını nizəylə dümsükləyib deşik açsınlar, qanın axa‐
axa diz çöküb and içəsən, adını da Göyverən qoysunlar. Hə? Hələ əsli‐nəcabəti ol‐
mayan, üstündən biti tökülən, yüz xəstəliyi olan səfillərin qanı qarışan südü –
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andanı içməyini demirəm. O səfil ki, cında xələtinin qolunu çirmələdiye, bax onda
südün içinə bilirsən nə qədər bit düşdü? Deyimmi ki, indi o bitlər hardadı? Bax
bizim baş vəzirin qarnında keyf edirlər, artıb‐çoxalırlar, – deyə Göyverən Qüdrət
qəşş eləyib özündən getdi. Ondan başqa heç kim gülmədi. Əyanlar hamısı başını
aşağı salıb qanıqara, dinməzcə oturmuşdular. Qüdrət handan‐hana özünə gəlib
üzünə ciddi görkəm verdi, – Dünən sizə dedim axı, onu gecəylə aradan götürmək
lazımdır. Qulaq asmadınız. Sonu da belə. Hamımız göyvərən olduq. Özü də ki, bitli
göyvərən. Hələ Allah bizi başqa xəstəliklərdən qorusun. Yenə də şükür, min şükür
ki, adımız göyvərən oldu. Amma sizə deyirəm, belə getsə, elə əsl göyvərən olaca‐
ğıq. Hələ bu harasıdır? Allah betərindən qorusun...
– Tələsmə, Qüdrət. Hələ dünyanın axırı deyil, – deyə Qurban onun sözünü kəsdi.
– Nə? Nə “Qüdrət”? Xahiş edirəm adımı bütöv çağırın. Gül kimi təzə adım var
– ikinci vəzir Göyverən Qüdrət. Gedib şahın qulağına çatar göyvərən deməməyin,
başına oyun açar.
– Belə ürəkliydin, belə cəsurdunsa irəli çıxmayaydın.
– İrəli çıxmayaydım? Sənin arxanı deşən o nizəni mənim bilirsən də ha‐
rama soxardılar? Hərif özünsən. Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Bütün
təqsirlər səndədir. Sən bizi sürüklədin bu biabırçılığa. Artıq heç nə bizi qurtara
bilməz. Xalq da gördün onu necə alqışladı? Bizi onların qarşısında diz çök‐
dürdü. Biz heç müqəddəs kitaba – Qurani‐Kərimə and içəndə diz çökməmişdik.
Xalq heç e.., bizi özünün qarşısında diz çökdürdü. Buna yenə də min şükür, hələ
gör sabah nə olacaq.
“Min şükür, min şükür” deyə digər əyanlar əllərini göyə qaldırdılar.
– Nə “min şükür, min şükür” salmısız? – deyə ikinci vəzir özündən çıxdı, –
Mən bunları doluyuram, bunlar da “min şükür, min şükür”... Amma xoşum gəldi
sizdən. Siz heç olmasa baş vəzirimiz Göyverən Qurbandan ağıllısınız. Bilirsizmi
sizin “min şükür”ünüz nəyə bənzədi? Deməli, iki nəfərə ölüm hökmü oxuyurlar.
Ertəsi gün də qalanın həyətində asacaqlarmış. Məhkumlardan biri özünü ələ
ala bilmirmiş. Başlayıb zindanda qışqırmağa: “Sabah bizi asacaqlar, sabah bizi
asacaqlar. Balalarım yetim qalacaq, arvadım dul qalacaq...” O biri məhkum isə
sakit oturub “şükür sənə, ay Allah. Buna da min şükür” deyib dururmuş. Axırda
kəmhövsələ ölüməməhkum hirslənib tutur bunun yaxasından ki, “nə şükür,
şükür salmısan e? Bundan da o yanası var məgər? Sabah sübh tezdən bizi asa‐
caqlar e... öldürəcəklər, qandın?” Hövsələli məhbus qayıdıb deyir ki, “ay kişi,
şükr elə, bundan da pis ola bilərdi”. Xülasə, səhər açılır. Bunların hər ikisini
meydana aparırlar. Edam kürsüsünə qaldırırlar. İpin ilgəyini boğazlarına
keçirirlər. Bu dəm görürlər ki, uzaqdan tozanaq qalxdı. Şahın çaparı “Dayanın!
Əl saxlayın! Şahın yeni fərmanı var!” qışqıraraq gəlir. Cəllad tez ilgəyi
məhkumların boğazından çıxarır. Çapar özünü çatdırıb “Şahdan məhbuslarla
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bağlı yeni fərman var” deyərək, əlindəki tumarı1 hakimə təqdim edir. O, tumarı
açaraq oxuyur və üzünü hamıya tutaraq “Şahımız məhkumlarla bağlı yeni
qərar verib. Əmr edilir ki, edamdan qabaq məhkumlar pazlanmalı, sonra edam
olunmalıdırlar”. Şükürlü məhkum üzünü hövsələsiz məhkuma tutaraq “Gör‐
dün? Bax mən buna görə şükür edirdim. Sən isə inanmırdın” – deyir. İndi bu
Göyverən Şah da ölümün bir addımında olsanız sizi pazladaraq həqiqi göyvərənə
çevirəcək, sonra ölməyə imkan verəcək. Düz eləyirsiniz. Şükür eləyin, şükür. Bu
hələ başlanğıcdır.
– Ay Göyverən Qüdrət, min şükür dedin, din yadıma düşdü. Heç bu Göyve‐
rənin yadına şeyx, axund, molla düşmədi. Hələ mən yadına da saldım. Nə əcəb?
– deyə baş vəzir xəbər aldı.
– Nə şeyx, nə axund, nə molla? Din, şəriət yadına düşdümü ki, onlar da
yada düşə? – deyə vəkil Fərmanın çiçəyi çırtladı. – Özü də ki, bu göyverən bi‐
rinci özü and içməliydi – əlini Qurani‐Şərifə basaraq. Yəqin şeyx cənabları və
bütün din xadimləri şahın kafirəxas hərəkətindən narazı qalıblar. Özlərini
təhqir olunmuş hesab edirlər. Bax biz bundan yaxşı istifadə etməliyik.
– Sən öz dərdinə qal, Göyverən Fərman, – deyə Qüdrət vəkilin üstünə çım‐
xırdı, – Sən gözə göründün nə qazandın ki... Heç olmasa məmləkətdə göyvərən
olmayan bir zat varsa, bunlar da din xadimləridir. Getsinlər min dəfə Allaha
şükür eləsinlər ki, dəvət olunmayıblar. Amma mənimçün qaranlıq qalan əsas
məsələ odu ki, niyə Həqqi Şah taxt‐tacı baş vəzirə yox, Göyverənə verdi?
Səhərdən söhbətlərə sakit qulaq asan saray həkimi Loğman udqundu,
rəngi qaraldı. Baş vəzir sözün məcrasını dəyişdirərək:
– Yaxşı, Göyverənlər, söhbəti bitirin. Hamı bayram süfrəsinə əyləşsin.
Göydə Allah, yerdə Göyverən Şahımız var olsun. Yeni sülaləmiz mübarək –
Göyverənlər sülaləsi.
***
Saray. Göyverən Şah taxtında əyləşib. Qəzəblidir. Baş mühafiz Aslan qarşı‐
sında dayanıb.
– Aslan, deməli şeyx, axund və mollalar saraya qarşı çıxırlar, eləmi?
– Elədir, şah sağ olsun.
– Özləri cəhənnəmə, cümə namazlarında xalqı mənə qarşı qaldırmaq
istəyirlər?
– Elədir, şah sağ olsun.
– Məni xalqın gözündə hörmətsiz etmək üçün fürsət gözləyirlər?
– Elədir, şah sağ olsun.
1

Qәdim zamanlarda bürmәlәnmiş, lülәlәnmiş ağ vә ya yazılı kağız
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– Nəyi əsas gətirirlər?
– Deyirlər ki, şah bizi – ali ruhaniləri andiçmə mərasiminə dəvət
etməməklə İslam dininə hörmətsizliyini nümayiş etdirib.
– Düz deyirlər, düz deyirlər. Gərək baş vəzirə qulaq asıb, dəvət edəydim.
Arxalarını da nizələtdirib... Nə isə. Sonra nə deyirlər?
– Sonra deyirlər ki, rəiyyət, hamı, şahın özü də Allahın quludur. Qul da
qulun qarşısında diz çöküb and içər? Əzəldən hamı Allaha itaət edib, bir and
yerimiz olub – onun bizlərə göndərdiyi Qurana and içmişik. Bu “anda‐manda”
məsələsi hardan meydana çıxdı?
– Həəəə... – deyə şah fikrə getdi, – sonra nə deyiblər bu keçisaqqallar?
– Şah sağ olsun, deyiblər ki, anda içmək belə yaxşı şey idisə, elə Göyverən
Şah birinci özü içəydi də...
– Yaxşı, yaxşı... – deyə şah işarət barmağını yelləməyə başladı. – Sonra,
sonra nə deyiblər, Aslan?
– Deyiblər ki, yeni şahımız savadsızdır. İlk fərmanında iki hərf səhvi edib. Baş
vəziri də pis vəziyyətə salıb. Bu boyda şah “vələduzna” sözünü “validuzna” kimi
yazıb. Özü də qanunlarımızdan xəbəri yoxdur. Bilmir ki, yüz illərdir vələduznalar
– vələd əz zinalar – zinadan doğulan biclər də, onları doğanlar da şəriət qanunla‐
rına əsasən səngsar – daş‐qalaq edilirlər. Daha sonra deyiblər ki, şah gör nə qədər
həddini aşıb ki, özünü Allahın elçisi adlandırıb. Özünü peyğəmbər elan...
– Get o şeytanları saqqalından sürüyüb gətir bura, – deyə Göyverən Şah
qışqırıb taxtından ayağa qalxdı.
– Şahım, başüstə. Amma qanunlara görə mühafizlərin silahlı və ya lap si‐
lahsız məscidə daxil olması qadağandır. Din dövlətdən ayrıdır. Arzu eləsə, şah
məscidə gedə bilər. Ya cümə namazında, ya da dini mərasimlərdə...
– Dövlətdən ayrıdırlarsa onda dövlətin işinə niyə qarışırlar? Mən elə bilir‐
dim ki, baş vəzir, əyanlar müzürrdürlər1. Bunlar demə saray əyanlarından da
qorxuluymuşlar. Deməli, mənim yüksək qiymətləndirdiyim, qarşılarında saray
əyanlarını diz çökdürdüyüm, qanlarını qarışdırdığım rəiyyətim də bunların
mənim haqqımda dediklərinə sakitcə‐dinməzcə qulaq asıblar?
– Bəli, şahım. Heç cınqırlarını da çıxarmayıblar. Əksinə, razılıq əlaməti ola‐
raq başlarını da tərpədirlərmiş.
– Yaxşı, – deyə şah azca düşünüb işarə barmağını yellətdi, – növbəti cümə
namazında mən onlara göstərərəm. Gələn cümə nəzərə al, məscidə gedəcəyik.
– Başüstə, şahım.
– Aslan, sən Barəngahı tanıyırsan?
– Haranı, şahım?
– Haranı yox, kimi. Barəngah adlı biri var məmləkətdə.
1

Müzürr – ziyankar, zәrәrli.
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– Xeyr, şahım, tanımıram.
– Qəribədir. Aslan, kimsə bilməsin, onu axtar tap. Lazımdır mənə.
– Başüstə, şahım. Şahım, son vaxtlar baş vəzirin evində yığışırlar əyanlar.
Əvvəllər sarayda olurdular. Xəbər çatırdı. Amma, indi nə baş verir, xəbər tut‐
maq olmur. Bəlkə baş vəziri sıxma‐boğmaya salım? Həqqi Şahın vaxtından ya‐
nıqlıyam ondan. Əminəm ki, nəsə qarışdırmaq istəyir...
– Tələsmə, Aslan, tələsmə. Onun da vaxtı gəlib çatacaq. Sən saraydan mu‐
ğayat ol. Mühafizləri ikiqat artır. Mühafizəni elə gücləndir ki, əyanlar saraya
girəndə əsməcəyə düşsünlər. Mən burda səndən başqa heç kimə inanmıram.
Yeganə dayağım sənsən.
– Şahım, bunun üçün əlavə pul lazımdır.
– Yeni fərmanımı hamıya çatdırın. Məmləkətdə vergilər ikiqat artırılır.
– Başüstə, şahım. Allah ömrünü uzun eləsin. Şahım, baş vəzir və əyanlar
gəliblər. Qəbulunuzu gözləyirlər.
– Qoy gəlsinlər.
Mühafizlər baş vəzir və əyanları şahın hüzurunadək müşayiət edirlər. Baş
vəzir təzim edib:
– Şah sağ olsun, bəzi dövlət məsələləri var. Onları sizin nəzərinizə çatdır‐
mağı özümə borc bildim.
– De, Göyverən Qurban.
Baş vəzir bu müraciətdən tutuldu. Bir az da qızardı. Arxada dayanan
əyanlardan kimsə pıqqıldadı da. Amma baş vəzir özünü sındırmayıb sözünə
davam etdi:
– Şah sağ olsun, zati‐aliləriniz hərəmxananı bərpa etmək istəyirmi? Yəni
ki, qanunda var. Amma atanız onu sözdə ləğv etmişdi.
– Hərəmxana? Baş vəzir, nə gözəl təklif. Düzünü deyim səndən bu cür gözəl
təklif gözləmirdim. Baş vəzir, bilirsənmi, çoxları hərəmxananı qəhbəxana kimi
qəbul edir. Amma, əslində, bilirsən hərəmxana nədir? Hərəmxana məmləkətin
gözəl, bakirə, ağıllı qızlarının bir yerə cəm olunması və qorunması deməkdir.
Hərəmxana dövlətin gələcəyidir. Hərəmxana digər dövlətlərlə əlaqələrin
möhkəmlənməsidir. Hərəmxanalar müharibələrə son qoyublar. Hərəmxanalar
müharibələr başladıblar. Hərəmxanalar öz dövlətlərinə, xalqlarına sülh gətiriblər.
Şahın hərəmxanasına pis gözlə baxanların gözləri çıxarılıb, axtalanıblar. Sən bun‐
ları başa düşürsənmi?
– Bəli, şahım.
– Hərəmxana bərpa edilsin!
– Başüstə, şahım. Fərmanınızın yerinə yetirilməsinə elə bu gün başlayaca‐
ğam. Yerlərə xəbər göndərəcəyəm ki, məmləkətin ən gözəl, ən ağıllı, ən yara‐
şıqlı qızlarını seçib saraya gətirsinlər. Xacələr tapsınlar.
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Şahın o saat cavab verməsi baş vəziri çaşdırmışdı. O, “yox” cavabı gözlə‐
yirdi. Tam əmin idi ki, Həqqi Şahın vaxtındakı kimi Göyverən Şaha da hərəm‐
xana lazım olmayacaq. Amma, fikrində yanılmışdı.
– Baş vəzir, əgər həqiqətən mən dediklərimi düzgün başa düşdünsə, öz
dediklərini hələlik kənara qoy. Mən Həqqi Şahın dövründəki hərəmxananın
bərpa edilməsindən danışıram. Əmr edirəm ki, bərpa edilsin. Yəni ki, köhnə
hərəmxananı bərpa et! Mən demirəm ki, ay baş vəzir Göyverən Qurban, yeni‐
sini yarat. Qandın?
– Şahım, düzünü siz bilirsiniz. Amma Həqqi Şah hərəmxananı ləğv
edəndən sonra hərəsi bir tərəfə dağıldı. Çünki Həqqi Şah göstərişində belə bu‐
yurmuşdu ki, hərəmxana ləğv edilsin və hərəmlər hansı bölgələrdən
gəlmişdilərsə ora da qaytarılsınlar. Lap tapsaq da, yəqin ki, ən cavanının otuz
beş‐qırx yaşı olar.
– Qəbuldur. Mənimçün belə də qəbuldur. Bir də ki, yaşın bura nə dəxli var?
Biz bir saray tərkibini bərpa edirik. İndi sənin yetmiş yaşın var, arxada duran‐
ların da yaşı əllini, altmışı keçib. Baş vəzirlikdən, saraydan uzaqlaşdırım sizi?
Şahın hərəmxanasına bu nə hörmətsizlikdir? Özü də ki, onlar rəsmi olaraq, hələ
də şahın qanuni hərəmləri sayılırlar. Hərəmxananı heç kim fərmanla ləğv
etməyib. Əmr edirəm: axtarın, tapın və saraya qaytarın! Yəni bu qədər çətindir?
Baş vəzir üzünü arxada dayanan əyanlara çevirdi. Hamısı matdım‐matdım
ona baxırdı.
– Bəli, şahım, çox çətin olacaq. Bəlkə də mümkünsüz, yəqin ki, ərdədirlər,
oğul‐uşaqları var, – deyə baş vəzir gözünü Göyverən Şaha zillədi.
– Qurban Göyverən, özləri ərdədirlərsə, qızlarını gətir hərəmxanaya qat!
Oğlu olanı xacə elə!
Qurbanı soyuq tər basdı.
– Başüstə, şahım. Əmriniz qısa vaxtda yerinə yetiriləcək.
– Qurban, eşitdiyimə görə Həqqi Şahın hərəmxanasındakı qızlar çox gözəl
olublar.
– Düz buyurursunuz, şahım, çox gözəl idilər.
– Ağıllı, bilikli idilər.
– Düz buyurursunuz, şahım. Ağıllı, bilikli idilər. Onlar üçün müəllimlər tut‐
muşduq.
– Heç birinə də toxunmamışdılar. Bakirəydilər.
– Bəli, şahım.
– Yəqin onların törəmələri də gözəl olar. İstər oğlan, istər qız.
– Düz ehtimal edirsiniz, şahım.
– Baş vəzir, yəni bu qədər çətin olar onları tapmaq?
– Düz buyurursunuz. Çox çətin olacaq?
Bu zaman baş mühafiz Aslan təzim edib:
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– Şahım, əgər baş vəzirimiz üçün çətindirsə, mən qısa vaxta həll edim bu
məsələni, – deyə Aslan baş vəzirin önünə gəlib gözünü ona zillədi. Baş vəzirin
rəngi ağarmışdı. Tir‐tir əsirdi. Əyanlar isə başlarını aşağı salmışdılar. Qurbanın
başı gicəlləndi. Səndələdi. Özünü ayaq üstə güclə saxladı.
– Yox, şahım, Aslanın işi onsuz da başından aşır, özüm həll edərəm. Necə
olsa, bu mənim səlahiyyətlərimə aid məsələdir.
Aslan yenidən Göyverən Şaha israrla müraciət etdi:
– Şahım, mənə üç gün vaxt verin, həll edim məsələni.
– Yox, baş mühafiz Aslan, baş vəzir qoy özü həll etsin.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım.
– Göyverən Qurban, vəziyyət necədir? Məmləkətdə nə var, nə yox?
– Hər şey qaydasındadır, şahım. Hamı atanız Həqqi Şaha rəhmət oxuyur.
– Vergilər necə, yığılırmı?
– Yığılır, şahım. Amma bir az çətinlik var.
– Niyə?
– Bilmirəm, şahım.
– Bu gün vergiləri iki dəfə qaldırdım.
Ortaya sükut çökdü. Handan‐hana baş vəzir dilləndi.
– Camaat üçün çətin olacaq.
– Mühafizəmi gücləndirmək üçün lazım idi. Ona görə.
– Siz bilən məsləhətdir, şahım. Ölkəmiz üçün xeyirli olsun.
– Yaxşı, gedin! Baş vəzir, sən isə qal, – hamı çıxandan sonra, – Göyverən
Qurban, Barəngahı tanıyırsan?
– Tanımıram, şahım, – deyə baş vəzir həmən cavab verdi.
Şah fikrə getdi: bu Qurban sualıma o saat cavab verdi. Aslan kimi “nəyi?”,
“haranı?” demədi. “Hansı” sualını da vermədi. Axı Barəngah nadir sözdür.
Deməli, tanıyır. Amma özünü bilməməzliyə vurur.
– Yaxşı, get!
***
Axşam düşür. Göyverən Şah baş mühafiz Aslanla dərviş paltarı geyib
şəhərə çıxırlar.
– Hansı səmtə gedək, şahım?
– Varlılar yaşayan məhəllələrə.
– Başüstə, şahım. Elə yolumuz o səmtədir. Uzaqdan bilinir.
Qabaqda kasıb geyimli bir kişiylə bir qadın gedir. Yanlarında balaca oğlan
və qız uşaqları var. Hər varlının evinin yanında dayanıb həsrət dolu gözlərlə
hasardan o yana baxırlar. Uşaqlardan biri soruşur:
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– Dədə, nə gözəl evdir?
– Hə, oğul, varlı evidir.
– Bizim də belə evimiz olacaq?
– Ay arvad, – deyə kişi əsəbləşir, – bunu da mən başa salım sənə? Elə bil
ki, nökər Qulamın yox, əyan Yağdamarın qızısan. Uşaqları başa sal da... şişib‐
eləsələr neyləyəcəksən?
– Ay kişi, əsəbləşmə. Neçə dəfə demişəm bunlara ki, belə şeylər görəndə
nə demək lazımdır. Ay oğul, demişəm?
– Demisən, nənə, demisən.
– Nə demişəm?
– Demisən ki, nəsə bir yaxşı şey görəndə şişməməkçün həmən bu sözləri
deyim: “Dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən yemişəm”. Nənə, axı bunları yemək
iyi burnuma dəyəndə deməliydim.
– Ay oğul, – deyə dədə çömbəlib oğlunu özünə yaxınlaşdırdı, – var‐
dövlətdir, belə evlərdir, bu cür yaşayışdır – dadlı yemək kimi bunlar da bizim
üçün əlçatmazdır. O cür deməsək, tez saralıb solarıq. Nə vaxtsa cənnətdə bun‐
ları qazanacağıq. İndi nəfsimizi boğa bilməsək pis yollara düşərik, oğurluq edərik.
Onda o günləri necə görərik? Əksinə, cəhənnəmə yuvarlanarıq.
– Başüstə, dədə, bundan sonra yaddan çıxartmayacağam sənin sözlərini.
Dədə, bəs burda yaşayanlar hara düşəcək?
– Cəhənnəmə, mənim balam. Bütün bunlar haram yolla qazanılıb. Bütün
günü işləyirəm, çalışıram. Bəs mən niyə qazanmıram ki?
– Onda mən belə ev istəmirəm. Mən istəyirəm ki, cənnətə düşəm.
– Ay mənim ağıllı balam, – deyib kişi qəhərləndi. Uşağı qucaqladı.
Şah bu mənzərəni maraqla seyr edirdi.
– Aslan, bunlar kimdi?
– Şahım, bunlar xalqdır. Bir gözü tox, bir gözü ac, qarnı isə həmişə ac olan
qara camaat.
– Mənim şahlığım dövründə onların hamısı xoşbəxt olacaq. Bu
məmləkətdə ac adam qalmayacaq. Hamı bərabər olacaq.
– Allah ömrünü uzun eləsin, şahım.
Abad məhəllələrlə iki nəfər addımlayır. Biri balacaboy sısqa, o biri
pəhləvan cüssəli, hündür. Uzaqdan isə ara‐sıra uşaq səsləri gəlir: “Dədəm
gətirib, nənəm bişirib, mən yemişəm. Dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən
yemişəm”.
– Şahım, təsadüfdən ikinci vəzir Qüdrətin evinin yanına gəlib çıxmışıq.
Şah yerdən qənbər götürüb naxışlı taxta qapını döyür. Hasarın o tərəfindən
səs gəlir:
– Kimdir?
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– Dərviş babayıq. Gecələməyə yer axtarırıq, – deyə baş mühafiz şahın
izniylə dilləndi.
– Nə dərviş? Bircə dərvişimiz çatışmırdı.
– Yaxşı, olsun Allah qonağı, – bu dəfə Göyverən Şah səsə səs verdi.
– Sizə verəcək heç nəyimiz yoxdur. Nə çörəyimiz var, nə də damımız! – deyə
hasarın o yanından kimsə cavab verdi.
– Biz hər qapını döymərik. Hasarından, qapısından imkanlı evə, varlı evinə
oxşayır. Axı, sizinçün bir tikə çörək nədir ki? Ya da gecələməyə it damı, – deyə
Göyverən Şah səsinə bir az da yazıqlıq qatdı.
– Nə varlı, nə çörək? Bu təzə şah bizdə pul qoydu ki, hələ bir kasıb‐kusuba
da paylayaq? İki dəfə vergiləri qaldırıb bu göyvərən. İtilin burdan!
Qapı çırpıldı. Səs kəsildi. Göyverən Şah tutulmuşdu. Daha heç nə deyə
bilmədi. Aslan əlini dərviş əbasının altında gizlətdiyi qəməyə apardı. Göyverən
Şah əlindən tutdu.
– Lazım deyil, Aslan. Heç kim bilməməlidir ki, mən dərviş seyrinə çıxıram.
Hər şeyin öz vaxtı var.
***
Gecə. Ətraf sükuta bürünüb. Göyverən Şahın isə atası öləndən yuxusu ərşə
çəkilib. Daxili iztirablar onu səhərəcən yatmağa qoymur. Həqqi Şahın ölümü
doqquz il davam edən bir iyrənc məhəbbətə son qoymuşdu. Bu doqquz ildə
Əfdal həmişə onun caynağından qaçıb‐qurtulmağa cəhd göstərmişdi. Amma
alınmamışdı. Kürəyinə, peysərinə tökülən ağız suyunu yumaq üçün saatlarla
çimsə də, yenə də özündən iyrənə‐iyrənə qalmışdı. İndi isə qurtulmuşdu.
Həqqi Şah öləndə sevinirdi. Amma günlər ötdükcə darıxmağa başlamışdı. Yox,
bu ata nisgili deyildi. O sığalları, iri cəmdəyin ağırlığını, şəhvətdən yaranan,
kürəyinə yaxılan ağız suyunu ruhən yaşasa da, cismən... Bu nə hal idi? Özü də
başa düşmürdü. Anlamırdı ki, nə istəyir. Neçə dəfə qətlə yetirmək istədiyi
Həqqi Şahın gecə “işgəncə”lərini yenidən yaşamaqmı istəyir? Darıxdığı, onu
yatmağa qoymayan budurmu? Yox. Əsla. Dözməlidir. Bu müvəqqəti haldır. Bu
ruhi haldır. Axı, fitrətən o, göyvərən deyil, adı Göyverən olsa da... Onu sonradan
bu hala salıblar. Hər şey unudulacaq, yaddan çıxacaq. Hərəmxana bərpa edilən
kimi, özünü xanımların ağuşuna atacaq. Nəinki Həqqi Şah, heç dövlət işləri də
yadına düşməyəcək. Bütün şahlar belə olub. O da elə olmalıdır. Yox. Atası
vəsiyyətində demişdi ki, məmləkətdə bərabərlik yaradana qədər rahatlaşma‐
sın. Bir də... Barəngahı tapsın. Yoxsa, özünü aradan götürərlər. Hələ ki,
məmləkətdə Göyverən sülaləsinin qırx bir üzvü var. Bir özü, bir də sarayın qırx
əyanı. Onlar da ki, mənsəblərini, mövqelərini itirməmək naminə bu adı
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özlərinə zorən götürmüşdülər. Bəs din xadimləri? Bəs ordu, mühafizlər? Bəs
hər çalınan mahnıya oynayan xalq? Yox, məmləkətdə yalnız bir nəfər – o, mahnı
çalmalıdır, hamı da bu mahnıya oynamalıdır. Bəs buna necə nail olmalıydı?
Səhər azanı Göyverən Şahı fikirlərdən ayırdı. Dan yeri sökülürdü. Bu gün
ilk dəfəydi ki, cümə namazına gedəcəkdi. Həm şah, həm də müslim kimi.
***
Günorta. Mühafizlər məscidi əhatəyə alıblar. Belə mənzərəni dindarlar ilk
dəfəydi görürdülər. Çünki Həqqi Şah nəinki mühafizsiz gəzər, xalq içinə çı‐
xanda, cümə namazına gələndə heç şah əbası da geyinməzdi. Şeyx, baş axund
Göyverən Şahın hərəkətindən qeyzlənsələr də, təmkinlərini qoruyub saxlayır‐
dılar. Necə olmasa da, axı onlar deyən kimi olmuşdu. Şah məscidə təşrif buyu‐
rurdu. Göyverən Şah onların ayağına gəlirdi. Nəhayət süvarilər məscidin
qarşısında dayandılar. Şah atdan düşdü. Burdan o yana tək gedəcəkdi. Müha‐
fizlərin içəri daxil olması qadağan idi. Amma baş mühafiz Aslan ehtiyat tədbir‐
ləri görmüşdü. İbadət etməyə gələnlər arasında öz adamlarını yerləşdirmişdi.
Hər ehtimala qarşı qəmələri də vardı. Çünki şeyx Mərdan və baş axund
Bərxudar linçə meylli din xadimləriydi. Bircə işarələri bəs idi ki, avam camaat
onların göstərdiyi adamı təpiklər altına salıb, əzib‐öldürsünlər. Düzü, baş mü‐
hafiz Aslan Göyverən Şahın din xadimlərinin əlindən yığdığını, onlara qəzəbli
olduğunu bildiyindən cümə namazına getməyinə qarşı çıxmışdı. Özü də məm‐
ləkətin ən çox adam tutan baş məscidinə. Amma Göyverən Şah razılaşmamışdı.
Ona görə də Aslan baş verəcək hər hansı bir xoşagəlməz vəziyyətə hazır idi.
Şah həyətə girdi. Şeyx Mərdan, baş axund Bərxudar onu məscidin qapı‐
sında qarşıladılar. Birinci sırada özləriylə yanaşı yer göstərdilər. Namaz baş‐
landı və başa çatdı. Şeyx Mərdan ayağa durub üzünü dindarlara tutdu:
– Ey dindarlar, cümə namazımıza yeni şahımız Göyverən Şah təşrif buyurub.
Əminik ki, hər cümə namazında onu aramızda görəcəyik. Həqq dövlətinin bay‐
rağıyla bərabər İslamın bayrağını da uca tutacağına əminik. Bunu o, mübarək
cümə günündə bura təşrif buyurmağıyla sübut etdi. Əgər qibleyi‐aləmin dindar‐
larımıza sözü varsa, buyursun.
Göyverən Şah ayağa durdu. Hörmət əlaməti olaraq din xadimləri də ayağa
durub, onun bərabərində, üzü dindarlara tərəf dayandılar.
– Ey gözüylə görənlər! – deyə şah başını ali din xadimlərinə çevirib çıxışına
başladı. Şeyx, axund, din xadimləri anlaşılmazlıqla bir‐birinə baxdılar. Məscidin
içində və həyətində olan dindarlarda bir təlaş hiss olunmağa başladı. Müha‐
fizlərin əli qəmələrin qəbzəsinə uzandı. Göyverən Şah isə özünü sındırmadan
müraciətini uca səslə bir daha təkrar etdi, – Ey gözüylə görənlər!
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Bu dəfə təlaş açıq‐aydın hiss olundu, dindarlardan bəziləri ayağa qalxdılar.
Məscidin içində olan mühafizlər də durub, hazır vəziyyətdə dayandılar. Şeyx
Mərdan əlini havaya qaldırıb nəsə işarə vermək istəyirdi ki, şah sözünə davam
etdi:
– Ey gözüylə görənlər – Məkkəni və digər müqəddəs ocaqlarımızı. İlk ola‐
raq sizi salamlayıram.
Şeyxin əli qeyri‐ixtiyari aşağı düşdü. Ali din xadimləri çaşbaş qalaraq bir‐
birinə baxdılar. Dindarlar da bilmirdilər nə etsinlər. Onlara şahın bu cür
təhqiramiz müraciəti və arxasını başqa cür gətirməyi çatmırdı. Təhqirlə
təqdirin, istiylə soyuğun arasında qalmışdılar.
– Ay camaat, şeyx həzrətləri məni qibleyi‐aləm adlandırdı. Amma dini qa‐
nunlara görə bütün müsəlmanların qibləsi Məkkədə yerləşən müqəddəs
Kəbənin səmtidir. Bunu şeyximiz də, axundumuz da, din xadimləri də, adi mol‐
lalar, dindarlarımız da bilir. Bəs görəsən şeyximiz niyə belə səhvə yol verdi?
Xeyr, bu səhv deyildi. Çünki əsrlər boyu “Göydə Allah, yerdə şahımız” deyiblər.
Şah da xalqı üçün bir qiblə olub. O hara baxıbsa, xalq da ora baxıb. Şah hara
çevrilibsə, xalq da ora çevrilib. Şah nə deyibsə, xalq da ona qulaq asıb. Bu xalq
olmasa şah kimə şahlıq edəcək, hə? Əgər burda xalq yığışmasa, şeyx, axund
kimə moizə, xütbə oxuyarlar? Xalq olmasa saray, əyanlar kimə lazımdır? Ən
nəhayət, xalq olmasa və məscidə nəzir, xüms, zəkat, fitrə ödəməsə, din
xadimləri necə yaşaya bilərlər? Nə yeyərlər? Nə geyərlər?
Məscidə lal sükut çökmüşdü. Şah sözünə davam etdi:
– Niyə çaşdınız mən “ey gözüylə görənlər” ifadəsini işlədəndə? Şeyx həzrətləri,
niyə əliniz yuxarı getdi? Şahını sevən dindarlara öz şahlarını linç etdirməkmi
istəyirdiniz? Müqəddəs yerləri necə görmüşdünüz? Gözünüzlə, eləmi? Bəlkə yalan
deyirəm? Siz düzünü deyin. Yalan deyirəmsə, dindarlara da izah edin!
– Düz deyirsiniz, şahım! – deyə birinci şeyx Mərdan dilləndi, – Ayağımızla
getmişik, gözümüzlə görmüşük.
– Bəli, bəli, şeyx həzrətləri düzgün buyurur, – deyə axund Bərxudar və
digər din xadimləri də şeyx Mərdanın səsinə səs verdilər.
– Məni savadsızlıqda günahlandırmısınız. Guya ki, “vələduzna” yerinə “vali‐
duzna” yazdığıma görə. Birincisi, mən elə validuznalar haqqında fərman
vermişəm. Savadsız da o kəsdir ki, “validuzna” sözünün mənasını bilmir. Ey din
xadimləri, o ki, qaldı mənasını bildiyiniz vələduznalara... bu günə qədər neçə
vələduzna‐bic və bic anası edam olunub?
– Heç bir nəfər də edam olunmayıb. Şikayət daxil olmayıb, ona görə, – deyə
şeyx Mərdan cavab verdi.
– Çünki tərbiyəsiz qadının başının üstünü kişilər həmən alırlar. Başını
keçəl qırxırlar, camaatın gözü qabağında başını kəsirlər, daş‐qalaq edirlər...
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Özləri isə siğəni siğə dalıyca elətdirirlər. Özü də sizlərə elətdirirlər. Budurmu
sizin şəriət qanunlarının kəsəri? Amma bundan sonra elə olmayacaq. Biclər
doğulmalı, bundan sonra edam edilməlidirlər. Ona görə də bu gündən
cəzalandırılmaqla bağlı dini qanunları dövlət qanunlarına şamil edirəm. Edam
cəzalarını da yalnız özüm verəcəyəm. İcrasını da mərkəzi meydanda – cama‐
atın gözü qabağında həyata keçirəcəyəm. O cümlədən vələduznaların da, va‐
liduznaların da...
– Hökm sizindir, şahım, – deyə din xadimləri razılıq əlaməti olaraq başla‐
rını tərpətdilər.
– Saray əyanları əsrlər boyu sizin əlinizdən Qurani‐Kərimi alıb, öpüb,
gözlərinin üstünə qoyub, and içib və öz hakimiyyətlərini sürüblər. Sonra da xalqın
qanını sorub, onun hesabına varlanıb, kef çəkiblər. Bir dəfə siz şeyx, siz axund və
digərləriniz onları cümə namazında biabır etmisinizmi?
– Xeyr, şahım, – deyə şeyx Mərdan cavab verdi.
– Bəs onda əyanların xalqın qarşısında diz çöküb, onlar qarşısında and və
ya anda içməkləri niyə acığınıza gəlib? Xalqın qarşısında and içiblər, andlarını
pozsalar xalqın qarşısında da edam ediləcəklər. Onları xalq cəzalandıracaq.
Mənə irad tutmusunuz ki, özümə Allahın elçisi demişəm. Xeyr, düz deməmi‐
şəm. Allahın yerə göndərdiyi elçilər, indi hamısı Allahın dərgahındadırlar. Mən
Allahın elçisi deyiləm. Mən Allahın əksiyəm.
– Ya şeyx, axı mən bildiyim qədər, şah Allahın yerdəki kölgəsidir. Belə
eşitmişəm, – deyə axund Bərxudar şeyx Mərdanın qulağına astaca pıçıldadı.
– Ay Bərxudar, əşşi, nə fərqi var? İkisi də mövcud olmayan bir şeydir – əks
də, kölgə də... Allahı görmüşük ki, hələ bir kölgəsini də sezək? Qulaq as. Görək
daha nə deyir bu uşaq.
– Rəiyyətim göydə Allahı, yerdə məni bilib saraya pənah gətirir. Qibleyi‐
aləminiz mənəm və hamınız mənə tabesiniz. Mühafiz və əsgərlərdən başqa hamı
məni görəndə qarşımda baş əyməlidir. O cümlədən siz ali din xadimləri də...
– Biz yalnız Allaha itaət edirik, ondan qorxuruq, ona baş əyirik!
Şeyx Mərdanın bu sözləri yenidən kütləni həyacanlandırmağa başladı.
Göyverən Şah onun sözünü kəsdi:
– Mən razı. Bu camaata da nümayiş elə baş əyməyini. Baş əy, mən də, bu
camaat da baxıb öyrənsin.
Şeyx, axund, digər din xadimləri diz çöküb başlarını göyə qaldırıb əllərini
açıb yuxarı uzatdılar:
– Xudaya, yalvarırıq sənə, özün keç şahımızın günahından.
– Camaat, gördünüz bunların baş əyməyini? Əksinə başlarını dikəldib yu‐
xarı baxdılar. Əllərini də açdılar ki, bəlkə Allah onlara nəsə bir şey göndərsin
ruzu olaraq. Amma bunlar gələndə, siz baş əyirsiniz, təzim edirsiniz. Əlbəttə
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ki, hörmət əlaməti olaraq. Amma onlar Allahın yerdəki əksi olan şahları qar‐
şısında baş əyməyi özlərinə əskiklik bilirlər. Dalıyca hədyanlar danışırlar. Məni
sizin yanınızda hörmətdən salmağa çalışırlar.
Göyverən Şahın sözündən sonra şeyx dodağının altında “Vəkil Fərman,
Allah sənə lənət eləsin” deyə mızıldandı. Əllərini sinəsində çarpazlaşdırıb, şaha
təzim elədi. Nə qədər asta desə də şah onun sözlərini eşitdi. Digər ali din
xadimləri də şeyxə baxıb şahın qarşısında baş əydilər.
– Növbəti cümə görüşənədək, – deyib Göyverən Şah məsciddən çıxdı. Atına
minərək mühafizlərin müşayiətiylə saraya tərəf yol aldı.
***
Saray. Baş vəzir və əyanlar şahın qarşısında dayanıblar. Şah qəzəblidir. On‐
ları bir‐bir süzür.
– İkinci vəzirim Göyverən Qüdrət.
– Bəli, şahım.
– Məmləkətdə işlər necə gedir? Nə yenilik var? Nəsə həmişə baş vəzir Qur‐
banı qabağa verirsiniz. Özünüzsə bir kəlmə də danışmırsınız.
– Hər şey qaydasındadır, şahım. Sayənizdə yaxşı dolanırıq.
– Yaxşı?! – deyə şah qeyzləndi.
– Üzr istəyirəm, şahım. Dilimdən çıxdı. “Əla” demək istəyirdim.
– Oğul‐uşaqdan nəyin var?
– Şahım, üzr istəyirəm, beş arvadım var, on uşağım. Onlardan biri oğlandır.
On iki yaşı var.
– Evin də yəqin ki, böyük olar.
– Bəli, şahım. Malikanəm, qulluqçu, kənizlərim də çoxdur. Qapıma da nə
qədər yetim‐yesir gəlirsə, heç birini naəlac yola salmıram.
Qüdrəti şahın bu cür xoş, məhrəm dindirməyi digər əyanları narahat
etməyə başladı. Xüsusilə də baş vəziri. Hətta qısqanclıq hissi də yaranmağa
başladı.
– Deməli, sən həm də yetim‐yesirin, kasıb‐kusubun adamısan.
– Bəli, şahım.
– Xub, xub...
O gecə ikinci vəzirin “bu göyvərən şah bizdə pul qoydu ki, hələ kasıb‐ku‐
suba da paylayaq?” sözləri şahın qulağında əks‐səda verdi. Amma hirsini
boğdu.
– Göyverən Qüdrət, bilirsən də... vergiləri iki dəfə qaldırmışam.
– Bəli, şahım. Fərmanınızla tanışam.
– Bəs sən xəzinəyə nə qədər vergi ödəyirsən?
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– Şahım, səxavətinizlə biz saray əyanları bütün vergilərdən azadıq. Əksinə
yığılan vergilərdən bizə məvacib yazılır, xərclərimiz ödənilir.
– Vergidən azadsınız? Xəzinənin puluna beş arvad, kəniz, qulluqçu saxla‐
yırsınız? Siz belə qudurmusunuz? Baş xəzinədar Hətəm, saray əyanlarının haq‐
qını ikiqat azalt! Başqa yerdən nə gəlirləri varsa onlardan da vergi tutub,
xəzinəyə yatır!
– Şahım, nə gəlir, nə filan, – deyə Qüdrət şahın qabağında diz çökdü, – gəliri‐
miz yalnız sizin kəsdiyiniz haqdır. Vəssalam‐şüdtamam. Buna da güclə dolanırıq.
– Hə?! Mülkləri o pula almısan? İqamətgahını o məvaciblə tikmisən?
Hətəm, əyanların haqqını daha iki dəfə də azalt! Baş vəzir Göyverən Qurban!
– Bəli, şahım.
– Göyverən Qüdrət bu gündən ikinci vəzir deyil! Fərmanı hazırla, hamıya
elan et!
– Başüstə, şahım.
– Baş mühafiz Aslan, Göyverən Qüdrətin evində, mülklərində axtarış apar.
İndiki məvacibinin dörd mislindən artıq nə çıxsa, xəzinəyə təhvil ver. Ata‐baba
evini saxlamaqla mülklərini xəzinənin nəfinə müsadirə et!
– Başüstə, şahım.
Bunu deyən kimi, iki mühafiz Göyverən Qüdrətin qoluna girib sürüyərək sa‐
raydan çıxartdılar. Baş vəzirin, əyanların rəngi ağardı. Göyverən Şahın hirsi isə
hələ soyumamışdı.
– Vəkil Göyverən Fərman.
– Bəli, şahım, – deyə ayaq üstə ölən Fərman titrəyə‐titrəyə cavab verdi.
– Sənin oğul‐uşaqdan nəyin var? Sənin də arvadın çoxdur?
– Şah sağ olsun, üzr istəyirəm, məndə azdır. Dörd arvadım var. Bir oğlum,
beş qızım.
– Oğlunun neçə yaşı var?
– Şah sağ olsun, on üç yaşı var. Mülküm...
– Onu soruşmuram. Göyverən Fərman, heç ömründə zina etmisənmi?
– Xeyr, şahım.
– Bəs sənə qarşı necə – zina ediblərmi?
– Xeyr, şahım. Olsaydı, şəriət məhkəməsinə müraciət edərdim.
– Hə?! Deməli, xəbərin yoxdur. Qurban Göyverən, sən necə, zina etmisənmi?
– Xeyr, şahım.
– Bəs hansısa cinayət, qətl törətmisənmi?
– Belə hallar olub. Amma, şahın verdiyi tapşırığı canla‐başla yerinə
yetirməyi cinayət yox, şərəf saymışam. Hamısını da bircə‐bircə saya bilərəm.
Yalnız birindən başqa. Onu sirr kimi bu vaxta qədər qoruyub saxlamışam.
Qəbr evinə də özümlə aparacağam.
28

İTBAŞI

Göyverən Şah fikrə getdi: deməli, yeganə sirr. Baş vəzir ona söz atır. Yaxşı,
Qurban!
– Çox gözəl, çox gözəl. Mən əyanlarımı belə də bilirdim. Saray öz tərbiyəsi,
ağzıbütövlüyü ilə bütün məmləkətə nümunə olmalıdır.
Baş vəzirin qorxudan rəngi ağarmışdı. Saray əyanlarının üzündəki təlaş
da aydın görünürdü. İllərlə dövləti idarə edənlər iyirmi bir yaşlı şahın sualla‐
rından heç nə anlaya bilmirdilər. Qüdrəti şah niyə bu günə saldı, onlara görk
olmaq üçünmü? Yəqin danışdıqlarını kimsə gedib çatdırıb şaha. Aralarında
xəbərçi var. Vəkil Fərman da bilmirdi nə etsin. Ömründə onunla belə sorğu‐
sual etməmişdilər. Əyanlar hamısı ümidli baxışlarını baş vəzirə dikmişdilər.
Baş vəzir arxayın idi. Çünki bütün əyanlara susmağı, dinməzcə itaət etməyi
tapşırmışdı. Amma Qüdrətin və Fərmanın hərəkətlərindən xəbəri yox idi.
– Baş vəzir, məmləkətdə nə var, nə yox? – deyə şah sükutu pozaraq so‐
ruşdu.
– Şahım, hər şey qaydasındadır. Məmurların başı vergi yığmağa qarışıb.
Əmrinizi canla‐başla yerinə yetirirlər. Xəzinə də dolmağa başlayıb. Amma ca‐
maatın vəziyyəti bir balaca pisləşib.
– Təbiidir, baş vəzir, dövlətin güclənməsi üçün camaat qənaət etməlidir. O
cümlədən siz də. Hərəmləri necə, axtarırsan?
– Axtarıram, şahım. Bütün məmləkətə çaparlar göndərmişəm.
– Çapar göndərmisən? – deyə şah gülümsündü.
– Bəli, şahım.
– Bəlkə paytaxtdadırlar – elə qulağımızın dibində? – deyə şah qımışdı. Baş
vəzir və əyanlar bir az da təlaşlandılar, – Yaxşı, gedə bilərsiniz.
Əyanlar otaqdan çıxırlar. Şah üzünü baş mühafizə tutub:
– Aslan, sənə söz demişdim, nə oldu? Barəngahı soruşuram.
– Adamlarıma demişəm, axtarırlar. Hələ ki, bir xəbər yoxdur.
– Axtar, Aslan, axtar. Barəngah mənə çox lazımdır.
***
Axşam düşür. Azan səsləri şəhəri bürüyür. Sonuncu karvan qafilələri qalaya
daxil olmağa başlayır. Sahibsiz itlər hürə‐hürə onları qala qapısınacan ötürürlər.
Şah eyvandan şəhərə baxır. Damların bacasından tüstü çıxır. Gülüş, mahnı,
nərdtaxtanın səsi... aləmi götürür. Şəhər yaşayır. Göyverən Şah öz‐özünə düşünür:
mən burda, ən yüksək zirvədə olan sarayımda. Ayağımın altında da bu boyda
şəhər. Özüm də şah. Belə çıxır ki, bunları mən idarə edirəm? Bunlara mənmi əmr
edirəm ki, çay iç, nərd oyna, siğə oxuyub kef elə, torpağı becər, ölünə yas saxla,
toy çaldır? Yox. Deməli, bunları idarə edən gözə görünməz qüvvə var. Onda mən
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kimə lazımam? Onda niyə mənə vergi ödəməlidirlər? Qoşun saxlamaq üçünmü?
Düşmən hücum edəndə onsuz da qoşun çatışmır. Camaat səfərbər olunur. On‐
dansa silah anbarı yaradım. Kimsə hücum edəndə silahı xalqa paylayım, qoru‐
sunlar dövləti, həm də özlərini. Amma, bu xalqın da qorumalı nəyisə olmalıdır ki,
düşmənin qabağına çıxsın da... Əyanlar varlı olsalar da hamıdan birinci qaçıb
gizlənirlər. Eşitməmisənmi ki, gəmini birinci siçovullar tərk edir – qızıl hərisi kimi
tanınan siçovullar? Bir də ki, əgər mən yaxşı şahamsa, niyə qonşumu düşmən
etməliyəm? Elə siyasət qurmalıyam ki, qonşularımı – güclü ya gücsüz – asılı vəziy‐
yətdə saxlayım, zəif yerlərini bilim. Əvvəllər elə bilirdim ki, yaman çətin şeymiş
dövləti idarə etmək. Amma indi baxıram ki, çox asandır. Camaat biri‐birini idarə
edir. Sadəcə imkan yaratmalısan. Bəs onda niyə vergiləri qaldırdım? Sarayımı qo‐
rumaq üçünmü? Yəni, qırx əyandan belə qorxub mühafizləri, qoşunu artırmağa
dəyərdimi? Belə qorxursansa edam elətdir, getsin. Onsuz da hamısının axırına çı‐
xacaqsan bir‐bir. Yox, onda sarayı da gərək ləğv edim. Bir şahla saray nəyə
gərəkdir ki? Əksinə, sarayı böyütməliyəm, hərəmxana yaratmalıyam. Xalqın da
canı çıxsın vergiləri ödəsin. Mən onların yox, onlar mənim rəiyyətimdir! Bəs
Qüdrət? Yox, o, dilinin badına getdi. O biri məmurların da məvacibinin
kəsilməsinə səbəb oldu. Bu cəzayla ağzını bağladımmı? Birdən gedib orda‐burda
danışsa ki, şahımız göyvərəndir. Onda nə edəcəyəm? Gərək zindana saldıraydım.
Yox, dili kəsmək mümkün deyil, gərək boynunu vurduraydım. Yox, mən başkəsən
deyiləm. Mən cəmiyyətdə bərabərlik yaratmalıyam. Hamı məndən razı qalmalıdır.
Çünki mən xalqın içindən çıxmışam. Mənim məmləkətimdə nə kasıb, nə də varlı
olmalıdır. Hamı bərabər olmalıdır. Hamı yaxşı yaşamalıdır.
Şah xəyalından ayılır, – Aslan! – deyə çağırır. Aslan otağa daxil olur, – Dərviş
paltarını geyin. Şəhərə çıxırıq.
***
Şah və Aslan sarayın gizli qapısından şəhərə çıxdılar.
– Aslan.
– Bəli, şahım.
– Dərviş paltarı geyinəndə mənə “şahım” yox, Əfdal de.
– Oldu, Əfdal.
– Bilirsənmi hara getmək istəyirəm?
– Hara?
– Paytaxtın ən kasıb məhləsinə.
– Qulaqkəsənlər məhləsinə? Bəs bunu niyə əvvəlcədən demədiniz? Ora
belə getmək olmaz. Bir‐iki mühafiz də götürəydik gərək.
– Mən “ən kasıb məhlə” dedim. Mən bilmirəm hansı məhəllə kasıbdır, ya
xüsusi adla çağrılır. Yəni, belə qorxuludur o məhlə?
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– Əfdal, onlara elə‐belə qulaqkəsən adı qoymayıblar. Hər ikimizi öldürərlər,
heç kim xəbər tutmaz. Qayıdaq geri, mühafizlərdən götürüm.
– Ağciyər olma, Aslan.
– Mən sizə görə qorxuram. Bəzən o qədər çox olurlar ki, qarşılarında da‐
yanmaq olmur.
– Nədir axı bu qədər qorxduğun? Yəni doğrudan qulaq kəsirlər?
– Xeyr, öldürürlər, sonra sağ qulağını kəsirlər.
– Qəribədir, niyə adlarını belə qoyublar?
– Xalq belə qoyub. Bir rəvayətə əsasən. Yəqin bilməmiş olmazsız.
– Danış görüm nə rəvayətdi?
– Deməli, meşədə dovşan qaçır. O biri heyvanlar soruşur ki, bəs ay dovşan,
nə olub? Hara qaçırsan, nədən qaçırsan? Arxanca da gələn yox. Cavab verir ki,
bəs meşəyə insan gəlib. Kimin üç qulağı varsa kəsir. Heyvanlar dovşana
üzlərini tutub “bəs sən nədən qorxursan? Sənin ki, iki qulağın var” deyəndə,
dovşan nə cavab versə yaxşıdır?
– Nə? – deyə şah maraqla soruşur.
– Deyir ki, qulaqları kəsib, sonra sayır. İndi Qulaqkəsənlər məhləsində ya‐
şayan kasıblar da day baxmırlar ki, qarşısındakı hansı zümrəyə mənsubdur.
Pulu ola bilər, ya yox. Qarşılarına keçəni öldürürlər, sonra ciblərini gəzirlər.
Axırda da camaat arasında vahimə yaratmaq üçün sağ qulağını kəsirlər. Day
cibgirlər kimi, adamın üstünə bıçaq çəkib soruşmurlar ki, pulun var, ya yox?
– Eşitməmişdim bu rəvayəti. Gedək. Allah kərimdir. Heç nə olmaz.
Şahla Aslan məhəlləyə girən kimi qapılardan birini döyürlər. O yandan xı‐
rıltılı səs gəlir:
– Gəl! Qapı açıqdır!
Şah və Aslan “axşamınız xeyir” deyib içəri daxil olurlar. Görürlər ki, ocağın
üstündə böyük bir tava, içi də dolu ət cızhacız qızarmağında. Səkkiz nəfərdən
ibarət ailə – ata‐ana, uşaqlar da yeməyin bişməsini gözləyirlər. Şah mat‐mat As‐
lanın üzünə baxır ki, bəs ən kasıb məhəllə dediyin nədi, bu nə?
– Kimsiz? Nəçisiz? – deyə ailənin başçısı soruşdu.
– Allah qonağıyıq.
– Allaha da qurban olaq, qonağına da. Amma qonaq göndərəndə ruzisini
də göndərsəydi yaxşı olardı. Xurcununuz doludursa, buyurun süfrəyə.
Gecələməyə də... bax, o küncdə yatarsınız.
– Qapını niyə bağlamamısız?
– Pah... Nəyimiz var ki, hələ bir qorxaq da... Bir həsirik, bir də məmmədnəsir.
Qapıdan içəri girən qorxsun ki, onun əlindəkini almayaq. Buraya Qulaqkəsənlər
məhləsi deyirlər. Qəribsiniz, yəqin tanımamısız. Gələn dəfə buralardan yan qaçın.
Şah və Aslan süfrənin arxasına əyləşdilər. Heybələrindəki çörəyi, soğanı,
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duzu çıxartdılar. Qadın tavanı gətirib ortaya qoydu. Sonra yeməyə başladılar.
Tavada xeyli ət qalmışdı. Amma qonaqlara təklif eləmədilər. Aslan əlini uzadıb
bir tikə götürmək istəyirdi ki, kişi silləni onun əlinə elə vurdu ki, ət yenidən
tavaya düşdü.
– Müslimsiz?
– Hə. Nə olsun ki?
– Sizə olmaz.
– Niyə?
– Çünki dovşan ətidir. İslamda haram buyrulub dovşan əti yemək. Cəzası
var.
– Ay kişi, nə haram, nə İslam? Biz ac‐yalavac yolçuyuq. Qarnımız doysun
təki.
– Yaxşı, onda günahı öz boynunuza. Məndən demək idi. Yeyirsinizsə, yeyin.
Nuş olsun.
Aslan böyük bir tikəni götürüb şahın qabına qoydu. Özü də götürüb dişinə
çəkdi. Yaman ləzzətliydi. Ağzını marçıldatdı. Şaha tərəf baxdı. O da “bəh‐bəh”
deyib başını tərpətdi. Şam yeməyi başa çatdı. Süfrə yığışıldı. Ortaya çay gəldi.
Şah nigarançılığına son qoymaq üçün soruşdu:
– Bəs siz müsəlman deyilsiz?
– Müsəlman yox, müslim. Müslimik, amma nə edim ki, ət almağa imkanım
yoxdur. Uşaqlar da təkcə horrayla nə qədər dolansınlar. Əvvəllər tez‐tez
xəstələnirdilər. Günlərin bir günü odundan qayıdırdım. Gördüm ki, bir nəfər
əlində iyrənə‐iyrənə üç dənə dovşanı tutub, meşəyə sarı gedir. Soruşdum ki,
nə olub? Camaat dovşan ovlayıb meşədən çıxır, sən isə dovşanla meşəyə
gedirsən. Cavab verdi ki, böyük bostanım var. Dovşanlar dadanıb kələmə‐kökə.
Mən də tələlər qurmuşam. Tutduqca, aparıb meşədə öldürüb basdırıram. Dedim
ki, day niyə basdırıb heyif edirsən, gül kimi təzə ətdir. Bişir ye də... Dedi ki, olmaz.
Haramdır. Dedim ki, onda ver mənə, aparıb bişirim yeyim. Soruşdu ki, müslim‐
sən? Cavab verdim ki, hə. Dedi, onda sənə də haram buyurulub. Mən də din‐zad
qanan adam deyiləm. Soruşdum ki, axı niyə haram buyurulub? Cavab verdi ki,
bəs dovşan qadın kimi aybaşı olur, ona görə. Qaqqanağım göyə çıxdı. Handan‐
hana özümə gəlib cavab verdim ki, bəs ay başına dönüm, mən buna siğə oxu‐
mağa aparmıram e... yeməyə aparıram.
Kişinin bu sözündən sonra şah və Aslan da gülüşdülər.
– Həəəə... dovşanları gətirdim evə. Tez dərisini soyub duzladım. Ətini də
arvad soğanla qızartdı. Ac uşaq nə bilir e... halal nədir, haram nə. O gündən tez‐
tez həmin adamın bostanına gedirəm. Tələyə düşən dovşanları mənə verir.
Hələ üstəlik dovşanları götürdüyümə görə tərəvəz payı da verir. Dərisini yerə
səririk, yel xəstəliyinə tutulmayaq. Ətini də qızardıb yeyirik.
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– Ay kişi, bir dənə də sualıma cavab ver. Belə kasıbsansa, bu qədər uşağı
niyə əkmisən? Yaxşı deyiblər, kasıb uşaqdan bol olar, itinin adını da “Qızıl” qoyar.
– Yox, ay yolçular, mən kasıb deyildim. İmkanlı tacir idim. Saray əyanları
məni bu günə saldılar. Hər ay fərraşlarını göndərirdilər ki, bəs vergi ver –
Həqqi Şah vergiləri qaldırıb. Dinə də bilmirdim. Qılıncı boğazıma çəkirdilər.
Verməyəndə uşaqlarımı oğurlayırdılar, pul verəndən sonra geri qaytarırdılar.
Həqqi Şaha da şikayət etməyə qorxurdum. Bilirdim ki, fərraşlar baş vəzir Qur‐
banın adamlarıdır. Həqqi Şah da ona hər şeyi keçir. Özüm cəhənnəmə, ailəm‐
dən qorxurdum. Beləcə hər şeyimi əlimdən aldılar. Başımı götürüb, Qulaq‐
kəsənlər məhləsinə köçdüm. Özüm də oldum qulaq kəsən. Bir fərqimiz vardı
şahın fərraşlarından. Onlar adamın hər şeyini alırdılar, amma öldürmürdülər.
Biz isə əvvəlcə öldürürük, sonra ciblərini boşaldırıq. Şükür ki, haram sayılan
ətin hesabına son vaxtlar heç kimi öldürməmişəm. Amma ki, siz bura bir il
qabaq gəlsəydiniz, çoxdan o dünyadaydız.
– Deməli, qulaq kəsməyinizə səbəb bir qarın çörəkdir?
– Bəli, qərib yolçu. Bu öz yerində. Amma mənə gələndə, vəziyyət tam başqa
cürdür. Məni qızıl toyuğun gününə salıblar.
– Nə “qızıl toyuq”? – deyə şah təəccüblə soruşdu.
– Deməli, ay qərib, birinin bir qəribə toyuğu olur. O da hər gün bir qızıl yu‐
murta yumurtlayır. Sahibi də yumurtanı bazarda satıb, puluna şad‐xürrəm ya‐
şayır. Amma günlərin bir günü qudurur. Fikirləşir ki, yox, toyuq bütün
yumurtaları birdən mənə verməlidir. Bıçağı götürüb toyuğun başını kəsib, qar‐
nını yırtır. İçindən nə çıxsa yaxşıdır?
– Nə?
– Peyinnnn! – bunu deyib kişi şaqqanaq çəkdi. Şah isə susaraq Aslana baxdı,
– Bax, toyuğun sahibinin əli necə peyinə batdısa, əyanlar da gül kimi məmləkəti
beləcə heç eləyəcəklər. İndi mülküm baş vəzir Qurbandadır. Bir qadın yaşayır
orda. Baş vəzir də kefi istəyəndə gəlir, istəyəndə gedir. Mən Birrəng də səkkiz baş
ailəmlə qısılmışam qulaqkəsənlərin içinə.
– Birdən əlinə fürsət düşsə nə edərsən?
– De ki, nə etmərəm. Baş vəzirin bütün nəslini “tikərəm”. Arvad‐uşaq
evdədir, ona görə belə dedim. Yəqin, başa düşdünüz də... Amma xahiş edirəm,
dovşan yeməyinizi heç kimə deməyin.
– Şəriət məhkəməsindən qorxursan?
– Yox e... nə şəriət, nə din? O biri qulaqkəsənlər xəbər tutsa, boğazımıza
şərik olacaqlar.
– Demərik. Heç kimə demərik. Söz... Ay Birrəng, evin balacadır, ailən də
böyük. Sağ ol ki, qarnımızı doydurdun. Gedib bir hücrə taparıq gecələməyə.
Sizi rahatsız etməyək.
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– Ay qonaqlar, necə istəyirsiz. Yenə də deyirəm: gözümüz üstə yeriniz var.
– Di salamat qal.
– Sağ olun. Xoş getdiz.
***
Ertəsi gün. Saray. Baş vəzir və əyanlar şahın qarşısında düzülüblər. Şah isə
fikrə gedib. Heç nə danışmır. Bu vaxt Aslan içəri girir. Şahın qulağına nəsə pı‐
çıldayır. Şah da ona astaca:
– Hər şeyi başa saldın?
– Bəli, şahım.
– Hələlik gözləsin. Özüm deyəcəyəm. Qüdrətin də məsələsini tezləşdir! –
sonra üzünü baş vəzir Qurbana tutub, – Baş vəzir, Qüdrət getdi, yerinə kimi
təyin edim?
– Məsləhət sizindir, şahım.
– Bilirəm ki, məsləhət mənimdir. Son söz də mənimdir. Amma necə olsa
sənin də fikrini bilmək istəyirəm.
– Çətinlik çəkirəm, şahım.
– Onda... Bəlkə Qulaqkəsənlər məhəlləsindən kimisə qoyaq? Qoy sarayda
kasıbların da bir nümayəndəsi olsun.
– Şahım, siz nə danışırsız? O məhləni bütünlükdə dağıdıb, kişili‐qadınlı‐
uşaqlı məhv etmək lazımdır. Onlar qanundankənar elan olunublar. Geci‐tezi
var. Axırlarına çıxacağıq.
– Sən nə yaman qaniçən adammışsan, ay Qurban. Bir də ki, mən belə məsləhət
bilirəm! – deyə şah Aslana işarə elədi. Qapılar açıldı. Şahın gecə qonaq olduğu Birrəng
otağa daxil oldu. Şahın qabağında diz çöküb, əbasını öpdü. Sonra arxaya döndü:
– Şahım, bu nədi, bu nə biabırçılıqdır? Əyanlar sizin qabağınızda ayaq üstə
dayanıblar? Tez diz çöksünlər. Yoxsa... – deyib Birrəng qəməsini çıxararaq
əyanlara tərəf hücum çəkdi. Fərmanın sağ qulağından yapışıb kəsdi. Vəkilin
anqırtısı aləmi götürdü. Qanı başqalarının üstünə sıçrandı. Əyanlar qorxu
içində diz çökdülər.
Şah isə qarışmırdı. Razılıqla bu mənzərəni seyr edirdi. Sonra Birrəng baş
vəziri qulaqladı. Sanki əmr gözləyirdi. Şah isə dinmirdi. Baxırdı. Baş vəzirin
titrəməsinə baxırdı. Birdən ayağa durub dedi:
– Aslan, bu nə ədəbsizlikdir? Sən hara baxırsan? Şahın qarşısında gör nə
iş görürlər?
Baş vəzir və əyanlar şahın sözündən ürəklənib ayağa durdular. Tez
Birrəngi əhatəyə alıb, qəməsini əlindən aldılar, – Şahım, edam etdirmək lazım‐
dır bu tərbiyəsizi! – deyə yerbəyerdən səsləndilər.
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– Onu demirəm, – deyə şah dilləndi.
– Bəs nəyi deyirsiniz, şahım? – deyə əyanlar matdım‐matdım şahın üzünə
baxdılar.
– Deyirəm ki, ayaqyolu ola‐ola şahın xəlisinin üstünə niyə işəmisiniz? Rədd
olun gözümün qabağından, tərbiyəsizlər, ədəbsizlər. İkinci vəzir Birrəng
Göyverən, sən isə qal.
Fərman ağrıdan ufuldaya‐ufuldaya, sidiyə bulaşmış qanlı qulağını yerdən
götürüb, əyanlarla eşiyə çıxdı.
– Hə, Birrəng, necəydi? Hirsin soyudumu bir az?
– Sağ olun, şahım. Heyfimi aldım. Baş vəzirin qulağını kəsəndə bilirsinizmi
necə sakitləşdim?
– Kimin? – deyə şah şaqqanaq çəkdi. Aslan da gülməyini saxlaya bilmədi,
– Sən vəkil Fərmanın qulağını kəsdin. Amma o Qurbandan da pisdir.
– Ay Birrəng, mən sumağı əba geyinəni demişdim, – deyə Aslan dilləndi.
– Nə bilim vallah, Aslan dedi ki, bəs sumağı əba geyinəndir baş vəzir.
Mənim də gözüm qızıb yəqin, rəngləri səhv salmışam.
– Yaxşı, indi də sənin ev məsələni həll eləyək. Keçmiş ikinci vəzirin
mülklərini əlindən almışıq. Get ailənlə onlardan birinə yerləş. Sabah görüşərik.
– Var ol, şahım. Amma sizdən acizanə bir xahiş.
– De.
– Mənə başqasının evi lazım deyil. Halal qazancımla tikdirdiyim mülkü geri
qaytarsanız bütün nəslimlə minnətdar olaram sizə.
– Axı baş vəzir getdi, – deyə Aslan dilləndi.
– Hara? İznsiz hara getdi? – deyə şah qeyzləndi.
– Şahım, şalvarını dəyişməyə.
Aslanın cavabından şahın qırışığı açıldı. Hər üçü gülməyə başladı. Saraydan
çoxdan idi ki, belə gülüş səsləri gəlməmişdi.
– Birrəng, amma bu gün elədiyini bir də təkrar eləmə ha...
– Şahım, bəs baş vəzir? Axı onun qulağını kəsməliydim. Sizin tapşırığınızı
yerinə yetirmədim.
– Lap düzgün yerinə yetirdin. Fərmanı sənə göstərməyi mən demişdim Aslana.
Qurbanın da vaxtı yetər inşallah. Layiq olduğun mənsəbə də yetdin. Bundan sonra
sarayda Aslandan sonra daha bir yaxın adamım peyda oldu. Amma, qulağında
sırğa elə, burda bir şah var. Əmri də o verir. Qəzəbinə tuş gəlsən, sonu edamdır.
Bu sözdən sonra Aslan da, Birrəng də şahın qarşısında baş əyərək təzim
etdilər.
– Aslan, baş vəziri gözləmə. Mühafizlərdən də götür ikinci vəzir Birrənglə
get o evi boşalt, yiyəsinə qaytar. Orda kim yaşayırsa gətir sal zindana. Sabah
ayırd edərik.
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– Başüstə, şahım.
– Allah ömrünü uzun eləsin, şahım.
***
Gecə düşür. Şah yenə də yuxuya gedə bilmir. Yerindən qalxıb eyvana çıxır.
Xəyala dalır: şəhər qaynayır. O isə təkdir. Dövrəsi də soyuq divarlar, bir də
mühafizlərdir. Gecələr əyanları da saraydan qovur. Ki, birdən onu taxtdan devi‐
rərlər. Bəs nə vaxtadək belə davam edəcək? Bəlkə tək‐tənha çıxsın şəhərə? Axı
Aslan da insandır. Bütün günü ayaq üstə olur. Üstəlik, bütün tapşırıqları da ona
verir. Gecələr də onunla dərviş seyrinə gedir. Yox, yaxşısı budur tək çıxım şəhərə.
Necə çıxsın? Əyanlar bunu bilsələr onu adi əyyaşın qurbanı edərlər. Heç meyiti
də tapılmaz. Sonra da baş mühafiz Aslanı edam etdirərlər ki, bəs “şahımızı yaxşı
qorumamısan. Bizim vaxtımızda sarayın üstündən quş uçanda qanad salardı...”
Sonra da baş vəzir keçib oturacaq şahlıq taxtında. Yox e... gedəcəyəm – tək
gedəcəyəm. Taleyə inanan adamam. Kimin ağlına gələrdi ki, məndən şah olacaq?
Oldum ki... İndi də alnıma ölmək yazılıbsa, demək taledir – ölməliyəmmiş.
Dərvişə də məmləkətdə hörmət böyükdür. Hər şeyin düzünü danışdığına görə.
Heç şahlar da onlara toxunmurlar.
Göyverən Şah dərviş paltarını geyinir. Gizli yolla şəhərə çıxır. Təqribən
səmti bilirdi. Çox işıqlı olan yerlər varlı məhəllələriydi. Qaranlıq, naabad
küçələr isə kasıb‐kusubların oylağı. Yenə adətincə bir kasıb qapısını döyür.
Cavab gəlmir. Bu dəfə bir az bərk döyür. Qapı açıq olduğundan azacıq aralanır.
İçəridən boğuq öskürək səsi gəlir. Göyverən bir də qapını döyür.
– Gəl də... görmürsən qapı açıqdır? – deyə içəridən kişi səsi gəlir.
Göyverən içəri girib salam verir.
– Ay əleyküm salam. Geyimindən dərvişə oxşayırsan, amma davranışından
əyana.
– Ağsaqqal, niyə elə bildiz ki?
– Dərvişlər həyasız olur. Sən isə elə qapını döyə‐döyə qalmısan. Hər gün
birini qovuram qapıdan. İçəri buraxmıram. Səhərəcən boş‐boş danışırlar. Ağ‐
zımı açmağa qoymurlar. Day demirlər ki, mən də ürəyimi açmağa bir qərib
adam axtarıram. Ürəyim az qalır ki, partlasın. Yenə də elə bildim ki, onlardan‐
dır. İznsiz içəri soxulsaydın, səni də qovacaqdım. Xoş gəlmisən, bala.
– Xoş gününüzə gəlim, ağsaqqal. Dərvişəm. Sizin şəhərdən keçirdim.
Gecələməyə yer tapma...
– Saxla! Dedim axı sənə – dərvişə oxşamırsan. Əgər oğrusansa, oğurlanası
bir şeyim yoxdur. Səfilsənsə, gecələyə bilərsən. Əgər nağıllardakı dərviş paltarı
geymiş şahlardansansa, məndən bir kəlmə də qoparda bilməyəcəksən. Çünki
bütün şahları ədalətsiz və riyakar hesab edirəm. Hamısı görüntüdən başqa bir
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şey deyil. Yalnız özlərini, şahlıqlarını fikirləşirlər. Verdiyi fərmanlar da yalnız
öz var‐dövlətlərini artırmaq üçündür.
– Yox, ay ağsaqqal, mən də nağıl oxumuşam. Şah vəziriylə dərviş seyrinə
çıxıb həmişə. Mən isə arıq, çəlimsiz, kasıb bir dərvişəm. Gecələməyə yer axta‐
rıram.
– Sənə yer verərəm. Qarnını da doyduraram. Amma əvvəlcə qışqırmalısan.
– Niyə?
– Şərtim belədir. Qışqır!
– Aaaa.
– Bərkdən qışqır!
– Aaaaaa.
– Yox bir az da bərkdən, – deyib qoca şahın budundan yaxşıca çimdik gö‐
türdü. Göyverənin qışqırığı göyə çıxdı. Qoca sakitcə gözlərini qapıya dikib, qu‐
laqlarını sanki at kimi şəklədi. Bir az beləcə donub qaldı, – Yox, şah deyilsən.
– Dedim axı şah deyiləm. Çimdikləmək nəyə lazım idi? – şah çimdiyin yerini
ovuşdura‐ovuşdura soruşdu.
– Dedim təksənsə, yəqin ki, mühafizlərin bayırda keşik çəkir. Bir şey olsa
içəri doluşacaqlar. Ona görə də qışqırmağını istədim. Amma yenə deyirəm, sən
dərvişə oxşamırsan. Mən adam tanıyanam, – deyə qoca Göyverən Şahın düz
gözünün içinə baxdı, sonra isə – Yaxşı, yəqin acsan, – deyib ayağa durub ortaya
lavaş, pendir, soğan qoydu. – Kasıbın olanından. Nuş elə, bala, – dedi.
Şah ac olmasa da lavaşın içinə pendir və soğan qoyub dürmək düzəltdi.
Guya ki, iştahla yeməyə başladı.
– Ağsaqqal, tək yaşayırsan?
– Yox, tək yaşamıram. Tənhayam.
– Çətin şeydir tənhalıq. Mən də tənhayam. Heç kimim yoxdur.
– Yox, mənim yeddi oğlum vardı. Amma indi tənhayam.
– Hardadırlar indi? Niyə səni tənha qoyublar ki? Heç olmasa biri qalardı
da...
– Hara qalaydı. Həqqi Şah imkan verdi ki?
Ortaya sükut çökdü. Qocanın gözləri doldu.
– Deyiləsi dərd deyil, bala. Danışmaq da olmur. Bu elə bir dərdi ki, gərək
bununla fəxr edəsən, vəssalam!
Göyverən dinmirdi. Qoca isə ağlayırdı. Hönkürtüylə ağlayırdı. Göyverən
isə çaşbaş qalmışdı. Adam da dərdlə fəxr edər? Qoca ağlayıb sakitləşdi.
– Sən qəribsən. Amma sənə də açıq danışa bilmərəm. Dolaşdığın yerlərdə
bizim məmləkəti biabır eləyərsən. Amma sənə lətifəyə dönmüş bir əhvalat da‐
nışacağam. Özün nəticə çıxart.
– Danış, qoca. Lətifələri sevirəm.
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– Deməli, ucqar dağ kəndində bir ailə yaşayırmış. Ailənin yeddi oğlu varmış.
Yeddisi də igid, pəhləvan cüssəli oğul imiş. Əkində‐biçində çalışır, firavan yaşa‐
yırlarmış. Günlərin bir günü şahın adamları gəlir ki, bəs ay kişi, şahımız filan
şahlığa müharibə elan edib. Oğlanlarından ikisini cəngə aparırıq. Ata‐ana oğul‐
larına xeyir‐dua verib müharibəyə yola salırlar. Bir müddətdən sonra oğlanların
qara xəbəri gəlir. Üstündən bir az keçir. Şahın adamları yenidən gəlirlər ki, bəs
şah başqa bir şahlığa müharibə elan edib. O biri iki oğlunu orduya
göndərməlisən. Gözlərinin yaşı qurumamış iki oğluna da xeyir‐dua verib şaha
qurban deyirlər. Torpaq qurbanları qəbul edir. Bir müddətdən sonra şahın adam‐
ları yenidən kəndə gəlirlər. Qocanın iki oğlunun da orduya çağrıldığını bildirirlər.
Bir oğluyla qalan qoca onları yola salanda üzünü şahın sərdarlarına tutub
bilirsənmi nə deyir?
– Nə?
– Gedin şaha deyin ki, gələn dəfə müharibə elan edəndə mənim belimə ar‐
xalanmasın.
Göyverəndən bir şaqqanaq qopur ki, gəl görəsən. Gözlərindən yaş
gələnəcən gülür. Birdən qocaya baxır. Görür ki, o ağlayır. İçin‐için ağlayır. Yana‐
yana ağlayır.
– Yeddi oğlum vardı. Kasıbçılıqla, çətinliklə böyütmüşdüm. Yeddisi də şir
kimi oğul idi. Mənə arxa idilər. Kömək idilər. Təzəcə ağ günə çıxırdım. Onlarla
fəxr edirdim. Əlimi ağdan‐qaraya vurmağa qoymurdular. Subay qızları olan ata‐
lar mənlə arvadı tez‐tez evlərinə qonaq çağırırdılar, yaxınlıq yaradırdılar. Həqqi
Şah bir gündə yeddisini də müharibəyə apardı. Dedim ki, heç olmasa sonbeşi‐
yimi aparmayın. Ağır gündə dayağım olsun. Razı olmadılar. Yeddisinin də qara
xəbəri birdən gəldi. Analarının ürəyi dözməyib partladı. Səkkiz əzizimi öz
əllərimlə qəbrə qoydum. Oğlanlarımın adlarını şəhid, mənim adımı isə şəhid
atası qoydular. “Ağlama, fəxr et, hər adam bu zirvəyə yüksələ bilməz” söylədilər.
Mən də tutuquşu kimi təkrar elədim. Gecələr isə xəlvətə çəkilib ağladım. Sən
isə, qərib, şaqqanaq çəkib gülürsən.
– Allah rəhmət eləsin hamısına. Siz Allah bağışlayın. Mən lətifəyə gülür‐
düm. Sizin faciənizi bilmirdim axı. Amma düz deyirlər, fəxr elə. Bəlkə bununla
təskinlik tapasan.
– Ay qərib, təskinlik tapardım. Bilirsənmi nə vaxt?
– Nə vaxt?
– Yeddi oğlum dünyaya gəlib. Şahın xəbəri olubmu? Gəlib balışlarının altına
qızıl pul qoyubmu? Mollaxanada, mədrəsədə oxumağına pul ödəyibmi?
Xəstələnəndə beşiyi başında dayanmağı, gecələr yuxusuz qalmağı, həyəcan ke‐
çirməyi cəhənnəmə, loğmanın, dərmanının pulunu ödəyibmi? Heç olmasa
doğum günlərinin bircəciyində olsa belə qapıma hədiyyə göndərib, təbrik
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edibmi? “Yeddi oğul, yeddi düşmən çəpəri böyüdürsən” deyib, kömək, yardım
yox, heç olmasa vergilərdən azad edibmi? Bunların cüzi bir hissəsini etsəydi,
yandırmazdı məni. Ay qərib, mənim və oğlanlarımın şaha nə vaxt borcu ya‐
randı axı? Bir də ki, düşmən bizə hücum çəksəydi, başqa məsələ. Axı, Həqqi
Şah özü hücum edirdi. Nədi, nədi yeni torpaqlar zəbt edəcək, kiminsə şahlığını
yağmalayacaq. Öz varını, dövlətini artıracaq. İndi də oğlu Göyverən Şah taxta
çıxan kimi vergiləri qaldırıb. Eybi yox, xalq dözər. Təki pulumuz getsin, amma
heç kim ölməsin, əmin‐amanlıq olsun. Mənim günümə heç kim düşməsin.
Dözülməz dərddir. Sənin də başını ağrıtdım. Amma azca da olsa yüngülləşdim.
Dur sən də yat, bala. Səhər nə vaxt istəsən durub gedərsən. İstəsən qalarsan.
Elə bil ki, öz evindir. Sən də tənhasan, mən də...
– Yox, ağsaqqal. Mən dərvişəm. Səyahət etməyi çox xoşlayıram.
– Dedim axı – dərvişə oxşamırsan. Dəxli yoxdur. Yat. Gecən xeyrə qalsın.
– Xeyrə qarşı, ağsaqqal.
***
Saray. Göyverən Şah taxtında oturub.
– Aslan!
– Bəli, şahım!
– Baş vəziri çağır.
– Başüstə, şahım.
Baş vəzir içəri girib təzim edir.
– Göyverən Qurban, müharibə dövründə ailənin tək və ya sonbeşik övladı
cəngə göndərilməyəcək. Bu bir. Şəhid valideynlərinə də aylıq müavinətlər təyin
edirəm. Onların sayını, müavinətin məbləğini baş xəzinədar Hətəmlə təyin
edib, mənimlə razılaşdır.
– Əmr edərsiz, şahım. Amma, yaman çoxdurlar. Xəzinədə pul çatmaz.
– Necə yəni “pul çatmaz”. Bəs müharibələri nə üçün edirdiniz? Var‐dövləti
artırmaq üçün etmirdinizmi?
– Şahım, əldə edilən qənimət müharibəyə xərclənən pulu görür. Xeyrimiz
isə ərazilərimizin genişlənməsi, bizə meydan oxuyan qonşu şahlığın məhvi və
üstümüzə qalxmaq istəyən digər şahlıqların gözünün qorxudulmasıdır.
– Axı hamı deyir ki, bizim məmləkət varlıdır.
– Şahım, düz buyurursunuz. Amma camaatın əlindəki pul xəzinədə olan
puldan yüz dəfə çoxdur. Məmləkətimizdə həmişə belə olub.
– Camaatın əlindəki, yoxsa sizlərin?
– Bizlərin adı çıxıb, şahım. Amma cəmi qırx nəfərik, indi də otuz doqquz
olduq. Biz əyanlar göz qabağındayıq. Ona görə də hamı bizi görür, bizə paxıllıq
edir. Amma məmləkətdə elələri var ki, bircəciyi bizim hamımızı cibinə qoyar.
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Biz də onları soyuruq, məhv edirik. Özü də o vaxt məhv edirik ki, qudurub şah‐
lıq, əyanlıq eşqinə düşürlər. Hətta verməli olduqları xüms‐zəkatı da ciblərinə
qoyurlar. Vergilərdən kəsirlər. Biz isə sanki məmləkətin canavarlarıyıq. Canavar
isə meşədə xəstəni, quduzu parçalayar ki, mühitə ziyan yetməsin. Sürüyə
hücum edəndə isə acdır ya tox, fərq etməz, qoyunlara diş atıb murdar edər. Bu,
dövlətin idarə olunmasında əsas qanunlardandır. Nə qədər gec deyil, qulaqkəsən
Birrəngi saraydan uzaqlaşdırın. Onun kimi tacirlər, müflislər, haramzadalar, xal‐
qın qanını sorub varlananlar bilirsizmi məmləkətdə nə qədərdir? Beşini əzirik,
on beşi meydana gəlir. Özü də öz sələflərindən də beşbetər, qansız, yırtıcı. Bu
qızıl hərisləri siçovullar kimidir. Tez artırlar.
– Sən deyən, Yolaverənlər sülaləsinin dövründəydi. Mənim vaxtımda isə
başqa cür olacaq. Heç kim əzilməyəcək.
– Şahım, dövrün, sülalənin buna dəxli yoxdur. Bütün cahanda idarəetmə
eynidir. Əgər məmləkəti qorumaq, hakimiyyətinizi uzatmaq yox, ömürlük
etmək istəyirsinizsə, qaydaları dəyişməyin. Hakimiyyətin ləzzətini qulaqkə‐
sənlərə, kasıb‐kusuba daddırmayın. İdarəedilməz olarlar. Sonra əllərində qa‐
larıq. Yox, əgər belə buyurursunuzsa... əmrinizə tabeyik.
– Baş vəzir, balıqlarla qarışqaların məsələsini bilirsən də...
– Xeyr. Bilmirəm, şahım.
– Gölün səviyyəsi qalxdıqca, su sahili basdıqca balıqlar sevinirlər ki, çoxlu
qarışqa yeyə biləcəklər. Amma günlərin bir günü suyun səviyyəsi
gözlənilmədən aşağı düşür. Balıqlar geri qayıda bilmirlər. Qalırlar sahildə çapa‐
laya‐çapalaya və ölürlər. Onda sağ qalan qarışqalar bu balıq leşlərinə daraşıb
başlayırlar kef çəkməyə. Baş vəzir, bu məmləkətdə balıqlar çox kef çəkib, indi
isə dövran qarışqaların dövranıdır.
– Şahım, düzünü siz bilirsiniz. Amma onu da nəzərə alaq ki, “balıq” biz
əyanlarıqsa, “su” da var‐dövlətdir. Var‐dövlət çox olanda, biz suda balıq kimi‐
yik. Amma “qarışqa” adlandırdığınız xalq biz balıqların cəsədini – hazır ruzini,
var‐dövləti yeyib‐dağıdandan sonra harınlayacaq. İşdən‐gücdən, zəhmət çəkib
yuvasına ruzi daşımaqdan yadırğayan, daha da şirniklənən, lap elə quduran
xalq ac qalanda yenidən öz xilaskarı və himayədarı saydığı sizin üzünüzə ba‐
xacaq. Yenə “balıq cəsədləri” tələb edəcək. Özü də ki, ədayla, əmrlə. Sanki belə
də olmalıymış kimi. Onda nə verəcəksiniz onlara? Vəhşiləşən – daxilən qarışqa
xislətli, zahirən canavarlaşan xalqa, hə? Özünüzü?
– Həddini keçirsən, vəzir! Yadında saxla, sənin kimi canavarların gücü
sürüylə gəzməklərindədir. Qarışqa isə sürü deyil, qafilədir. Yenidən öz sırala‐
rına qayıdacaqlar. Ormanlar şahı aslan isə həmişə tək olub. Həmişə yüksəkdə
olub. Onun gücü isə meşədə yaşayan canlılardadır – bütün canlılarda. Baş
vəzir, həddini bil. Mən necə dedim, elə də olacaq! Baş mühafiz Aslan!
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– Bəli, şahım, – deyə Aslan otağa girib təzim edir.
– Çağır əyanları.
Əyanlar içəri girib təzim edirlər.
– Baş xəzinədar Hətəm!
– Bəli, şahım.
– Qüdrətin məsələsi nə yerdədir?
– Şahım, nəzərinizə çatdırım ki, keçmiş ikinci vəzirin evindən tapılan min
qızıl xəzinəyə yatırıldı. On beş mülk, at ilxısı, mal‐qara sürüləri, əkin torpaqları
isə xəzinənin nəfinə müsadirə edildi. Sizin əmr etdiyiniz kimi, ata‐babasından
qalma miras malikanə özünə saxlanıldı, bir də iki atlı araba.
– Aslan, daha bir şeyi qalmadı ki?
– Xeyr, şahım. Hər şeyə özüm nəzarət edirdim.
– Yaxşı. Bu məsələni həll etdik. Birrəng, yaxın gəl. Aslan, ikinci vəzir əbasını
onun çiyninə sal, – Aslan şahın əmrini yerinə yetirir. Birrəng diz çökür, – İkinci
vəzir Göyverən Birrəng!
– Bəli, şahım.
– Sənin sırada yerin baş vəzir Göyverən Qurbandan sonra, vəkil Göyverən
Fərmandan əvvəldir. Keç yerinə.
Birrəng sırada yerini tutur. Şah üzünü Fərmana tutub:
– Fərman, lap yadımdan çıxmışdı. Sağ qulağın necədir?
– Yaxşıdır, şahım.
– Həmişə yaxşı ol, yaxşı ol. Görürsən də... olmayan şey həmişə yaxşı olur, –
deyə şah gülümsəyə‐gülümsəyə Fərmanı süzdü.
– Amma, şahım, küçəyə çıxa bilmirəm. Bu gün küçə uşaqları “tayqulaq, tay‐
qulaq” deyə‐deyə düz məni sarayacan ötürdülər. Hələ arxama təpik də vurdu‐
lar. Biabır olmuşam qohum‐əqraba, el içində.
– Baş mühafiz Aslan, bu nə biabırçılıqdır? Mənim əyanlarıma qarşı belə
hörmətsizlik olar? Əmr edirəm, bu gündən əyanların hər birinə iki mühafiz
təyin edilsin. Başlarıyla cavabdehdirlər onların həyatına. Bircə bu qalmışdı ki,
rəiyyət mənim əyanıma şıllaq ata.
– Başüstə, şahım.
– Birrəng, evinə yerləşdinmi?
– Bəli, yerləşdim, şahım. Bütün ailəmiz ölənəcən duaçıdırlar sizə.
– Aslan, mülkdə yaşayanlar necə oldu?
– Şahım, otuz beş‐qırx yaşlarında bir kəniz idi. Deyir ki, mən Həqqi Şahın
hərəmi olmuşam. Ona elə ordaca bir otaq ayırıb, eşikağasına tapşırdım. Sizin
əmriniz gələnəcən. Bir də qulluqçular idi. Onları buraxdım, getdilər evlərinə.
– Deməli, hərəmdir, – deyə şah mənalı‐mənalı baş vəzirə baxdı. Qurban ba‐
şını aşağı saldı, – Yaxşı! Aslan, düz eləmisən. Aydınlaşdırdınmı ki, ev kimindir?
41

MAHİR QABİLOĞLU

– Bəli, şahım. Mülk – yiyəsi vergiləri ödəyə bilmədiyinə görə – xəzinənin
nəfinə müsadirə edilib.
– Yaxşı, lap yaxşı. Qalan məsələləri Birrəng özü həll edər. Bizim daha vacib
işlərimiz var. Mülk, hərəmxana vaxtı deyil. Hələlik gedə bilərsiniz.
Əyanlar otaqdan çıxırlar. Şah üzünü Aslana çevirib:
– Hə, Aslan, deyirdin ki, əyanlara nəzarət edə bilmirəm. Yəqin ki, day giley‐
güzarın olmaz.
– Ömrünüz uzun olsun, şahım. Kəsilən bir qulaqla müşkül məsələni həll
etdiniz.
– Aslan, sabah cümədir. Məscidə gedəcəyik.
– Şahım, bir sözüm də var.
– De.
– Şahım, camaatın içində sizinlə bağlı yeni söz‐söhbət yayıblar.
– Yenə də dindarlar, yoxsa Fərman?
– Aydınlaşdıra bilməmişəm hələ.
– Nə deyirlər?
– Deyirlər ki, Göyverən Şah atası Həqqi Şahın ruhuna hörmətsizlik edib.
Basdırılan günü ehsan versə də, nə üç, yeddi, qırx mərasimi keçirib, nə də saq‐
qal saxlayıb.
– Yəqin dindarların işidir. Sabah cümə namazında göstərərəm onlara.
Aslan, cəllad da bizimlə gedəcək. Təbərzini də özüylə götürsün. Balaca bir ağac
kötüyünü də qoltuğuna vursun.
– Başüstə, şahım.
***
Gecə düşür. Axşam azanıyla qalanın darvazaları bağlanır. Gecikən karvan‐
lar qala divarlarına yaxın ərazidə düşərgə salırlar. Ocaqlar qalanır. Süfrələr sa‐
lınır. Hərə öz heybəsindəkini çıxarıb ortaya qoyur. Göyverən Şah isə
hündürlükdən bu mənzərəni seyr edir. Fikrə gedir: yəqin ki, mənə paxıllıq
edirlər. Əgər məni görsələr, yaxşı tanısalar, beş dənə dəsmal götürüb ağlayarlar.
Deyərlər ki, kül başına, sən də özünü şah sayırsan? Biz şah olsaydıq...
Düz də deyərlər. Nə şah kimi şaham, nə də ki, rəiyyət kimi rəiyyət.
Rəiyyətdən də pisəm. Çünki rəiyyətə həsəd aparan şaham. Hər şeyim var.
Amma bir tikə çörək tapanda sevinən kasıb kimi xoşbəxt deyiləm. Elə hey
istəyirəm ki, başqasını sevindirim, başqasını xoşbəxt edim və bundan da həzz
alım. Bəs özüm? Özüm nə vaxt sevinəcəyəm? Nə axmaq sual verdim. Bundan
artıq sevincmi olar? Mən şaham. Amma nə edim ki, iki nəfərə pul verib, gözü‐
nün qabağında sevişdirərək həzz alan imkanlı, bədəncə karsız, beliboş qoca
42

İTBAŞI

kişilərə bənzəyirəm. Əslində onlar heç olmasa cavanlıqda nəsə ediblər. İndi
də qocalıqlarının dadını bu cür çıxarırlar. Mən isə cavanam. İyirmi bir yaşım
var. Hələ qadın nə olduğunu bilmirəm. Kişi nə olduğunu isə bilirdim. İndi onu
da bilmirəm, bilmək də istəmirəm. Amma nə edim ki, yuxum da gəlmir. Bu
qədər yuxusuzluq olar? Gözümü yuman kimi Həqqi Şah yatağımda peyda olur.
Bilsəydim sonu belə olacaq, onda ağlamazdım, qışqırmazdım, atamı, anamı,
kənd adamlarını köməyə çağırmazdım. Sonda da baş vəzir məni öldürüb, me‐
yitimi ilim‐ilim itirərdi. Onların qətlinə səbəb oldum, özümün isə bugünə qal‐
mağıma. Yox, bu qədər fikirləşmək olmaz. Adam dəli olar. Hərəmxananı tez
yaratmalıyam. Barəngahı tez tapmalıyam. Yaxşı ki, vaxtında mükəmməl təhsil
almışam. Yoxsa əyanlar məni çoxdan dirigözlü yemişdilər. Atam da son nəfəsdə
hər şeyi olmasa da vacib şeyləri başa saldı. Yox, bu qədər fikirləşmək olmaz.
Səhərə çox qalır. Yaxşısı budur, sərgərdan paltarı geyinib düşüm şəhərə. Yenə
də kasıb məhəllələrinə. Ora mənə saraydan çox doğma gəlir.
***
Dar küçələr, döngələr. Heç adamın küçə deməyə də dili gəlmir. Burdan heç
araba da keçə bilməz. Bir də araba niyə də keçməlidir ki? Kasıbın heç atı da
yoxdur, qalsın arabası. Uzunqulağı olan kasıb varlı sayılır. Onu da əvvəl‐axır
ehtiyacdan satır.
– Taqq‐taqq! – şah qapını döyür. Öz‐özünə fikirləşir. İndi deyəcəklər ki,
“kimdir?” Mən də deyəcəyəm ki, “Allah qonağı”. Onlar da cavab verəcəklər ki,
“Allaha da qurban olum, qonağına da”. Bu kasıb ürəkləri nə qədər geniş olur‐
muş, İlahi. Keçmiş ikinci vəzirim Qüdrət belə deyə bilməzdimi? Lap heç
deməsin. Mənim adımı niyə təhrif edirdi ki? Ondan şahı soruşan oldumu?
– Kimdi? – içəridən qadın səsi gəlir.
– Allah qonağı, – deyə şah cavab verir.
– Allaha da qurban olaq, qonağına da. Buyurun, – deyə qapını qara örpəkli,
ortayaşlı bir gəlin açır. Yaşmaqsız‐filansız.
– Bacı, üzr istəyirəm. Bilmədim ki, evin kişisi evdə yoxdur. Üzr istəyirəm...
– Gəl, gəl, niyə ki? Dörd oğlum var. Amma, hələlik evin kişisi də mənəm,
qadını da. Çünki uşaqlar balacadırlar. Yəqin başa düşdün də... dulam.
– Yox, ay qadın, olmaz. Evin kişisi olmayan evə girmərəm. Müsəlmançılıqdır.
– Başa düşmədim, sən mənim dörd oğlumu kişi saymırsan? Qəribsən, qo‐
naqsan. Allah yanında günaha bataram. Keç içəri. Deyəsən qayınanan səni çox
istəyir. Süfrə üstünə gəlib çıxmısan.
– Qayınanam yoxdur...
– Yaxşı, yaxşı, söz güləşdirmə. Olsun “gələcək qayınanan”.
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Göyverən Şah gecəqonduya girir. Yarıqaranlıq otağın ortasında salınan
süfrədən dörd cüt göz ona sarı baxırdı. Dul arvadın təkidiylə şah süfrənin ar‐
xasına keçir.
– Qərib, yaxşı qarın qutabım var. Dünəndən qalıb. Bir də ki, quzu baş‐ayağı.
Bu gün bişirmişəm. Hansından yeyirsən?
Nə? Qarın qutabı? Xaş? Yayın bu cırhacırında? Şah belə fikirləşsə də biruzə
vermədi.
– Hər ikisindən. Çoxdandır nə qutab yemişəm, nə də xaş.
– Yox, ay qərib, xaş mal dırnağından olar. Bu isə qoç baş‐ayağıdır. Yanında
da sirkə‐sarımsağı.
– Bəh‐bəh! – deyə şah ağzını marçıldatdı.
Dul arvad baş‐ayağı qızdırıb, bir kasa çəkib şahın qabağına qoydu.
– Ay bacı, sizin məmləkətdə neçə qapı döymüşəm, neçə evdə qonaq olmu‐
şam – hamısında da eyni cavabı verirlər: Əvvəlcə “kimdir?”, sonra isə “Allaha
da qurban olum, qonağına da” cavabı. Çox qonaqpərvər xalqsınız. Son tikənizi
də qonaqla bölürsünüz.
– Düz deyirsən, ay qərib. Qonaqsevərlik qanımızdadır. Rəhmətlik anam,
nənəm qonağın payını ayrıca saxlayardı. Ki, birdən bivaxt gələr, biabır olluq.
O ki, qaldı hamının eyni cavab verməsinə... bu nəsillikcədir. Nənəm öz baba‐
sından eşidib, anam öz babasından, mən də atamdan, babamdan. Nəsildən‐nəslə
ötürə‐ötürə gedirik. O ki, qaldı qapı döyüləndə “kimdi” sualı verməyimizə? Bu
bizə Həvva nənəmizdən qalıb. Yəqin bilirsiz lətifəni.
– Yox, bilmirəm.
– Bu dünyaya sürgün ediləndən sonra, Adəm atamız Həvva üçün gildən,
samandan, qamışdan bir ev tikir, taxtadan qapı düzəldir ki, evdə olmayanda
qurd‐quş gəlib Həvvanı parçalamasın. Axşam ovdan qayıdanda qapını döyür.
İçəridən Həvva soruşur ki, “kimdir?”. Adəm də hirslənib “bu dünyada
ikimizdən başqa heç kim yoxdur. Nə “kimdi, kimdi” salmısan?” deyə cavab
verir. İndi, ay qonaq, tutalım Həvva səhv edib. Bəs, Adəmdən də eyni şeyi so‐
ruşan lazımdır ki, bəs sən qapını niyə döyürsən? Bilirsənmi niyə? Çünki,
nəzakət, ədəb qaydaları əcdadlarımızın qanında olub və bizə də gəlib çatıb.
– Özü də ki, fikir vermişəm, – deyə şah əlavə elədi, – qapını heç cəftələmirsiz.
– Ay rəhmətliyin oğlu, oğurlanası nəyimiz var ki... Öldürmək istəyən isə
yüz qıfıl vur, qapını kökündən çıxarıb girəcək, – şah yeməyin sonuncu qaşığını
da vurdu. Qadın qaynar suyla islatdığı dəsmalı ona verdi. Göyverən yapışqanlı
əllərini sildikdən sonra, – Qutab da verimmi? – deyə qadın təklif etdi, – Özü də
abqorayla. Çox dadlıdır.
– Ver, bacı, aşpazlığına söz ola bilməz, – deyə şah dul qadını təriflədi.
– Ana, bizə də ver, doymamışıq, – deyə uşaqlar da dilləndi.
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– Eh, sən mənim o biri yeməklərimdən dadmamısan. Allah kasıbçılığın
üzünü qara eləsin. Nə edim, qardaş, gücüm buna çatır. Ərim xəstəlikdən öldü.
Qaldım dörd uşaqla. Böyüyünün on dörd yaşı vardı, kiçiyinin yeddi. Qayınata,
qayınana, qayınlar da yiyə durmadı.
– Niyə ki? Müsəlmançılıqda dul gəlini evdən buraxmırlar. Lap qardaşla
evləndirəni də tapılır.
– Mən qərib ölkədənəm. Xaçpərəstəm. Nə qədər elədilərsə İslamı qəbul
etmədim. Ona görə. Xülasə, qovdular məni evdən. Din qardaşlarım kömək durdu.
Gecəqondunu tapıb, şey‐şüyümü daşıdılar bura. Ümidimi də bağladım Mirağa
Pirinə. Dirilərdən mənə kömək olmadı, müqəddəs ruhlar yaşatdı məni. Həm
mənən, həm maddi. Yəqin, sənə də qəribə gəldi bu cırhacırda qarın qutabı ilə
kəllə‐paça bişirməyim.
– Düzünü desəm, hə.
– Ay qərib, birdən elə başa düşərsən ki, gedib pirdə dilənçilik edirəm ha...
əsla. Sadəcə əlim hər yerdən üzülmüşdü. Qonşu arvad dedi ki, Mirağa seyid övladı
olub, onu ziyarət et, ruhundan kömək istə. Dedim axı onu tanımıram. Özü də ki,
xaçpərəstəm. Məni ora buraxmazlar. Dedi ki, Ağanın sağlığında yanına bütün
millətlərin, dinlərin nümayəndələri gəlirdi, hamısı da dərdinə əlac tapırdı. Qon‐
şumuz bir gün gedəndə məni də özüylə apardı. Orda gördüm ki, qurban kəsənlər
də var. Baş‐ayağın, qarnın da atırlar. Həmin gün qonşu arvaddan utandım. Ertəsi
gün gedib gördüm ki, qurban kəsdirən yoxdur. O biri gün də getdim. Bəxtimə qur‐
ban kəsən vardı. Qurban kəsəndən icazə alıb baş‐ayağını götürdüm. Qarnını elə
orda təmizləyib, ovdan suyunda yudum.
– Ay bacı, bəs qurban kəsən sənə ət payı vermədi? Eşitdiyimə görə qurban
elə sənin kimi kasıblar üçündür axı.
– Nə? – deyə qadın gülməyə başladı, – Nə pay, nə ət? Heç iç‐ciyərini də
vermirlər. Aparıb bişirib imkanlı qohum‐qonşularını qonaq çağırırlar ki, bəs
filan pirdə qurban kəsdirmişik. Bunu fəxr bilirlər. Ya da ki, pay‐pay bölüb
özükimilərinə paylayırlar. Onlar da bir ağızdan “Allah qəbul eləsin” deyirlər.
Görəsən göydəki Allah belə toxların dualarını qəbul edirmi? Hə, ay qonaq, nə
başını ağrıdım. O gündən başladım həmin pirə pənah aparmağa.
– Bəs nə əcəb məscidə müraciət etmədin? Onlar ki, yığılan fitrə‐zəkatdan
kasıb‐kusuba əl tutmalıdırlar.
– Ay qərib, dedim axı, mən qərib ölkədənəm. Müsəlman deyiləm. Ərim
müsəlman olduğu üçün, uşaqları mollaxanaya götürdülər, yenə sağ olsunlar.
Amma məni məscidin kandarına da buraxmırlar. Mən xaçpərəstəm, – deyib
boynundan asdığı xaçı şaha göstərir, – Qonaq, daha gecdir. Yatmaq vaxtıdır.
– Süfrəniz açıq olsun. Amma burda gecələməyəcəyəm. Məscidə gedərəm.
– Necə istərsən, qonaq. Otağımız balaca olsa da ürəyimiz genişdir.
– Allah köməyin olsun, bacı.
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***
Saray. Əyanlar şahın otağında düzülüblər.
– Əyanlar! Bu gün cümə namazıdır. Hamılıqla namaza gedəcəyik.
Əyanlar mat‐mat bir‐birinin sifətinə baxdılar. Ki, nə əcəb şahın yadına
düşüblər.
– Sizi müşayiət eləmək bizimçün böyük şərəfdir, şahım, – deyə baş vəzir ha‐
mının əvəzinə dilləndi.
***
Şah və əyanlar mühafizlərin müşayiətiylə məscidə yaxınlaşdılar. Şeyx
Mərdan və baş axund Bərxudar şahı qapıda gözləyirdilər. Onlar şahın arxasıyca
gələn, bir əlində təbərzin, o biri əlində isə kötük tutmuş, üzü qırmızı örtüklü
cəlladı görəndə üşəndilər.
– Şahım, xoş gəlmisiniz. Amma cəlladı silahla Allah evinə buraxa bilmərik.
– Bu, silah deyil, onun alətidir.
– Olmaz, şahım. Qanunlar belə tələb edir.
– Ay şeyx Mərdan, kəndçi orağıyla gəlsəydi buraxmayacaqdınız? Xarrat
çəkiclə gəlsəydi geri qaytaracaqdınız? Dərzi iynə‐sapla gəlsəydi qovacaqdınız..?
Bu da cəlladın alətidir də... Özü də ki, sarayın ən hörmətli adamıdır. Məndən
çox ondan qorxurlar. Çünki mən hardasa rəhmliyəm, amma bunun doğma qar‐
daşı da olsa, güzəştə getmir. Özü də ki, seyid övladıdır. Adı da cəllad deyil,
Mirqəzəbdir.
– Şahım, onda həyətdə qılsın namazını, məscidin içinə girməsin.
– O, namaz qılmağa gəlməyib, məni müşayiət edir, – deyə şah səsini qal‐
dırdı və əliylə şeyxi, baş axundu ehmalca kənara itələyib, – Cəllad, əyanlar, ar‐
xamca gəlin, – deyib məscidin içinə girdi. Şah, saray əyanları, şeyx və digər din
xadimləri birinci sırada düzülüb namaza başladılar. Cəllad isə nümayişkaranə
onlardan da yuxarı başa keçib, kötüyü minbərin yanında yerə qoydu, təbərzini
üstünə çaxdı. Əllərini sinəsində çarpazlayıb sakitcə dayandı. Namaz başlandı
və bitdi. Vaiz minbərə çıxıb moizəsinə başladı:
– Ay cəmaət, Haqq dünyasında bir Siratül‐müstəqim – Sirat körpüsü var.
El arasında biz adına “Qıl körpüsü” deyirik. Tükdən nazik, qılınc tiyəsindən iti‐
dir. Siratdan keçmək həm möminlərin, həm də kafirlərin vəziyyətində
dəyişiklik yaradacaq. Yəni, kafirlərin əzabının üzərinə əzab gələcək. Onlar əv‐
vəlcə Sirat körpüsünün üzərində əziyyət çəkəcək, sonra oradan cəhənnəmə
yuvarlanacaqlar. Cənnət əhli isə Siratdan keçərkən cəhənnəmdəkilərin ah‐
naləsini eşidəcək və bütün bunlardan xilas olduqlarına görə şükr edib
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sevinəcəklər. Bu, möminlərin sevinc və həzzini daha da artıracaq. Bəzi
möminlər isə əməllərinə uyğun olaraq Sirat körpüsünü çətinliklə keçəcəklər
ki, bu da onların həmin günahlardan təmizlənmələrinə və cənnətə pak halda
girmələrinə səbəb olacaq. Əgər siz də Sirat körpüsündən rahat keçib cənnətə
düşmək istəyirsinizsə, salim olmalısınız, dinimizin bütün tələblərinə əməl
etməlisiniz, nəzir‐niyazı vaxtında ödəməlisiniz, şeyximizə, axunda və digər din
xadimlərinə hörmətlə yanaşmalısınız. Onlara təzim etməlisiniz. Bildiniz?
Vaizin son müraciətindən sonra dindarların “şeyximizə, axundumuza uzun
ömür” sədaları məscidi bürüdü. Birdən Göyverən Şah ayağa qalxdı. Üzünü vaizə
tutub, – Düş minbərdən, gəl bura, – deyə hökm etdi. Səs məscidin qübbəsində
əks‐səda verdi. Dindarlar arasında təlaş hiss olunmağa başladı. Baş mühafiz
Aslan silahlılara başıyla “hazır olun” işarəsi verdi. Əyanlar, şeyx və axund da dur‐
maq istəyəndə şah, – Oturun yerinizə, mənim vaizlə işim var, – deyə onlara çım‐
xırdı. Vaiz dizləri titrəyə‐titrəyə şaha yaxınlaşdı.
– Şahım, nə buyurursunuz?
– Sən bir ali ruhani savadı görmüş adam kimi məni və avamları başa sal
ki, qıl nədir?
– Qıl tükdür, şahım, tük.
– Mən də bilirəm tükdür, – deyə şah sağ əliylə vaizin saqqalından yapışdı. Vaiz
ağrıdan qışqırır, imdad dolu baxışlarla şeyxə baxırdı. Amma heç kim onu şahın
əlindən almağa cəsarət etmirdi. Cəllad isə təbərzini kötüyün üstündən götürüb
sinəsinə sıxıb hazır vəziyyətdə saxlayaraq, mənzərəni soyuqqanlılıqla seyr edirdi.
Şah balaca bir tük qoparıb, vaizin saqqalını buraxdı. Tükü başı üstünə qaldırıb ca‐
maata göstərərək, – Ay camaat, bax vaizin dediyi qıl budu. Görürsünüzmü?
– Xeyr, şahım, görmürük. Uzaqdır axı? – deyə dindarlar yerbəyerdən
dilləndilər.
Şah tükü yerə atdı. Üzünü vaizə tutub:
– Vaiz, tük hanı? Bir göstər.
– Görmürəm, şahım.
– Ay dələduz, indi hələ sağsan görmürsən. Bəs öləndən sonra mürdəşir gö‐
zünü bağlayacaq e... onda Qıl körpüsündən necə keçəcəksən? Bir halda ki, ayağı‐
nın altındakı tükü görmürsən. Cəllad! – deyə şah üzünü cəllada çevirdi.
– Şahım, rəhm elə, – deyə vaiz şahın ayaqlarına düşdü, – müqəddəs kitabda
belə yazılıb. Mən də təkrar edirəm. Orda ruhumuz bizə yol göstərəcək, gözü‐
müz bağlı olsa da, olmasa da...
– Cəllad! – deyə şah dübarə qışqırdı.
– Bəli, şahım, – cəllad onlara yaxınlaşdı, – əmrinizə tabeyəm, – deyib vaizi
həmən boğazladı. Dindarlar ayağa qalxmağa başladılar.
– Şahım, qan tökməyin. Bura Allah evidir, – nəhayət şeyx də dilləndi.
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– Göyverən Qurban, mən bilirdim ki, nəsə olacaq. Şah bizi namaza yox,
demə qırdırmağa gətiribmiş. Tapdalayıb öldürəcəklər hamımızı, – deyə vəkil
Fərman təşvişlə üzünü baş vəzirə tutdu. Soyuqqanlı Birrəngin çəpəki baxışla‐
rından sonra isə özünü yığışdırdı.
– Ay camaat, sakit olun. Səhərdən sizi aldadırlar, heç cınqırınız da çıxmır.
Müqəddəs kitabda yazılanları düz deyir. İzahını da düz verdi. Bu öz yerində.
Bəs sonu? Ay vaiz, kitabda yazılıbmı ki, Qıl körpüsünü keçmək üçün “nəzir‐ni‐
yazı vaxtında ödəməlisiniz, hörmətli şeyximizə, axunda və digər din
xadimlərinə hörmətlə yanaşmalısınız, onlara təzim etməlisiniz”?
– Xeyr, şahım, – deyə vaizin səsi güclə eşidildi.
– Bərkdən de. Hamı eşitsin səni, – deyə şah qışqırdı.
– Xeyr, şahım. Onları özümdən artırdım.
– Deməli, sən Allah kəlamından öz ağalarının hörmətini artırmaq, nəzir‐
niyaz qutunuzu doldurmaq üçün istifadə edirsən, hə? Bundan sonra belə ol‐
mayacaq. Mən qoymaram ki, siz mənim rəiyyətimi aldadasınız. Bildiz? Sizə
yerinizi göstərməsəm, bundan sonra min il də bu xalqı aldadacaqsınız. Ay ca‐
maat, sizcə bu vaizin ən yoğun yeri haradır? Başımı?
– Bəli, şahım, – yerbəyerdən səslər gəldi.
– Cəllad, bunun başını qoy kötüyə!
Şahın əmrindən sonra şeyx, axund da ayağa qalxdılar. Dindarlar da onlara
baxıb qeyri‐ixtiyari ayağa durdular. Həyətdə namaz qılanlar da içəri girməyə
başlamışdılar. Təşvişi görüb baş mühafiz Aslan da öz dəstəsiylə camaatı yara‐
yara birtəhər içəri girdi. Amma şah əliylə işarə edib onların bayıra çıxmasını
əmr etdi. Cəllad isə vaizi sürütdüyüb minbərin düz yanına apardı. Başını kö‐
tüyün üstünə qoydu. Təbərzini yuxarı qaldırıb, şaha baxdı. Şah isə heç bir
işarə vermədi. Sakitcə yaxınlaşıb cəlladın qulağına nəsə pıçıldadı. Cəllad baltanı
aşağı saldı. Baltanın sapını eninə kötüyün baş tərəfinə qoydu.
– Cəllad, işini bitirdin? – deyə şah soruşdu.
Məscidə ölü bir sükut çökmüşdü. Cəllad vaizin başının altındakı kötüyü
götürüb, qoltuğuna vurdu, təbərzini çiyninə qoydu. Vaiz üzüqoylu döşəməyə
sərələndi. Hamı çaşqınlıq içində bir‐birinə baxırdı.
– Bəli, şahım. Əmr etdiyiniz kimi, – deyə cəllad cavab verdi.
– Yaxşı, – deyib şah minbərə qalxdı, – Ay dindarlar! Bu vaizlər, bu xətiblər, bu
mollalar bütün günü mənim əleyhimə danışırlar. Deyirlər ki, mən İslam dininin
qanunlarına riayət etmirəm. Atam Həqqi Şaha yas saxlayıb qırx gün saqqal burax‐
mamışam, ağlayıb ah‐fəğan etməmişəm. Mən yazıq anadan olandan üzümü qırx‐
mışam ki, hələ bir atam öləndən sonra saqqal da buraxım? Kosayam. Tüküm təkəm‐
seyrək çıxır, – dindarlar şahın sözündən gülüşməyə başladılar, – Üç, yeddi, qırx
mərasimləri təşkil edib, ehsan verməmişəm. Yaxşı, mən eləməmişəm, bəs şeyxin,
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axundların, mollaların, əyanların da əl‐ayağını bağlamışdım? Bəs din? Bəs şəriət
qanunları? Həqqi Şah onların, sizlərin şahı olmayıbmı? Verəydilər də ehsan... Onu
da mən deməliydim? Amma ki, moizə oxumaqda, xalqı aldatmaqda bir dənədirlər.
Sizə vacib sözüm var: mollaların sizə dediyi və mənə irad tutduğu məqamları
düzgün sayıram. Mən atam Həqqi Şahın ruhuna ehsan kimi məscid tikdirmək
barədə əmr vermişdim. Amma bunu sizə bəyan etməmişdim. Günahım budur.
– Allah atanıza rəhmət eləsin, – deyə namaza yığışanlar hamılıqla dilləndi.
– Amma Həqqi məscidi digərlərinə bənzəməyəcək. Bu məscid şeyxə, baş
axunda yox, saraya tabe olacaq. Məscidin ətrafında ehsan evləri tikiləcək.
Ölüsü düşənlər əzizlərinin üç, yeddi, qırx, il mərasimlərində burda ehsan
süfrələri açmalıdırlar. Özü də ki, yalnız kasıblar üçün. Qurbangahlar açılacaq.
Kimin qurban niyyəti var, qurbanlıqlarını orda kəsməli və yalnız kasıb‐kusuba
paylamalıdırlar. Hüms‐zəkat da Həqqi məscidinə ödənməlidir. Bu ehsan otaq‐
larına dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bütün kasıblar buraxılmalıdır.
Molla ehsanı verilən mərhumların ruhuna dualar oxumalı, hamı bir ağızdan
“Allah Həqqi Şaha rəhmət eləsin”, “Allah qəbul eləsin” deməlidir. Ehsana gələ
bilməyən şikəst və yataq xəstələri üçün yemək evlərinə çatdırılmalıdır. Mənim
şah olduğum məmləkətdə bir nəfər də ac adam olmamalıdır. Heç olmasa gündə
bir dəfə də olsa, isti yemək yeməlidir. Mənim şah olduğum məmləkətdə bir ka‐
sıb da qalmamalıdır. Varlıların nəzərinə: kasıblar üçün nəzərdə tutulan xüms‐
zəkatı ödəməyənlərin, ya gizlədənlərin sağ qulağı yerindəcə kəsiləcək. Qoy
hamı uzaqdan tanısın və lənətləsin kasıbların qismətini yeyənləri. Bu işləri
ikinci vəzirim Göyverən Birrəngə tapşırıram. O, həm müflisləşmiş tacir olub,
həm də Qulaqkəsənlər məhəlləsinin sakini. İndi ikinci vəzirdir, səlahiyyət sa‐
hibidir. Hər iki zümrəni yaxşı tanıyır. Aclıq, səfalət nə olduğunu da yaxşı bilir.
– Əmr edərsiniz, şahım, – deyə Birrəng ayağa durub təzim elədi.
– Növbəti cümə namazında görüşənədək, – deyib şah minbərdən düşdü.
Camaatın “Allah atana rəhmət eləsin”, “Allah ömrünü uzun eləsin” sədaları al‐
tında məsciddən çıxıb, atına mindi. Başının dəstəsiylə saraya tərəf yol aldı.
***
Cümə namazından sonra hamı baş vəzir Qurbanın malikanəsinə yığışıb.
Bircə Birrəng yoxdur. Başlarının üstündə də şahın təyin etdiyi mühafizlər.
– Göyverən əyanlar, cüməmiz mübarək. Bu gün qıldığımız namazları Allah
qəbul eləsin.
– Allah qəbul eləsin, – deyə hamı bir ağızdan dilləndi.
– Göyverənlər, şahımızın məscid tikdirmək qərarını hamımız alqışlayırıq,
– deyə baş vəzir sözünə davam elədi.
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– Bəli, bəli, – deyə əyanlar razılıqla başlarını yellədilər.
– Biz də bu işə öz töhfəmizi verməliyik. Əyalətlərdə – valiliklərin tabeliyində
də bu cür Həqqi məscidləri tikilməli və xalqın ixtiyarına verilməlidir.
– Düz buyurursunuz, Göyverən Qurban, – deyə əyanlar hamılıqla dilləndi, –
vallah, elə bil ki, ürəyimizi oxuyursunuz.
– Hamınız şahidi oldunuz ki, din xadimləri şahımıza qarşı əks mövqe tutub.
Biz də öz növbəmizdə onların əyalətdəki mövqelərini zəiflətməliyik. Ona görə
də hərə öz təsir dairəsində olan valiliklərdə iş görməlidir, – deyə baş vəzir sö‐
zünü davam etdirdi.
– Bəli, Göyverən Qurban, tam düz buyurursunuz, – deyə vəkil Fərman yerindən
dilləndi, – Onlar bizim şahlığı daxildən zəiflətmək istəyirlər. Müzürr ünsürdürlər.
Bəlkə də bizi istəməyən şahlıqlardır onları buna vadar edən.
O biri əyanlar da “Bəli, düzdür” – deyə dəstək verdilər.
– Bir gözəl xəbər də var, – baş vəzir sözünə davam elədi, – Saray əyanı
Dürəngin oğlu olub. Təbrik edirik, Dürəng. Gözün aydın. Böyük oğul olsun.
Xeyrin görəsən. Adını qoymusanmı?
– Baş vəzir həzrətləri, sağ olun təbriklərə görə. Hələ adını qoymamışıq.
İstəyirdim ki, atamın adını qoyum: Hüseyn...
Bunu eşidən vəkil Fərman yerindən hoppandı:
– Nə? Hüseyn? Sən belə qələt eləyirsən bütün nəslinlə ki, atanın adını qo‐
yursan uşağa. Ay uşaq, sən qudurmusan? Səni iti qovan kimi qovmaq lazımdır
saraydan. Sənin qanında millilikdən bir qətrə də əsər‐əlamət yoxdur. On əsr
geriyə gedib, köhnə ərəb adlarını sürütdüyüb gətirib qoyursan gül kimi uşağa
– məmləkətimizin gələcəyinə. Amma gözünün qabağında olan bu cür müasir
adı görmürsən. Sənə bir dənə sillə çəkərəm – onda o saat gözlərin də görər,
şüurun da oyanmağa başlayar. Küçüyün biri küçük. Baş vəzir, saraya şüuru ol‐
mayan uşaq‐muşağı yığmağının axırı budur e... Atası heyf ki, qocalıb çıxıb
getdi. Yerinə isə gör kimi buraxdı. Düz deyirlər e, oddan kül...
– Yaxşı, Göyverən Fərman. Cavandır. Yavaş‐yavaş uyuşacaq, – deyə baş
vəzir vəkilin sözünü yarımçıq kəsdi. Sonra üzünü Dürəngə tutub, gözlərini
ağardıb, – Göyverən Dürəng, nə deyirsən? Nəsə sözün yarımçıq qaldı bayaq.
– Düz buyurursunuz, baş vəzir həzrətləri. Mən bayaq dedim ki, hələ adını
qoymamışıq. Atamın adını qoymağı isə çoxdan əhd eləmişdik. Davamını
gətirmək istəyirdim ki, möhtərəm vəkilimiz imkan vermədi. Əcəb də elədi.
Böyüyümüzdür, ağsaqqalımızdır. Təpikləsə də haqqı var. Üzüm ayağının altında.
Mən ailəmizin ilki olan oğluma şahımızın şərəfinə Göyverən adını vermək
istəyirəm. Amma...
– Nə? Amma? Vallah sənin başın işləmir. Nə “amma”? – Fərman yenə də
özündən çıxıb gözüylə mühafizləri işarə verdi.
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– Amması budur ki, gərək şahımızdan icazəni siz ağsaqqallarım alasınız.
Onun izni, xeyir‐duası olmasa bunu etməyə cürətim çatmaz.
– Bəh‐bəh‐bəh! Qanacağına əhsən! Abır‐həyana söz ola bilməz! Atan Hü‐
seynin çörəyi halal olsun sənə! – deyə yaşlı əyanlar yerbəyerdən səsləndilər.
– Günü sabah şahımıza müraciət edərik, – deyə hamının əvəzindən Qurban
dilləndi, – Yeni Göyverənlər sülaləmizin yeni adı mübarək olsun. İlk addım, ay
Göyverən Dürəng, səndən gəldi. Çərkəzin balası demişkən, axırıncı yox, axarıncı
olsun. Bu adla çox irəli gedəcək Göyverən balamız. Adına layiq olsun. “Göyverən
sülaləsinin yeni üzvü Göyverən Dürəng oğlu Göyverən”. Bəh‐bəh! Mübarəkdir!
Bu zaman ortaya yemək gəlir. Buludlarda plov, yanında səbzi qovurması,
kütüm balığının ləvəngisi, ayrıca kiçik qablarda kişmiş, ərik qovurması, mas‐
quralarda camış qatığı, təndir çörəyi, qaymaq, motal. Necə deyərlər, bülbül di‐
lindən lülə‐kababacan hər şey. Əyanlar şam yeməyinə başlayırlar.
***
Gecə düşüb. Göyverən Şah yenə də yuxuya gedə bilmir.
– Aslan!
– Bəli, şahım.
– Çıxaq bir şəhəri seyrə.
– Hansı tərəfə, şahım? Yenə Qulaqkəsənlər məhəlləsinə? Ora gediriksə,
əlavə mühafiz götürüm.
– Yox, Aslan, bu dəfə varlılar tərəfə gedəcəyik. Heybənə də pendirdən‐la‐
vaşdan qoy, acından ölməyək, – deyə şah gülür, – Bunlar adama çörək verən
deyillər.
Şəhərin işıqlı yeri. Varlılar məhləsi. Hər evdən gülüş səsi gəlir, çal‐çağırdır.
Şahla Aslan yanaşı addımlayırlar. Gəlib bir evin yanında dayanırlar. Evdən vay‐
şivən, ağlaşma səsi gəlir.
– Əfdal, bu qapını döymüşük. Yadınızdadırsa Qüdrətin atasından miras
qalan malikanəsidir.
– Bilirəm, Aslan. Bir də döyək qapını. Görək bu dəfə nə deyəcəklər? – Aslan
qapını taqqıldadır.
– Kimdir? – qapının o tərəfindən kişi səsi gəlir.
– Allah qonağı, – deyə Aslan şahın işarəsiylə cavab verir.
– Başqa qapı döyün. Heç nəyimiz yoxdur. Yağmalanmışıq. Şah hər şeyimizi
əlimizdən alıb. Allah, necə götürdün axı bu zülmü? – qapı çırpılır. Bu zaman ar‐
vad‐uşağın vay‐şivəni daha da zilə qalxır.
– Əfdal, bu dəfə başa düşmək olar. Hər şeylərini əllərindən alıb xəzinəyə
yatırdım.
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– Aslan, saraya qayıdırıq! – şah başqa söz demədi. Fikirli‐fikirli addımla‐
mağa başladı.
***
Saray. Səhərdir. Şah qəzəblidir. Baş mühafiz Aslan şahın qarşısında daya‐
nıb.
– Aslan, adamlarını da götürüb gedirsən keçmiş ikinci vəzirim Qüdrətgilə!
Axtarış aparırsan! Get! – deyə Göyverən Şah əsəbi şəkildə Aslana əmr etdi.
– Başüstə, şahım. Amma...
– Nə amma? Yaxşı axtarmamısan! Sənə əmr edirəm: get bir də axtar!
– Başüstə, şahım. Amma...
– Yenə, amma? Məni cin atına mindirmə, Aslan. Baxmaram ki, ən yaxın
adamımsan.
– Şahım, bir vacib xəbər var. Onu çatdırmaq istəyirdim.
– De!
– Dünən saray əyanları baş vəzirin evində yığışıblarmış. Sizin Həqqi məscidi
tikdirməyinizi alqışlayaraq, təşəbbüsünüzün əyalətlərdə tətbiq olunmasını
vacib biliblər.
– Yaxşı, lap yaxşı. Başqa?
– Sonra isə dindarların sizin haqqınızda şayiələr, hədyanlar yaymalarından
qəzəbləndiklərini ifadə ediblər. Vəkil Göyverən Fərman dindarları “müzürr ünsür”
adlandırıb.
– Əla, bu lap əla. Sonra?
– Sonra da saray əyanı Dürəngə gözaydınlığı veriblər.
– Niyə?
– Oğlu olub. Oğlunun da adını sizin şərəfinizə Göyverən qoymaq istəyir.
– Bu da əla. Başqa sözün yoxdursa, get!
– Xeyr, şahım. İcazənizlə.
Aslan təzim edib otaqdan çıxır. Son xəbərlərdən sonra Göyverən Şahın
hirsi yatır. Çöhrəsinə gülüş qonur.
– Mühafiz!
– Bəli, şahım.
– Əyanlar gəlib?
– Bəli, şahım, izninizi gözləyirlər.
– Gəlsinlər.
Əyanlar içəri girirlər.
– Göyverən Birrəng, işlər necə gedir?
– Hər şey qaydasındadır, şahım. İşlərə başlanılıb. Allah qoysa, Həqqi
məscidini tezliklə tikib başa çatdıracağıq.
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– Əyanlar, Həqqi məscidi nəinki məmləkətin, bütün bölgənin ən böyük
məscidi olmalıdır. Bildinizmi? Ən yaxşı memarları, ən yaxşı ustaları cəlb eləyin.
Məncə Əraf məhəlləsi ən gözəl yerdir.
– Bəli, şahım. Paytaxtın mərkəzidir. Həm də hündür yerdir. Hər yerdən
görsənir. Karvan yollarıyla gələnlər birinci, məscidi görəcəklər.
– Görsünlər, görsünlər. Qoy qonaqlar görsünlər ki, bu məmləkətin şahı İs‐
lam dininə necə hörmətlə yanaşır.
Bu vaxt vəkil Fərman ağzını baş vəzir Qurbanın qulağına yaxınlaşdırıb:
– Qurban, heyf ki, qonaqlar hər cümə namazında şalvarlarının qabağını
da, dalını da saraldan din xadimlərinə şahın hörmətini görməyəcəklər. Hi‐hi‐
hi...
– Kiri! Eşidər. O biri qulağın da başına ağırlıq edir deyəsən.
– Qurban, düzünü desəm, mən gözləyirdim ki, bu bizi həqiqi göyvərənə
çevirə, qulaq kəsməyinə min şükür. Xudaya, bizi o biabırçılıqla sınağa çəkmə.
– Yaxşı, Birrəng, sən get, – deyib şah üzünü baş vəzir Qurbana çevirdi, –
Göyverən Qurban, nəsə sözün var deyəsən.
– Ömrün uzun olsun, şahım. İki şad xəbərimiz var. Birincisi odur ki, sizin
məscid tikdirmək haqqında qərarınızı əyalətlərdə bəyəniblər. İstəyirlər ki,
valiliklərin hər birində Həqqi məscidləri tiksinlər. Əlbəttə ki, sizin razılığınız,
xeyir‐duanız olarsa.
– Tiksinlər. Razıyam. Əyalətlər də bu qərarımdan bəhrələnməlidirlər. Ora‐
nın kasıb‐kusubu durub paytaxta gəlməyəcək ki... İkinci şad xəbəri de.
– İkinci şad xəbərimiz budur ki, sarayınızın əyanı Dürəngin oğlu olub.
Adını sizin şərəfinizə Göyverən qoymaq istəyir. Əlbəttə ki, xeyir‐duanızla.
– Lap əla. Göyverənlər sülaləsinin layiqli övladı olsun. Baş xəzinədar
Göyverən Hətəm!
– Bəli, şahım.
– Göyverən Dürəng oğlu Göyverən həddi‐buluğa çatanacan hər il xəzinədən
adına on qızıl ayrılsın. Təhsil xərcləri də mənim boynuma. İkinci Göyverənin
qədəmləri sayalı olsun.
– Amin Allah. Şahımıza da uzun ömür, – deyə bütün əyanlar yerbəyerdən
dilləndilər.
– Başqa sözünüz yoxdursa, gedin!
Əyanlar gedirlər. Şah otaqda tək qalır. Fikrə gedir: axı nə etməyə çalışır?
Rəiyyəti xoşbəxt etməkmi istəyir, yoxsa varlını rəiyyət səviyyəsinə salmaq? Bu
yolla yaranan bərabərlik ona başucalığı gətirərmi? Əyanlarını, din xadimlərini
hörmətdən salmaqla nəyə nail olur axı? Axı, bərabərlik deyəndə nəyi nəzərdə
tutur? Ortaq məxrəc hansıdır ki, hamını o məxrəcə yatırsın? Bir qarın çörəyi
havayı verməklə rəiyyət varlı olacaq? Yaxud da varlıları yağmalamaqla rəiyyəti
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xoşbəxt etmək mümkündürmü? Axı rəiyyət çoxdur, varlı, əyan isə az. Bəlkə də
baş vəzir düz deyirmiş: balığı qarışqaya yedizdirmək olmaz. Sonu pis olar. Yox.
Bu yolu başlamışam, sonacan da getməliyəm. Atam Həqqi Şah demişkən –
bərabərlik yaratmalıyam, bərabərlik. Şah kimi ilk atacağım addımları da Həqqi
Şah deyib. Bir şey bilib ki, deyib də... Yəqin, bunun sonu da bərabərliyə aparıb
çıxaracaq. Bəs lap son vəsiyyəti nə məna verirdi ki? Qəbrə düşüb, çiynini
tərpədəndə niyə axı meyitini üzü üstə çevirdim? Yaxşı ki, axund görmədi.
Kənarda dayanmışdı. Sonra da cənazənin üstünə yaşıl ipək qumaş sərdim ki,
bəs şahın vəsiyyəti belə olub. Din xadimləri bunu bilsəydilər çoxdan qoparağımı
götürmüşdülər. Nə isə... Hələ Barəngahı da tapmamışam. Yəqin ki, onda sirlər
yatır – atamın açıb deyə bilmədiyi sirlər.
Bu zaman qapı döyülür.
– Gəl!
Baş mühafiz Aslan içəri daxil olur.
– Şahım, əmrinizə əsasən Göyverən Qüdrətin malikanəsini bir də axtar‐
dım.
– Bir şey tapdın? – deyə şah qəzəblə soruşdu.
– Bəli, şahım. Elə əvvəlki qədər... Min qızıl.
– Gördünmü, Aslan? Sən isə deyirdin ki, yaxşı axtarmışam.
– Günahkaram, şahım. Elə yerdə gizlətmişdilər ki, heç ağlıma da gəlməzdi.
– Bəs siz hardan bildiz, şahım?
– Atam başa salıb, Aslan. Həm də nə qədər yadımdan çıxmayıb deyim.
Həqqi Şahın il mərasiminə qədər qəbrin üstündə bir türbə tikdir. Hətəmə
denən ki, nə qədər pul lazımdırsa xəzinədən buraxsın.
– Başüstə, şahım. Qibleyi‐aləm, əyalətlərdən hakimlər gəlib.
– Gəlsinlər.
Baş vəzir və hakimlər içəri girib şaha təzim edirlər.
– Nə olub, nə məsələdir?
– Şahım, – deyə baş hakim irəli çıxır, – yeni fərmanınıza əsasən artıq nə
vaxtdır ki, edam qərarlarını icra edə bilməmişik. Əmrinizi gözləyirik.
– Mənim əmrim olmadan siz nə karəsiniz ki, mənim rəiyyətimi edam
edəsiniz?
– Əmr edərsiniz, şahım. Hökm sizindir. Bütün məmləkətdən yüz əlli üç
məhkumdur.
– Hökmləriniz düzgündür? Əminsinizmi ki, bu adamlar həqiqətən də
edama layiqdirlər?
– Bəli, şahım. Hamısı qatildirlər.
– Edam hökmü icra edilsin. Özü də Həqq dövlətinin mərkəzi meydanında.
Günü sabah. Camaatın gözü qabağında. Qoy hamıya görk olsun. Hər bir məhkum
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edam ediləndə hökmü oxuyub, etdiyi cinayəti aydın dildə deyin. Qoy hamı bilsin
ki, hər hansı cinayət cəzasız qalmayacaq. Baş vəzir Göyverən Qurban, əmrimin
icrasına məsul sənsən. Hər şey hazır olanda mənə də xəbər et. Özüm iştirak
edəcəyəm.
– Əmr edərsiniz, şahım.
– Gedə bilərsiniz.
Baş vəzir və hakimlər gedirlər. Şah fikirlidir: yüz əlli üç nəfərin qətlinə
fərman verdim. Buna haqqım çatırmı? Onları mən yaratmışam ki, mən də
ölümünə fərman verim? Bəlkə bağışlayım? Yox! Olmaz! Bəlkə zindana saldırım?
Yox! Oğurluq, dələduzluq edənə də zindan, qatilə də? Bəs ədalət? Cinayəti
eyniləşdirmək ədalətdirmi? Bəlkə əfv edim? Qoy Həqq dövlətində etdiklərinin
cəzasını nə vaxtsa inandıqları o biri dünyada alsınlar. Bu, nə qədər doğru olar
ki? Yox, mən belə xırda şeyləri də fikirləşsəm, onda gərək şahlıqdan imtina
edim. Çünki şah məmləkəti qanun və qılıncla idarə edir, hisslərlə yox. İdarəetmə
belə olmasa şah şah deyil.
***
Axşam düşür. Şah otağında təkdir. Sarayın eyvanından paytaxtı seyr edir.
Sərgərdan olub, şəhərə çıxmaq istəyir. Bir anlıq fikrə gedir: başqa adla
gəzməkdən bezmişəm. Axı nə vaxtacan “Allah qonağıyam”, “dərvişəm”
deyəcəyəm. Yəni mənim “mən şahınızam” deyib öz rəiyyətimin bir gecəlik qo‐
nağı olmağa ixtiyarım yoxdurmu? Var. Onlarla çörək kəsməyə, söhbətləşməyə
ixtiyarım yoxdurmu? Var. Əlbəttə ki, var. Şahın hər şeyə ixtiyarı var. Bəs bundan
niyə istifadə etmirəm? Et də... Bunu axı kim mənə qadağan edib. Elə isə bu
gecə elə öz əbamda çıxacağam şəhərə.
Şah şəhərin məhəllələrini dolaşır. Sadə görünüşlü bir evin qapısını döyür.
Qapı arxasından səs gəlir:
– Kimdir?
– Şahdır, – deyə Göyverən Şah amiranə səslə cavab verir.
– Kim? – yenə də soruşurlar.
– Şah.
Elə bu an qapının arxasından ağlaşma qopur. Bir kişi qapını açır.
– Buyurun, gəlin içəri. Ay uşaq, dayı zarafat edir. Siz də qorxdunuz? Qorxmayın.
Heç görün şaha oxşayır? Cavan oğlandır.
Şah içəri girir. Süfrə arxasından yeddi‐on yaş arası dörd oğlan uşağı ona
baxaraq ağlayırdı.
– Ay qonaq, bax, mənə inanmırlar. Sən də de ki, şah deyiləm, inansınlar.
Yaman qorxublar.
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– Mən şaham! – deyə Göyverən Şah bir də amiranə şəkildə təkrar etdi.
Uşaqlar bir az da bərkdən ağlamağa başladılar. Bunu görən Göyverən naəlac
qalıb şah olmasını inkar etdi, – Bunlar niyə “şah” sözünü eşitcək ağladılar, hə?
– deyə maraqlandı.
– Heç, ay qonaq, fikir vermə. Uşaqdılar da... Qorxdular yəqin.
– Bəs sən niyə qorxmadın?
– Kimdən? Səndən?
– Məndən yox, şahdan. Şah rəiyyətinin qonağı ola bilməz ki?
– Ay rəhmətliyin nəvəsi, – deyə ev yiyəsi uğunub özündən getdi, – şahın
bizdə nə işi var? O nağıllardadır ki, şah axşam vaxtı öz vəziriylə dərviş paltarı
geyinib şəhərə çıxıbmış. Bu nağılları quraşdıranlar istəyiblər ki, öz şahlarının
ədalətli surətini yaratmaqla həm də çatışmayan şeyləri izhar etsinlər. Bunlar
hamısı nağıldır, rəvayətdir. Ay qonaq, inanma belə şeylərə. Şah heç vaxt ədalətli
ola bilməz. Bir də... əgər şahsansa tacın hanı, mühafizlərin hanı? O ki, qaldı
əbana. Bundan on qat qəşəngini varlı tacir, əyan da geyinir. Yaman zarafatcılsan
ha, qonaq. İndi süfrə açarlar səninçün. Yəqin acsan. Hardan gəlib, hara
gedirsən?
– Bəs hardan bildin ki, qəribəm?
– Ay qonaq, yerli adam olsaydın evinə‐eşiyinə gedərdin də... Day tanıma‐
dığın qapını niyə döyürdün ki?
– Düz deyirsən. Karvansaraylar ağzınacan doludur. Yer tapmadım.
Balacalar şahın inkarından sonra sakitləşirlər. Ortaya yemək gəlir. Şah
təndir çörəyindən kəsib cücə bozbaşının içinə doğrayır.
– Qonaq, bivaxt gəlmisən, sən Allah bağışla. Biz qonağa cücənin döş ətini
veririk. Amma...
– Narahat olmayın, mən sümüklü yerini daha çox xoşlayıram. Bəh‐bəh.
Çoxdandı belə dadlı yemək yeməmişdim. Ev xörəyi başqa şeydir. Biz də
öyrəşmişik kababa. Xanımına minnətdarlıq.
– Anam bişirib. Biz tərəflərdə yeməyi evin ağbirçəyi bişirər.
– Allah anana ömür versin.
– Bu da küküdür.
– Bəh‐bəh. Sizin məmləkətin yeməklərinə söz ola bilməz. İndi gör şahın
sarayında necə yeməklər bişirirlər də...
– Düz deyirsən, qonaq. Ehtimal etmək olar. Amma bilmirəm. O kim, biz
kim. Biz balaca adamlarıq. Kargüzar işləyirəm. Birtəhər ailəmi dolandırıram.
Adım da Lərzandır.
– Mənim adımsa... – şah karıxdı. İstədi Göyverən Şah desin. Amma birdən
əsl adı yada düşdü, – ... Əfdaldır. Yaxşı, heç demədin axı, bu balacalar “şah” sö‐
zünü eşidəndə niyə ağladılar?
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– Vallah, desəm inanmazsan.
– Sən de, inanaram.
– Bizim uşaqlar nağılsevəndirlər. Nağıl danışmasaq, yatmazlar. Ona görə.
– Lərzan, nağılın ağlamağa nə dəxli var ki?
– Bizim nağılların da başlanğıcı bilirsiz də necədir: “Biri vardı, biri yoxdu.
Bir zalım padşah vardı”. Vəssalam. Ona görə də uşaqlar şah adı gələndə qor‐
xurlar. Yeməklərini yeməyəndə, özlərini pis aparanda zalım padşahla qorxu‐
duruq onları. İndi isə elə bildilər ki, həqiqi şah gəlib. Onları asacaq‐kəsəcək‐
tökəcək. Ona görə ağladılar.
– Həəə... – deyə Göyverən Şah fikrə getdi, – Yox, axı bütün şahlar zalım
deyil. Eşitdiyimə görə sizin şahınız adil şahdır. Fəqir‐füqəranı da sevir.
– Ay qonaq, nəyi yaxşıdır e... Taxta çıxan kimi vergiləri iki dəfə qaldırdı.
Mühafizlərini artırdı. Axı, soruşan lazımdır ki, kimdən qorxursan? Nədən qor‐
xursan? Əslində biz səndən qorxmalıyıq e... Cümə namazına da silahlı
mühafizlərlə gedir. Gör nə qədər qudurub ki, o gün özüylə cəlladı da aparıb.
Hara‐hara – Allah evinə. Heç haqq‐mürüvvət qalmayıb. Cəlladı aparmaq heç,
az qalıb ki, vaizin boynunu elə ordaca vurdursun. Özü də düz minbərin dibində.
Sonra da, ay qonaq, deyirsən ki, uşaqlar niyə qorxur, niyə ağlayır. Nə uşaq, nə
körpə – mən özüm də qorxmağa başlamışam.
– Sən niyə qorxursan? Ağzında deyirsən ki, din xadimlərinə nəsə edib.
Yəqin cızıqlarından çıxıblar da, ona görə.
– Düzdür, ay qonaq, şah etməyinə onlara edir, amma o yandan da özünü
xalqa göstərir. Necə deyərlər “qızım sənə deyirəm, gəlinim, sən də eşit”. O ki,
qaldı din xadimlərinə, Allah evinə... Şah yadında saxlamalıdır ki, şahlar gəldi‐
gedərdir, Allah isə əbədi.
– Şahın arxasında xalq dayansa necə, güclü sayılmır?
– Düzdür. Şahın arxasında xalq dayanır. Məscidin, din xadimlərinin arxa‐
sında isə Allah. Biz xalq şahımızı sevsək də, Allaha səcdə edirik. Şah
düşünməlidir ki, onun rəqibi hansısa şeyx, axund, vaiz, molla deyil. Onun bu
dünyada bir rəqibi var – Allah. Onunlasa heç vaxt bacara bilməz. Sadəcə, vaxtı
çatmaz. Ömrü yetməz. O ki, qaldı nağıllarla böyüyən nəslə... nə etsən də onların
yaddaşından zalım şah surətini silmək mümkün deyil. Nağılları qadağan etmə‐
yəcəklər ki? Düz demirəm, qonaq?
– Düz deyirsən, düz deyirsən, – deyə Göyverən Şah fikrə getdi. Yaman
yerdə axşamlamışdı.
– Ay qərib, yəqin xəbərin var, şahımız sabah meydanda yüz əlli üç nəfərin
boynunu vurduracaq. İstəsən gedib baxarsan. Heç olmasa asdırsaydı, yenə
dərd yarıdır. İndi təsəvvür elə, mənim uşaqlarımdan kimsə o səhnəni görsə...
gələn dəfə “şah” sözünü eşidəndə ağlamayacaq, qorxusundan ürəyi gedəcək.
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– Hə. Düz deyirsən. Amma bu səhnəni görən uşaq böyüyəndə inanmıram ki,
cinayət törədə. Bu tərəfi də var axı...
– Qonaq, düz deyirsən. Amma, tərbiyənin başqa yolu da var axı. Məsələn,
vaizin moizəsindəki qıl körpüsü, qır tiyanı, cəhənnəm əzabı.
– Ay Lərzan, axı bunlar hamısı yalandır. Sən ki, savadlı, bilikli adamsan.
– Ay qərib, ağıllı insana bu həqiqətə bənzər yalanlar da bəs edər. Axmaq,
nadan, qatil, oğru onsuz da bildiyini edəcək. Əsrlər boyu belə olub.
Şah fikrə getdi: deməli, məmləkətdə bu cür bilikli adamlar da varmış. Ən
böyük düşmən elə bunlarmış ki. Mən də sarayda düşmən axtarıram. Bundan
yüz dənə olsa, çətin ki, hörmətin qalxa el içində, ay Göyverən Şah. Bunun
uşaqları indidən şaha qarşı qəzəblidir. Əşşi, qəzəb nədi, nifrətləri aşıb‐daşır.
Hə, yaman yerdə axşamladın, Göyverən. Yox. Qoy bunu bir az da danışdırım.
Görüm başqa nə deyəcək əleyhimə?
– Xəbərin olar yəqin. Şah paytaxtda və əyalətlərdə Həqqi məscidləri tikdirir,
ehsan evləri, qurbangahlar açdırır. Özü də ki, hamısını fağır‐füqəralar üçün
edir...
– Ay qonaq, sən göydən gəlmisən? Bu məscidlər nə vaxta açılacaq? Hə?
Ən yaxşı halda üç‐dörd ilə. Düz demirəmmi?
– Bəli.
– Burda deyiblər e... “ölmə, eşşəyim, ölmə. Yaz gələr yonca bitər”. İkincisi
də bu məscidlərin hərəsinə xəzinədən nə qədər pul xərclənəcək. Eləmi?
– O da düz.
– Ondansa şah vergiləri iki dəfə qaldırmayaydı. O məscidlərə ayrılan pulu
da paylayaydı kasıb‐kusuba. Ay qonaq, bu siyasətdir. Bu, gözdən pərdə as‐
maqdır. Bu qədər qızıl kasıb‐kusuba görə xərclənmir. Şah demək istəyir ki,
mən dinimizə hörmətlə yanaşıram. Allahın yerdəki kölgəsiyəm, əksiyəm,
nəyiyəm. Rəiyyətimi çox sevirəm. Gözə kül üfürür.
– İndi deyirsən ki, məscidlər tikməklə pis iş görür də şahınız.
– Əsla. Amma gəl bir şeyi də deyim. Məmləkətdə onsuz da nə qədər məscid
var. Onların yanında tikmək olmazdımı ki, bu ehsan evlərini, qurbangahları?
Hə? Olardı. Sadəcə Göyverən Şah məscidləri şeyxin, axundların nəzarətindən
çıxarıb, xüms‐zəkatı da özününküləşdirmək istəyir. Sabah deyəcək ki, ölünü
də mən yuyuram, gülabı da mən paylayıram. Sən şahsan e şah! Şah da belə
şeylərə qarışar? Hardasan, ay Həqqi Şah? Sən iyirmi bir yaşlı uşaqda məkrə
bax, siyasətə bax. Amma Həqqinin oğludur. Gözləmək olardı. Bircə
görməmişliyini başa düşmürəm. Axı, bütün bu məmləkət onundur da. Şeyx
də, axundlar da, mollalar da onun rəiyyətidir də... Niyə belə edir axı? Niyə
özününküləri talan edir? Gücünü əcnəbilərə göstərsin, onları yağmalasın.
Bunu başa düşərdim. Haqq qazandırardım. O ki, qaldı Həqqi məscidini
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tikməsinə. Düzdür, rəhmətlik şahımız Həqqi şahın xatirəsinə məscid ucaltmaq
olar. Ona halaldır. Day hər kənddə‐kəsəkdə yox da...
– Yaxşı, ay Lərzan, məscidi bildim. Bəs sən şahın yerinə olsaydın o yüz əlli
üç qatilə hansı cəzanı verərdin?
– Bilmirəm, ay qonaq, o çətin məsələdir. Allaha şükür edirəm ki, şah olma‐
mışam. Bir yandan da yazığım gəlir ona. Çünki məmləkətdə hərənin ağzından
bir avaz gəlir. Ağzı bağlamaq da mümkün deyil. İndi xalq üzdə “bəh‐bəh” deyir,
arxada isə deyinir. Bir azdan isə söyəcəklər. Ağzı bağlamaq olar e... amma, onda
gərək hamını ucdantutma qırasan. Bu da mümkün deyil. Mühafizləri artırmaqla,
hədə‐qorxuyla xalq idarə edilməz. Əvvəl‐axır bunun fəsadı olacaq. Xalq arxasında
durmayanda saray əyanları da şahı asanlıqla devirə bilərlər. Üstəlik, “canımız
bundan qurtuldu” deyən xalqın alqışını da qazanarlar.
– Ay ev yiyəsi, çox Allah, Allah dedin. Adildirmi o Allah?
– Bəli. Adildir.
– Yaratdığı insanı əzab‐əziyyətlə yaşadır – adını qoyur ki, “sınağa çəkirəm”.
Sonda cismani öldürür. Amma yenə də əl çəkmir. Başlayır ruhunu sınağa
çəkməyə. Ya cənnətlik edir, ya cəhənnəmlik. Səncə düzgündürmü bu?
– Bəli. Özü yaradır, özü də öldürür. Əslində özü də öldürmür. Mələyi Əzrayıl
edir bunu. Amma cəhənnəmlik, ya cənnətlik olmağı insan özü haqq edir. Qıl
körpüsündən ya keçir, ya da keçə bilmir.
– Bəlkə şahınız o yüz əlli üç məhbusa öz istədikləri cəzanı versin?
– Yox, ay qonaq. Heç kim özünü oda verməz. Hamısı deyəcək ki, təqsirimiz
yoxdur, imam övladıyıq. Ölümün xofu böyükdür. Özü də ki, bu yalan müqəddəs
yalan sayılar. Əslində şahın xofu böyük olmalıdır. Ki, bir kimsə cinayət etməsin,
zalım kasıbı incitməsin. Düzünü desəm, əslində o yüz əlli üç nəfərdə təqsir
yoxdur, bütün günah Göyverən Şahın özündədir.
– O necə olur ki?
– Eşitməmisən rəvayəti?
– Yox.
– Guya ki, Misir padşahı Firon belə deyib: “Əgər Nil sahilində bir canavar
bir quzunu parçalayıb yeyirsə, bu, canavarın təqsiri deyil. Mənim təqsirimdir.
Ya quzu yiyəsiz qalıb, ya da canavar həddini aşıb”. Həqqi Şahın bütün şahlıq
dövründə heç bu qədər adam edama məhkum olunmamışdı. Bəlkə də bundan
artıq edam olmuşdu. Amma biz görməmişdik. Təqsirkarı daş‐qalaq etdirməsi
barədə söhbətlər eşitmişəm, amma görməmişəm. Həqqi Şahın xofu böyük idi.
Amma Göyverən altı aydır şahdır, artıq yüz əlli üç nəfərin ölümünə hökm
verib. Özü də meydanda boyunlarını vurdurmaq istəyir. Bu Göyverən Şah lap
qana susayıbmış ki... Qaniçənin biri qaniçən.
– Lərzan, yaxşı qiymət verdin şahınıza. Bilikli adama oxşayırsan.
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– Yaxşı təhsil almışam, qonaq. Amma indi görürəm ki, gərək heç oxuma‐
yaydım. İnsan anlamayanda rahat yaşayır. İndi sən özün de. Bunları bilməklə
nəsə bir şey qazanmışammı? Yox. Qazandığım quruş elə kargüzarlıqdandır.
Vəssalam. Adımı da boşboğaz çağırır camaat. Bu bildiklərim, anladıqlarım
mənə artıq yükdür – Cəlil babam demişkən – anlamaq dərdi, anlamaq yükü.
Qonaq, yol gəlmisən. Yəqin yorulmusan. Uzan, yat. Mən də tezdən durmalıyam.
Gecən xeyrə qalsın.
– Xeyrə qarşı.
***
Səhər. Saray. Şah pəjmürdə halda taxtında əyləşib. Dərin fikrə gedib: tanıma‐
dığım qapını döyüb “kimdir?” sualına – Şaham! – deyə cavab verəcəyim təqdirdə
özüm haqda xoşagəlməz sözlər eşidəcəyimi düzü gözləmirdim. Mən özümü
xalqın tərəfində bilirdim. Bu da xalqımın başbiləninin fikri. İndi Allah bilir mənə
dediklərini neçə yerdə danışıb. Yaxud da düşündüklərinin çoxunu ürəyində sax‐
ladı. Bəs indi nə edim? Məscidlərin tikintisini dayandırımmı? Yox. Olmaz. Şah
verdiyi fərmanı ləğv etməz. Ləğv etsə saray əyanlarının yanında hörmətdən
düşər. Hə, yaman çətin vəziyyətə düşmüşəm. Din xadimlərinin necə, ipini boş
buraxım? Yox, belə etsəm yenə gedib xalq içində hörmətdən salacaqlar məni,
ağızlarına gələni danışacaqlar. Bir yandan da kargüzar Lərzan deyir ki, onsuz da
hörmətdən düşmüşəm. Yaxşı, bütün bunlar qalsın bir tərəfə. Bir azdan meydana
getməliyəm. O yüz əlli üç nəfəri necə edim? Fironun diliylə desək – quzularımı
parçalayıb yeyən canavarlarımı. Əfv edimmi? Bəlkə zindana salıb orda çürüdüm?
Yox. Onda o biri cinayətkarların da ayağı yer alacaq. Ölümə yalnız ölümlə cavab
verərlər. Bəlkə elə qala çərçivəsində edam elətdirim? Heç camaat görməsin.
Yaxşısı budur ki, bu dəfə elə dediyim qaydayla edim. Çünki əmr vermişəm, carçılar
da yayıb. Hamı meydana yığışıb. Xalq məni qətiyyətsizlikdə qınayar.
– Aslan.
– Bəli, şahım, – deyə Aslan içəri girib təzim edir.
– Meydana gedirik.
– Hazırıq, şahım.
***
Meydan adamla doludur. Kürsünün üstündə böyük kötük qoyulub – edam
kötüyü. Cəllad təbərzinini sinəsinə sıxaraq hazır vəziyyətdə dayanıb. Yüz əlli üç
cani əlləri‐qolları zəncirli dayanıb öz ölümlərini gözləyirlər. Rəngləri ağappaqdır.
Kimisi sakit dayanıb, kimisi ağlayır. Kimisi şalvarını isladıb. İzdihamdan da ağlaşma
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səsləri eşidilir. Bəzilərinin bunlara yazığı gəlir, baxışlarında mərhəmət var. Çoxu
isə “əcəb oldu. Qoy bilsinlər ki, insan qanı axıtmaq nə deməkdir” söyləyir.
Göyverən Şah at belində meydana girir. Aləmə sükut çökür. Şah atdan
düşüb kürsüyə qalxır. Ölümə məhkumların sırasının qarşısından keçə‐keçə
onların üzünə baxır. Hamısı gözlərini qırpmadan şaha baxırlar:
– Şahım, bağışla, – deyə hər biri gözünü şahın gözünə zilləyir.
– Necə, ay binəva? Axı mən şaham, Allah deyiləm. Bağışlamaq yalnız Allaha
məxsusdur.
– Şahım, yalvarıram, bağışla... – növbəti ölümə məhkum yalvarır.
Şah onlara baxdıqca düşünür: aman Allah, necə də binəvadırlar. Gözlərindən
də imdad yağır. Nə vaxtsa bunların da qabağında özləri kimi bu cür baxışlı,
amma günahsız, bəlkə də günahkar insan və insanlar durub. Amma onlar rəhm
etməyiblər. Bəs onda mən niyə rəhm etməliyəm, hə? Yox. Mən axı “onlar” deyiləm.
Ömrümdə heç toyuq başı da kəsməmişəm. Nə olsun ki? Toyuq başqa, insanları
qətlə yetirən insansa başqa. Yox. Axı mən heç qarışqa da yaratmamışam.
Qatillərlə üz‐üzə dayanıb bir daha fikirləşən şah üzünü camaata tutub:
– Ay camaat, Allahın yaratdığını Allahdan başqa heç kim öldürə bilməz.
Bu qatillər bilsinlər ki, bir qarışqa yaratmağa qadir olmadıqları halda neçə‐
neçə insanın ölümünə bais olublar. Hakimlərin mənə dediyinə görə hamısının
günahı sübuta yetirilib. Hamısı ölüm hökmünə məhkum ediliblər. Sadəcə,
mənim təsdiqim qalıb. Mən isə bu boyda günahın altına girə bilmərəm. Bu
gün, sizin qarşınızda hakimlərin verdiyi hökmləri ləğv edirəm.
Meydandan uğultu qopdu. Məhkumlardan bəziləri yerə sərələndi.
Mühafizlər dalğalanan izdihamın kürsüyə doğru irəliləməsinin qarşısını qal‐
xanlarıyla almağa çalışırdılar.
– Hara ləğv edirsən? O mənim ailəmi qılıncdan keçirib...
– Hara ləğv edirsən? O mənim qardaşımı öldürüb...
– Niyə rəhm edirsən? Şahım, rəhmin indiyə qalıb..? Rəhm edirsənsə biz
zavallılara rəhm et... Yoxsa bu qatillərə...
Dalğalanan izdiham kürsüyə doğru irəliləyirdi. Mühafizlər canlı sədd qurub
çətinliklə də olsa camaatın qarşısını alırdılar. Amma bir‐ikisi mühafizlərin
səddini yarıb kürsüyə qalxdı. Ölümə məhkumlardan birini qamarlayaraq, yerə
sərib, təpikləməyə başladılar. Əli‐qolu zəncirlinin baş‐gözü qana bulandı. “İm‐
dad, imdad” – deyə qışqırmağa başladı. Mühafizlər onu qisas hissiylə yananların
əlindən güclə də olsa aldılar. Göyverən Şah isə bu mənzərəni seyr edirdi. Dəhşət
içində seyr edirdi. Şah əlini yuxarı qaldırdı. İzdiham sakitləşdi. Göyverən yenidən
ölümə məhkumların sırasından keçib, hər birinin qarşısında dayanmağa başladı.
Bir az əvvəl şahın gözünün içinə imdad diləyiylə baxan məhbuslar hamısı baş‐
larını aşağı salmışdılar. Şah sağ əlini bir‐bir onların başına qoyaraq – Mən əfv
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etdim, Allah bağışlasın! – deyə‐deyə sıranın axırına addımlayırdı. Cəllad isə
şahın ardınca onların və huşunu itirib yerə uzananların əl‐ayağındakı dəmir
buxovları açıb zənbilə doldururdu. İzdiham isə bu mənzərədən heç nə anlama‐
yaraq sakitcə seyr edirdi. Şah sonuncu qatilə çatanda izdiham kükrəməyə başladı.
Bu zaman əfv olunanlar şahı dövrəyə alıb, ayaqlarına sarıldılar:
– Şahım, yalvarırıq əfv etmə bizi. Boynumuzu vurdur, şaqqalatdır, yandır...
nə edirsən et – amma sən et. Günahkarıq. Sən öldür bizi. Amma bu vəhşilərin
əlinə vermə...
Şah kürsünün ortasında dayanıb yerindən tərpənə bilmirdi. Əfv olunanlar
ayaqlarına sarılıb, ətəyindən yapışıb ətrafında böyük bir çevrə yaratmışdılar.
Şahı yerindən tərpənməyə qoymurdular. Mühafizlər də yaxın gedə bilmirdi.
Kütlə isə bu səhnəyə baxaraq sanki yerindəcə donmuşdu. Daha doğrusu, onlara
çatmırdı seyr etdikləri – vəhşi, yırtıcı canilər onları “vəhşi” adlandırırdılar.
Amma hövsələlərini basıb sonu gözləyirdilər.
Şah cəllada “get” işarəsi verdi. Əfv olunanlar şahın ayaqlarını buraxıb
ayağa qalxdılar. Kənara çəkilib ona yol verdilər. Şah üzünü camaata tutub uca‐
dan, – Mən əfv etdim. Məmləkəti tərk edib getsinlər. Allah özü günahlarını ba‐
ğışlasın! – deyib atına mindi. Mühafizlərin müşayiətiylə meydandan uzaqlaşdı.
***
Saray. Əyanlar şahın qabağında düzləniblər. Heç kim dinmir. Otağa ölü sü‐
kut çöküb. Şah:
– Aslan, şəhərdə vəziyyət necədir?
– Bilmirəm sözlə necə ifadə edim.
– Necə yəni?
– Vallah, şahım, ilk dəfəydi ki, belə bir hadisə baş verirdi. İndinin özündə
də hamı təlaş içindədir.
– Açıq danış. Səbrimi tarıma çəkmə.
– Siz meydanı tərk edəndən sonra əhali əfv etdiyiniz yüz qırx bir nəfəri yalın
əllə qətlə yetirib. Ölənlərin meyitlərinin dalıyca isə heç kim gəlməyib. Qalıb...
– Yüz qırx bir?
– Bəli, şahım. Siz “hökmləri ləğv edirəm” deyəndən sonra on ikisinin
sevincdən ürəyi partlayıb ölmüşdü.
– Bu nə özbaşınalıqdır? Bu nə özcəzadır? Salın onları zindana. Elə qalada
da boyunlarını vurdurun. Mən əfv etdiyim adamları nə ixtiyarla qətlə yetiriblər?
– Şahım, heç birini həbs edə bilmədik. Çox idilər. Kürsü də ağırlıqlarına
tab gətirməyib çökdü. İyirmi üç nəfər də dinc sakin tapdaq altında qalıb öldü,
neçəsi yaralandı. Çox iyrənc bir mənzərəydi.
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– Deməli, qisas. Mən həyat bəxş etdim, Allah isə öldürdü. Əvəz‐əvəz etdi.
Deməli, əcəlləri oracan imiş. Baş vəzir, sən nə deyirsən, düzgün qərar ver‐
dimmi?
– Həmişə son söz sizindir, şahım. Fikrinizi də meydanda elan elədiniz. Biz
də bu qərarınızı alqışlayırıq, – deyə baş vəzir dilləndi.
– Bilirəm son söz mənimdir. Onda sizi neyləyirəm? Bəlkə qovum elə ha‐
mınızı saraydan? Heç nəyə yaramırsınız. Tutuquşu kimi eyni sözləri
təkrarlayırsınız.
– Şahım, cəsarətimə görə bağışlayın. Vəhşi təbiətdə hər şey öz‐özünü
tənzimləyir. Siz onları əfv etməklə vəhşi təbiət qanununun bizim cəmiyyətə
qədəm qoymağına şərait yaratdınız. Bundan sonra çətin ki, kimsə qanunlara
inansın, qaziyə, hakimə, saraya, şahına pənah gətirsin. Elə yerindəcə cəzasını
verəcəklər cinayət törədənlərin.
– Bəs ikinci tərəfini necə, fikirləşirsənmi, Göyverən Qurban?
– Yəni ki, cinayət yoluna gedənlər bundan qorxacaq?
– Hə.
– İnanmıram. Amma onu da dəqiq bilirəm ki, zindan cəzasına layiq olanları
– oğru, cibgir, dələduzları elə özləri cəzalandıracaqlar. Kimin kimdən xoşu
gəlmirsə şərləyəcək, sonra da salacaq təpiyinin altına. Bu başıpozuqluğun
qarşısını almaq çox çətin olacaq. Sonda isə dövlətə, onun şahına hörmət itəcək.
Qoluzorlular hər yerdə meydan sulayacaq. Sonda isə saraya gəlib, bizə meydan
oxuyacaqlar.
– Şahım, gərək onları zindana salıb öz əcəlləri çatanacan çürüdəydiniz, –
deyə vəkil Fərman baş vəzirin sözlərindən sonra ürəkləndi.
– Nə? Başın xarabdır? Zindanları dolduraq və bu cavanları da əcəlləri
çatana qədər yedizdirək, içizdirək, geyindirək? Mühafiz qoşaq? Hə? – deyə
şah qeyzləndi.
– Şahım, onda mən də baş vəzir kimi sizin bu aç‐burax qərarınızı alqışla‐
yıram. Savab yiyəsi oldunuz.
– Kəsin səsinizi! – deyə şah vəkil Fərmanın sözündən hiddətləndi, – Alla‐
hım, mənim məsləhət verənlərimə bax. Durun rədd olun burdan! Bunların
məsləhət verməyinə bax. Artıq qocalmısınız. Sizin hamınızı cəzalandırmaq
mənə borc olsun.
Əyanlar təzim edərək otaqdan çıxdılar. Baş mühafiz Aslan qapını bağladı.
Göyverən Şahın hirsi soyuyandan sonra:
– Aslan, ölənləri bir arabaya yığdır. Aparıb ümumi qəbirdə dəfn elətdir.
– Başüstə, şahım, – deyə baş mühafiz təzim etdi.
– Di get!
– Şahım.
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– Nədir, Aslan?
– Sarayın qapısında on‐on beş adam dayanıb. Sizi görmək istəyir.
– Niyə?
– Bilmirəm. Deyirlər ki, sözümüzü ancaq və ancaq şahımıza deyəcəyik.
– Gəlsinlər.
Ziyarətçilər otağa daxil olub, şaha təzim edirlər. İçərilərindən ən yaşlısı
irəli çıxır.
– Şahım, bura gələn rəiyyətinizin – içi mən qarışıq – dünən oğul və qız öv‐
ladları dünyaya gəlib. Adlarını qoymaq istəyirik. Adətlərimizə görə sağ adamın
adını qoyanda gərək özündən icazə alasan. Oğlan uşaqlarını Göyverən, qız
uşaqlarını isə Göyveranə adlandırmaq istəyirik. Əgər şahımız icazə verərsə.
– Bəh‐bəh – Göyverən. Bəh‐bəh – Göyveranə. Qız adı səslənir daha şairanə.
İcazə verirəm. Xeyir‐dua verirəm. Adlarıyla böyüsünlər, – deyə qanıqara olan
Göyverən Şahın qırışığı açıldı, – Aslan, baş xəzinədar Göyverən Hətəmi çağır.
– Başüstə, şahım.
Göyverən Hətəm həmən gəlir.
– Göyverən Hətəm, əmrimi hamıya çatdır. Kim məmləkətdə yeni doğulmuş
oğlan uşaqlarına Göyverən, qız uşaqlarına Göyveranə adını qoyacaqsa,
xəzinədən adına ildə on qızıl ayrılacaq. Bu toplanmış pulları o uşaqlar yalnız
on səkkiz yaşı tamam olan gün ala biləcəklər. Get icra elə.
– Başüstə, şahım, – deyib Hətəm otaqdan çıxır.
– Həqq dövlətinin, Göyverənlər sülaləsinin yeni övladlarına xeyir‐dua
verirəm. Xeyirli övlad olsunlar.
“Şahım, Allah ömrünü uzun eləsin”, “Başımızın üstündən əskik olmayasan”
deyə‐deyə yenicə ata olmuş valideynlər otağı tərk edirlər.
Adamlar gedəndən sonra baş xəzinədar Hətəm izn alıb otağa girir.
– Şahım, bu minvalla getsə, xəzinədə pul qalmayacaq. Mühafizlərin sayını
artırdıq. Şəhid ailələrinə aylıq müavinətlər təyin etdik. Məscidlərin tikintisinə
xeyli qızıl gedəcək. İndi də bu adqoyanlar çıxdı meydana.
– Bəlkə etirazın var mənim adımın uşaqlara qoyulmasına?!
– Xeyr, şahım. Sadəcə, bunlar Göyverən Dürəngin oğluyla bağlı xəbəri, yəni
ki, ilə on qızıl və təhsil haqqı məsələsini eşidib, belə qərar veriblər. İndi rəsmi
fərmanı bütün məmləkət eşitsə...
– Nə? – deyə şah qəzəblə taxtından durdu, – İndi sən deyirsən ki, xalqım
bunu mənə olan məhəbbətindən yox, hansısa on qızıla görə edir?
– Cəsarətimə görə bağışlayın, şahım. Bu gün on‐on beş nəfərdisə, sabah
əlli olacaq, o biri gün yüz. Bunun qarşısını almaq olmayacaq. On səkkiz yaşına
çatan, kasıb ailədən olan uşaq üçün yüz səksən qızıl bilirsinizmi nə deməkdir?
– deyə Hətəm başını aşağı saldı, – Üstəlik, müharibələr də baş verəcək. Şəhid
ailələrinin sayı artacaq.
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Göyverən Şah fikrə getdi.
– İndi, ay baş xəzinədar, deyirsən ki, on səkkiz ildən sonra pulumuz olma‐
yacaq ödəməyə? Və bu uşaqların hamısı da on səkkiz yaşına çatacaq? Şəhid
böyüdənə qədər xəzinədən bir quruş almayanlara da minnətdarlıq əlaməti
olaraq aylıq verməyək?
– Bunu başa düşürəm, şahım. Amma mən sizin fərmana əsasən, hər ilin
axırında bu “on qızıl”ları xəzinədən silməliyəm axı.
– Kağızda silirsən. Qızıllar ki, xəzinədə qalır.
– Xəzinədə qalır. Amma ki, əmanət kimi. Əmanətə də xəyanət etmək olmaz.
O ki qaldı şəhid ailələrinə... onlara həmişə qanpulu verilib.
Şah baş xəzinədara əliylə “get” işarəsi verir. Hətəm otaqdan çıxır. Şah fikrə
gedir: deməli, əmanətə xəyanət etmək olmaz. Olmaz əmanətə xəyanət etmək.
Baş xəzinədar mənə dərs keçir deməli. Neynək. Qoy keçsin.
– Aslan, daha heç kimi yanıma buraxma. Tək qalmaq istəyirəm.
– Başüstə, şahım, – deyə Aslan da təzim edib otaqdan çıxır.
***
Axşamdır. Qaranlıq düşüb. Şah dərviş qiyafəsində, tək‐tənha, başında
fikirlər şəhərin məhəllələrini dolaşır: aylardır ki, şaham. Bir günah
işlətmişəmmi? Yox. Bir kasıbın xətrinə dəymişəmmi? Yox. Fərman verəndə də
yalnız onları düşünmüşəm. Bəs kargüzar Lərzanın dedikləri, baş xəzinədarın
etirazı nəydi? Nahaq atamın vəsiyyətinə qulaq asdım. Gərək əvvəl olduğu kimi
də qalaydı. Baş vəzir idarə edəydi, mən də məmləkəti gəzib dolanaydım. Amma,
yox. Mən Həqqi Şah deyiləm. Məni öldürüb çoxdan yerimə keçmişdilər. Atam
da bir şey bilir ki, deyib də... Amma bu yüz əlli üç qatil məsələsində yaman
ilişdim. İlk ciddi qərar idi ki, özüm verirdim. Allah axırını yaxşı gətirsin. Kar‐
güzar demişkən, çətin şeydi şah olmaq. Bu yuxusuzluq da lap məni əldən sa‐
lacaq. İyirmi iki yaşım var. Artıq, alnımda qırışlar əmələ gəlməyə başlayıb. Bu
boyda dövlətin baş vəziri bir hərəmxananı bərpa edib qurtara bilmir. Aslan
da Barəngahı tapmır. Mən də qalmışam xalqla əyanların, din xadimlərinin ara‐
sında. Yaxşı ki, gecə səfərlərim var. Az da olsa başım qarışır. Təzə nəsə
öyrənirəm. Bəs gecələr niyə çıxıram ki, şəhərə. Atam Həqqi Şah günün‐günorta
çağı mühafizsiz gəzirdi aləmi. Yox. Kargüzar düz deyirdi: Həqqi Şahın zəhmi,
xofu bəs idi. Kim cürət edib ona pis niyyətlə yaxınlaşa bilərdi ki? Bir də ki,
məmləkətə səfər etməsəydi mənə necə rast gələcəkdi? Necə də fəxrlə deyirəm
e... daş düşəydi o günə. Doğrudan da düz deyirlər e, tale başqa şeydir. Yox, ya‐
dıma salmaq istəmirəm o günü. Şah məni saraya göyvərən etməyə gətirmişdi,
uşaq idim, bunu anlamırdım. Amma indi Göyverən Şaham. Uşaq deyiləm artıq.
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Bunu dərk etməliyəm. Onda tək idim, indi isə sülaləm var. Bu ad tək məndəy‐
di. Amma indi Göyverən, Göyveranə adlı oğlan və qızların sayı getdikcə artır.
Mənim öz nəslim yaranır. “Göyvərən” təhrifini isə daha saray əyanlarından
eşitmirəm. Çünki artıq hamısı Göyverənlər sülaləsinin üzvləridir. Yaxşı, indi
kimin qapısını döyüm? Varlının, kasıbın, yoxsa ortababın? Varlı qapını açmır.
Kasıbın dərdlərinə qulaq asdıqca ölüb‐dirilirsən. Ortabab isə elədiklərimi heçə
çıxarır. Yaxşısı budur ki, kasıb qapısı döyüm:
– Taq‐taq...
Qapının arxasından səs gəlmir. Şah yerdən götürdüyü qənbərlə bir də qapını
taqqıldadır. Qulağı öyrəşdiyi “kimdir?” sualını eşitmir. Çevrilib başqa evə üz tu‐
tanda qapı açılır. Qırx‐qırx beş yaşlı bir kişi kandarda görünür. Qəribə‐qəribə
şaha baxır. Sonra başını qapıdan bir az da bayıra çıxarıb sağa‐sola diqqətlə nəzər
yetirir. İçəridən xırıltılı səs gəlir:
– Kimdi orda?
– Heç, əmi, sısqa bir oğlandır. Səfilə oxşayır, – deyə qapını açan ortayaşlı
kişi gözünü şahdan çəkməyərək içəridən gələn səsə səs verir.
– Nə istəyir?
– Nə istəyirsən, ay uşaq?
– Qalmağa yerim yoxdur. Acmışam, – deyə Göyverən Şah cavab verdi.
– Yaxşı, burax gəlsin, – yenidən xırıltılı səs eşidildi.
Şah içəri girdi. Yarıqaranlıq, tüstü basmış otağın küncündə qırx beş‐əlli
yaşlarında üç nəfər dövrə vurub əyləşmişdi. Özü də ki, bardaş qurub oturma‐
mışdılar. Ayaqlarını dizlərindən qatlayıb çömbələrək bellərini divara daya‐
mışdılar. Ortada kuzəyə bənzər bir şey vardı. Üstündə köz qaralırdı. Kişilər
Göyverən Şaha qəribə‐qəribə baxırdılar.
– Gəl, otur, – deyə bayaqkı xırıltılı səsin yiyəsi ona yanında yer göstərdi.
Şah bardaş qurub əyləşdi, – Deməli, səfilsən, hə?
– Səfiləm, həm də qəribəm. Sizin şəhərə gəldim ki, bir iş tapam. Deyirlər
şahınız ədalətli şahdır. Kasıb‐kusubun adamıdır.
Dövrə vurub əyləşənlər şahın bu sözündən qəşş edib özlərindən getdilər. Han‐
dan‐hana sakitləşib, şahın matı‐qutu quruyan sifətini görüb yenidən qəşş etdilər,
qarınlarını qucaqlayıb döşəməyə uzandılar. Göyverən nə edəcəyini bilmirdi. Sakitcə
durub tamaşa edirdi. Bura nə evdi? Bu kişilər kimdir? Ortadakı kuzəyə bənzər,
böyründən xortum sallanan şey nədir? Niyə bardaş qurmayıb, bu cür oturublar?
Bir də... axı nə gülməli söz dedi ki, bunlar da belə qəşş edib özlərindən getdilər.
– İndi sənə nə verək, ay sısqa səfil? Hə? Bizim çörəyimiz yoxdur. Mənim
qapıma yeməyə gəlmir adamlar. Zövq almağa, dünyadan təcrid olmağa gəlirlər.
Sən isə bizim şəhərə pənah gətirmisən. Guya ki, xoşbəxtliyini burda tapacaqsan.
Ay axmaq, tapsaydıq, elə biz tapardıq da... day bura niyə toplaşırdıq ki?
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Kişilər yenidən qəşş etdilər. Gözləri yaşaranacan güldülər. Handan‐hana
ev yiyəsi:
– Bizi də yaman qorxutdun. Elə bildik fərraşlardır. Bu köpək uşağı da it
kimi iy bilir. Qapı‐pəncərəni də bağlayırıq, yenə iyləyə‐iyləyə gəlib tapırlar. Ay
Rəsul, gəl közlə bunu, ayıldıq.
– Başüstə, Qənbər kişi, – deyə qapını şaha açan kişi ocaqdan köz götürüb
kuzəyə bənzəyən qabın ağzına qoydu. İçəridə pıqqapıq səsi gələndə evin yiyəsi
xortumu götürüb ağzına apardı. Bir‐iki qullab vurub xortumu yanında oturana
ötürdü. Beləcə növbə gəlib Göyverən Şaha çatdı.
– Ay səfil, növbə sənindir. Düzdür bu, havayı deyil. Amma, qonaqsan da...
nə vaxtsa əvəzini çıxarsan, – deyə Qənbər kişi minnət qoyaraq, xortumun
ucunu ona uzatdı.
– Elə səhərdən xəbər almaq istəyirdim ki, bu nədi? – deyə şah təəccüblə
soruşdu.
Kişilər yenidən gülməyə başladılar.
– Ay bala, sən bizim mayamızı batıracaqsan. Belə getsə çətin ki, hallanaq.
Bu tütündür.
– Tütün nədi? – deyə şah yenidən gözlərini döydü.
– Gül kimi uşaqdır e... Adamın heç bunu pozmağa ürəyi gəlmir, – deyə
Qənbər kişi və qonaqları yenidən qəşş elədilər. Özünə gələndən sonra, – Ay
uşaq, bax bu şirədir. Bura da şirəxanadır. Başa düşdün?
– Yox.
– Tiryəkdir. Bizlərə də tiryəki deyərlər. Yenə qanmadın? Eşmək nədir, onu
da bilmirsən? – deyə Qənbər sol əlini şaha uzadıb, az qaldı ki, nəşə eşməkdən
dərisi getmiş ovcunu onun gözünə soxsun.
– Yox, – deyə şah çimçəşərək başını arxaya çəkdi. Matdım‐matdım kişinin
sifətinə baxdı.
– Bu ortadakı qabın da adı hoqqadır. Qəlyan da deyirlər.
– Nə qəşəng adı var. Deyirlər e... hoqqa çıxarma. O ifadə burdan gəlib?
– Hə.
– Bu qabda nə var ki, hələ hoqqa da çıxarasan.
– Dadına bax, biləcəksən.
Şah xortumu əlinə alıb ucluğunu ağzına apardı. Bir qullab vurub tüstünü
havaya buraxdı.
– Hə, nə olsun, burda nə var ki? Tüstüdü də, aldım‐buraxdım.
– Elə, yox. Tüstünü sinənə çək.
– Necə?
– Bax, qullab ki, vurmursan, o zaman nəfəsinə alanda bu sözləri de: “Hiih,
nənəm gəldi”.
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Şah Qənbər kişi dediyi kimi elədi. Boğazı qıcıqlandı. Tüstü onu boğdu.
Öskürməyə başladı. İkinci qullabı da vurdu. Gözləri dumanlanmağa başladı.
Xortumu Qənbər kişiyə ötürdü. Özünü divar tərəfə verib onlar kimi oturmaq
istəyirdi ki, Qənbər kişi:
– Ay uşaq, hələ tezdi səninçün elə oturmaq. Təzə‐təzə başlamısan, ağrıların
nə tez başladı? – deyə dilləndi.
Bir dövrədən sonra növbə yenidən Göyverən Şaha çatdı. O, “hiih, nənəm
gəldi” deyərək, yenidən tüstünü sinəsinə çəkdi. İkinci qullabı da vurdu. Xortum
əlindən döşəməyə düşdü.
***
Gecədir. Sarayın zindanı. Axşam Tiryəkilər məhəlləsindən tutulan beş
nəfər bir zindana salınıb. Əlləri‐ayaqları qandallanıb. Şah yuxudan oyanır. Di‐
varlara, ətrafındakılara baxır.
– Bura haradır? Siz kimsiniz? Mən hardayam?
Qənbər kişi və yanındakılar gülərək:
– Zindandayıq, ay səfil. Gör nə qədər çəkib ki, bizi də tanımır. Deyirdim
də, mal yaxşı maldır, – deyə Qənbər kişi və tiryəkilər gülüşürlər, – Ay səfil,
şahın zindanındayıq. Axşam muhafizlər gəlib bizi tutdular. Səni ayılda bilmədik.
Qol‐qıçından tutub leşini atdılar arabaya. Gətirdilər bura. İndi isə hakimin ya‐
nına aparacaqlar.
– Niyə? – deyə şah təlaşla soruşdu.
– Necə yəni “niyə”? Cəzalandırmağa. Çünki məmləkətdə tiryək çəkmək
qadağandır, cinayətdir.
– Qadağanıydısa, bəs niyə çəkirdiz?
– Ay uşaq, bəs kişilər niyə zina edir? Bəs insanlar bir‐birini niyə öldürür?
Bəs adamlar niyə oğurluq edir? Bəs qadınlar niyə xəyanət edir? Bəs... bəs...
uzadımmı? Bu şeylərə qanunla icazə verilirmi? Yox. Amma bunlar baş verir
və çox vaxt da cəzasız qalır. İndi biz də neçə illərin tiryəkisiyik. Heç kimi də
qırmırığ‐çatmırığ. Amma, bu gecə ilişdik. Yəqin mənim boynumu vurarlar, sizi
də atarlar zindana.
– Elə niyə?
– Çünki mən təkcə çəkəni deyiləm, həm də bunun alıb‐satanıyam, yayanı‐
yam. Ona görə. Səni də istəyirdim bunun alverinə öyrədəm. Gördüm ki, kasıb,
qərib uşaqsan.., – bunu deyib Qənbər susdu. Birdən qeyzlənərək, – Dayan, da‐
yan, fərraşlar ətimizi yesələr də, sümüyümüzü çölə atmazdılar. Bəlkə
mühafizləri sən gətirmisən qapıma, hə? Casusun biri, casus! – deyib hələ də
tiryəkin təsirindən taqətsiz olan Göyverənin boğazından yapışıb boğmağa
başlamışdı ki, bu an saray mühafizləri gəldilər.
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– Qalxın ayağa. Hakimin yanına aparırıq sizi.
Qənbər mühafizləri görüb şahın boğazını buraxdı. Ona kömək edib ayağa
qaldırdılar. Şah birtəhər başını qaldırıb, – Mühafizlər, baş mühafiz Aslana deyin
ki, Əfdal burdadır, – deyib huşunu itirdi.
***
Saray. Şahın otağı. Əlləri qandallı tiryəkilər də buradadırlar. Onlardan
müsadirə olunan hoqqa və cığaranın içində tiryək ortaya qoyulub. Şah taxtında
oturub. Gümrahdır. Aylardan sonra axır ki, bu gecə rahat yatıb.
– İndi sizinlə neyləyim? Özünüz bilirsiniz də, ölümünüzə son fərmanı
vermək yalnız şaha məxsusdur. O da mənəm.
Dörd nəfərdən səs çıxmır.
– Nə olub? Niyə dinmirsiz? Dünən bülbül kimi ötürdünüz: “şirə, şirəxana,
tiryək, tiryəki, eşmək”, mən nə bilim “hoqqa”. Məni də öz gününüzə salmaq
istəyirdiniz. Bu gün nə oldu? Niyə susmusuz? Niyə qəşş edib özünüzdən get‐
mirsiz, hə? Cəlladı göz önünüzə gətirmisiz? Gör neçə‐neçə mənim kimi cavanı
beləcə məhv etmisiz.
– Şahım, bağışlayın. Keçin günahımızdan.
– Gör tiryək beyninizi nə qədər qurudub ki, casusla xamı bir‐birindən
ayıra bilmirsiniz. Mən sizin yanınızdan çıxmışdım ki, hələ bir gedib kiməsə
xəbər də verim? Az qalmışdı öldürəsiz məni. Baş mühafiz Aslan!
– Bəli, şahım.
– Dördünü də göndər hakimin yanına. Qoy cəzalarını versin.
– Başüstə, şahım.
Tiryəkilər nifrət dolu baxışlarla şahı süzərək otaqdan çıxırlar. Şah taxtına
yayxanır. Gecə dörd qullaba rahat yatdığından kefi yaxşıdır. Öz‐özünə deyir:
bəs onda tiryəkiləri niyə zindana atdırdı ki? Bu gün yaxşıyam, amma sabah
yuxuya gedə biləcəyəmmi? Yenə də Həqqi Şahın mənə sürtünən bədheybət
bədənini ruhən hiss edib diksinməyəcəyəmmi? Yuxum qaçmayacaqmı?
Bir azdan Aslan qayıdır:
– Nə oldu, Aslan, nə tez təhvil verdin onları?
– Şahım, siz nə danışırsınız? Hakimə təhvil verim, onlar da desinlər ki, bəs
gecə Göyverən Şahla... Özüm verdim cəzalarını. Cəsədlərini də ilim‐ilim itirdim.
Hakim də sonda eyni cəzanı kəsəcəkdi. Amma ki, bütün hal‐qaziyyədən hali
olandan sonra... Bütün saraya da, camaata da xəbər yayılacaqdı. Şahım, mən
sizin təhlükəsizliyinizə cavabdeh adamam. Birdən bu tiryəkilər sizi
öldürsəydilər, nə edərdim? Zindana özüm gəlməsəydim, sizi görməsəydim
necə olacaqdı? Elə bir vəziyyətdəydiniz ki, məni tanımadınız. Ona görə də
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gizli qapının qıfılını dəyişdim. Açarı da özümdədir. Yalvarıram, mənsiz heç
yana getməyin.
Göyverən Şah cavab vermir. Hələ də dünənkinin təsiri altındadır.
– Deməli, mən dörd nəfərin ölümünə səbəb oldum, hə?
– Şahım, o dörd nəfər bilirsinizmi nə qədər adamın ölümünə, nə qədər ailənin
bədbəxtliyinə səbəb olub? Vəbadan da qorxuludurlar bunlar. Çoxdan izlərinə düş‐
müşdük. Bəzi fərraşlar da arxa dururdular bunlara. Tez‐tez yerlərini dəyişirdilər
deyə yaxalamaq olmurdu. Heyf ki, kökünü kəsmək olmur.
“Bədbəxtlik? Bu Aslan nə danışır? Yəqin heç vaxt dadmayıb bu nemətdən.
Hardan bilsin ki, mən özümü necə də xoşbəxt sayıram” şah özlüyündə düşündü.
– Bəs kökünü niyə kəsə bilmirsiniz?
– Bir şey ki, insana ani xoşbəxtlik gətirir, dərdlərini unutdurur, ağrısını
kəsir... bunun kökünü necə kəsəsən? Üstəlik, həm də digər tərəfi varlandırır.
Hələ meyxanaları, fahişəxanaları demirəm. Onların arxasında dayananları...
İndi özünüz görəcəksiniz bir azdan nə “tufan” qopacaq.
– Aslan, Barəngahı tapdın?
– Şahım, birini tapmışam. Paytaxtdan xeyli uzaqda dağılmış karvansarayın
xarabalığında tənha yaşayan səfildir. Ətrafında da doqquz iti var. Yaxına
gedəndə az qalırlar ki, adamı parçalasınlar. Amma adını soruşuruq, demir. Eh‐
timal etmişik ki, Barəngah odur. Tam dəqiqləşdirəndən sonra sizə ərz
edəcəyəm.
– Bəs qəbirüstü türbə?
– İnşa olunur, şahım. Dediyiniz kimi İl mərasiminə hazır olacaq inşallah.
***
Saray. Baş vəzir şahın hüzurunda dayanıb. Baş mühafiz Aslan da burdadır.
– Nəsə vacib sözün var, Göyverən Qurban?
– Bəli, şahım.
– Eşidirəm!
– Şahım, neçə aydır ki, taxtdasınız. Amma vacib dövlət işləri həllini gözləyir.
– Hansı dövlət işləridir ki?
– Saray əyanlarının üzərinə düşən vəzifələr var ki... onları deyirəm.
– Məsələn.
Qurban Aslana işarə edərək:
– Onun yanında deyə bilmərəm. Əmrinizlə çıxsın otaqdan.
– Onun yanında de.
– Olmaz, şahım. Dövlət sirridir. Bunu iki nəfər bilməlidir. Bir siz, bir də mən.
Göyverən Şahın əl işarəsiylə Aslan otaqdan çıxır.
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– Şahım, qonşu dövlətin başçısı Karzat Şahın baş vəziri Barzat təşrif buyurub.
Sizin izniniz olmasa qəbul edə bilmərəm.
– Niyə etmirsən ki? Sənin vəzifə borcun deyil? Qəbul et, cavabın da ver.
Qorxursan?
– Əsla, şahım. Sizin kimi şahı olan baş vəzir nədən, kimdən qorxa bilər ki?
Sadəcə, ona veriləcək cavab sizin ağzınızdan çıxmalıdır.
– Nə istəyir?
– Yenə də gəlib ki, bəs müharibə elan edin bizə. Əhalimiz çoxalıb, suyunu‐
yeməyini çatdırmırıq, əsgərlərin məvacibini verə bilmirik. Silah anbarı ağzı‐
nacan dolu. Həqqi Şah öləndən sonra vəziyyət bir az da ağırlaşıb. Yenə də
ümidlərini bizə bağlayıblar. Ona görə sizə pənah gətirib.
Şah fikrə getdi. Bilmirdi nə cavab versin. Bu barədə Həqqi Şah ona heç nə
deməmişdi. Qurbandan soruşmağı isə özünə sığışdırmırdı. Necə yəni xahiş
edirlər ki, müharibə edək. Nə qədər kitab oxumuşdu, heç birində bu barədə
bir kəlmə də yazılmamışdı.
– Qoy gözləsin. Cavab sabah veriləcək. Get!
Baş vəzir otaqdan çıxır. Şah fikrə gedir. Bu dəm Aslan içəri girir:
– Şahım, vəkil Fərman gəlib.
– Gəlsin.
Vəkil Fərman təzim edib:
– Şahım, gecə qəribə bir hadisə baş verib. Bütün şəhər təlaş içindədir.
– Nə baş verib, Göyverən Fərman?
– Deyilənə görə fərraşlar beş tiryəkini həbs edib, qalaya gətiriblər. Sonra
isə onların taleyindən xəbər yoxdur. Zindanda da yoxdurlar, – deyə Fərman
sözünü bitirib, gözünü şahın üzünə zillədi.
– Baş mühafiz Aslan, Göyverən Fərman nə deyir? Bu nə özbaşınalıqdır?
Özün araşdır bu məsələni. Fərman, başqa sözün yoxdursa, get!
– Ömrün uzun olsun, şahım, – deyib Fərman otağı tərk edir. Şah Aslana:
– Bunu deyirdin “tufan qopacaq”? Bura bax, bura bax, buna nə gəlib
tiryəkilərə vəkillik edir? Axı o, sarayın vəkilidir.
– Şahım, bunu tiryəkilər maraqlandırmır. Bunu ələ keçən tiryək, satılan
tiryəkdən gələn pulların yeri maraqlandırır. Onu geri qaytarmaq istəyir. Filan
qədər dala düşüb. Hələ bu harasıdır? Bir azdan növbə ilə qapınızda düzüləcəklər.
Məvacibləri azalanda yalandan gözlərinin qorasını sıxırdılar. Elə bilirlər ki,
xəbərim yoxdur hərəkətlərindən. Həqqi Şahın vaxtında dinə bilmirdim. Çünki
bunlara rəhbərliyi baş vəzirə tapşırmışdı. İndi isə başsız qalıblar.
– Bəs qanunla qadağandır axı tiryək satmaq, yaxud da ki, meyxana, keyfxana.
– Şahım, bir şey ki, qanunla qadağandır, deməli o qiymətə minir. İkincisi
də ki, digər dinlərdə, xalqlarda bu qadağan sayılmır. Bu cür yerlərin sahibləri
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də elə o xalqların nümayəndələridir. Yeməkxana açırlar, piştaxta altından
şərab, araq satırlar, karvansaray işlədirlər, qulluqçu adıyla fahişə saxlayırlar,
tütün adıyla tiryək satırlar. Bütün qadağaları da bu əyanlar tətbiq ediblər.
Bunlar qanuniləşsə, heç nə qazanmazlar axı. Hamı xəzinəyə vergisini ödəyib
işləyər. Üstəlik, bu himayədarlar İslam dinini əldə bayraq edib, “Günahdır!”,
“Haramdır!” deyərək aləmə car çəkirlər. Özlərini təmiz göstərirlər. Amma ha‐
mısı da həmin yerlərin sevimli qonağıdırlar. “Qonağıdırlar” bir az yumşaq
çıxır e... himayə edirlər, var‐dövlət qazanırlar. Siz taxta çıxandan sonra isə
işləri lap əla gedir. Heç kimə haq vermirlər. Bütün qazanc ciblərinə gedir. Ona
görə sakit oturublar. Cınqırları da çıxmır. Üstəlik, valiliklərdə də Həqqi
məscidləri tikdirirlər ki, şeyxin məscidlərinə yox, sizin məscidlərə gələn ver‐
giyə də nəzarət edə bilsinlər. Bunları kasıb‐kusub, ehsan‐mehsan maraqlandırmır.
Pul quyruqlarını basdala, o saat dil açacaqlar. Bircə bu gün Fərman dilə gəldi.
Şahım, icazə versəniz, hamısına nəzarəti gücləndirim. Gələn gəliri də xəzinəyə
yatırım.
– İcazə verirəm, Aslan. Lap yadımdan çıxmışdı. Düzdür dövlət sirri sayılır...
amma sənə ürək qızdırıb aça bilərəm. Qurban bayaq deyir ki, bəs Karzat Şaha
qarşı müharibəyə başlamalıyıq. Qurban deyir ki, özləri yalvarırlar. Vəzir özü gəlib.
Mən də qalmışam belə. Bilmirəm “hə” deyim, yoxsa “yox”.
– Son söz sizinki...
– Bilirəm mənimkidir. Amma anlamıram ki, onlar niyə müharibə istəyir.
Şah da öz xalqının qırılmağını, məmləkətinin talan olmasını istəyər?
– Şahım, mənim siyasətdən çox da anlayışım yoxdur. Amma tam əminəm
ki, Qurban burda nə isə qarışdırır. Bəlkə də ordunu yığıb sizi devirmək, yaxud
da qalib gəlib özünü sizə sevdirmək, mövqelərini geri qaytarmaq istəyir. Çünki
sarayda da, əhali arasında da hörmətini heçə endirmisiniz. Başqa məqsədləri
də ola bilər. Bəlkə şətrənc1 oynamağı gəlib?
– Şətrənc nədir, Aslan?
– Şətrənc bir oyundur. Qara və ağ rəngdə daşları var. Hərəsinin də öz adı.
Məsələn: şah, vəzir, fil, at və sairə. Bizim məmləkətdə qadağan olunub. Mən
də yaşlılardan eşitmişəm bu barədə. Deyilənə görə bu oyunda vəzir şahdan
da irəlidir. Şah bir addım irəli, geri, yana gedə bilirsə, vəzir istədiyi istiqamətə
hərəkət edir, kimi istəyirsə vurub yıxır. İkinci əsas daş isə fildir. Mən saraya
baş mühafiz qoyulanda babam dedi ki, ehtiyatlı ol. Şətrəncdə bu iki daş uzağa
hərəkət edə bilir. Şahın və vəzirin yanında da həmişə fil dayanır. Şahın yanın‐
dakı fil, yəni ki, mühafiz, sərdar şahı qoruyur həmişə, vəzirin yanındakı fil isə
fərraşlardır. Həqqi Şah səni özünə “fil” təyin etdi. Amma vəzirdən özünü hə‐
mişə qoru. Şahına isə həmişə sədaqətli ol. Özünü qurban da ver. Bir də ki, pi‐
1
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yadalarını – əsgərlərini qoru. Yadında saxla, piyadalardan hansısa taxtanın
başınacan irəliləyib vəzirə çevrilə bilər və qayıdıb şahı da xilas edər, sizi də.
– Yeni sözlər eşidirəm yavaş‐yavaş. Görəsən niyə qadağan ediblər bu
oyunu? Nəsə maraqlı gəldi mənə. Yaxşı, bəs şətrəncin müharibəyə nə dəxli?
– Bu oyunda, şahım, taxtanın hər iki tərəfində eyni sayda daş var. Üz‐üzə
dayanıblar. Yalnız rəngləri fərqlənir: ağ və qara. Ağlar həmişə üstünlüyə ma‐
likdir. İlk gedişi də elə onlar edir. İndi biz ağ rəngdəyik, Karzat Şah isə qara.
Çünki güclü biz sayılırıq. İlk addımın da biz tərəfdən atılmasını istəyir yəqin.
Ağ daşlarla oynamaq, hücum etmək fikrində olsaydı, yəqin ki, elçi göndərməzdi.
– Tutaq ki, şətrəncdəki kimi birinci addımı biz atdıq. Bəs sonra? Onlar nə
edəcək?
– Onlar biz hansı addımı atsaq, onu da təkrar edəcəklər. Eyni sayda qurban
verəcəyik. Yəni ki, əvəz‐əvəz. Bu da oyun bitməmiş heç‐heçəyə gətirib çıxarır,
yəni ki, sülh. Karzat Şah da öz xalqı qarşısında lovğalanacaq ki, “Gördünüz?
Göyverən Şah kimi başçısı olan bir məmləkətlə çətinliklə də olsa, sülh bağladım”.
– Anladım. Bəs şətrənc qanununa əsaslansaq, Qurban nə xəyanət edə
bilər?
– Müharibə zamanı orduya başçılığı baş vəzir edib həmişə. Sonda sülh
müqaviləsini də o bağlayıb. Qurban Karzat Şahla gizli danışığa gedib özünü
əsir aldırar, yəni ki, qurban verər, ordunu qırdırar, sizi devirər, məmləkəti kölə
vəziyyətinə salar, sonra da gəlib oturar taxtda. Özünü də şah elan edər.
– Kimə lazımdır ki, məğlub, kölə dövlətin şahı?
– Siz Qurbanı yaxşı tanımırsız. Siyasətdə ona tay yoxdur. Bütün saray,
valilər, hətta məsciddəkilər də onun adamıdırlar. Həqqi Şahı da həmişə “pi‐
yada”ların, “fil”in, “at”ın əhatəsində saxlayıb kənara çıxmağa qoymayıb. Hər
şeyi özü idarə edib. Amma sizinlə nədənsə ehtiyatlı dolanır. Yəqin atdığınız
addımları anlamır. Çünki qaydalardan kənar oynayırsınız. Məscidin əleyhinə
gedirsiniz. Baxmayaraq ki, din xadimləri həmişə xalqı köləliyə, sakitliyə çağı‐
rıblar. Hoppanıb özündən çıxanın hərəkətinə İslama zidd donu geydirib şahdan
əvvəl cəzasını veriblər. Avam camaat da onlara tabe olub, boyun əyib.
Aslan şahın dərin fikrə getdiyini görüb susdu. Birdən babasının sözləri
yadına düşdü: “Şahla mübahisə elə. Qoy bilməsin ki, savadın, elmin, ağlın yox‐
dur. Amma nəzərə al ki, şahdır. Sözlərinə acığı tutsa, boynunu vurdura bilər”.
Aslan isə çox uzağa getmişdi. Öz mənsəb əhatəsindən kənara çıxmışdı. Ona
görə də susdu. Şah da danışmırdı. Handan‐hana dilləndi:
– Sən Qurbandan danış, Aslan. Görəsən nəyə nail olmaq istəyir?
– Beynində götür‐qoy edib nəticə çıxarmaq istəyir. Yenə də ağlına heç nə
batmır. Ona görə də bayaq dedim ki, özünüz bilən məsləhətdir, şahım. İndi də
elə deyirəm.
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Göyverən Şah taxtına yayxandı. Yenə fikrə getdi. Handan‐hana:
– Çağır Qurbanı bura!
– Başüstə, şahım.
Baş vəzir otağa girib, təzim etdi. Şahın əl işarəsindən sonra Aslan onları
ikilikdə buraxdı.
– Qurban, Karzat Şahın istəyini rədd elə!
– Başüstə, şahım. Amma...
– Nə amma? Son qərar mənimki deyil? Mən müharibə istəmirəm.
– Şahım, ədalətli qərardır. Amma...
– Yaxşı, de “amma”nı!
– Yəqin edəcəklər ki, Həqqi Şahdan sonra zəifləmişik. Özləri hücum edə
bilərlər.
– Qoy etsinlər. Cavablarını elə verərik ki, yer üzündən silinərlər. Olarlar
Həqq dövlətinin valiliyi.
– Şahım, müharibə bizimçün də pis olmazdı. Əhali artıb. Narazılıqlar var.
Bugününə naşükürlər çoxalıb. İstər kasıblar, istər varlılar arasında. Ölüm‐itim
lazımdır ki, bu günlərinin qədrini bilsinlər.
– Həyatlarını dəyişmək üçün başqa yollar var. Buna da nail olacağam.
– Əmr sizinkidir, şahım. Allah sizi rəiyyətin üstündən əskik eləməsin.
– Get, Qurban, dediklərimi olduğu kimi də çatdır. Müharibə etmək üçün
özlərinə başqa məmləkət axtarsınlar. Bizdən uzaq dursunlar. Silərəm onları
yer üzündən. Get, belə də çatdır. Aslan!
Qurban gedir. Aslan otağa girir.
– “Yox” cavabı verdim, Aslan. Yəqin ki, düz elədim.
– Məsləhət sizinkidir, şahım.
– Əgər ki, kimsə hücum eləsə, bu başqa məsələ. Müharibə də edərik, qı‐
rıb‐çatarıq da... Yoxsa ki, boş yerə müharibə etməyin nə mənası?
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım.
– Aslan, indi deyirsən day dərviş seyrinə çıxmayacağıq?
– Niyə ki, şahım, əmr edərsiniz. Amma məni də özünüzlə gəzməyə aparın,
– deyib Aslan sifətinə incimiş uşaq görkəmi verdi. Göyverən gülməyini saxlaya
bilmədi.
***
Səhərdir. Göyverən Şah səs‐küyə ayılır.
– Aslan!
Aslan yataq otağına girib şaha təzim edir.
– Nə səs‐küydür orda!
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– Şahım, yüzlərlə cavan sarayı mühasirəyə alıb.
– Nə istəyirlər?
– Sakit dayanıblar. Əlləri də yalındır. Deyirlər ki, sizdən xeyir‐dua almağa
gəliblər.
– Nə münasibətlə?
– Demirlər, şahım.
Göyverən Şah əbasını geyinib eyvana çıxır.
– Ey mənim rəiyyətim, nə istəyirsiniz? Nə sözünüz var?
Cavanların içindən biri çıxıb, şaha təzim edərək:
– Şahım, müharibəyə yollanırıq. Gəlmişik xeyir‐duanızı almağa.
Şah təəccüblə üzünü Aslana çevirir. Bilmir cavanlara nə cavab versin. Nə
müharibə, nə xeyir‐dua? Şah cavab vermədən yenidən otağına girir.
– Hanı, Qurban?
– Hamısı burdadır, sizi gözləyirlər.
– Çağır onları bura. Tez elə.
Baş vəzir və əyanlar gəlirlər. Təzim edib:
– Qibləgahım... – deyə baş vəzir sözünə başlamaq istəyəndə.
– Nə “qibləgahım”? Bu nə hoqqadır çıxarırsan? Bunlar hansı müharibədən
danışırlar? Axı sənə demişdim ki, müharibə olmayacaq!
– Şahım, dediklərinizi olduğu kimi çatdırdım Karzat Şahın elçisinə. Yəqin
qayıdıb, sözlərinizi o da olduğu kimi çatdırıb. Müharibəni başlamaq qərarını
özləri veriblər. Xəbər də gəlib çatıb paytaxta. Vəssalam. Mənim ehtimallarım
bu qədər. Dəqiq xəbərim yoxdur.
– Baş sərdar Abbas!
– Şahım, müharibə elan etməyiblər. Amma bütün gecəni qonşu dövlət or‐
dusunu sərhədə yığıb. Biz də hazırıq. Lazım bilsəniz əhalini də səfərbər edərdik
hər ehtimala...
– Təcili səfərbər edin hamını. Ehtiyatı əldən verməməliyik. Mən də gənclərin
qarşısına çıxıb xeyir‐dua verəcəyəm. Üzərinizə nə vəzifə düşürsə icra edin.
Vəkil Fərman astaca baş vəzir Qurbanın qulağına pıçıldayır:
– Quyruğu qapı arasında qalanda vəzifəmiz yada düşdü. Neçə aylardır başı‐
mıza oyun açanda heç yada düşmürdük.
– Yavaş‐yavaş sınır deyəsən.
– Qurban, bu şah “hoqqa” sözü işlətdi. Görəsən hardan bilir bu sözü?
Bu zaman şahın çaparı hövüllü içəri girir.
– Şahım, Karzat Şah sərhədlərimizi keçdi. Bir valiliyi alıb. Kəndlərimizə
od vurub yandırır.
Göyverən Şah daha heç nə demədi. Sarayın qapısına çıxıb, cavanların qar‐
şısında dayandı.
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– Məmləkətiniz təhlükədədir. Sizə ehtiyacı var. Gedin və qalib kimi qayıdın.
Şahın bu xeyir‐duasından sonra “Şahu‐əkbər, Şahu‐əkbər” sədaları ətrafı
bürüdü.
Göyverən yenidən otağına qayıtdı.
– Baş sərdar Abbas, cavanları təhvil al. Ehtiyat silahları camaata payla. Baş
xəzinədar, xəzinədən nə qədər pul lazımdırsa orduya burax. Ümumi rəhbərliyi
isə baş mühafiz Aslana tapşırıram. Sarayın, paytaxtın təhlükəsizliyi isə müvəq‐
qəti olaraq ikinci vəzirim Birrəngə həvalə olunur. Müharibə müddətində onun
əmrinə tabe olmayanların isə yerində – divansız, hakimsiz, qazisiz boynu vuru‐
lacaq. Əmrimi hamıya çatdırın. Aslan, Karzat Şahı və baş vəzirini əsir götür!
Əgər ölüm xəbərini eşitsəm...
Bunu eşidən kimi bayaqdan məmnun görünən baş vəzir Qurbanın və
əyanların sifəti dəyişdi, rəngləri qaçdı.
***
Müharibə davam edir. Göyverən Şah sarayındadır. Ürəyi darıxır. Eyvana
çıxır. Fikrə dalır: Aslan gedəli saraydan kənara çıxmamışam. Birrəng imkan
verməyib. Bunu belə əsaslandırıb ki, müharibə gedən ölkədə şahın paytaxta
çıxması çox təhlükəlidir. Nə olsun ki, müharibə gedir? Vallah, baxanda heç hiss
olunmur ki, məmləkətdə müharibə gedir. Düzdür, ölüm‐itim var. Amma hamı
öz kefindədir. Bircə məndən başqa. Belə çıxır ki, şəhidlərə yas tutan bircə
mənəm. Gizli qapının açarını Aslan gedəndə mənə verdi. Hər ehtimala qarşı.
Amma o da rica etdi ki, təkbaşına şəhərə çıxmayım. Yox. Darıxıram. Gedəcəyəm.
Birrəng öz otağındadır. Yəqin ki, yatıb. Bir az gəzişib gələrəm. Özü də ki... kefə
getmirəm. Gəzib havamı dəyişəcəm. Yeni bir təbəəmlə yaxından tanış olacağam.
Söhbətləşəcəyəm. Eynim bir az açılacaq və sonra da qayıdacağam saraya.
Göyverən Şah tacir libasında paytaxtın mərkəzi hissələrini dolaşır. Tez‐
tez qulağına qadın və uşaq səsləri gəlir: “Dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən
yemişəm”, “Dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən yemişəm”. Qapılardan birini
döyür. Açan olmur. Bir də döyür. Yenə açan olmur. Handan‐hana səsə üzüaçıq
bir qadın çıxır. Şahın əyin‐başına baxıb narazı sifət alır:
– Tacirsən? Nə olub? Nə döyürsən qapını? Birinci dəfədir ki, gəlirsən bura?
Yoxsa sənə xüsusi qulluqçu tutmalıyıq ki, qapını açsın, qucağına götürüb çıxartsın
yuxarı başa? Bilmirsən ki, qapımız da, özümüz də həmişə hamının üzünə açıqdır?
Yenə əcnəbi olsaydın dərd yarıydı. Yerlilərdənsən? Ay Allah, bizdə bəxt hardaydı ki,
qapımızı əcnəbi döyə. Hamısı yan alıb bahalı karvansaraylara. Yetim‐yesirləri isə
göndərirlər bura. Belə sağ yeməsinlər onlardan gələn çörəyi. Hə, nə istəyirsən, ay
sısqa? Birinci pulunu göstər görüm? Yoxsa girib içəridə alverə başlayacaqsan. Elə
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zənn edəcəksən ki, bura qəssab dükanı‐zaddır. Bax, ətin tikəsi də var, sümüyü də...
Şah karıxıb qalmışdı. Bilmirdi ki, nə cavab versin. Pul kisəsini çıxarıb ağzını
açdı. Qadın par‐par parıldayan qızılları görüb nitqi tutuldu. Bu zaman içəridən
səs gəldi.
– Ay qız, Nazgülü, bəsdir camaatı kandarda saxladın. Belə edirsiz ki, heç
kim qapımızı döymür də... Cəhənnəm ol keç bu yana.
Nazgülü qapıdan çəkildi. Şah içəri girdi. Baş tərəfdə üzünə ənlik və kirşan
vuran, buxaqları sallanmış, sinəsi qolları, barmaqları qızıllı‐mızıllı qadın
əyləşmişdi.
– Gəl, ay kişi, xoş gəlmisən. Həmişə sən gələsən. Fikir vermə bu ləçərə.
Səhərdən heç kimi olmayıb, ona görə itə dönüb.
– Ay bacı, bura haradır?
Yaşlı qadınla Nazgülü eşitdikləri bu sözdən yerlərindəcə dondular. Sonra
onlardan elə bir gülmək çıxdı ki, səsə ikinci qatdakı qızlar da tökülüşüb gəldilər.
Hamısı da yarlı‐yaraşıqlı, üzləri, başları açıq. Handan‐hana gülməklərini kəsib
yaşlı qadın, – Qardaş, bura hamamxanadır, – deyib yenidən özündən getdi.
Qızlar da ona qoşuldu, bir azdan özünə gəlib, – Nə isə... de görüm kimsən,
nəçisən, adın nədir? Qərib adama oxşayırsan.
– Düz tapdın. Qəribəm. Özüm də şaham.
– Kim? Şah? – deyə Nazgülü soruşdu.
– Yox e... adım Şahdır, – deyə Göyverən özü də bilmədən ağzından çıxan
sözünü düzəltdi, – Özüm isə tacirəm. Gecələməyə yer axtarırdım. Elə bildim
ki, karvansaraydır.
– Lap düz elədin. Sənin adın Şahdır, mənim adımsa Şahgülü. Bu da mənim
qızlarımdır – Bəygülü, Xangülü, Dürgülü, Nazgülü.
– Nə qəşəng adları var... Anam‐bacım, burda nə işlə məşğulsuz? – deyə
şah soruşdu.
– Bax, ey Şah, səni çimdirəcəyik, ovuşduracağıq, sığallayacağıq,
yedizdirəcəyik, içizdirəcəyik. Sonra da evləndirib yola salacağıq öz elinə. Lap
əsl şahlar kimi hiss edəcəksən özünü. Elə biləcəksən hərəmxanadasan. Ay
Şah, birinci de görüm nə qədər pulun var?
Göyverən qızardı. İndi başa düşdü ki, hara düşüb. Özünü sındırmadı:
– Nə qədər istəyirsiniz ki?
– Yəhudisən?
– Yox.
– Yəhudilər kimi sual verdin e... baxır hansımızı istəyirsən.
– Hamınızı.
– Nə? Hamımızı? Belə çəlimsiz görünürsən. Demə sən əjdahaymışsan ki,
ay kişi? Tutaq ki, iki qızıl. Varındır?
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“Ay kişi” ifadəsi şahın canına yağ kimi yayılmışdı. Ona görə də pul kisəsini
nümayişkaranə açdı. İçindən beş qızıl götürüb qızların başına səpdi.
– Hərənizə bir qızıl. Razısız?
– Qızlar, qapını bağlayın, – deyib Şahgülü yerə düşən qızılları yığmağa
başladı, – Şah qardaş burdan narazı getməməlidir. Yoxsa canınızı alaram.
Bildiz? Ay Şah, nə oldu sənə? Qızlar, buna nə oldu? Əsməcə düşdü canına. Tez
olun, keçək hamama.
***
Gecə yarıdan keçib. Şah halsız halda başını Şahgülünün sinəsinə qoyub.
Şahgülü də onu əlləri, ayaqlarıyla qucaqlayıb, sanki məngənəyə salıb. Hərdən
çiyələyi qaymağa batırıb şahın ağzına aparır. Qızlardan ikisi qollarını, ikisi isə
ayaqlarını sığallayır, qızılgül yağıyla ovuşdururlar. Şah Şahgülünün qucağına
sığınıb.
– Ay Şah, ölürəm də səxavətli kişilərçün. Əslində mən işləmirəm – bu qızların
böyüyüyəm. Gördüm ki, yaxşı oğlansan, ona görə razı oldum. O gün biri on qızıl
verdi ki, öpüm səni... Dədəmin goru haqqı razılaşmadım. Çırpdım qızıllarını
təpəsinə. Amma səni görən kimi vuruldum. Bir də ki, sən Şaha mən Şahgülü
şəxsən qulluq etməlidir. Yoxsa ki, Bəygülüyə, Xangülüyə, Dürgülüyə, Nazgülüyə
Şah etibar etmək olar?
– Ay Şahgülü, bu nə addır qoyublar sənə? Yaxud da ki, sən qoymusan qız‐
larına? İlk dəfə eşidirəm.
– Ay Şah, hər yerin böyüyü olduğu kimi, mən də bu yerlərin şahıyam.
– Başa düşdüm. Adınıza layiq qulluq elədiz. Halaldır beş qızıl sizə. Daha
bəsdir. Mən gedim.
– Yaxşı yol, ay Şah. Amma tez‐tez gəl. Darıxacağıq səninçün.
***
Günlər ötdü. Həqq dövləti müharibəni uddu. Karzat Şah və baş vəziri Barzat
əsir kimi paytaxta gətirildi. Şahın sarayı. Göyverən Şah taxtında oturub. Aslan və
Abbas hüzurundadır.
– Qibleyi‐aləm, Karzat Şah zindandadır. Üç dövrə mühafiz qoymuşam orda.
Heç kim yaxın gedə bilməsin deyə. Gecə də, gündüz də tam nəzarətdədir.
– Düz eləmisən, Aslan. Yaxşı qoru onu. Onda sirlər var. Bəs baş vəziri?
– Onu da eyni qaydada.
– Baş sərdar Abbas, ləşkərdə vəziyyət necədir?
– Orduda elə də itkilərimiz olmadı, şahım. Amma səfərbər etdiyimiz gənc
uşaqlar lazım oldu‐olmadı özlərini düşmənin üstünə atırdılar. Nə qədər izah
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edirdimsə ki, ay bala, siz bura ölməyə yox, öldürməyə gəlibsiniz. Yaxşı, ölmək
istəyirsinizsə, heç olmasa üç‐dörd düşmən öldürün, sonra şəhid olun da... Qulaq
asmırdılar. Mən əmr verməmiş hücum çəkirdilər düşmənin qoşununa. Gecələr
də dincəlmirdilər. Düşməni gecə‐gündüz vahimədə saxlayırdılar. Mən bu vaxta
qədər belə şey görməmişdim. Bilmirəm adını nə qoyum...
– Bunun adı qəhrəmanlıqdır, igidlikdir, Abbas. Şahları uğrunda ölümə
getməkdir, Abbas. Aslan, onların adlarını qala divarlarına həkk elətdir. Qoy hamı
görsün, bilsin. Ailələrinə də aylıq kəsilsin. Mənim adımdan ehsan verilsin.
– Başüstə, şahım.
– Karzat şahlığını – öz adımı qoymaqla valilik elan edirəm. Saray əyanı
Dürəngi Göyverən valisi təyin edirəm. Bu məmləkətdə dünyaya gələn ilk
Göyverənin atasını.
– Əmriniz həmən icra olunacaq, şahım.
– Aslan, itkiləri dediz. Bəs qənimət nə qədər olub?
– Şahım, Karzatın qoşunu biz özümüzü çatdırana qədər üç valiliyimizi yerlə‐
yeksan etmişdilər. Kişiləri öldürüb, qadınları əsir götürmüşdülər. Xəzinəni ta‐
lamışdılar. Onları məmləkətdən çıxartdıq, üstəlik özlərini də təslim elədik. Amma
bir qızıl da tapa bilmədik. Varlıları, əyanları qaçmışdı, xəzinələri isə boş idi.
Hərəmxanasını isə əsir ala bildik.
– Nə? Bu nə deməkdir? Hərəmxananı əsir götürmək? Azad edin hamısını!
Mənim müharibəm Karzat Şahla idi, arvad‐uşaqla yox!
– Başüstə, şahım.
– O ki, qaldı qənimətə... gətirin Karzatı bura, – deyə Göyverən Şah əmr etdi.
Əlləri‐ayaqları zəncirlənmiş Karzatı mühafiz dəstəsi şahın otağına gətirir.
Taxtın yanına çatanda arxadan təpiklə elə vururlar ki, üzüqoylu yerə uzanır.
Başını qaldırıb rəhm dolu baxışlarla Göyverən Şaha baxır.
– Hə, Karzat Şah. Daha doğrusu, Karzat. Çünki məmləkəti, xalqı olmayan
adamı şah adlandırmaq olmaz daha. Ölümə məhkumsan. Bunu bilirsən. Sadəcə,
mənə bir şeyi başa sal. Mənim səndə nə işim vardı? Adını da bilmirdim, ölkən
hansı səmtdə yerləşir, onu da... Özü də ki, səndən də böyük, güclü bir dövlətin
şahıyam. Nə oldu ki, hücum etdin mənə?
Karzat Şah dikəlib, dizüstə dayandı. Ətrafdakılara nəzər yetirib:
– Səbəbini yalnız ikilikdə deyə bilərəm, – cavabını verdi.
Göyverən əliylə mühafizlərin çıxmasını əmr etdi. Otaqda üçü qaldı.
– Baş mühafiz də çıxsın.
– Mənim ondan gizlinim yoxdu.
– Göyverən Şah, denən çıxsın. O, əmr quludur, vurub‐yıxan adam sayılır.
Vuracağı adamı isə siyasilər ona göstərirlər. O, özbaşına qərar çıxarmaq iqti‐
darında olmadığı üçün, söhbəti də eşitməməlidir.
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– Dedim ki, Aslan söhbətimizdə iştirak edəcək. Danış. Danışmırsansa dar ağacı
hazırdır, – deyə Göyverən səsini qaldırdı.
– Dar ağacı! – deyə Karzat Şah ayağa qalxdı, – Göyverən Şah, dar ağacı!
Mən ölümə hazıram.
Göyverən Şah Karzatın bu sözlərindən sonra nəsə deməyi özünə sığışdır‐
madı, – Cəllad! – deyə qışqırdı.
Mühafizlər Karzatı apardılar. Uzaqda – meydanda təbillərin səsi eşidildi.
Yenə saray. Şah öz taxtında oturub fikrə gedib. Baş xəzinədar Hətəm və
Birrəng izn alıb içəri girirlər:
– Şahım, izninizlə. Bir xüsus var, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.
– De, Hətəm!
– Xəzinə boşdur. Şəhid ailələri qapını kəsdiriblər. Bilmirəm nə cavab verim.
– Müharibə təzə qurtarıb. Nə tez qeydə aldılar ki, onları? Bir də ki, xəzinə
niyə boş olmalıdır? Vergilər yığılmır ki?
– Bütün pul müharibəyə getdi. Qənimət isə yoxdur. Həmişə qənimət
müharibənin xərcini ödəyirdi. Vergilər isə müharibə başlayandan yığılmır.
– Bu nə deməkdir? Müharibədə vuruşmaq, ölmək əvəzinə oturub burda
kef ediblər, üstəlik vergi də ödəməyiblər? Birrəng!
– Bəli, şahım.
– Araşdır görək, vergi niyə yığılmır? Günahkarları tut qulağından gətir
bura.
– Başüstə, şahım. Nəzərinizə çatdırım ki, vəzir Bədrəng cavabdehdir bu
sahəyə.
– Sənə dedim ki, özün araşdır. Mən bədrəng‐mədrəng tanımıram.
– Başüstə, şahım.
– Xəzinədar, başqa nə sözün?
– Şahıma uzun ömür.
– Onda get!
Şah otağında təkdir. Fikrə gedib: deməli, qənimət bütün xərcləri örtürmüş. Bəs
indi niyə belə olmadı? Yox, burda nəsə var. Gərək Karzatı öldürməkdə tələsməyəydim.
Eybi yox. Baş vəzir zindanımdadır. Bu zaman Aslan otağa girib təzim edərək:
– Şahım, bəd xəbər. Karzat Şahın vəzirini zəhərləyiblər. Vəziyyəti ağırdır.
Zindana yemək aparan da yoxa çıxıb.
Göyverən Şah heç nə demədi. Bu zaman ikinci vəzir Birrəng otağa girib
həyəcanla:
– Şahım, vəzir Bədrəng gecə yatıb səhər oyanmayıb.
Göyverən Şah susub durmuşdu. Bu zaman baş vəzir Qurban içəri girdi.
– Şah sağ olsun, cənub qonşumuz Kaminat Şahın baş vəziri Qaflan təşrif
buyurub.
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– Nə istəyir?
– Şahım, ikilikdə deyə biləcəyim məsələdir.
Göyverən Şah könülsüz halda Birrəng və Aslanın otaqdan çıxmasına işarə
edir.
– Nə istəyir bu Kaminat Şah?
– Müharibə istəyirlər, şahım. İstəyirlər ki, Həqq dövləti müharibə elan
etsin onlara.
– Nə? Müharibə? Müharibə olmayacaq. Getsinlər başlarını aşağı salıb ya‐
şasınlar. Elə etməsinlər ki, Karzatın gününə salım onları. Get, belə də çatdır.
Göyverən Şah bu cavabdan sonra elə bil ki, yüngülləşdi. Düzdür, səbəbini açıq‐
lamadı. Demədi ki, xəzinə bomboşdur. Ondan olsaydı Kaminat Şahı da Karzatın
gününə salardı. Amma onu başqa şey içindən yeyirdi. “Müharibə istəyirlər” ifadəsini
hələ də başa düşmürdü. Baş vəzirdən soruşmağı da özünə sığışdırmırdı. Karzat
Şah da şərt qoyduğu üçün ölümünə fərman verdi. Baş vəziri də zəhərləyib öldürmək
istəyiblər. Bədrəng də yatıb ayılmayıb. Yox, burda nəsə başqa məsələ var.
– Başüstə, şahım, olduğu kimi də çatdıraram.
– Loğmanı çağır bura.
Loğman otağa girib təzim edir.
– Loğman, Karzat Şahın baş vəzirini zəhərləyiblər. Başının üstündən kənara
çəkilmə. Sağalt. Sağaltmasan, – deyə Göyverən işarə barmağını silkələdi, –
özündən küs. Onsuz da çoxdan yığmışam sənin əlindən. Başım ayılmır ki...
– Başüstə, şahım.
Şah eyvana çıxır. Şəhər əvvəlki ahəngiylə yaşayır. Yenə də səs‐küy, çal‐çağır.
O isə adi yuxu nədir, ona da möhtacdır. Əvvəllər heç olmasa dərviş seyrinə çıxıb,
fikrini dağıdırdı. Bu müharibə başını elə qatdı ki... heç mollalar da yadına düşmür.
Cümə namazına da getmir. Bəlkə də Allahın qəzəbinə tuş gəlib. Kargüzar Lərzan
demişkən, Allahla allahlıq etmək olmaz.
– Aslan!
Aslan otağa girərək təzim edir:
– Aslan, hazırlaş. Bu gecə dərviş seyrinə çıxacağıq.
– Başüstə, şahım.
***
Qaranlıq düşüb. Paytaxtın qədim, qənbər döşənmiş küçələriylə iki dərviş
addımlayır. Heç kim onları tanımır. Daha doğrusu heç kim ağlına da gətirmir ki,
bu dərviş paltarı geyinənlərdən biri onların şahı Göyverən, o birisi isə baş mü‐
hafiz Aslandır. Adət‐ənənəyə əsasən “salam, dərviş babalar” deyərək yanlarından
keçirlər. Uzaqdan isə uşaq səsləri eşidilir: “Dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən
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yemişəm”, “dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən yemişəm”. Şah isə bu sədaları
eşitmir. Öz dünyasındadır. Suallar onun beynini qazır.
– Aslan, bax, bir evin qapısını döyəcəyəm və deyəcəyəm ki, “Şaham!” O
saat ağlaşma qopacaq.
– Şahım, siz nə danışırsınız? Təhlükəlidir indiki məqamda. Ölkə
müharibədən çıxıb. Etməyin.
– “Şahım” yox, “Əfdal”. Nə qədər deyim sənə ki, dərviş seyrində mənə Əfdal
de.
– Başüstə, şahım, e... Əfdal. Neynim axı, ağzım öyrəşib də...
– Bu qapını döy!
Aslan qapını döyür. İçəridən səs gəlir:
– Kimdir?
– Şah! – deyə Göyverən Şah amiranə şəkildə cavab verir. Bu an içəridən
gülüş səsləri qopur. Kargüzar Lərzan gülə‐gülə qapını açır.
– Ay qonaq, xoş gəlib səfa gətirmisən. İnandırım səni ki, “şah” sözünü eşidəndə
nə qədər sevindim. Keç içəri. Deyəsən dostundur. Bax, indi əsl “şaha” oxşayırsan.
Yoxsa ki, keçən dəfə bahalı paltar geyinmişdin. Uşaqları da qorxuzdun.
Aslanın ilk görüşdən xəbəri olmadığı üçün dinməzcə bu mənzərəni seyr
edirdi – bu kişi kimdir, nə şah, nə qorxuzmaq?
– Qayınananız çox istəyir sizi. Yemək üstünə gəlmisiz. Buyurun süfrəyə.
Şah və Aslan bardaş qurub oturdular. Uşaqlar isə şaha baxıb gülürdülər.
Hələ balacası körpə əllərini onun üzündə gəzdirib kosa saqqalını dartışdı‐
rırdı da...
– Ay uşaq, bəsdir! Qonağı rahat burax. Yol gəliblər. Dincəlsinlər. Buyurun bis‐
millah edin, – deyə Lərzan təndir çörəyindən kəsib qonaqlara uzatdı, – Hə, qonaq,
çoxdandı yox idin.
– Yox e... Sən birinci mənə de ki, bu uşaqlar “şah” sözünü eşitcək niyə
gülməyə başladılar. Keçən dəfə ağlamaqlarını zorla kəsə bildik.
– Ay qonaq, sən gedəndən sonra onlara başa saldım ki, bəs şah gücsüzlərin
gücsüzüdür dünyada. Sanki taxtadan hazırlanmış bir bütdür. Şətrənc daşıdır.
Onunla oynamaq, məzələnmək lazımdır. Vəssalam. Onlar da başa düşdülər.
Daha qorxmurlar. Görürsən, hələ kosa saqqalına da əl atırlar.
Göyverən Şah üzünü Aslana çevirdi. Aslan başını aşağı salmışdı.
– Ay qonaq, nə olsun ki, nağıllar şahların zalım tərifiylə başlayır. Sonrası
necə olur bəs? Adi kasıb, xalq adamı sanki yerdən çıxıb ona qalib gəlir. Ən əsası
isə sonudur: “Göydən üç alma düşür. Biri mənim, biri özümün, biri də nağıl
danışanın”. Sonda göydən düşən almadan belə, şaha heç nə çatmır.
– Ay Lərzan, axı göydən alma düşmür.
– Ay qonaq, insanı yaşadan təsəvvürdür. “Qulağıyla sevmək”. Eşitmisən
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yəqin bu ifadəni? Bax bu camaatı da idarə edən təsəvvürdür, xülyadır, qovuqdur,
köpükdür, alqışdır, şüardır, mən nə bilim nədir, nədir, nədir. Onu da din
xadimləri hər cümə namazında beynimizə doldururdular. Ay nə bilim cənnətə
düşəcəksiniz, kef edəcəksiniz, bakirələrin qızlığını alacaqsınız, əgər ki, sakit
olsanız, itaət etsəniz, nəfsinizə yiyə dursanız, böyük günahlar etməsəniz. Özü‐
nüz bunları yaxşı bilirsiniz, elmli adamsınız. Siz dərvişlər isə şəhər‐şəhər gəzib
şairlərin, aqillərin sözlərini yayırsız camaat arasında. Qaldı nə? Çörək. Onu
isə Allah yox, şah verir. Özü də ki, çox xəsisliklə. İndi ondan da kəsilə‐kəsilə
gedirik. Deyirlər ki, xəzinə bomboşdur.
– Onu kim deyir?
– Şəhid ataları. Gediblər ki, bəs şahın bizlərə kəsdiyi aylığı verin. Əliboş
qaytarıblar yazıqları. Deyiblər ki, müharibə təzə qurtarıb, xəzinə bomboşdur.
– Bəs Həqqi Şahın dövründə necə olurdu?
– Həqqi Şah qanbahası deyilən pul verirdi. O da ki, bir dəfə. Bu Göyverən
guya ki, atasından irəli getdi. Hər ay müavinət kəsdi. İndi də pulunu çatdıra
bilmir. Vergiləri də iki dəfə qaldırmışdı. Müharibə başlayan kimi daha üç dəfə
qaldırdı. Varlılar, tacirlər qaçmaq üzrədir məmləkətdən.
– Nə? Üç dəfə qaldırıb? Onu kim dedi? – deyə şah müəmmayla Aslanın
üzünə baxdı.
– Daha doğrusu qaldırmayıb e... Sadəcə hərb vergisi təyin edib. Bu da adi
vergidən üç dəfə çoxdur və birdəfəlikdir. Şah mühafizlərinin geyimində olan,
üzü qara örtüklü şəxslər düşüblər məmləkətin canına və hamıdan yığıblar
vergini. Hətta məndən də aldılar. Heç göyərti satana da güzəşt etmədilər.
Gəldilər, qəməni qoydular sağ qulağıma ki, bəs kəsəcəyik, ver. Axı mənim nə
qazancım var? Yeddi baş külfəti güclə dolandırıram.
– Eybi yox. Təki salamatçılıq olsun, sülh olsun. Əvəzində şahınız qalib
gəldi. Karzat Şahın ölkəsini də valiliyə çevirdi. Sevinmək lazımdır. Şəhidlərin
də adını qalanın divarlarına həkk elətdirir...
– Nə qələbə, nə valilik, nə ad? Ay qərib, bütün bunlar bayaq dediyim kimi
qovuq, köpürcəklərdir, camaatı qulağıyla sevməyə məcbur etməkdir. Həqqi Şah
müharibə edəndə sərhədi azca keçirdi, sonra da sülhə razılaşırdı. Düşmən nəyisə
dağıtmışdısa – əgər buna həddi çatsaydı – elə özünə də bərpa elətdirirdi.
Xəzinəsini, varını‐dövlətini yağmalayıb gətirib qatırdı xəzinəsinə. Üstəlik, haq
da təyin edirdi. İldə bir‐iki dəfə də qoşunuyla o dövlətə gedib sıravi düzümlə
paytaxtın ortasından keçib geri qayıdardı. Bu xəbərdarlıq idi ki, özünüzü yaxşı
aparın. Həqqi Şah belə şah idi. Bəs Göyverən Şah nə etdi? Öz valilikləri də viran
qaldı, üstəlik düşmən ölkə də tarimar oldu. İndi də ora öz ərazisidir. Ən qorxulusu
isə güclü, düşmən ölkəylə həmsərhəd oldu. İndi gəl qoru özünü, görüm necə
qoruyursan. Sən mənə de görüm, qonaq, öz ərazisini və o Göyverən valiliyini
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bərpa etmək üçün şaha nə qədər qızıl lazımdır, hə? Müharibə də elmdir, siyasətdir.
Nə olsun güclüsən, qalib olmağa qadirsən. Bunu da ustalıqla etmək lazımdır.
İndi də divara ad həkk elətdirir. Ay rəhmətliyin oğlu, bu məmləkətdə oxumağı
bacaran var ki, o həkk olunanları da oxusun? Onda mən kargüzar kimə lazımam
ki? Bir də ki, o adı divara havayı həkk edir nəqqaşlar? Ona verdiyin pulu apar
şəhid ailələrinə ver də... Heç dədəsinə oxşamadı bu qurumsaq. Hamımızı sonda...
Lərzan sözünü kəsdi. Qəlyandan bir qullab vurub fikrə getdi. Şahla Aslan
da dinmirdilər. Eləcə qulaq asırdılar. Dörd uşaq da ağızlarını açıb atalarını
dinləyirdilər. Handan‐hana Lərzan:
– Bədbəxtçilik bilirsiniz nədədir? Başqa vaxt uşağını cəngdən gizlədən
ata‐ana oğluna bilirsiz nə deyirmiş? Deyirmiş ki, ay bala, bəsdir bekar gəzdin,
az avaralan. Onsuz da sənə bu məmləkətdə ağ gün olmayacaq. Heç olmasa get
müharibəyə, həlak ol. Özün şəhid kimi cənnətə düşüb kef edərsən, biz də burda
şəhid ailəsi kimi aylıq alıb birtəhər dolanarıq. Yaxşı. Göyverən, axı sən şahsan.
Hər şey sənindir də... Bu qədər pulu xəzinəyə yığıb nə edəcəksən axı? Qənimət
də sənin olsun, hərb vergisi də... Yaxşı, ye, iç, dağıt, kef elə. Amma bu ölən tifillərin
də halalca pulunu ver də... Axı onlar bu pula görə ölüblər ki, ailələri heç olmasa
bir az yaxşı yaşasın.
Lərzan kövrəldi.
– Məscidə gedir, cəllad aparır. Hələ cəlladın adını Mirqəzəb qoyub seyid
övladı da edir. Allah evlərini, pirləri özününküləşdirir. Vergiləri artırır. Dinin
hörmətini heçə endirir. Adi bir ölüm cəzasını da verə bilmir, bağışlayır. Nəticə‐
də özcəza bütün məmləkəti bürüyüb. “Vergi verməyənin sağ qulağı yerindəcə
kəsiləcək” demişdi. Hamının qulağı yerindədir. Amma məcazi mənada camaatın
“qulağını kəsə‐kəsə” gedirlər. Camaat cümə namazına getməyə də qorxur. Ka‐
sıbı da narazıdır, varlısı da... Heyf deyildi Həqqi Şah. İndi də... Nə isə, ay qərib,
deməklə qurtarası deyil bu söhbət. Buna da min şükür. Allah pisindən qorusun.
Yəqin yorulmusunuz. Yataq. Səhər azanına az qalır. Gecəniz xeyrə.
– Xeyrə qarşı.
***
Səhərdir. Saray. Şah taxtında oturub. Aslan əmrə müntəzir qarşısında da‐
yanıb. Şah əyanları otağa çağırır. İkinci vəzir Birrəngə:
– Nə öyrəndin, Birrəng? Vergilər niyə yığılmayıb?
– Hələ ki, heç nə, şahım. Bircə bu aydındır ki, vergi yığılmayıb. Kimdən
soruşdum, kimdən xəbər aldım, bildim deyən olmadı. Bədrəng də gecə yatıb,
səhər oyanmayıb. Ürəyi partlayıb. Əminəm ki, o bir şey bilirdi.
– Baş vəzir, sən necə, bir şey bilirsən bu barədə?
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– Xeyr, şahım. Bir şey bilsəydim deyərdim, – deyə Qurban çəpəki Birrəngə
baxıb başını aşağı saldı.
– Vəkil Fərman!
– Bilmirəm, heç nə bilmirəm, – deyə sol əliylə sol qulağını bağlayıb, başını
aşağı dikdi.
– Mən isə bilirəm, – deyə şah qışqıraraq taxtından qalxdı, – Aslan! – deyə
əliylə işarə etdi. Baş mühafiz elə bu əmrə bəndikən Birrəngin üstünə atılıb
tərksilah etdi, diz üstündə çökdürdü. Qəməsini şaha verdi.
– Deməli, bu qəməylə camaatın qulağını kəsib vergi yığan sən imişsən,
eləmi? Özü də ki, hərb vergisi.
– Mən heç kimin qulağını kəsməmişəm, şahım.
– Kəs səsini! Qulaq kəsmək məsələsi artıq məcazi anlama keçib, Birrəng!
Mən səni yaxın adamım bilib paytaxtı sənə tapşırdım, ey qızıl sevən siçovul!
Yox. Sən siçovul idin. İndi isə xəzinə üstündə yatan əfi ilana çevrilmisən. Cəllad!
– deyə şah qışqırır. Mirqəzəb içəri girir, – Bunu sənə tapşırıram. Yemək, su
vermirsən, lüt soyundurub tək məhkumluq zindanda saxlayırsan. Hökm
verilənə qədər başından bir tük əskik olsa, vay halına.
– Başüstə, şahım, – deyib Mirqəzəb Birrəngi xirtdəkləyib, apardı.
– Aslan!
– Bəli, şahım.
– Adamlarını da götürüb gedirsən Birrəngin evinə. Eyni vaxtda əlaltılarını
da həbs etdirib evlərini gəzirsən.
– Başüstə, şahım.
– Di cəld ol. Xəbər tutub aradan çıxmasınlar. Baş vəzir!
– Bəli, şahım.
– Xəbərin vardı bu məsələlərdən?
– Bəli, şahım.
– Bəs niyə vaxtında xəbər etmirdin mənə?
– Şahım, müharibə dövründə hər şeyi ona tapşırmışdınız. O da deyirdi ki,
sizin əmrlərinizi yerinə yetirir. Hətta saray əyanlarından da vergi yığdı. İstədiyi
qədər.
– İstədiyi qədər nə deməkdir?
– Evimə hücum elədi üzü qara örtüklü adamlarla. Biri sağ qulağımdan
tutub xəncəri kökünə dayadı. Arvad‐uşaq qorxub küncə qısıldı. Hər şeyin
yerini göstərdim. Yığıb apardılar.
– Qorxaqlar!
– Şahım, sizin hüzurunuzda, sarayın baş otağında, hələ ikinci vəzir ol‐
maya‐olmaya vəkil Fərmanın qulağını kəsən, məni boğazlayan adamdan necə
qorxmayaydıq axı? Özünüz də susmaqla haqq qazandırdınız onun bu
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hərəkətinə. Bir də ki, bütün Qulaqkəsənlər məhləsini öz ətrafında səfərbər
edib. Əllərinə də ixtiyar verib ki, bəs şahımızın əmridir, müharibə gedir, vergi
yığılmalıdır, heç kim pul vermək istəmir. Vergi verməyənin isə yerində sağ
qulağı kəsilməlidir. Məsciddə – cümə namazında şah özü elan edib bunu. On‐
lar da nə varlı bildilər, nə kasıb. Bütün paytaxtı düşmən kimi yağmaladılar.
– Xalq da qorxdu, heç kimə demədi bu barədə.
– Şahım, – deyə baş vəzir sözünə davam etdi, – dövlət qanun və qılıncla
idarə olunur. Birinə inanırlar, arxalanırlar, o birindən isə qorxurlar. Onlardan
biri olmasa belə, xalq yenə idarə ediləndir. Çünki hər ikisinin arxasında siz –
şah dayanırsınız. Biz əyanların gücü isə nə qanundur, nə də qılınc. Bizim gücümüz
sizin arxa durmağınızdır. Əgər eşikağasına arxa dursanız, biz əyanların hamı‐
sından yüksək sayılar. Bir də ki, mən sizin yanınızda təmizəm. Birrəngi ikinci
vəzir qoyanda etiraz etmişdim bu qərarınıza. Qulaq asmadınız.
– Fərman, bəs sən nədən qorxdun? Soruşuram, deyirsən ki, bilmirəm.
– Şahım, düşündüm ki, bəlkə bilərəkdən soruşursunuz ki, görüm mənim
qanundankənar tapşırığıma qarşı çıxacaq, ya yox?
– Kəs səsini! Belə çıxır ki, mən bu vaxtacan bir qanuni hərəkət etməmişəm?
Əyanlardan səs çıxmadı. Hamısı başını aşağı salıb susurdu.
– Rədd olun qarşımdan. Mühafiz, bunlardan heç kim əmrim olmadan
sarayı tərk etməsin.
Bu dəm baş mühafiz Aslan otağa girir. Əlində də bir topa kağız.
– Nə tez qayıtdın, Aslan? Bu kağız nədir? Mən səni qızıl dalıyca
göndərmişəm, yoxsa kağız?
– Şahım, mühafizlər axtarışları davam etdirirlər. Xeyli qızıl, zinət əşyaları
tapmışıq. Amma bu kağızlarda yazılanları istədim ki, tez görəsiniz. Birrəng
varlılardan, əyanlardan vergi adıyla yığdıqlarının hamısını qeyd edib bura.
Tacir ki, tacir. Bu vergiyə yox, daha çox müsadirəyə oxşayır, şahım.
Şah kağızları alıb, diqqətlə nəzərdən keçirib saymağa başladı.
– Birrəngin yazdıqlarına inansam, yığdığı vergi müharibədən öncə xəzinədə
olandan dəfələrlə çox imiş ki... Əlavə qüvvə apar. Həbs etdiyin adamları da
ümumi zindana yox, Mirqəzəbin ölüm zindanına sal. Başıyla cavabdehdir onlara.
– Başüstə, şahım.
Göyverən Şahın üzünə təbəssüm qondu. Heç müharibədə qələbə qazan‐
mağı xəbərini eşidəndə belə sevinməmişdi. Deməli, xəzinə ağzınacan dolacaqdı.
– Baş xəzinədarı çağırın bura! – deyə şah mühafizlərə əmr edir. Hətəm
hövllü otağa daxil olur:
– Bəli, şahım, əmriniz.
– Xəzinədə başqa nə çatışmazlıq var? Şəhid atalarını başa düşdüm. Başqa.
– Başqa heç nə, şahım. Həqqi məscidi üçün lazım olan pulu buraxmışam,
türbə üçün də. Mühafizlərin maaşları da veriləcək. Üç valilikdə xəzinə tarimar
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olunub. Valilər də qaçıb paytaxta gəliblər. Onlardan xəzinənin taleyini soru‐
şuram, dilləri dolaşır.
– Eybi yox. Çağır bura. Dillərini açaram.
Baş xəzinədar çıxır. Bir azdan üç valiylə içəri girir. Hər üçü şahın qabağında
diz çökür.
– Xəzinəni neyləmisiniz?
– Şahım, düşmən qəfil hücum etdi, köçürə bilmədik, – deyə birinci vali ca‐
vab verdi. O birilər də başlarını aşağı‐yuxarı tərpətməklə onun dediklərini
təsdiq etdilər.
– Deməli, düşmən talan elədi, eləmi?
– Bəli, şahım, – deyə hər üç vali bir yerdə cavab verdi.
– Xub, xub, – deyib şah ayağa qalxdı. Otaqda var‐gəl etməyə başladı, – və
sizə də heç nə etmədi düşmən, eləmi?
– Biz qaçıb hüzurunuza gələ bildik, şahım.
– Deməli, camaatı odun‐alovun içində qoyub qaçdınız. Fərarilik etdiniz.
Bəs o böyrünüzdən asdığınız qılınc nə üçündür? Bəzəkçünmü? Hələ geyindi‐
yiniz gözəl əbanı, mindiyiniz atları demirəm. Düşmən əsgərləri çox idimi?
– Biz onları heç gördük ki, şah... – deyə valilərdən biri sözü ağzından
çıxarıb, əliylə ağzını qapadı.
– Cəllad! – deyə şah qışqırdı. Mirqəzəb həmən hazır oldu, – Bunları sal ölüm
zindanına. Yanlarına da heç kimi buraxma.
– Şahım, bizə yazığın gəlsin. Bizim təqsirimiz yoxdur. Hər şeyi deyəcəyik.
Amma bizə dəymə. Baş vəzir Qurban bizi əvvəlcədən xəbərdar eləmişdi. Biz
də düşmən əlinə keçməsin deyə xəzinəni, sənəd‐sünədi yığıb çətinliklə də
olsa paytaxta gətirdik. Baş vəzir Qurbana təhvil verdik. Ertəsi gün yanına ça‐
ğırıb dedi ki, bu barədə heç kimə bir kəlmə də deməyin. Şah soruşsa deyərsiz
ki, düşmən yağmalayıb. Biz buyruq quluyuq, şahım. Rəhm elə, – deyə hər üç
vali Göyverən Şahın ayağına sarılıb yalvarırdı.
Şah əlini qaldırdı. Cəllad dayandı. Göyverən taxtına oturdu. Fikrə getdi. Nə
edəcəyini bilmirdi. Baş vəzir Qurban kəməndə düşmüşdü. Ondan belə asanlıqla
atasının, anasının, qardaş və bacılarının, həmkəndlilərinin qisasını alacağına
inanmırdı. Amma heç qisas məsələsi olmasaydı da... Qurban xain, satqın sayılırdı.
Şahlığı çökdürmək üçün düşmənlə danışığa gedib müharibəni başlatmışdı.
Üstəlik, üç valiliyin xəzinəsini mənimsəmişdi də... Həqqi Şah düz deyirmiş. Mə‐
nim bir düşmənim varmış – Qurban. Buna əmin oldum.
– Baş vəzir Qurbanı çağırın bura! – deyə şah mühafizlərə əmr etdi.
Baş vəzir otağa girdi. Valiləri dizi üstə çökərək “sarı su gölü”ndə üzdüklərini
görüb, hər şey ona hali oldu. Dilinin altında “Allah sənə lənət eləsin, Həqqi,
bunu bizə şah qoyub getdiyin yerdə” – deyib huşunu itirdi.
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***
Qurban gözünü açanda gördü ki, zindandadır. Saray həkimi Loğman başının
üstündə dayanmışdı. Başqa heç kim yox idi.
– Ay Qurban, ay Qurban... Yadındadır Həqqi Şahın yatağı başında sənə
dediklərim? Razı olmadın. Bircə “hə” cavabın lazım idi ki, əlimdə hazır tutdu‐
ğum zəhəri xəstə, taqətsiz, sonsuz Həqqiyə içirim və həmin gün də olasan
şah. Dedin ki, yox, eləmə, onsuz da bugün‐sabahlıqdır. Amma dirildi, hələ
göyvərənin birini vəliəhd də elan etdi. Nə qədər yaşadı ondan sonra, hə? On
altı gün? Hər şey də həmin on altı gündə alt‐üst oldu.
– Loğman, yəqin huşu özündəymiş Həqqinin. Danışdıqlarımızı eşidib.
Gərək səni orda, yatağın başında boynunu bu qılıncımla özüm vurardım – şa‐
hımıza xəyanət etmək istədiyinə görə. İndi hər şey başqa cür olardı.
– Ha‐ha‐ha! Nə qılınc? Hansı qılınc? Ayıl, ay axmaq! Zindandasan e... Əynində
də boynu vurulmuş ölüməməhkumlardan qalan sovxadır. Heç təzəsinə də layiq
bilməyiblər səni. Mən niyə burdayam? Şahın otağında yıxılanda başın əzilib,
qanın ətrafa sıçrayıb. Çağırdılar ki, başını sarıyıb‐sağaldım. O dünyaya gedəndə
bütöv başla gedəsən. Yoxsa tanımazlar səni. Ha‐ha‐ha! – Loğman qarnını tutaraq
qəşş etdi.
– Gül, Loğman, gül. Düz deyirsən. Bütün təqsirlər məndədir.
– Amma razı olsan, sənə yaxşılıq edə bilərəm. Hələ gec deyil.
– Nə yaxşılıq?
– Sənə zəhər verərəm, ölərsən. Özü də ömrü boyu yox, nəsillikcə tutduğu‐
nuz baş vəzir mənsəbində. Qətlgahdan da canın qurtarar.
– Yox. İnanmıram. Göyverən buna getməz. Çağırıb soruşacaq və hamısını
izah edərəm. Düzünü deyəcəyəm. Deyəcəyəm ki, valilər xəzinəni gətirib mənə
təhvil verdilər. Arxasıyca da Birrəng öz qulaqkəsənləriylə girib hamısını talan
etdi. Bununla da məsələ həll olunacaq.
– Özün bilən məsləhətdir. Mən səni ağıllı adam bilirdim, Qurban. Amma
yadında saxla. Məni bir də bu zindana çətin ki, buraxalar.
– Yox. Ümid sonda ölür, Loğman. Amma hər ehtimala sənə bir sirr açım.
Bu sirri özümlə o dünyaya aparmayacağam. Sənə danışacağam. Hamınız buna
görə şaha göyvərən deyirdiniz. Amma tarixçəsini üç nəfərdən başqa heç kim
bilmirdi. Həqqi Şah öldü. Mən də ölsəm Göyverən Şah sirrini hamıdan
gizlədəcək. Ona görə də diqqətlə qulaq as.
Baş vəzir loğmanın köməyi ilə dikəlib, belini divara söykədi:
“Sən yaxşı bilirsən ki, ay Loğman, Həqqi Şah məmləkəti seyrə çıxanda məni
də özüylə götürərdi. Mən isə ona yalnız bir şeyə görə lazım idim. Çünki onun oğ‐
lanbaz olduğunu yalnız mən bilirdim. Onu bu şakərindən döndərə bilmirdim.
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Onu başa düşürdüm. Ona görə ki, mən özüm də başqa cür xəstə idim – arvadbaz
idim. Bir gün qadınsız qala bilməzdim. Bu məndə ayıb sayılmırdı. Amma məmləkət
şahının oğlanbaz olduğunu əhali bilsəydi, elə yerindəcə daş‐qalaq edərdilər. Mən
elə edirdim ki, bunu heç kim bilmirdi. Heç duyuq da düşmürdülər. Nə saray əhli,
nə camaat. Seyr zamanı hansı oğlan uşağını göstərirdisə, gecə xəlvətcə oğurla‐
yardım. Ağzını, əl‐qolunu bağlayıb, gətirib Həqqinin döşəyinə salardım. Şəhvəti
sönənə qədər oğlan uşaqlarından ləzzət alardı. Sonra isə onları bu əlimlə boğub
öldürürdüm. Cəsədlərini ilim‐ilim itirirdim. Lap axtarsaydılar da tapmaq müm‐
künsüz idi.
Günlərin bir günü yenə seyrə çıxmışdıq. Sərhədyanı kəndlərin birinin ya‐
nından keçəndə Həqqinin çəmənlikdə oynayan bir oğlan uşağına gözü düşdü.
Ağzının suyu axdı. Artıq hər şey mənə aydın idi. Başımla işarə etdim ki, bəs an‐
ladım – hər şey siz deyən kimi olacaq, şahım. Amma Həqqi birdən atdan endi.
Və uşağa tərəf qaçmağa başladı. Uşaq da onu görüb hürkdü. Götürüldü, nə gö‐
türüldü. Oğlan gedib biçilməmiş zəmiyə girdi. Mən isə şahın atının yüyənindən
tutub onların arxasıyca çapmağa başladım. Uşaq hərdən səndələyib yıxılır, Həqqi
Şah da ona çatıb üstünə uzanırdı. Oğlan da “imdad”, “kömək edin” deyə bağırırdı.
O qədər zirək uşaq idi ki, bir‐iki dəfə sürüşüb Həqqinin altından çıxdı və kəndə
doğru qaçmağa başladı. Amma Həqqi Şah o zorba bədəniylə axır ki, uşağa çatıb
qamarladı. Torpağa uzatdı. İkisi də tövşüyürdü. Artıq özünün də, qurbanının da
taqəti qalmamışdı. Həqqinin isə öz ovunu buraxmaq fikri yox idi. Əbasını çıxar‐
mağa başladı. “Şahım, lazım deyil, kəndin yaxınlığındayıq, gecə hər şeyi həll
edəcəyəm” desəm də Həqqi Şah qulaq asmırdı. Qızmış aslana bənzəyirdi. Üzü‐
qoylu uzanan uşağın isə onun iri gövdəsinin altından sürüşüb çıxmağa artıq
heyi qalmamışdı. Mən də çaşbaş vəziyyətdə bu səhnəni seyr edirdim. Bu dəm
Həqqi mənə “nə baxırsan, get gəziş, bir azdan gələrsən” dedi. Üzümü çevirib or‐
dan aralanmaq istəyirdim ki, bir kişiylə qadının qaça‐qaça bizə yaxınlaşdığını
gördüm. “Şahım, gələn var” deyə qışqırdım. Həqqi Şah tez ayağa qalxıb əbasını
geyindi. Taqətini itirib uzanan uşağı tez qucağına götürüb əzizləməyə başladı:
– Qorxdun, bala? Qorxma. Adam şahından qorxmaz. Şah rəiyyətini çox
sevir.
Şah guya ki, kişi ilə qadının gəlməyini sezmirdi. Arxasını onlara tərəf çe‐
virmişdi. Onlar gəlib çatanda oğlanı qucağından yerə qoydu. Əlini ona uzadaraq
kişi ilə qadının da eşidəcəyi tərzdə “Gəl tanış olaq. Mən Həqqi Şaham” dedi.
Bu səhnəni görən kişiylə qadın qeyri‐ixtiyari diz çökdülər. Oğlan isə heysiz
idi. Heç nə danışa bilmirdi. Şah birdən qanrılıb geriyə baxdı. Qadınla kişini
indi görürmüş kimi “siz kimsiniz?” xəbər aldı. Kişi dilləndi:
– Qibleyi‐aləm, biz Əfdalın ata‐anasıyıq.
Həqqi Şah özünü itirmədi. Uşağı qaldırıb atına mindirdi.
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– Bu uşaqdan xoşum gəldi. Mənim övladım yoxdur. Onu mənə elə bil ki, Allah
bəxş edib. Hər gün əlimi qaldırıb dua etdiyim Ulu göy göndərdi onu mənimçün.
İcazənizlə onu övladlığa götürürəm. Adını da dəyişib Göyverən qoyuram.
– Özümüz də, uşağımız da qurbandır sənə, – deyə ata dilləndi. Ana isə ağ‐
lamağa başladı. Şahın sözünün qabağında nə deyəcəkdilər ki...
– Nə vaxt istəsəniz, gəlib sarayda görüşə bilərsiniz, – deyib özü də ayağını
üzəngiyə basıb yəhərə qalxdı. Əfdalı bir əliylə qucaqlayaraq özünə sıxdı.
Xülasə, çaparaq ordan uzaqlaşdıq. Ertəsi gün Karzat Şaha məndən xəbər
göndərdi ki, bəs Əfdalın kəndi yerləşən valiliyə hücum etsin. Məhz o kəndi yerlə‐
yeksan etsin, əhalisini qılıncdan keçirsin. Mənə isə tapşırdı ki, Əfdalın ailəsini
şəxsən özüm qılıncdan keçirim. Əmri yerinə yetirdim. Saraya qayıdıb şaha xəbər
verəndə Əfdal da eşitmişdi bunu. Mən də oturub gözləyirdim ki, Həqqinin şəhvəti
nə vaxt sönəcək, aparım bunu da o birilər kimi ilim‐ilim itirim. Amma Həqqi
bundan doymurdu. Sürüşüb əlindən çıxmağı, elə‐belə təslim olmaması Həqqi
Şahın şəhvətini daha da alovlandırırdı. Beləcə Həqqi öyrəşdi Əfdala. Sonra da
öldü. Mən isə sonuncu şahid idim. Mən bu dövlətin sirr daşıyan iki başçısından
biriyəm, sirri yaymaq ixtiyarım yoxdur. Göyverənə də heç vaxt xəyanət
etməmişəm. Ona xəyanət etməyə‐etməyə məni ölüm zindanına salıb. Öldürmək
istəyir. Elə bilir ki, sirrini heç kim bilməyəcək daha. Növbəti qurbanı isə sənsən.
Ona görə sirri sənə verdim. Özünü qoru məhşər ayağında”.
Baş vəzir Qurbanın ürəyi bulandı. Huşu getdi.
***
Şahın sarayı. Göyverən Şah taxtda oturub. Fikirlidir: baş vəzir xəyanətkar,
ikinci vəzir talançı, vəkil Fərman tiryəkilərin himayəçisi, Bədrəng öldürülüb,
Dürəngi vali göndərdim. Üç valilik və üstəlik Göyverən valiliyi xarabazar. Nə
qədər ölən, şəhid olan. Onların qadınları dul, uşaqları yetim. Nə edim? Nədən
başlayım? Lap başımı itirmişəm. Birdən bunların hamısı paytaxta üz tutsa...
Bu vaxt Aslan içəri girir.
– Şahım Qulaqkəsənlər məhləsi ayağa qalxıb. Üzü qara örtüklülər Birrəngin
evini mühasirəyə alıblar. Mühafizlərin gücü çatmayacaq. Baş sərdar Abbasın
köməyinə ehtiyacımız var.
– Baş sərdar!
Baş sərdar həmən gəlir.
– Baş sərdar, çibanı kökündən təmizləməsən, yenə də çıxar. Ordunu sal,
Qulaqkəsənlər məhləsini yerlə‐yeksan elə, sakinlərini də – qadınlı‐uşaqlı –
qılıncdan keçir.
– Başüstə, şahım.
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Şah yenidən taxtına yayxanır. İçində bir qorxu hissi var. Özünü arxasız hiss
edir. O biri əyanlar qapıda gözləsə də, sarayda özünü tənha sayır: Aslanla Abbas
yoxdur. Birdən ona hücum etmək, taxtdan devirmək istəsələr, kimi köməyə ça‐
ğıracaq? Yox, belə davam edə bilməz. Bəs başladığını davam etdirməsə, xalq
onu yalançı adlandırmazmı? Gərək heç nəyi dəyişdirməyəydim. Tutaq ki, baş
vəziri edam etdirsəm, yerinə kimi qoyacağam hə? Nə olsun ki, şətrəncdə əsgər
də irəliləyib vəzir ola bilər. Bu bir oyundur. Özü də ki, qadağan edilmiş oyun.
Bir özüm qalmışam, bir də ki, “fil”. Qarşı tərəf isə darmadağındır. Buna da şükür.
Birtəhər çıxaram vəziyyətdən. Demə əsas qızılmış. Hər şey qızılın əlindəymiş.
Dağılanlar da düzələr, acların da qarnı doyar. Təki salamatlıq olsun. Özü də ki,
bu xəzinənin boşluğu məsələsi çox gizlinləri açdı. Çox əyanın iç üzünü göstərdi.
Çoxdandır cümə namazına da getmirəm. Bu həftə hökmən getməliyəm. Ölkə
müharibədən çıxıb. Bu münasibətlə dindarlara gözaydınlığı verməliyəm.
***
Gecədir. Şah yatmayıb. Eyvana çıxır: Aslandan bir xəbər yoxdur. Abbas isə
qayıdıb. Tapşırığı yerinə yetirdiyini deyir. Deməli, Qulaqkəsənlər məhləsi yerlə‐
yeksandır. Sakinləri də qılıncdan keçirilib. Bu baş bəlasını həll etdim. Şəhər niyə
belə sakitdir? Elə‐belədə səs‐küyləri bura gəlib çıxırdı. Amma indi heç nə eşidilmir.
Gecikib qalaya daxil ola bilməyən, ocaq qalayıb düşərgə salan karvanlar da gözə
dəymir. Onlar da qəhətə çıxıb. Sanki qəbiristanlığa oxşayır şəhər. İnşallah, düzələr
hər şey. Müharibə elə‐belə şey deyil ha... Hamı başa düşür bunu. Hamı ölənlərin
ruhuna ehtiramla yanaşır yəqin, şəhid ailələrinin dərdinə şərik çıxırlar.
Bu dəm Aslan gəlir.
– Şahım, hamısını yığıb gətirdim. On araba qızıl, ləl‐zinyət əşyalarıdır.
Birrəngin evindən, qulaqkəsənlərdən müsadirə edilmiş var‐dövlət.
– Sağ ol, Aslan. Atam Həqqi Şah səndə həqiqətən də yanılmayıb. Baş vəzir
Qurbanı da ölüm zindanına saldım. Üç valiliyin xəzinəsini də o talayıb
müharibə başlamamış. Bilib ki, sonda Karzat Şahın boynunda qalacaq. Onu
da səhər tapıb xəzinəyə yatırmaq lazımdır. Karzatın baş vəziri özünə gəlsin,
onların da xəzinəni harda gizlətməsini üzə çıxaraq. Qızılları Hətəmə təhvil
ver! Sabah işimiz çoxdur.
***
Səhər. Şahın sarayı. Göyverən taxtında oturub. Saray həkimi Loğman ba‐
şılovlu içəri girir.
– Nə olub, nə baş verib, Loğman? Baş vəzir ölüb?
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– Xeyr, şahım. Baş vəzir sağalır. Şəhərdə vəba təhlükəsi var. Qulaqkəsənlər
məhləsi yerlə‐yeksandır. Qılıncdan keçirilənlərin cəsədləri də ortalıqda...
– Onları da mən basdırmalıyam? Məscidə de, böyük qəbir qazıb hamısını
atsınlar ora. Üstünü də torpaqlasınlar. Vəssalam. Bunu da mən deməliyəm?
– Şahım, siçovullar ölülərə daraşıb bütün gecəni. Vəbanı da məhz onlar
yayırlar. Ordu işə qoşulmasa çətin olacaq. Hamımız qırılacağıq.
– Burda deyiblər e... “iti öldürənə sürütlədərlər” – deyə şah dilinin altında
mızıldandı, – Yaxşı, Abbasa mənim adımdan de. Ağızlarını‐burunlarını tənziflə
yaxşı‐yaxşı bağlasınlar. Bitirsinlər bu qulaqkəsən məsələsini. Bezdim vallah.
Bir də, ay Loğman, bu siçovullar vəbadan ölən ölüləri yeyirlər ki, hələ bir
xəstəlik də yayılsın? Adi ölülərdir də... Adını həkim qoymusan. Sən desəydin
ki, qulaqkəsən xəstəliyi yayılacaq, həqiqətə oxşayardı.
Loğman gedir. Baş mühafiz Aslan gəlir.
– Şahım, bir əmriniz?
– Aslan, gedirsən baş vəzirin evinə. Axtarış aparırsan.
– Başüstə, şahım.
– Baş xəzinədar gəlsin!
Baş xəzinədar Hətəm gəlir.
– Şahım, mən iyirmi ildir ki, bu mənsəbdəyəm. Hələ xəzinədə bu qədər
qızıl görməmişdim. Əgər başqa bir əmriniz yoxdursa, pulları bölüşdürüm.
– Hətəm, mənim verdiyim əmrləri kənara qoy. Həqqi Şahın dövründə
necəydisə, qoy elə də olsun. Bircə mühafizlərin və ordunun pulundan başqa.
– Şəhid ailələrinə də?
– Dedim axı... Həqqi Şahın dövründəki qanunlara əsasən işini qur. Qanpulunu
ver, qurtardı getdi. Mənim bütün fərmanlarım qüvvədən düşür. Vəssalam. Get!
Baş sərdar Abbas!
– Bəli, şahım.
– Cümə namazına gedirik.
– Başüstə, şahım.
***
Şah baş sərdarın müşayiətiylə məscidə yaxınlaşır. Həyətdə heç kim gözə
dəymir. Şeyx Mərdan, baş axund Bərxudar və din xadimləri də onu qapıda
qarşılamır. Göyverən Şah atından düşür. Oğrun‐oğrun məscidin qapısına ad‐
dımlayır. Dəstəmazını alır. İçəri girir. Sıraların birində yer tutub namazına baş‐
layır. Namaz başa çatır. Şah ayağa durub minbərə qalxır.
– Dindarlar! – deyə müraciətinə başlayır. Bunu eşidən kimi hamı canama‐
zını yığışdırıb məscidi tərk etməyə başlayır. Nəhayət məscid boşalır. Şah peşman
vəziyyətdə minbərdən düşüb, eşiyə çıxır. Atına minib əsgərlərin müşayiətiylə
saraya qayıdır.
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***
Saray. Baş mühafiz Aslan Göyverən Şahın hüzurunda dayanıb.
– Nə oldu, Aslan? Bir şey tapdın?
– Tapdım, şahım. Çox cüzi.
– Bu Qurban üç valiliyin qızılını hara gizlədib görəsən. Get soruş qızılın yerini.
– Başüstə, şahım.
– Hə. Lap yadımdan çıxmışdı, Aslan. Cümə namazına getmişdim bu gün.
– Allah namazınızı qəbul etsin.
– Sağ ol. Amma heç kim qarşıma çıxmadı. Şeyx, axund da salamlamadı.
Moizə də oxumadılar. Heç nə danışmadılar. Mən minbərə çıxıb dindarlara
qələbə gözaydınlığı vermək istəyirdim ki, hamısı durub çıxıb getdi. Kor‐peşman
qayıtdım dala. Bəlkə sən biləsən niyəsini?
– Şahım, müharibə vaxtı bu Birrəng başının dəstəsiylə gedib cümə nama‐
zına. Vaizi minbərdən kəllə‐mayallaq dığırladıb yerə. Özü başlayıb danışmağa
ki, bəs Allahın dörd mələyi var: Mikayıl, İsrafil, Cəbrayıl, Əzrayıl. Necə ki,
Göyverən Şah Allahın yerdə kölgəsidir, mən də mələklərdən ən əsası – cənabi‐
Əzrayılın yerdəki əksiyəm. Bundan sonra məscidə heç kim bir quruş da vergi
ödəməyəcək. Kimin ölüsü düşür, molla çağırmasın. Nə çox mollaxana təhsili
görmüş qohumlarınız. Özünüz ölünüzü yuyun, dua oxuyub, İslam qanunlarıyla
basdırın. Kim evlənirsə ağsaqqalı kəbin kəssin. Kimsə qaydanı pozsa məni ça‐
ğırın. Bəsdir bu keçisaqqallar məmləkətə ağalıq edib, başımıza ağıl qoydular.
O bir olan Allah, Ulu Göy şahlıq etmək üçün məmləkətimizə yalnız bir nəfəri
göndərib. O da Göyverən Şahdır. Hamı onun canına dua oxumalıdır. Bütün
vergilər isə saraya ödənməlidir. Yaş və ölüm kağızları da saraydan verilmə‐
lidir. Məscid yalnız və yalnız Allaha ibadət etməkçündür. Gəlin namazınızı qılın,
gedin. Kim uşağını mollaxanada, mədrəsədə oxutmaq istəyirsə, əlavə pul
ödəsin. Bunun vergiyə‐zada dəxli yoxdur.
– Bəs nə əcəb şeyx onu linç elətdirməyib? Mən nəsə deyən kimi əlini
yuxarı qaldırırdı ki, işarə versin.
– Siz nə danışırsınız, şahım? Siz Allahın yerdəki kölgəsisiniz. Birrəng isə
özünü Əzrayılın əksi elan edib. Əzrayılla dost olan, ona hörmət edən isə Al‐
lahdan qorxmaz.
– Anlamadım.
– Şahım, insan doğulan andan Allah onu nə ilə qorxudur? Öldürməklə. İn‐
sanları öldürməyi isə mələyi Əzrayıla tapşırıb. Həmin Əzrayılın yerdəki kölgəsi
isə öz ayağıyla gəlib girib məscidə. Ətrafında da üzübağlı, əli qılınclı
qulaqkəsənlər. Cınqırlarını çıxartsaydılar yerindəcə canlarını alacaqdı. Bu ca‐
maat əslində Allahdan yox, Əzrayıldan qorxur. O əhvalatdan sonra camaat
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məscidə getməyə qorxur, vaizlər də moizə, xütbə oxumağa. Həqqi Şahın mə‐
zarına isə axın artıb. Hamı növbəylə diz çöküb sinə daşını qucaqlayıb öpür,
dua oxuyur. Şeyx, axund isə məscidə pul gəlmədiyindən kargüzarlığa keçiblər.
Hərdən cadu‐pitik də edirlər. O gün Bəykinə arvad gedib mollanın yanına ki,
bəs inəyim süd vermir. Bir dua yaz ki, süd gəlsin. Molla da ərəbcə nəsə yazıb
verib arvada. Deyib ki, apar as inəyin buynuzundan. Amma nəbadə açasan
ha... açsan dua batil olacaq, inəyin də öləcək. Axşam əri işdən gəlib evə. Tövləyə
girib. İnəyin buynuzundakını görüb. Əl atıb ki, açıb oxusun. Bəykinə özünü
çatdırıb ki, bəs nəbadə açasan. Yoxsa inək ölər. Kişi də dinə‐duaya inanmayanın
biri olur. Duanı qoparıb açır. Görüb ki, yazılıb...
Aslan başını aşağı salıb gülməyə başlayır. Dalını gətirə bilmir.
– Aslan, sonacan danış, biz də gülək.
– Şahım, bağışlayın, arxası biədəbdir. Cürət etmirəm.
– Danış, Aslan, icazə verirəm.
– Şahım, bir daha üzr istəyirəm. Görüb ki, orda yazılıb:
Bəykinə, ay Bəykinə,
Sənə qoyum dikinə.
Sənin inəyin süd vermir?
Mollanın nə şeyinə?
Şah qəşş edib özündən gedir. Handan‐hana özünə gəlib.
– Aslan, camaat yəni bu qədər avamdır?
– Şahım, bundan da beşbetərdir. Eləsi var qapazı vur, çörəyini əlindən al,
dinən deyil. Yoxsa Birrəng, Qurban, qoluzorlular bu qədər qansızlıq edə
bilərdimi? Səhv etmirəmsə yəhudilərin müqəddəs kitabı Tövratda yazılıb: “Bir
zaman dünyaya ədalətli bir şah gələcək, yer üzündən bütün zülmlərin kökünü
kəsəcək, qurd quzu ilə otlamağa başlayacaq”. Bunu bizim din xadimləri də hər
cümə namazında dillərinin əzbəri etmişdilər. Ki, camaat sakit olsun, sarayın
əleyhinə qalxmasın. Camaat qoyun kimi başını aşağı salıb otlamağında, əyanlar,
varlılar da onları parçalayıb xımır‐xımır yeməklərində. Amma nə olsun ki,
müqəddəs kitabdır. O da varlıların tərəfindədir. Yoxsa yazardılar ki, “Bir zaman
dünyaya ədalətli bir şah gələcək, yer üzündən bütün zülmlərin kökünü kəsəcək,
quzu qurd ilə ət yeməyə başlayacaq”. Qurdu quzunun yox, quzunu qurdun
yeməyinə şərik çıxarardı. İndi təsəvvür edək ki, qurd ot yesə quzunun xeyrinə‐
dirmi? Yediyi bircə ot idi, onu da qurdla yarı bölməlidir. Bu əzəldən belədir.
Düzələn deyil dünya. Bir də... el üçün ağlayan iki gözündən olar deyib atalar.
Düzdür atalar “el” deyəndə bu sözün mənası “düşmən” olub. Sonradan isə...
– Aslan, bunları sən hardan bilirsən? Axı heç bir kitabda danışdıqlarının
çoxu yazılmayıb.
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– Şahım, məni babam böyüdüb. Mən onun öyüd‐nəsihətləriylə tərbiyə al‐
mışam.
– Gəl birini də mən deyim sənə, Aslan. “Sözün ucundan tutub ucuzluğa
gedərsən, qızılın ucundan tutub varlanmağa”. Gör qızıl deyilən şey nə qədər
həqiqəti üzə çıxartdı. Həm də xəzinə doldu. Camaatı çox incidib bunlar. Onların
könlünü almaq lazımdır. Sabah qətl günü elan et. Qurbanın, Birrəngin, o üç
valinin boynunu vurduracağam camaatın gözü qabağında. Meydana gətirəndə
hamısının ağzını bağla. İndi isə get qızılların yerini öyrən Qurbandan.
– Əmr quluyam. Şahım, Kaminat Şahın baş vəziri Qaflan gəlib. Baş vəzir
Qurban zindana salındığına görə bilmir kiminlə danışsın.
– Çağır onu bura. Görüm nə istəyir?
Kaminat Şahın baş vəziri otağa daxil olub Göyverən Şahın qarşısında diz
çökür.
– Həşəmətli Göyverən Şah. Qibleyi‐aləm, icazə verin Kaminat Şahın sa‐
lamlarını və Karzat Şah üzərində qələbə münasibətilə təbriklərini sizə çatdı‐
rım.
– Sözünü de. Niyə gəlmisən?
– Kaminat Şah bilmək istəyir ki, bizim məmləkətə nə vaxt hücum etmək
fikrindəsiniz?
– Yox. O fikirdə deyiləm.
– Uzaqgörən şahım, Kaminat Şah xahiş edir ki, sizin əsgərlər heç olmasa
sərhədi keçib bir‐iki valiliyi yerlə‐yeksan eləsinlər.
– Niyə?
– Çünki əhali çoxalıb. Camaatın iş‐gücü yox, boş‐boş danışırlar. Saraya
qarşı çıxırlar. Çörəyini‐suyunu çatdıra bilmirik. Fahişəxanalarda, karvansa‐
raylarda, dükanlarda qiymətlər kəllə‐çarxa vurub. Əvvəllər Həqqi Şahla qor‐
xudurduq onları. Karzat Şahı məğlub edəndən sonra sizdən ikiqat çox qorxurlar.
Hətta yeni yaratdığınız Göyverən valiliyində iş də tapıb çoxu. Çünki kişi qıtlığıdır
orda. Amma yenə də gözlərini qorxutmağa ehtiyac duyulur. Nə qədər qızıl la‐
zımdırsa, verməyə hazırıq.
– Qızılı apar ver xalqına yaxşı dolansın da... Heç müharibə də olmasın.
– Qızıl camaatda, əyanlarda, tacirlərdə toplanıb. O qədər qudurublar ki,
adi vergini də ödəmək istəmirlər. Siz müharibə elan edən kimi canlarının qor‐
xusundan qaça‐qaça hərb vergisini ödəyəcəklər ki, təki ölüm‐itim, dağıntı ol‐
masın. Amma buna görə bizim iki valiliyi yerlə‐yeksan edib, əhalisini qılıncdan
keçirməlisiz. Qoy başa düşməyənlərə də görk olsun. Allah atanız Həqqi Şaha
rəhmət eləsin. Həmişə dadımıza çatırdı ağır məqamlarda. Siz də bizi bu çətin
günümüzdə naəlac qoymazsınız inşallah.
– Fikirləşərəm. Cavabımı yaxın vaxtda bilərsiz.
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– Ömrün uzun olsun, şahlar şahım.
Kaminat Şahın baş vəziri gedir. Aslan içəri girir.
– Nə oldu, Aslan, dedi qızılların yerini?
– Şahım, deyir ki, Birrəng evini yağmalayanda həmin qızılları da götürüb.
– Ay xəyanətkar, qızılları niyə xəzinəyə təhvil vermirdin ki, hə? Deməli,
özününküləşdirmək istəyibmiş. Burda deyiblər e... oğrudan oğruya halaldır.
Aslan, qızılları saraya gətirəndə heç kim görmədi ki?
– Xeyr, şahım. Gecəyarı idi. Lap görsələr də. Kimin ağlına gələrdi ki, qızıl
arabayla daşınır. Duyuq düşən qulaqkəsənlər isə indi cəhənnəmdədirlər.
– Baş vəzir Qurbanın, ikinci vəzir Birrəngin bütün mülklərini xəzinənin
nəfinə müsadirə et. Yaşamaq üçün yalnız öz evlərini ailələrinə saxla. Qətlgah
da sabaha hazır olsun. Dediyim kimi.
– Əmr edərsiz, şahım.
Aslan gedir. Şah otağında təkdir. Fikrə gedir: Birrəngin sabah boynunu vur‐
duracağam. Bəlkə əfv edim? Yox. Xəyanət edib. Əgər yığdığının heç olmasa bir
hissəsini xəzinəyə yatırsaydı, haqq qazandırardım. Deməli, tacirdən vəzir olmaz‐
mış. Bunun qibləgahı yalnız puldur. Bu, dövlət adamı deyilmiş. Mən isə bunu baş
vəzir görürdüm – nə vaxtsa. Amma nə edib bu varlılara, ruhanilərə? Hamısını
quru yurdda qoyub. Mənim yüz oyun qurub aylarla həyata keçirmək istədiklərimi
bir aya başa çatdırıb. Mən isə sabah bu quzğunu edam etdirib, düşündüyüm
haqqı bərpa etməliyəm. Qoy xalq da görsün, bilsin ki, mən onunla əlbir deyiləm.
Üstəlik, baş vəzir Qurban da tələyə düşdü. Daha validuzna məsələsinə ehtiyac
qalmadı. Vələduznalar əsl atasız, validuznalar isə arxasız qaldı. Ay baş vəzir, sənə
müharibə lazım idi? Oturmuşdun da yerində. Gərək gizli danışığa gedib,
valiliklərimi tarimar etdirəydin? Məni müharibəyə məcbur edəydin? Həəə... çanaq
öz başında sındı, ay Qurban. Sabah ata‐anamın, kəndimizin qisasını da səndən
alacağam. Yox. Bəlkə danışığa getməyib? Axı mənə demişdi ki, müharibədən imtina
etməyimizi Karzat Şah qorxaqlıq kimi qəbul edə bilər. Yox, valilər elə‐belə çaşıb
danışmazdılar. Necə deyərlər, dil çaşar, düzünü deyər. Bu Qurban tülküdür.
Əvvəlcədən sözünə zireh geyindiribmiş ki, sonradan özünə haqq qazandıra bilsin.
Bəlkə də mən pis şaham. Zaman göstərər, Göyverən, zaman.
***
Ertəsi gün. Qala meydanında qətlgah qurulub. Baş vəzir Qurban, ikinci
vəzir Birrəng və üç vali qolları‐ağızları bağlı dizi üstə çökdürülüblər. Göyverən
Şah at belində meydana girir. Səssiz müşayiətlə gəlib qətlgahın bərabərində
durur. Atından düşüb oğrun‐oğrun addımlarla kürsünün üstünə qalxır.
Mirqəzəb isə təbərzini sinəsinə sıxıb əmrə müntəzir dayanıb.
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– Ay camaat, bu gördüyünüz zatlar şaha xəyanət ediblər. Baş vəzir Qurban
Karzat Şahla danışığa girib müharibə oyunu qurub. Nəticədə üç valiliyimiz
yerlə‐yeksan edilib, dinc əhalimiz qılıncdan keçirilib. Bu üç valiyə də əvvəlcədən
xəbərdarlıq edilib və nəticədə xəzinə elə özləri tərəfindən də yağmalanıb.
Bunu eşidən valilərin gözləri az qala hədəqəsindən çıxmağa, burun pərləri
isə böyüyüb‐kiçilməyə başladı. Alınlarındakı damarlar şişdi. Nəsə demək
istəyirdilər. Ağızları bağlı olduğundan səsləri çıxmırdı.
– Gördüyünüz ikinci vəzir Birrəng isə müharibə dövründə paytaxtda asayişi
qorumaq əvəzinə özünün qulaqkəsənlər dəstəsiylə camaatın canına suvaşıb,
hərb vergisi adıyla soyğunçuluq edib. Hətta kasıbların da qara gün üçün yığ‐
dıqlarını əllərindən alıb. Özünü Əzrayılın yerdəki əksi elan edərək dinimizi,
şeyximizi, axundumuzu təhqir edib. Ən böyük qələti isə bunları mənim adımdan
etməsidir. Yığdığı vergi tapılıb xəzinəyə qaytarıldı. Ona kömək edən qulaqkə‐
sənlər də öldürüldü. Nəinki qaraniqablılar, bütün qulaqkəsənlər məhləsi yerlə‐
yeksan edildi, sakinləri isə qılıncdan keçirildi. İndi isə növbə bu beş nəfərindir.
Düzdür, müharibə bununla bitmir. İndi də Kaminat Şah bizə meydan oxumağa
başlayıb. Ordusunu sərhədlərimizə yığır. Onun da cavabı veriləcək.
Bu sözlərdən sonra izdihamdan qəribə səs gəlməyə başladı: şap‐şap‐şap‐
şap... Şah qanrılıb həmin tərəfə baxdı. Kargüzar Lərzan və dörd oğlu əllərini
açıb bir‐birinə vururdular. Şah bunu anlamadı. Sonra ətrafındakılar da Lərzana
baxıb eyni hərəkəti etməyə başladılar. Meydanı şappıltı səsi götürdü. Şah işarət
barmağını göyə qaldırdı. Meydana yenidən sakitlik çökdü.
– Yaxşı ki, sizin içinizdən elələri tapıldı ki, bu qaraniqablılardan qorxmayıb,
məni Birrəngin çirkin işlərindən agah elədilər. Yoxsa günahkar cəzasız qala‐
caqdı. İndi siz deyin, bunlara hansı cəzanı verim?
İzdihamdan “Səngisər”, “səngisər”, “səngisər” sədaları gəlməyə başladı.
Sonra qətlgaha doğru daş atılmağa başlandı. Mühafizlər çətinliklə də olsa iz‐
dihamın kürsüyə doğru irəliləməsinin qarşısını alırdılar. Vəziyyətin başqa
məcraya yönəldiyini görən Aslan mühafizlərlə şahı dövrəyə alıb, kürsüdən
aşağı endirdilər. Artıq mühafizlər də insan selinin qarşısında gücsüz idi. Bir
müddətdən sonra Qurban, Birrəng və üç vali daş selinin yaratdığı təpənin al‐
tında görünməz oldular...
***
Şahın sarayı. Əyanlar ayaqüstə dayanıblar. Üzlərinə ölüm rəngi çöküb. Şah
taxtında oturub.
– Əyanlar, yəqin ki, baş verənlərdən xəbəriniz var. Mən Qurban, Birrəng və
üç vali üçün ölüm hökmü çıxarmışdım. Boyunları vurulacaqdı. Amma əhali mənim
hökmümü ləğv edib öz hökmünü çıxartdı. Belə gündən hamınız üçün ola bilər.
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Ona görə də mən hər cür xəyanətdən vaxtında xəbər tutmalıyam. Gördüyünüz
işlərdən, çıxdığınız oyunlardan xəbərim var. Yığdığınız varidatın qədərini və
mənbəyini bilirəm. Amma hələlik dəymirəm sizə. Dağıdılan üç valilik isə bərpa
edilməlidir. Bunu Vəkil Fərmana tapşırıram. Valiləri də seçib özü təyin etsin.
– Başüstə, şahım. Ömrün uzun olsun.
– Saray əyanı Dürəngi Göyverən valisi təyin edirəm. Valiliyin bərpasını
ona tapşırıram. Karzat Şahın yoxa çıxmış xəzinəsinin axtarışını da ona həvalə
edirəm. Məmləkətdə həyat müharibədən əvvəlki halına qayıtmalıdır. Məscid‐
lərin tikintisi başa çatdırılmalıdır. Paytaxtdakı Həqqi məscidinin tikintisinə
nəzarəti baş mühafiz Aslana həvalə edirəm.
– Böyük şərəfdir mənimçün, şahım.
– Qalan əyanlar hərə öz işlərinin başında olsunlar. Məmləkətdə həyatı
bərpa etsinlər. Bunun üçün sizə bir ay vaxt verirəm. Baş xəzinədar, gələn
gəlirdən din xadimlərinə maaş kəs, mollaxanaların pulsuz fəaliyyətini bərpa
et. Mədrəsələr isə pullu olacaq. Gedə bilərsiniz. Baş mühafiz və baş sərdar,
qalın!
Hamı gedir. Aslanla Abbas əllərini sinələrində çarpazlayıb şahın qarşısında
durublar.
– Abbas, qoşunun az bir hissəsini cəmləşdirib Kaminat Şaha hücum et!
Ən varlı valiliyini xarabazarlığa döndər, əhalisini də qılıncdan keçir! Baş vəziri
gəlib ayağına düşsə ki, bəs müharibəni dayandırın, sülh bağlayaq, razılaş!
Xəzinəsini də təhvil al qayıt!
– Başüstə, şahım.
Otaqda ikisi qalırlar – Göyverən Şah və Aslan. Şah yorğun görünür.
– Aslan, baş vəziri yox elədim.
– Layiq olduğu cəzasını aldı, şahım.
– Yox, Aslan. Cəzası çox yüngül oldu. Onu əvvəl mənən, sonra isə cismən
öldürəcəkdim. Müharibə girdi əzabının arasına. Əvvəl Həqqi Şahın
hərəmxanasını bərpa elətdirəcəkdim. Bilirsən də yəqin. Qurban qırx hərəmin
hərəsini bir əyana ərə verərək sarayda mənsəbə yetirib. Doğulan uşaqlar da
hamısı bundandır. Mən onların arvadlarını əllərindən alıb, hərəmxanama qa‐
tacaqdım. Oğlan uşaqlarını baş vəzirin gözünün qabağında axtalayıb xacə
edəcəkdim. Bu uşaqların atalarını isə meydanda validuzna – zinadan doğulan
uşaqların valideyni kimi qətlə yetirəcəkdim. Sonda da baş vəziri qır tiyanında
qaynadıb çirkə çıxaracaqdım. Bəlkə ondan sonra hirsim soyuyaydı. Nə isə.
Olan artıq oldu. Yaxşı qurtardı daş‐qalaqla canını. İndi də yəqin cəhənnəm
odunda yanır. Görəsən onun yerinə kimi qoyum?
– Özünüz bilən məsləhətdir, şahım.
– Sən mənə demişdin ki, şətrəncdə piyada vəzirə çevrilə bilər.
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– Bəli, şahım.
– Onda hazırlaş. Axşam dərviş seyrinə çıxacağıq.
– Başüstə, şahım.
***
Hava qaralıb. Şahla Aslan kargüzar Lərzanın evinə tərəf gedirlər. Kandara
çatanda Abbas yerdən daş götürüb qapını döyür.
– Kimdir?
– Şah, – deyə Göyverən Şah cavab verir. Qapını Lərzan açır.
– Qibleyi‐aləm, – deyib Lərzan baş əyir, diz çökmək istəyəndə şah qoymur,
– böyük şərəf verdiniz mənim bu kasıb daxmama təşrif buyurmağınızla.
Lərzanın dörd oğlu da gəlib şahın qarşısında dayanıb ataları kimi baş
endirdilər, şahın əlindən öpmək istəyəndə Göyverən qoymur. Dördünü də qu‐
caqlayıb alnından öpür.
– Nə şah, şah salmısan, ay Lərzan. Heç mən şaha oxşayıram? Əyin‐başım
görmürsən nə gündədir? – deyib şah da Aslan da gülməyə başladılar. Lərzan
isə ciddiliyini qoruyub dayanmışdı. Handan‐hana:
– Lap çaşıb qaldım. Buyurun içəri. Əmiqızı, çay gətir, – deyə Lərzan pər‐
dənin arxasında yemək hazırlayan arvadına səsləndi.
– Arvadla əmioğlu‐əmiqızısan deməli?
– Xeyr, şahım. Biz tərəflərdə başqasının yanında “arvad” deyə çağırmaq
qəbul olunmayıb. Ona görə “əmiqızı” dedim.
– Nə gözəl. Yaxşı adətdir.
– Şahım, sizi meydanda görəndə çaşıb‐qaldım. Əvvəl gözümə inanmadım
ki, bizə gələn dərvişsən. Sonra baş mühafizi də görəndə tam əmin oldum ki,
doğrudan da siz şahmışsız.
– Axı mən birinci dəfə gələndə də, Aslanla da gələndə dedim ki, şaham.
Amma inanmadız. Bu camaat düz sözə niyə inanmır axı?
– Şahım, o qədər yalan‐palan eşidirik ki, düz deyilən sözü qəbul edə bil‐
mirik. Şahım, üzr istəyirəm keçən dəfə dediyim sözlərə görə.
– Əsla. Sən olmasaydın dövlət əldən gedəcəkdi. Bunu bilirsənmi? Nə
Birrəngin işlərindən, nə də baş vəzirin hoqqalarından xəbər tutacaqdım.
– Siz həqiqətən bunları bilmirdiniz?
– Hardan biləydim ki? Baş mühafizlə baş sərdar müharibədə, Birrəng də
məni saraydan kənara çıxmağa qoymurdu ki, bəs müharibə gedir, təhlükəlidir.
– Mən axmaqsa meydanda durub sizə əl çalırdım. Bir daha məni bağışlayın,
şahım. Keçin günahımdan.
– Əl çalmaq? O nə deməkdir ki, Lərzan?
– Əlimizi bir‐birinə vurub şappıldadırdıq e... bax ona əl çalmaq deyirlər.
99

MAHİR QABİLOĞLU

– Yəni bu təhqirmidir ki, bağışlanmağını istəyirsən?
– Şahım, köhnə qitədə opera, teatr deyilən məbədlər var. Sanki saray kimi
yerdir. Amma iki yerə ayrılıb. Səhnədə olanlar və tamaşa edənlər. Aşağıda
qara camaat ayaqüstə dayanır. Qıraqlarda qurulan eyvanlarda – lojalarda isə
zadəganlar oturur. Kürsü kimi hündür – səhnə adlanan yerdə isə tamaşalar
göstərilir. Şairlərin, musiqiçilərin yazdığı şeirləri, mahnıları vergisi olan adam‐
lar oxuyurlar, hələ oynayırlar da. Camaatın xoşuna gələndə onlara əl çalırlar, –
deyə Lərzan əlini əlinə vurdu, – onların başına gül‐çiçək səpirlər. Xoşlarına
gəlməyəndə isə əvvəlcədən ciblərində gətirdikləri çürük pomidor, yumurtayla
atəşə tuturlar. Bunu qara camaat edir. Əyanlar isə xoşları gəlməyəndə tamaşanı
yarımçıq tərk edirlər.
– Anlamadım. Dediklərindən belə çıxır ki, o gün meydanda dediklərim
sənin xoşuna gəlib və ona görə əl çalmısan?
– Şahım, teatrda oyunbazlıq edərlər. Yəni ki, müxtəlif cildə girərlər. Kimsə
şahı oynayır. Amma əslində şah deyil. Kimsə qızı oynayır, amma əslində kişidir.
Kiminsə ürəyinə bıçaq soxurlar. Bu da yalançı bir şeydir. Bir sözlə, insanlar
həyatda görmək istədiklərini bu oyunbazların ifasında görüb bir təskinlik ta‐
parlar. Başqa sözlə desək, mənəvi qida qəbul edirlər. Siz də elə danışdınız ki,
elə bildim həqiqəti deyirsiniz. Və sizin bu cür inandırıcı şəkildə yalan danış‐
mağınızı alqışlamağa başladım.
– Yox, düz sözlərimə inanmamağının başqa səbəbi var, bunu demirsən.
– Şahım, düz buyurdunuz. Deyərəm, amma...
– De. Qorxma.
– Şahım, ölüməməhkumların ağızlarını bağlamışdılar. Onlar isə nəsə demək
istəyirdilər. Bəlkə sizdən imdad diləmək idi məqsədləri? Niyə məhrum edir‐
diniz onları bundan? Əgər ortada qaranlıq bir məqam yox idisə, niyə onların
ağızlarını bağlatdırmışdınız? İnanmıram ki, nədənsə qorxasınız. Ona görə də
sözlərinizin həqiqət olduğuna inanmadım. Elə bildim ki...
Göyverən karıxdı. Bilmədi nə cavab versin. Amma özünü itirmədi:
– Lərzan, keçən edamda o yüz əlli üç cani ayağıma sarılıb elə yalvardı ki,
hamısını əfv etdim. Bu səhvim – sən keçən dəfə dediyin kimi – məmləkətdə
özcəzaya aparıb çıxartdı.
– Bağışlayın qələtimə görə, şahım. Düz başa düşməmişəm.
– Lərzan, gəlişimin məqsədi başqadır. İstəyirəm səni baş vəzir təyin edim.
– Ömrünüz uzun olsun, şahım. Amma mən baş vəzirliyə layiq adam
deyiləm.
– Kimin layiq olub‐olmamağını mən yaxşı bilirəm, Lərzan!
– Əlbəttə, şahım, düzünü siz bilirsiniz. Amma mən ədalətə inanan adamam,
bu boş xülya olsa da belə. Sarayda isə heç vaxt ədalət olmayıb, olmayacaq da...
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– İndi sözündən belə çıxır ki, mən xalqımı sevmirəm, mən ədalətli şah
deyiləm, eləmi? – deyə Göyverən Şah qeyzləndi.
– Ədalətli şah yox, ümumiyyətlə ədalətli insan olmaq mümkün deyil, şa‐
hım.
– İsbat elə.
– Başüstə, şahım. Amma şam vaxtıdır. Anam da yaxşı toyuq bozbaşı bişirib.
– Bəh‐bəh‐bəh. Keçəndəfəki yeməklərin dadı hələ də damağımdadır. Kü‐
künü demirəm hələ. Elə bil ürəyimi oxudun. Gəlsin. Səhərdən yeməyin iyi
tutub məni.
Şahın hirsindən əsər‐əlamət qalmadı. Lərzanın anası qazanı ortaya qoydu.
Qabları götürüb yemək çəkməyə başladı. Əvvəlcə toyuğun döş ətinin yarısını
şahın, yarısını da Aslanın kasasına qoydu. İki buddibini də onlar arasında bö‐
lüşüb, azca da suyundan əlavə etdi. Sonra isə oğluna və nəvələrinə yemək
çəkib onların qabağına qoydu. Uşaqlar yeməyə əllərini uzatmamışdan qabaq
bir‐birilərinin kasalarına baxdılar, sonra isə nənələrinin üzünə. Lap kiçiyi naz
edib “yemirəm” dedi. Lərzanın acıqlı baxışlarından sonra dördü də könülsüz
əllərini çörəyə apardılar.
Şam bitdi. Süfrə yığışıldı. Göyverən yenə də söhbəti ədalətli şah məsələsinə
gətirdi.
– Şam bitdi. İndi danış, Lərzan. Daha doğrusu, isbat elə.
– Şahım isbat etdim də...
– Heç nə danışmadıq axı. Çörək yeyirdik.
– Danışmasam da, şahidi oldunuz mənim isbatımın. Şahım, sizin fikrinizcə,
anam məni, gəlinini, nəvələrini sevmirmi?
– Məncə sevir.
– Düz deyirsiniz. Amma buna əməl eləmir. Daha doğrusu, eləyə bilmir.
– Düzünü sən bilərsən, Lərzan. Mən ananı üçüncü dəfədir ki, görürəm.
– Yox axı, şahım. Siz də bunu gördünüz. Amma fərqinə varmadınız.
– Açıq danış, Lərzan.
– Şahım, anam gətirib qazanı ortalığa qoydu. Toyuğun ən yaxşı yeri döş
əti sayılır. Onu da bölüb ikinizə verdi. Ondan sonra ən ətli yeri buddibi sayılır.
Onu da ikinizin arasında böldü. Qaldı iki budu, iki qanadı, döş çəpəri, boynu,
bir də beli. O yeddi hissəni də biz yeddi nəfər arasında böldü. Yağını‐suyunu
da bol elədi ki, çörək doğrayaq içinə, yavanlıq edək. Sizcə, anam ədalətsizdirmi?
– Yox.
– Məncə də yox. Amma bir toyuğu, bir yeməyi ədalətlə bölə bilmədi. Uşaqlar
buna etirazlarını bildirdilər. Və anam hər gün bu cür ədalətsizlik edir. İndi
dövlət də elədir. Şah nə qədər ədalətli olursa‐olsun... kiminə döş əti, kiminə
boynu, kiminəsə boş suyu verir. Kiməsə heç suyu da düşmür. Sadəcə yaddan
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çıxır. Belə cəmiyyətdə mən baş vəzir ola bilmərəm. Deyərlər ki, həmişə haq‐
dan‐ədalətdən danışan, kükrəyən Lərzan, baş vəzir olsa da ədaləti bərpa edə
bilmədi. Çünki ədalətli olmaq mümkün deyil. Ədalətdən yalnız dəm vurmaq
olar. Onu da mən gözəl bacarıram – Lərzan1 adıma layiq. Baxmayaraq ki, heç
nə dəyişmir. Camaat arasında olan‐qalan hörmətimi itirməyə, sonda başımı
cəlladın kötüyünə qoymağa isə halım yoxdur.
Şah və Aslan ayağa durdular. Lərzan onları qapıyacan ötürdü. Sonda şahla
üz‐üzə dayanıb:
– Şahım, dövlət uzun bir dəvə karvanına bənzəyir. Başda gedən sariban –
şahdır. Onun dəvəsinin boynunda zınqırov olar. Karvanın axırında kimisi atda
gəlir, kimisi qatırda‐ulaqda. Piyada da bu karvana qoşulanlar var. Düzdür,
onlar saribanın arxasınca gedirlər, amma üzünü görmürlər. Ara‐sıra zınqırov
səsini eşidirlər. Mən bu karvanda piyada sayılıram. Arxanızca gəlirəm.
Qiymətinizə görə isə.., – Lərzan şahın qabağında diz çökmək istədi. Göyverən
Şah cəld tərpənib imkan vermədi. Lərzanı da, uşaqlarını da qucaqlayıb sağol‐
laşdı. Evdən çıxdılar.
– Aslan, Qüdrətə çoxdandır baş çəkmirik. Gedək, görək necədir?
– Gedək, Əfdal. Bir onun çörəyindən də dadaq.
Şahla Aslan Qüdrətin evinə tərəf addımladılar. Evə çatıb qapını döydülər.
Hasarın o tayından həmən səs gəldi:
– Kimsiz?
– Dərviş babayıq. Gecələməyə yer, yeməyə bir qarın çörək istəyirik.
Əvəzində sizə gözəl mərsiyələr, qəsidələr oxuyarıq, – deyə şah səsləndi.
Görkəmindən kasıb birinə oxşayan orta yaşlı kişi darvazanın qapısını açdı.
– Buyurun içəri, dərvişlər. Xoş gəlmisiniz.
Kişi onları həyətdə çiy kərpicdən tikilən daxmasına apardı. İkimərtəbəli
malikanədə isə çal‐çağırdır. Qarşılarına pendir, lavaş, soğan qoydu.
– Di nuş eləyin. Bivaxt gəlmisiniz. Şamımızı yemişik.
Şahla Aslan tox olmalarına baxmayaraq, özlərini ac kimi göstərmək üçün
yeməyə daraşdılar.
– Ay kişi, darvazasından, hasarından, deyib‐gülməklərindən, şadlanmaq‐
larından varlı evidir, amma süfrəsindən nəsə xəsis adama oxşayır.
– Düz deyirsiz, dərviş baba, bu ev şahımızın ikinci vəziri olmuş Qüdrətin
evidir. Çox varlı, imkanlı adam idi. Amma yeni şahımız birdən, heç bir səbəb
olmadan onu saraydan qovdu. Evini iki dəfə yağmalatdırdı. Ağam indiyə qədər
də başa düşmür ki, niyə belə oldu. O da olan‐qalanını xərclədi. Daha heç nəyi
yoxdur. Saraydan qovulanda ah‐uf edib ağlayırdılar. Şah hər şeylərini əllərindən
alandan sonra isə çalıb‐oynayırlar. İnandırım sizi ki, yedikləri də elə sizin qa‐
1

Lәrzәyә salan, rәşәdar
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bağınıza qoyduğum nemətlərdəndir. Heç özüm də baş açmıram bunlardan.
Biz isə nəsillikcə bu evin bağbanı olmuşuq. Özü də ki, həmyerliyik. Ona görə
sığışdırmadım özümə ki, ağanı atım gedim. İndi də mülkü satlığa qoyub. Mən
də qalmışam belə. Bilmirəm ki, təzə sahib məni saxlayacaq, ya yox. Evim də
yox, sənətim də... bir çətən də külfətim. Amma mənə o da azdır. Çox qudur‐
muşdum. Zarafat deyil, məmləkətin üçüncü şəxsinin eşikağası sayılırdım. Nə
olsun ki? Eşikağası nə böyük şeydir ki? Nökər idim də... yaxud da nökərlər
ağası olan nökər. Əvvəllər tez‐tez döyürdülər qapını. Hamısını söyüb qovurdum.
Üstəlik, təqsiri Göyverən Şahın boynuna atırdım. Düzü məndə günah yoxdur,
ay dərvişlər. Qüdrət ağam onu o qədər pisləyirdi ki, biz də təzə şahı pis adam
kimi tanımışdıq. Adını da başqa cür çağırırdı – göyvərən. Ləhcəsi şirindir
bizim kəndin. Ona görə mənim də ağzım öyrəşmişdi. Qapıya gələni qovanda,
atırdım şahımızın boynuna ki, vergiləri iki dəfə qaldırıb. Amma sonralar bildim
ki, şahımız pis adam deyilmiş. Sadəcə Həqqi Şah öləndən sonra baş vəzir Qur‐
ban şah olacaqmış, Qüdrət ağam da baş vəzir. Arzusu baş tutmayıb, ona görə
acıqlıdır şaha. Baş vəzir Qurbanla söhbət edəndə təsadüfən eşitdim. İndi nə
vaxtsa qapıdan qovduğum o kasıblardan biriyəm. Sabah, birigün bundan da
betər günə düşə bilərəm.
– Bəs nə üçün şahına pənah aparmırsan? Eşitdiyimizə görə şahınız ədalətli,
rəhmli adamdır.
– Ay qonaq, ölkə müharibədən çıxıb, hamı eyni gündədir. Elnən gələn bəla
toy‐bayram olar deyiblər. Hər şey yaxşı olar inşallah. Bir də mən kiməm axı
şah hələ məni qəbul da eləsin? Mən ikinci vəzirin eşikağası özümü böyük
adam sayıb gələni qapıdan qovurdum. İndi məni, adi kasıbı inanarsanmı ki,
sarayın həndəvərinə buraxsınlar? Mühafizlərə yaxınlaşmaq yox, on addım qa‐
landa silahı göyə qaldırırlar. Dərvişlər, inandırım sizi ki, Qüdrət ağamın mənim
davranışımdan xəbəri yox idi. O rəhmlidir, əliaçıqdır. Bilsəydi ki, belə edirəm,
çoxdan qovmuşdu məni. Ağam ona ağız açanı naəlac qaytarmazdı. Ailəsi, qo‐
hum‐əqrabası da böyükdür, ürəyi də. Amma nə olsun ki... şahın qəzəbinə gəldi.
Özü də bilmir niyə. Partlaya‐partlaya qalıb. Amma mənə yox. Mənə lap əcəb
oldu. Sanki yerimiz səhv düşmüşdü: Mən vəzir idim, o eşikağası. Qudurmuş‐
dum. Nədi‐nədi, arxamda vəzir dayanıb. Dərvişlər, biz tərəflərdə quduz iti
gəbərdirlər. Bunun başqa dərmanı yoxdur. Məni də quduz it kimi gəbərtmək
lazımdır.
– Bəs indi hardadır Qüdrət ağan?
– İndi evdə yoxdur. Baş vəzir Qurbanın ailəsinə dəyməyə gedib. Onun ağır
günlərində də Qurban belə edərdi. Nə bilim vallah, bu böyüklərin işi tamam
başqadır. Bizlik deyil. Amma Allah bizi mənim kimi kiçik adamlardan qorusun.
Özümdə gördüm bunu. Şair Abumahir bu barədə yaxşı deyib:
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Böyük adamların işi başqadır,
Xırda adamlardan qoru özünü!
Açığın‐aşkarın işi başqadır,
Örtülü bazardan qoru özünü!
– Adın nədir, bağban?
– Adım Bədzatdır.
– Bədzat, süfrən açıq olsun. İndi ağan gələr, acığı tutar sənə ki, niyə yadları
evə buraxmısan. Yaxşısı budur gedək.
– Əksinə, şad olar. O mən idim qapıya gələni qapırdım it kimi. Səsimi də elə
qaldırırdım ki, elə bil evin ağası mənəm.
Şahla Aslan darvazadan çıxıb qənbərli yollarla saraya doğru addımlamağa
başlayırlar.
– Aslan, bunlar çalıb‐oynayırlarsa, deməli, həqiqətən də heç nəyləri yoxdur.
Pulu, dövləti olan adam ağlayar. Xəzinədara deyərsən ki, bunlara aylıq kəssin.
– Oldu. Əfdal, Bədzat “ailə” dedi, yadıma düşdü. Qanunlara görə saray
əyanı öldürüləndə, ailəsindəki oğlan uşaqları da qətlə yetirilməlidir. Hökm
etsəniz icra edərdim.
– Niyə?
– Çünki böyüyüb intiqam ala bilərlər, Əfdal.
– Bəs siz nə üçünsüz?
– Əfdal, intiqam üçün zireh, maneə yoxdur. Tarix bunu dəfələrlə sübut
edib.
– Yox, Aslan. Mənim davam arvad‐uşaqla deyil. Qoy yaşasınlar Allahın verdiyi
ömrü. Əgər mən onların əlində öləcəmsə, qoy ölüm. Alın yazısını dəyişdirmək
mümkün deyil.
– Düzünü siz bilirsiniz, şah... üzr istəyirəm. Əfdal.
***
Saray. Şah eyvandan təxtgaha baxır. Sakitlikdir: əvvəlki şəhərdən əsər‐
əlamət qalmayıb. Mən bilirdim də müharibə pis şeydir. Gör nələr baş verdi.
Bəlkə mənim səhvimdir bu? Səriştəsizliyim bu günə qoydu ölkəni? Əgər
müharibəni baş vəzir aparsaydı, bəlkə də belə olmayacaqdı. Aslan müharibədə
yox, paytaxtda qalsaydı, Birrəngin də ayağı yer almazdı. Amma mən taleyə,
alın yazısına inanan adamam. Demək belə məsləhətmiş. Yuxum da qaydasın‐
dadır. Keçmişi unuduram yavaş‐yavaş. Pazı pazla çıxararlar deyiblər. Mənim
dərdimi də müharibənin gətirdiyi dərd çıxartdı. İndi nə Həqqi Şah yadıma dü‐
şür, nə də hərəmxana. Əsas odur ki, məqsədimə çatdım və bərabərlik yaratdım.
Xəzinədəki pul da əhalidə olandan qat‐qat çoxdur. Bəs sonra? İndi nə
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etməliyəm? Oturub dincəlməliyəm? Axı nə şahlıq etdim ki, bir dincəlim də...
Heç bir il olmayıb. Hə. Barəngah. Onu tapmalıyam. Həqqi Şah demişdi ki, geri‐
sini o bilir. Bir də ki, nə başımı yoruram e... Mən müharibə, qızıl‐mızıl düşü‐
nürdüm ki, gəldi qabağıma çıxdı? Məndən heç nə asılı deyil. Hamısı Allahın
işidir. Necə dağıdıbsa, özü də düzəldəcək. Bu dünyanı necə idarə edibsə,
bundan sonra da idarə edəcək. Yox. Axı Kaminat Şaha müharibəni mən elan
etdim. Yenə də nə qədər insan öləcək, kəndlər viran qalacaq. Belə görürəm ki,
mən Allahın Yer üzündə kölgəsi deyiləm. Elə Əzrayılın özüyəm. Mənim əlimlə
qırdırır camaatı. Yuxum gəldi. Yatım. Onsuz da olacağa çarə yoxdur.
***
Səhərdir. Aslan şahın hüzurundadır.
– Aslan, Abbasdan nə xəbər?
– Səhər çapar məktub gətirmişdi. Yatdığınıza görə narahat etmədim.
– Nə yazır?
– Yazır ki, hər şey siz dediyiniz kimi davam edir, şahım.
– Əla, dəxi əla. Aslan, deyirdin Barəngah ehtimal edilən birini tapmısan.
– Bəli, şahım. Müharibədə olduğum müddətdə bir yana getməyibsə, dedi‐
yim yerdə olmalıdır.
– Gecə gedərik ora.
– Gecə təhlükəlidir, şahım. İcazə verin oxatanlarla gedim itləri öldürüm.
Özünü də götürüm gəlim. O dediyiniz olar‐olar, olmaz yenidən qaytarıb qoya‐
ram komasına.
– Yox, Aslan, olmaz. İkimiz getməliyik.
– Başüstə, şahım.
Aslan gedir. Bir azdan Hətəm gəlir.
– Hətəm, xəzinədə vəziyyət necədir?
– Yaxşıdır, şahım. Qanpullarını və ordunun pulunu ödədim. Dindarlara
məvacib kəsdim, mollaxanalar fəaliyyətə başladı. Mədrəsələr isə pullu oldu‐
ğundan xəzinə yüngülləşdi. Valiliklər Fərman və Dürəngin öz varidatları he‐
sabına bərpa olunduğundan heç bir pul buraxmadım. Bircə Həqqi məscidi və
türbənin tikintisinə pul gedir ki, o da nəzirlər hesabına öz xərcini çıxaracaq.
Müharibədə ölən əsgər və adamların hesabına da xərclərimiz azalıb. Buna
baxmayaraq işsizlər çoxalıb.
– Elə niyə?
– Çünki Birrəngin ucbatından tacirlərin çoxu başını götürüb qaçdı.
İşləyənlər də işləməyə qorxdular ki, yenə gəlib başlarının üstünü alarlar. Ca‐
maat da qalıb bekar. Qara günə yığdıqlarını da Birrəng alıb əllərindən. Ona
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görə də sizin xeyir‐duanıza, sizin sözünüzə ehtiyac var ki, inamları qayıtsın,
işləməyə başlasınlar. Çünki vergi onlardan toplanır.
– Xeyir‐dua deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?
– Şahım, xəzinədə pulumuz çoxdur. Əgər məsləhət bilsəniz altı ay vergi
yığmayaq. Qoy özlərini tutsunlar. Qaçan əcnəbilər də bunu bilib geri qayıtsınlar.
Yəqin ki, Birrəngin edam olunmasından da xəbərdardırlar.
– Bu fikrini Divanda açıqlayarsan. Mən razı. Başqa?
– Göyverən və Göyveranələrin sayı da durmadan artır. Kargüzarlıq yaş ka‐
ğızlarından mənə də verir bir nüsxə. Onların da on qızılını ayırıram. Dediyiniz
kimi – kağız üstündə.
– Əlaüləla.
– Qüsura baxmayın, şahım, anlamadım.
– Əlaüləla. Yəni ki, lap əla, əlanın əlası.
– Var olun, şahım.
– Gedə bilərsən.
***
Səhərdir. Dərviş libası geyinmiş iki atlı qalanı tərk edib karvan yoluna çıx‐
dılar. Xeyli getdilər. Nəhayət, uzaqda xarabalıqlar göründü. Ora yaxınlaşanda
tozanaq qalxdı. Doqquz çoban iti şahla Aslana tərəf gəlirdilər. Aslan əlini qılınca
atmaq istəsə də şah qoymadı. İtlər atların yanına çatıb hürməyə başladılar.
İrəli gəlib ayaqlarından, quyruqlarından qapmaq istəsələr də, atlar cəld
tərpənib quyruq ələ vermirdilər. Nəhayət, cındırından cin hürkən, əlində
çomaq olan arıq, çəlimsiz, yaşı altmışı ötən bir kişi uçuq komadan çıxdı. İtlərə
qışqırdı. Kişinin səsini eşidən itlər zingildəyərək komaya tərəf geri döndülər.
Doqquzu da kişinin yanında dayanıb, quyruqlarını bulamağa başladı. Şah və
Aslan da üzəngini basıb yerlərindən tərpəndilər. Komaya çatıb:
– Salam, ay əmi, – deyə şah dilləndi.
– Salam.
– Bizə Barəngah lazımdır.
– Sən kimsən, a bala?
– Şah! – deyə Göyverən amiranə şəkildə cavab verdi.
– Deməli, şahsan. Bəs tacın hanı? Başının əsgəri hanı, ay şah?
– Mən Barəngah adlı birini axtarıram.
– Tanımıram eləsini, – deyə kişi çevrilib getmək istədi.
– Yaxşı, Barəngahı tanımırsan tanıma. Bəs şah gəlib qapına, tozlu‐torpaqlı
yollarla. Bir bardaq su nədir ki, qonaq eləmirsən Allah qonaqlarını? Yəni ona da
mərifətin çatmır?
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Yaşlı kişi dayandı. Çevrilib şaha baxdı və acıqlı‐acıqlı:
– Allaha da qurban olum, qonağına da.
Bunu eşidən itlər mırıldayaraq komanın qabağında sırayla düzülüb
çömbəldilər. Gözlərini qonaqlara dikdilər. Sanki bir himə bənd idilər ki, yenidən
şahla Aslana hücum etsinlər.
– Gəlin də... – deyə kişi yenidən dilləndi, – Atlarınızı dirəyə bağlayın.
Şah yerindən tərpənmədi, başıyla itlərə işarə etdi.
– Həəəə... şah, nə oldu, qorxdun?
– Həddini bil, qoca! – deyə şah qeyzləndi.
– Sən allah bağışla. Deyəsən xoşuna gəlmədi. Bax, sarayının qabağında
mühafizləri bu cür düzdürəndə camaat da səndən sən itdən qorxan kimi
qorxur. Qorxma. Düş atından gəl. Mən dedimsə ki, “gəl”, deməli, sizə toxunma‐
yacaqlar. Evin adamı sayılırsınız.
Hər ikisi atdan düşdülər. Aslan hər ehtimala qarşı komanın qapısınacan
irəlidə getdi. İçəri yarıqaranlıq idi. Kişidən başqa heç kim yox idi. Koma deyəndə
ki, it damına oxşayırdı. Şah bu natəmizlikdən çiyrinib, su istəməyinə peşman
oldu.
– Ağsaqqal, adın nədir?
– İtbaşı.
– İtbaşı kişi, bəlkə eşikdə söhbət edək? Buranın havası yaman boğanaqdır.
– Ay şah, niyə olanı demirsən? De ki, içəridən iy gəlir deyə peşman oldum
komaya girməyimə. Denən ki, necə yəni, mənim şah olduğum məmləkətdə
belələri də yaşayırmış? Çıxaq eşiyə deyirsən, çıxaq. Yoxsa ki, “içərinin havası
boğanaqdır”. Yox bir, guya bayırda qar yağır?
– Qar nədir, ay kişi?
– Qar bilirsən nədir? Pambıq kimi şeydir, göydən yerə gəlir. Torpağa
düşəndə ya əriyir suya dönür, ya da ki, yorğaniçinə bənzər ağ topaya çevrilir.
– Burda necə yaşayırsan, İtbaşı? Paytaxt uzaqda. Su yox, yemək yox. Üstəlik
də doqquz it. Özü də ki, hamısı nəhəng – qurdbasan.
– Qurdbasan? İt elə itdir, ey şah. Nə qurdbasanı, nə...
Bu zaman itlər başlarını onlara tərəf çevirib mırıldamağa başladılar. Kişi
çomağına söykənib ayağa qalxdı. Aslan da qeyri‐iradi əlini qılıncının qəbzəsinə
apardı. Uzaqdan zınqırov səsi eşidilməyə başladı. Ox yaydan çıxıbmış kimi
itlərin doqquzu da səs gələn tərəfə şığıdılar. Kişi də gözlərini o səmtə dikdi.
Karvanı hürə‐hürə komaya qədər müşayiət etdilər. Karvan kişinin bərabərinə
çatanda dayandı. İtlər də sakitləşib komanın qarşısında çömbəlib oturdular.
Sariban çubuqla dəvənin dizlərinə vurdu. Dəvə oturdu. Sariban iki tuluq və
iki çuval götürüb komaya tərəf gəldi. Əlindəkiləri yerə qoyub hamıyla salam‐
laşdı.
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– Sariban, paytaxda nə var, nə yox?
– Nəsə qarışıqlıqdır, ağsaqqal. Göyverən Şah meydanda baş vəzir Qurbanı,
ikinci vəzir Birrəngi və üç valini daş‐qalaq elətdirdi. Karzat Şaha müharibədə
qalib gəlib onun məmləkətini öz valiliyinə çevirdi. Özünü isə edam elətdirdi.
İndi də Kaminat şaha müharibə elan eləyib. Camaat da ki, səfil günündə. İt
yiyəsini tanımır. Tacirlər qaçıblar. Onlar olmasa, mən sariban kimə lazımam
ki? Bu yükü də təsadüfən tutdum.
– Bu günə də şükür, sariban, – deyə İtbaşı mənalı‐mənalı Göyverən Şaha
baxdı.
– Allah axırını xeyir eləsin. Allah sizi də, bizi də qorusun.
– Amin, – deyə İtbaşı cavab verdi.
Şahla Aslan isə dinmədilər. Sariban qapının ağzındakı boş çuvalları, tu‐
luqları götürdü. Sonra sağollaşıb yenidən dəvəsinə mindi. Karvan yoluna da‐
vam etdi. Şahla Aslan bu mənzərəni sakitcə seyr edirdilər. İtlər karvanı gözdən
itənəcən hürə‐hürə yola salıb qayıtdılar.
– Burda deyiblər e... “İt hürər, karvan keçər” – deyə şah sükutu pozdu.
– Yox, ey şah. Düz demədin. İtbaşı burda belə deyib: “Xalq deyinməyində,
saray isə öz işində”.
– Ay İtbaşı, lap tutaq ki, elədir. Burda kim qazandı, kim itirdi?
İtbaşı heç bir cavab vermədi. Ayağa durub, çuvalın birini açdı. İçərisindən
iki bağlama çıxartdı. İtlər ətrafında dayanıb ağızlarının suyu axa‐axa quyruq‐
larını bulayırdılar. O, bağlamalardan birini üzüqoylu yerə boşaltdı. Təpə kimi
qalaqlanan kabab qırıqlarından, sür‐sümükdən qalxan iy ətrafı bürüdü. Kişi o
biri bağlamanı və tuluğu götürüb qonaqların yanına qayıtdı. İtlər artıqlara da‐
raşdılar. Hansı başını yemək qalağına çox soxa bilmirdisə o birilərinin quyru‐
ğundan dartıb özünə nəsə qamarlamaq istəyirdi. Yemək azaldıqca itlər daha da
qızışırdılar. Süpürləşməyə başladılar. Qırğın başladı nə başladı. Kişi isə o tərəfə
heç gözünün ucuyla da baxmırdı.
– Sariban da qəribə adamdır e... Deyir xalq səfil günündədir. Deməzdim.
Artıqlar həmişəki artıqlardandır.
– Ay İtbaşı, olmazdı ki, yeməyi əvvəldən doqquz yerə böləydin, yazıq hey‐
vanlar da bir‐birini didməyəydilər?
– Ay itlərə acıyan rəhmli və ədalətli şah, olmazdı ki, bir qismət çörəyi
əhalinin arasında bərabər böləydin, biri o birini incitməyib, var‐dövlət üstündə
öldürməyəydi? Biri varlı, biri kasıb, o biri də mənim kimi səfil olmayaydı?
Camaata yazığın gəlmir, itəmi yazığın gəlir?
– Elə etsəm heç kim işləməz, çalışmaz. Hərə öz qabiliyyətinə görə qazanır.
– Mənim itlərim də – sən dediyin kimi etsəm, hamısı doyar. Daha karvana
hücum edəni tapılmaz. Burda da güclü itə çox yemək çatır, əfəlinə az.
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– İt başqa, insan başqa. Niyə axı eyniləşdirirsən?
– Ey şah, ikisi də canlıdır, – deyə qoca çuvaldan çıxardığı bağlamanı açıb
süfrəyə düzməyə başladı. Tuluqdakı suyu bardaqlara, bir azını da itlərin qabına
tökdü, – Yaxşı ki, yaxşı adamlar var. İtləri də yaddan çıxartmırlar, məni də... Bu
da karvansaraylardan qalan artıq‐urtuqdur. Adı artıq‐urtuqdur, amma əl
dəyilməyib. Daha doğrusu, israfçılıqdan artıq qalıb. Bu sariban da o yana‐bu
yana gedəndə məni yaddan çıxartmır. Payımı gətirir. Xəbərlərdən hali edir.
– Bu sənə çatır? Axı o indi getdi, bir də nə vaxt geri dönəcək?
Suala cavab verilməmiş uzaqdan zınqırov səsi gəldi. Şah və Aslan köhnə
mənzərəni yenidən müşahidə etmək üçün gözlərini itlərə zillədilər. Onlar isə
çömbəlib sakit oturmuşdular. Yerlərindən tərpənmirdilər.
– Qoca, düz deyirsən. Heç gör yerlərindən tərpənirlər? Doyub oturublar, –
deyə şah dilləndi.
– Yadında saxla. İt heç vaxt doymaz. İnsan kimidir.
– Necə yəni?
– İnsan kimidir. Qarnı doysa belə, gözü doymur. Bir də ki, bu karvan başqa
karvandır. Bu sariban itlərimin qorxusundan silahlı adam gəzdirir. Keçən dəfə
bunlardan birini yaralayıb da...
– Deməli, itlər qorxur, eləmi?
– Tələsmə, görəcəksən.
Dəvə karvanı ləngər vura‐vura yaxınlaşırdı. Sariban dəvənin belində oturub
saymazyana‐saymazyana qocanı və itləri seyr edib gülürdü. İkinci dəvədə silahlı
adam var idi. Beşinci dəvə komanın yanından keçəndə itlər karvana cumdular.
Dəvələrin hər iki tərəfindən sallanan yüklərə, su tuluqlarına hoppanıb diş atmağa
başladılar. Bir, iki, beləcə beş‐altı dəvənin çuvalını deşdilər. Birindən buğda tö‐
küldü, o birindən zəfəran, içməli su, bəzilərindən isə heç nə. Deyəsən parça‐ma‐
hud idi. Karvan mühafizləri quduzlaşan itlərin qorxusundan dəvədən enə
bilmirdilər. Saribanın səsi aləmi götürdü:
– Mən sizi niyə tutmuşam, hə? Bir itdən qorxursuz, həramilər hücum etsə
neyləyəcəksiniz? İndi mən mal yiyələrinə nə cavab verəcəyəm, hə? Pulunuzu
kəsərəm, ağlınız yerinə gələr.
Qoca isə saribana baxıb bərkdən gülürdü.
– Nə gülürsən, qoca. İtlərin olmasaydı bu əllərimlə parçalayardım səni.
Adını elə yaxşı qoyublar – İtbaşı. Sonda elə it kimi də gəbərəcəksən. Basdıran
da olmayacaq. Cəsədin də elə itlərinə yem olacaq.
Qoca gülməyini kəsdi. Gözlərində yaş gilələndi. Şah gözüylə Aslana işarə
etdi. Aslan qılıncı çıxarıb karvanbaşına hücum etmək istəyirdi ki, qoca onun
əlindən tutdu.
– Lazım deyil, şah.
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– Niyə?
– Çünki düz danışır.
– Düz danışmır. Cəzasını yerindəcə almalıdır. O nə hədlə...
– Düz danışır, ay şah. İtlər olmasa, bu saribanlar məni didərlər. Mühafizlər
olmasa, bu xalq da səni...
– Deməli, sənə bu adı sonradan qoyublar. Bəs əsl adın nədir?
– Neyləyirsən ki, ay şah?
– Barəngaha çox oxşayırsan.
– Elə danışırsan ki, guya onu əvvəllər görüb‐tanımısan.
– Ehtiyacım var ona, qoca. Atam vəsiyyət etmişdi.
– İki qonşu dövləti diz çökdürmüsən. Şəhid adıyla əhalini qırğına vermisən.
Öz əyanlarını daş‐qalaq etdirmisən. Axı nəyə ehtiyacın var daha, nəyə?
Göyverən Şah cavab vermədi. Onlardan uzaqlaşan karvana baxıb məsəli
yenidən təkrar etdi:
– İt hürər, karvan keçər.
– Ay şah, yenə də başa düşmədin? İtlər karvana ziyan vurdular. Qorxusundan
bir mühafizəçi də dəvədən düşmədi.
– Nə olsun ki? İt hürə‐hürə qaldı. Karvan isə artıq gözdən itib.
– Ey şah, sariban elə sən özünsən. İtlər sariban yaxşı olanda, hürdülər,
hürə‐hürə də yola saldılar. İkinci sariban pis olanda, gücləri yalnız pislik
eləməyə, ziyan vurmağa çatdı. Çünki yaxşı bilirdilər ki, bu karvanda əli silahlı
keşikçi var. Vay o günə ki, sariban dəvədən yerə yıxıla.
– Tutaq ki, yıxıldı. Ayağa durar, yenə də minər dəvəsinə.
– Əgər xalq, üzr istəyirəm itlər imkan versə.
– Axı şahın şir kimi mühafizləri var.
– Gördün də, ay şah. İtlərin qorxusundan bir mühafiz belə yerə düşmədi.
Şah susdu. Bu dəm Aslan qulağına nəsə pıçıldadı.
– Yaxşı, ağsaqqal, vaxtdır. Biz gedək. Görək bu Barəngahı hardan tapırıq.
Bu beş qızılı da sənə verirəm.
– Lazım deyil, şah. Neyləyirəm ki, qızılları. Burda nə satılır ki, nə də alım.
– Onda gedək saraya. Qocalığını şah kimi keçir.
– Yox, ey şah. İki şahın başı bir qazanda qaynamaz. Mən itlərin şahıyam.
İtlərin arasında da olmalıyam.
– Yaxşı, heç soruşmadım, sən də demədin. Bu nə xarabalıqdır belə?
– Uzun söhbətdir, şah. Gələn dəfə danışaram.
– Bəlkə gələn dəfə olmadı?
– Olacaq, ey şah, olacaq. Çünki ikimiz də eyni adamıq. Mən İtbaşıyam, sən
Xalqbaşı. Sadəcə mən qocayam, sən isə cavan. İkimiz də təkik. Sən çox suallara
cavab axtarırsan, mən isə çox suallara artıq cavab tapmışam.
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– Onda sənə ilk sualım. Bayaq sariban da üstüörtülü dedi... Baş vəzirim
Qurban və ikinci vəzirim Birrəng mənə xəyanət etmişdilər. Müharibə
getməyindən istifadə edib xalqı incitmişdilər. Onların qara günə yığdıqlarını
belə, talan edib ciblərinə qoymuşdular, üstəlik xəzinəni də talamışdılar. Bunu
üzə çıxartdım. Qızılları xəzinəyə yatırtdım. Onların cəzalarını xalqın qabağında
verdim. Vergiləri altı ay saxladım ki, həyat dirilsin, tacirlər geri qayıtsın. Hör‐
mətimi qaldırdım. Karzat Şaha qalib gəldim. Kaminat Şahı da... az qalıb – diz
çökdürəcəyəm. Amma yenə də narahatam. Düz etmişəmmi bunları?
– Ay şah, xalqdan talananı özlərinə qaytarmısanmı?
– Yox. Bunu necə edəydim axı? Kimdən nə qədər alındığını bilmirəm.
– Onda özünə də ölüm hökmü çıxart da...
– Niyə? Mən xəzinədən oğurluq, xəyanət etməmişəm.
– Amma oğurluq malı xəzinəndə saxlayırsan. Birrəngi tanımıram, amma
Qurbanı nahaq öldürtmüsən. Nəsillikcə baş vəzir olublar məmləkətdə. Heç
şah da öz əyanına əl qaldırar? Özü də Qurban kimi əyana. Ey şah, bir şeyi qu‐
lağında sırğa elə. Öz hörmətini aşağı salmaqla, nəslini yeddi arxa söydürməklə
şahın hörmətini yüksəklərə qaldıran və bunun müqabilində cibini dolduran
insanlara əyan deyilir.
– Axı onları öldürməklə hörmətim qalxdı.
– Sənə elə gəlir. Xalq elə bilirmiş ki, talançılıq sənin tapşırığınla edilir. Sonda
da məlum oldu ki, yox, demə şahın bunlardan xəbəri yox imiş. İlk baxışda
hörmətin artdı buna görə. Amma oğurlanan pullar yenidən onların cibinə qa‐
yıtmadı axı. Bu da heç. Ən əsası isə... Ay şah, xalq indi bilirsən sənin haqqında
nə düşünür? Deyir bu necə şahdır ki, hamının xəbəri olan şeydən bunun xəbəri
olmayıb? Əyanlar xalqı talayanda kölələrin sənə olan hörmətinə görə susurdu.
İndi isə nə sənə, nə də sənin əyanlarına inamları qalıb. Sabah onlar xoşluqla
vergi ödəyər? Müharibəyə gedər? Kim qapısına gəlsə, daş‐qalaq edib yola salacaq.
Bax, indi burdasan. Bəs sarayı kim idarə edir? Hərəmlərin var? Bəs dövlətin
gələcəyi olan vəliəhdin necə, var? Lap əsası. Valini də qətlə yetirərlər? Valinin heç
xətrinə də dəymək olmaz. Onlar yerlərdə kiçik padşahlar sayılırlar. Onlar qara ca‐
maatın gördüyü ən böyük əyandırlar. Edam etdirmək olmaz, uzağı sürgün edərsən.
Bir müddət əzazilini qoy, bir müddət rəhmlisini. Beləcə növbələşdir.
Şah bu sualın qabağında duruxdu. Bilmədi nə cavab versin.
– Qayıt, birinci saray əyanlarını yığ başına. Baş vəziri, ikinci vəziri də
onların içindən seç. Birinci onlar üçün gözəl həyat yarat. Əyanlar dövlət, pad‐
şah‐madşah bilməzlər. Onları yalnız cibləri maraqlandırar. Onlar öləndə isə
oğlanlarını irəli çək. Qoyma ki, küçədən gələn kimsə saray əyanlığının dadını
bilsin. Yoxsa sonun faciəylə bitər. Bir də ki, xəzinəni talamağa, xalqı incitməyə
görə əyan öldürməzlər. Sən isə onları hamının gözü önündə edam etdirmisən.
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Əslində gərək onların başlarını sığallayıb, ənam verəydin. Onların hesabına
var‐dövlətin artıb. Necə ki, mən bu itlərin hesabına şah kimi dolanıram.
– Ay İtbaşı, sənin sözündən belə çıxır ki, saray əyanlarına ölüm hökmü çı‐
xarmaq olmaz?
– Olar. Niyə ki, olmaz? Amma saray divarları arasında. Dar ağacından as‐
maqla. Cəzasın da ver, canın da al. Əsl şah balığı qarışqaya yem etməz. Balıq
balığa yem olmalıdır. O ki qaldı vergilərə... nahaq ləğv etmisən. Onsuz da hər
şey düzələcək. O tacir, o varlı daha da varlanmaq üçün məcburdu ki, yenidən
öz işini dirçəltsin. Heç vaxt qızıl hərisi olan belələrini əzizləmə. Təpiyini bas,
piyini çıxart. Bir də ki, yadından çıxartma. Şahın cibi yoxdur. Hər şey şahındır.
Amma ondan aşağı hamının cibi var. Və o cib dolmasa, narazılıq artacaq. O cib
çox dolsa, quduracaqlar. Nə artmalıdır, nə azalmalıdır. Çalış qaydasında saxla
o cibləri. Şah idarə etməkçün deyil. Cəmiyyət onsuz da özü özünü idarə edir.
Elə bilmə ki, cəmiyyəti qanunlar idarə edir. Molla – adam öləndə, qanun isə
cinayət törədiləndə yada düşər. Qanun idarə etməkçün deyil, cəzalandırmaq
üçündür. Qanun xalq üçündür, saray əyanları üçün deyil. Onsuz da hər şey öz‐
özünə gedir. Şah isə bunları tənzimləməlidir. Bir şeyi də yadında saxla.
Məmləkətində həyat səviyyəsini yalnız fahişələr müəyyənləşdirir.
– Qoca, sən Barəngahsan?
– Yox, ey şah, mən İtbaşıyam.
– Adam adına bənzəmir axı. Sariban da dedi ki, bu adı sənə qoyublar.
– Ay şah, “Göyverən” də heç adam adına bənzəmir.
Şah duruxdu. Amma özünü sındırmadı.
– Ay İtbaşı, heç anlamadım axı, bu saribanların sənə münasibətini. Bu xa‐
rabalıq da mənə qaranlıq qaldı. Bircə it hürər, karvan keçər misalını əyanidə
gördüm. Di salamat qal, İtbaşı. Görüşənədək.
– Yaxşı yol.
Şahla Aslan yola düzəlirlər.
– Aslan, bu qoca Həqqi Şahın dediyi Barəngahdır. Gizlədir. Nəsə sirr var
burda. Ona görə adını deməyə qorxur, ya da ki, utanır. Birrəngi ikinci vəzir qo‐
yanda Qurban da demişdi bu sözlərdən bəzilərini. Düz də çıxdı. Bu İtbaşı elə‐
belə adam deyil.
– Əvvəl‐axır hər şey aydın olacaq, şahım. Bilmirəm kimdir, amma ağıllı
adama oxşayır.
***
Ertəsi gün. Divan. Şah başda əyləşib. Əyanlar ayaq üstə dayanıblar. Heç
kim dinmir. Şah kimisə gözləyir. Bu vaxt qapı açılır. Aslan izn alıb içəri girir.
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– Şahım, çağırdığınız adam gəlib.
– Gəlsin.
Qüdrət içəri girir. Şahın qarşısında diz çökür. Gözlərini qaldırıb şahın
üzünə baxmır.
– Göyverən Qüdrət, necəsən?
– Ömrünüz uzun olsun, şahım. Yaxşıyam.
– Deməzdim, deməzdim. Eşitdim ata‐baba mülkünü satırsan.
– Bəli, şahım, satmaq istəyirdim. Amma aylıq təyin etdiniz deyə, fikrimi
dəyişdim. Ömrünüz uzun olsun, şahım.
– Xub, xub. Bu gün qərara aldım ki, səni bağışlayım. Düzdür, günahın böyükdür.
Amma Qurbanla Birrəngin elədiklərinin yanında çox kiçikdir. Ən əsası isə sən
mənə xəyanət etməmisən. Sadəcə umacağın olub, amma alınmayıb.
– Ömrün uzun olsun, şahım.
– Və səni özümə baş vəzir təyin edirəm. Aslan, əbanı sal Qüdrətin çiyninə.
Qüdrət başını qaldırıb çaşqınlıqla şahın gözlərinə baxdı. Ayağa qalxdı.
Aslan baş vəzir əbasını Qüdrətin çiyninə saldı, çalmanı başına qoydu. Qüdrət
diz çöküb şahın əbasının ətəyini öpəndən sonra, əyanların sırasında birinci
yerdə dayandı.
– Vəkil Fərman, səni ikinci vəzirim təyin edirəm.
– Ömrün uzun olsun, şahım.
– Baş xəzinədar Hətəm. Sən isə həm də Bədrəngin vəzifəsini icra edəcəksən.
Vergilərin toplanıb xəzinəyə yatırılması da sənə həvalə olunur.
– Var ol, şahım. Şahım, icazə versəniz bir xüsus var deyərdim.
– Eşidirəm.
– Əgər şahımız məsləhət bilərsə, məmləkətdə altı ay vergi yığılmasın.
Müharibədən sonrakı dövr üçün məqbul addım sayılar.
Şah Hətəmin sözündən sonra Aslana baxdı. Üzünü yenidən baş xəzinədara
çevirib:
– Ehtiyac yoxdur. Onsuz da məcbur olub qayıdacaqlar. Bir də... saray
əyanlarının məvaciblərini də Həqqi Şahın dövründəki səviyyəyə qaytar. İndi
isə gedin. Baş vəzir Göyverən Qüdrət, sən isə qal.
Divan dağılır.
– Qüdrət, uzun illərdir ki, sarayda xidmət eləmisən. Özü də ki, nəsillikcə
vəzir olubsunuz. Son aylar isə saraydan uzaq – xalqa yaxın olubsan. Yəqin çox
şeyi başa düşmüsən. Mən Birrəngdən çox şey gözləyirdim. Çünki həm varlı, həm
də müflis olmuşdu. Amma o xəyanət etdi. Mənə də, kasıb əhaliyə də, xəzinəyə də...
Sən isə nəsillikcə əyansan, zatın var, qanunları gözəl bilirsən. Onu da yaxşı bilirəm
ki, həmişə baş vəzirliyə can atmısan. Budur, istəyinə çatdın. Sarayı, məmləkəti bu
gündən sənə tapşırıram. Görüm, necə baş vəzir olacaqsan.
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– Ömrünüz uzun olsun, şahım.
– Qüdrət, bir sual verim sənə. De görüm bu müddətdə nəyi başa düşdün?
– Şahım, bircə şeyə əmin oldum ki, insanın ağ günə çıxması üçün qara
günə yığdığını gərək əlindən alasan.
– Xub, xub. Əlaüləla. İlk addımın nə olacaq, Qüdrət?
– Şahım, bildiyim qədər Kaminat Şahla müharibə gedir. Belə anda baş
vəzir ön xətdə olmalıdır.
– Düz deyirsən. Vuruşmaq Abbaslıqdır. Rəhbərlik etmək və sonda müqavilə
bağlamaq isə sənlik. Görək ilk işini necə başa çatdıracaqsan. Bir də... Qurbanla
Birrəngin ailəsini sənə tapşırıram. Gözün üzərlərində olsun. Arvad‐uşağın heç
bir təqsiri yoxdur.
– Əmr edərsiniz, şahım.
– Gedə bilərsən. Aslan!
Aslan otağa girir.
– Aslan, hazırlaş gedək Həqqi Şahın məzarını ziyarət edək. Gör nə vaxtdır
getmirəm.
– Başüstə, şahım. Mühafizlərə xəbər edim.
– Ehtiyac yoxdur. İkimiz gedirik. Özü də piyada.
Paytaxtın qənbər döşənmiş küçələri ilə iki nəfər addımlayır. Hamı onlara
baxır. Amma heç kim yaxınlaşmır. Bəziləri salam verir, bəziləri üzünü çevirir.
Beləcə şahla Aslan Həqqi Şahın məzarına gəlib çıxırlar. Türbə demək olar ki,
hazırdır. Ziyarət edənlər çox olduğundan şah ayaq saxlayır. Ziyarətçilərin ar‐
xasıyla sıraya dayanır. Bu mənzərə Göyverən Şahı çox təsirləndirir.
– Görürsən də, Aslan, hər şaha qismət olmur fani dünyada bu cür axirət.
– Xalq çox istəyirdi atanızı. Fikir verirsinizmi, hamısı diz çökür və sinə da‐
şını qucaqlayıb öpür.
– Görürəm... görürəm... Görəsən mən də öləndə bu cür el məhəbbətinə
layiq görüləcəyəm?
– Şahım, bu haqda düşünmək hələ tezdir.
– Xoşum gəldi, Aslan. Yoxsa ki başlayırlar – Allah eləməsin, mən nə bilim
nə... Ölümə qərar verən Allaha deyirlər ki, Allah eləməsin. Guya ki, bunların
belə deməyiylə Allah insanı öldürməyəcək.
Şahla Aslanın sırası çatır. Türbəyə daxil olurlar. Qəbri dövrə vurub başda‐
şından öpürlər.
– Yaxşı inşa ediblər, Aslan. Zövqünə əhsən. İnanıram ki, məscidi də bu cür
inşa etdirib başa çatdıracaqsan.
– Ömrünüz uzun olsun, şahım.
Yenidən saray. Şah otağında təkdir. Yenə fikirlər beynini dumanlandırıb:
İtbaşıyla görüşümdə çox şeylər gördüm. Amma başa düşmədim. O nə xarabalıq,
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o nə köpək sürüsü idi? İtbaşı nə addır? Dediklərinə inandım və əməl etdim.
Görəsən düz elədimmi? Axı o İtbaşıdır, Barəngah deyil. Niyə ona qulaq asdım
ki? İnsanların başçısı şah da itlərin başçısı İtbaşıya qulaq asar? Nəsə doğma
gəldi mənə İtbaşı. Fahişələrdən bir söz dedi. Bu fahişələr axı kimdir ki, hələ
bir cəmiyyətdə həyat səviyyəsini də müəyyənləşdirsinlər? Çox çətin suallardır.
Yəqin bir‐bir çözərəm.
Bu zaman qapı döyülür. Loğman içəri girir:
– Nədir, nə olub, Loğman? Yenə kim ölüb?
– Şahım, Karzat Şahın baş vəzirini qurtarmaq mümkün olmadı.
– Deməli, onu da zəhərlədin. Eləmi?
– Xeyr, şahım. Mən insanları yenidən həyata qaytarmaq üçünəm, öldür‐
məkçün yox.
– Amma baş vəzir Qurbanın qanını o saat kəsdin. Mən qorxurdum ki, onu
da zəhərləyəsən. Axı dost idiniz. Belə dost idinsə, qoymayaydın da qətlgaha
getsin. Zəhərin qurtarmışdı? Yeməyinə qataydın, öləydi. O cür zülmlə, əzabla
öləcəyinə niyə imkan verdin? Sən ki, sağaltmaqda yox, zəhərləməkdə bir
dənəsən.
– Təklif etdim. Razı olmadı. Şahım, ümid sonda ölür. Sizin rəhminizə çox
ümid edirdi Qurban. Baxmayaraq ki, sizə çox faciələr yaşadıb... – Loğman əliylə
ağzını qapatdı. Amma artıq gec idi. Söz ağzından çıxmışdı.
– Nə? – deyə Göyverən Şah qeyzlə ayağa durdu, – Hansı faciələr?
Loğman qorxudan əsməyə başladı. Diz çökdü. Göyverən isə qan tutmuş
gözlərini ona zilləyib durmuşdu.
– Şahım, kəndinizdə törətdiyi qətliamı deyirəm. Bağışlayın məni. Keçmiş
dərdlərinizi yadınıza saldığıma görə.
– Cəllad! – deyə şah bağırdı.
– Şahım, rəhm elə, öldürmə məni. Bağışla məni Qurbanın qılıncdan keçir‐
diyi atanın, ananın ruhuna.
Mirqəzəb əlində təbərzini, belində qəməsi hövüllü içəri girdi.
– Cəllad! Kəs bunun dilini!
Cəllad bunu eşitcək Loğmanı üzüqoylu yerə yıxdı. Dizini kürəyinə basdı ki,
tərpənə bilməsin. Bir əliylə boğazından yapışıb sıxmağa başladı. Loğmanın rəngi
qaraldı, dili bayıra çıxdı. Elə bu dəm cəllad çəkməsinin ucuyla dilin ucuna basdı,
qəməsini çıxarıb ortadan kəsdi. Loğmanın qışqırtısı aləmi bürüdü. Göyverən
Şah qanı axan Loğmana yaxınlaşıb, çömbəldi. Kəsilmiş dili əlinə götürüb Loğ‐
manın gözü önünə gətirdi. Yellədə‐yellədə qulağına pıçıldamağa başladı:
– Həqqi Şahı ölüm ayağında zəhərləmək istəməyin bəs deyil, indi də mənə
keçmək istəyirdin? Ömrümün sonuna qədər ilan dilinlə zəhərləmək istəyirdin
məni? Çıxartdım zəhərini canından. İndi danış görüm necə danışırsan. Yox.
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Sən savadlı adamsan. Nə olsun ki, danışa bilmirsən. Yaza bilərsən. Eləmi?
Cəllad, bunun əllərini biləyindən kəs! Sonra da apar sal zindana. Elə et ki,
ölməsin. Çürüt onu ölüm zindanında ta Əzrayıl arxasıyca gələnəcən.
– Başüstə, şahım, – deyib cəllad təbərzinini göyə qaldırdı...
***
Şah fikirli‐fikirli taxtında oturub. Suallar beynini qazır: yenə də özcəza,
yenə də qan. Divansız, hakimsiz, qazisiz. Özü də ki, İtbaşının verdiyi bu qədər
məsləhətdən sonra. Axı İtbaşı hardan bilsin keçmiş söhbətləri? Mənim də
əyanlara ürəyim yumşalmışdı, yazığım gəlmişdi onlara. Yox, bunların hamısını
it kimi gəbərtmək lazımdır. Deməli, Qurban ölüm ayağında sirri buna açıb.
Görəsən başqa kimlərə deyib? Kimə deyər ki? Amma hər şey ola bilər. İsgəndər
buynuzunun olmasını quyuya söyləmişdi. Quyudan qarğı çıxdı. Qarğıdan
tütəklər hazırlandı. Və tütəklər başladılar haray salmağa ki, “İsgəndərin buynuzu
var, buynuzu”. Yox. Bu bir rəvayətdir. Həyatda heç vaxt belə ola bilməz. Loğman
cürət etməz buna.
***
Bir müddət keçir. Şahın sarayı. Göyverən Şah taxtında oturub. Aslan qar‐
şısında dayanıb.
– Aslan, Abbasdan nə xəbər? Bunların müharibəsi nə uzun çəkdi?
– Abbas yox, baş vəzir Qüdrət namə göndərib ki, hər şey qaydasında ge‐
dir.
– Təki. Xəzinədarı çağır, Aslan.
Hətəm gəlir. Şaha təzim edir.
– Hətəm, nə var, nə yox?
– Hər şey qaydasındadır, şahım. Orduya da pul ayırmıram.
– Ordu bəs necə dolanır orda?
– Baş vəzir namə göndərib ki, ehtiyac yoxdur. Qənimət hesabına başlarını
dolandırırlar.
– Sonra.
– Göyverən və Göyveranə adlarını qoyanlar da azalıb. Demək olar ki,
yoxdur. Qoyanların çoxu dəyişdirib də...
– Niyə?
– Bilmirəm, şahım. Mollaxanalar bərpa olunub. Cümə namazlarına
gedənlərin sayı çoxalıb.
– Xub, xub. Yəqin xalq başa düşüb ki, it məscidə girə bilər. Amma Allah evi
bununla paklığını itirməz. Sonra, Hətəm.
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– Şəhid ailələri narazılıq edirlər.
– Qan pullarını ödəmədinmi?
– O pulları vermişəm. Aylıq müavinətlərə görə. Deyirlər ki, uşaqlarımız
buna görə ölümə getdilər ki, biz yaxşı yaşayaq barı. Oğlanlarımızı da itirdik,
aylığı da...
– Hətəm, onlar şahları uğrunda ölüblər, pul uğrunda yox. Gələnləri bu cür
başa sal. Denən ki, şəhid anası, şəhid atası olmaq böyük şərəfdir. Şəhid olmaq
yüksək zirvədir. Özün yaxşı bilirsən bu cür sözləri. Sakitləşərlər.
***
Səhərdir. Şah səs‐küyə oyanır. Tez eyvana çıxır. Görür ki, qoşun nizami sı‐
rayla qalanın qapılarından içəri girir. Camaat, qız‐gəlin isə küçələrə axışıb
onları alqışlayırlar. Qabaqda ağ atın belində baş vəzir Qüdrət gəlir. Onun ar‐
xasınca baş sərdar Abbas və atın üstündə əli‐qolu bağlı bir nəfər. Sonra isə
ordu, kəcavələr, yük dolu dəvələr. Şah tez əbasını geyinib sarayın həyətinə
düşür. Ordu sarayın ərazisinə daxil olmur. Baş vəzir Qüdrət və baş sərdar
Abbas şaha tərəf gəlib atdan düşərək, təzim edirlər.
– Şahım, müharibə qələbəmizlə başa çatdı, – deyə birinci baş vəzir dilləndi,
– Düşmən məğlub oldu.
– Halal olsun sənə, Qüdrət.
– Şahım, əmriniz yerinə yetirildi, – deyə Abbas danışmağa başladı, – Çoxlu
qənimət götürdük. Əsgərlərdən ölən olmadı. İki nəfər yüngül yaralandı.
– Afərin, Abbas. Qəhrəman əsgərlər, halal olsun ananızın südü sizə, – deyə
Göyverən Şah səsini yüksəltdi ki, hamı onu eşitsin.
– Şahım, icazə verin əsas qəniməti sizə təqdim edim, – Qüdrət təzim edib
başıyla işarə etdi. Minbaşı gözübağlı kişinin oturduğu atı yüyənindən tutub
şahın hüzuruna gətirdi, – Kaminat Şah, – deyə böyük fərəh və sevinclə atın
belindəkini işarə verdi. Daha bir işarəsiylə minbaşı onun gözündəki qara par‐
çanı açdı.
– Qollarını da aç! – şah qışqırdı. Rəngi dəyişdi. Heç nə demədən çevrilib
içəri keçdi. Aslan, Qüdrət, Abbas da onun arxasıyca saraya daxil oldular.
Şahın otağı. Göyverən Şah taxtında oturub. Əsəbidir. Dinmir. Aslan, Qüdrət,
Abbas, Hətəm də sakitcə durublar.
– Baş sərdar Abbas, bu nə oyundur? Başa sal məni. Sənə belə demişdim?
– deyə şah dilləndi. Abbas dinmədi. Eləcə çiyinlərini çəkib, başıyla baş vəziri
işarə etdi, – Yaxşı, Qüdrət, sən danış.
– Şahım, sizin əmrinizdən sonra getdim gördüm ki, baş sərdar Abbas Ka‐
minat Şahın bir valiliyini zəbt edib, – deyə Qüdrət fərəhlə ərz etməyə başladı,
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– kişilərini qılıncdan keçirib, yurdlarını viranə qoyub. Nə qədər də qənimət
yığıb. Əsgərlərimiz də bekar oturub – öz keflərində. Soruşdum ki, ay Abbas,
nəyi gözləyirsiniz? Dedi ki, şahımızdan tapşırıq belə olub: bir valiliyi almaq
və sülh imzalamaq. Mən də ordumuzla bir gün gözlədim, iki gün gözlədim ki,
yəqin onların baş vəziri gələr, sülh diləyər, yalvarar. Biz də sənədi imzalayıb
qayıdarıq geri. Gördüm ki, gələn yoxdur. Qərar verdim ki, paytaxtlarına doğru
irəliləyim...
Şah öz‐özünə: həəəə... day denən ki, ay Qüdrət, əlinə fürsət düşmüşdü
də... Şair burda yaxşı deyib:
Kәmfürsәt әlinә düşәndә fürsәt,
Sәrin meh istәsәn, qış gәtirәr o.
Birinin börkünә etsәn işarәt,
Börk ilә bәrabәr baş gәtirәr o.
– Şahım, irəlilədikcə qarşımıza bir əsgər də çıxmırdı. Əksinə, camaat küçələrə
çıxıb başımıza gül səpirdi. Adımızı da xilaskar qoymuşdular. Valilər isə qızıl dolu
kəcavələri sıraya düzmüşdülər. Hələ qiymətli hədiyyələri, kənizləri demirəm.
Beləcə, sakitcə, itkisiz gəlib çıxdıq Kaminat Şahın sarayına. Düzü şübhələndim
ki, bu, tələ ola bilər. Artıq peşman olmuşdum şahlığın dərinliklərinə irəliləməyə.
Saraya çatanda isə bir nəfər pillələrlə enib gəldi dayandı qabağımda. Başında
da tac. Yəqin etdim ki, bu həmin Kaminat Şahdır. Dedi ki, “xoş gəlib səfa
gətirmisiniz. Neçə gündür sizi gözləyirik, hardasınız?” Mən də, Abbas da çaşıb
qalmışdıq. Saraya girdik. Kaminat Şah məni öz taxtında əyləşdirdi. Əyanlar da
qarşımda diz çökdülər ki, bəs biz özümüzü Göyverən Şahın ordusu qarşısında
məğlub elan edirik. Xalqımızla işiniz yoxdur. Bütün səfalətlərə bais Kaminat
Şahdır. Onu və nəslini sizə təslim etməklə sülh bağlamaq istəyirik.
– O, Kaminat Şah deyildisə, bəs kim idi? – deyə şah marağını gizlədə bilmədi.
– Mən də o sualı verdim ki, bəs sən kimsən? Cavab verdi ki, bəs bu məmləkətin
keçmiş baş vəziri, indi isə şahı Qaflan Şah. Şahım, siz dediyiniz kimi sülh bağladım,
qənimətləri də götürüb qayıtdım geri. Üstəlik, hər il bac‐xərac da ödəyəcəklər
xəzinəyə.
Göyverən Şah fikrə getdi: deməli, baş vəzir Qaflan ondan istifadə edib.
Bərəkallah. Bəs deyirlər ki, şətrənc şahın mat olmağıyla başa çatır. Bunu Aslan
mənə demişdi. Bəs burda nə baş verdi? Bir şah mat olur, yerinə isə həmən vəzir
gəlir. Deməli, şətrəncin izahını düzgün verməyib Aslanın babası. Yox, Aslan o
vaxt onu da demişdi ki, baş vəzir Qurban ya müharibəni udub yanımda hörmətini
qaldıra bilər, ya da ki, Karzat Şahla danışığa gedib məni devirə. Özü də olar şah.
Bunların heç biri olmadı. Amma Qaflan vəziyyətdən yararlanıb Aslan deyən
kimi istifadə etdi. Ara yerdə Qüdrətin hörmətini qaldırdı. Atam düz deyirmiş.
Mənim bir düşmənim varmış, o da baş vəzir Qurbanmış. Mənim yaxın adamlarım
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isə Aslanla Abbasdır. Yaxşı ki, Qurbanı öldürdüm. Belə çıxır ki, indi düşmənim
Qüdrətdir? Yox. O hələ təzədir. Baş vəzirliyi indi‐indi öyrənir. Yetişəndə onun
da... Bir də ki, atam “baş vəzir” deməmişdi, “baş vəzir Qurban” demişdi.
Şah xəyalından ayılır.
– Əhsən hamınıza. Xəzinədar.
– Bəli, şahım.
– Baş mühafiz Aslana, baş sərdar Abbasa, Mirqəzəbə, mühafiz və əsgərlərə
bir aylıq məvacibləri qədər mükafat ver. Baş vəzir Qüdrətə isə şah ənamı ver.
Hamıya da car çək ki, sabah məmləkətin hər yerində qələbə süfrələri açılacaq
mənim adımdan.
– Ömrünüz uzun olsun, şahım, – deyə hamı şaha təzim etdi.
– Abbas, qəniməti xəzinədar Hətəmə təhvil ver.
– Şah sağ olsun, bəs adamları nə edim?
– Bilmirsən nə etməlisən? Kaminatı zindana sal. Bunu ki, yaxşı bilirsən.
– Şahım, kəcavədəkiləri deyirəm, – deyə Abbas üzünü baş vəzir Qüdrətə
çevirdi.
– Şahım, yadınızdadırsa o vaxt siz hərəmxananın bərpasıyla bağlı əmr
vermişdiniz. Qaflan Şah və hər valilik sizə kəniz bəxşişi göndəriblər. İcazə
versəydiniz əmrinizin icrasına – hərəmxananın bərpasına başlayardım.
– Bərpasını istəmirəm. Yenidən təşkil elə. Bir də... Qüdrət, bu gündən
Həqqi Şahın dövründəki kimi fərraşlar yalnız sənə tabedirlər.
– Ömrün uzun olsun, şahım.
– Kaminat Şaha gəldikdə isə... baş vəzirim Qüdrət, sən qal. Qalanlar gedə
bilər, – hamı otağı tərk edir, – Qüdrət, nə məsləhət edirsən? Boynun vuraq, yoxsa
zindanda çürüdək?
– Şahım, məsləhət sizindir. Amma Qaflan Şah çox məkrli adama oxşayır.
Onu qorxu altında saxlamaq üçün Kaminat Şaha əl dəyməyək. Ona qarşı silah
kimi saxlayaq. Həddin aşsa öldürüb, Kaminatı yerinə qaytararıq. Siyasətdə
belə şeylər olur.
– Düz deyirsən. Onda özünə yaxın valiliklərin birində ev ayır ona, hər
şeylə təmin elə. Özü də ki, ailəsiylə birlikdə. Nəzərin də üstündə olsun. Bu
barədə kimsə bilməsin. Təbəəliyimi qəbul etsin, yaşasın. Vəssalam.
– Ömrün uzun olsun, rəhmli şahım.
– Göyverən valisi Dürəngin işlərinə də nəzarət et. İkinci vəzir Fərmanın
bərpa etdiyi o üç valiliyə də, bir sözlə bütün valiliklərə öz adamlarını qoy.
Piylənənlərin qarnından təpiyini elə bas ki, artıq yağları çıxsın. Ağ günə çıxart
onları. Başa düşdün də?
– Bəli, şahım. Qara günə yığdıqlarını əlindən alacağam ki, ağ günə çıxsınlar.
– Afərin. Gedə bilərsən.
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***
Artıq Həqqi Şahın il mərasiminə az qalır. Şah mühafizlərlə məscidə – Cümə
namazına gəlib. Namaz başa çatandan sonra şeyx Mərdan ayağa qalxıb üzünü
dindarlara tutur:
– Ay camaat, gələn cümə axşamı Həqqi Şahımızın il mərasimidir, –
yerbəyerdən “Allah rəhmət eləsin” sədaları eşidildi, – Göyverən Şah bu gün ara‐
mızdadır. Sizlərə sözü var.
Şah ayağa qalxıb şeyxin bərabərində durdu:
– Ey Həqq dövlətinin əhalisi, gələn cümə axşamı axşam namazından sonra
məmləkətin hər yerində Həqqi şahın ruhuna ehsanlar veriləcək. Bir varis kimi
hamınızı dəvət edirəm.
Yenidən “Allah rəhmət eləsin” sədaları məscidin qübbəsində əks‐səda verdi.
– Allah sizə də rəhmət eləsin, – deyə şah razılıq əlaməti olaraq əlini çar‐
pazlaşdırıb sinəsinə qoydu. Dindarlar arasında nəsə çaşqınlıq yarandı. Hamı
bir‐birinə baxdı. Bunu görən şeyx Mərdan dilləndi:
– Ay müsəlmanlar, ölüyə də rəhmət var, diriyə də.
– Şeyx həzrətləri çox düzgün buyurdu. Amma ki, biz nədənsə ölən adamın
adı gələndə rəhmət deyirik. Baxmırıq ki, nə vaxt ölüb – on ildir, on beş ildir, əlli
ildir... Amma başa düşmürük ki, qırxı çıxanacan mərhum sual‐cavab da olunur,
qıl körpüsündən də keçir. Günahları bağışlanır da, bağışlanmır da. Ya cənnətlik
olur, ya da cəhənnəmlik. Ona görə də mənim məmləkətimdə bundan sonra
yalnız qırx mərasiminə qədər ölüyə rəhmət deyiləcək. Dirilərə isə hər gün. O
cümlədən də mənə. Öləndən sonra özünüz bilərsiniz.
Bu dəfə “Allah eləməsin, şahım. Allah sizin kölgənizi üstümüzdən əskik
eləməsin” sədaları zilə qalxdı. Şah isə sözünə davam etdi:
– Amma nə qədər diriyəmsə, nə qədər diriyiksə bir‐birimizə Allahdan
rəhm diləməliyik. O ki, qaldı “Allah eləməsin” ifadəsinə. Bundan sonra bunu
da eşitməyim. Biz nə karəyik ki, Allaha onu eləmə‐bunu eləmə məsləhəti, ya
əmri veririk? Nə vaxt nə lazımdırsa Allah onu da eləyəcək. Lazım olsa başımıza
daş yağdıracaq, lazım olsa qızıl.
“Allah Göyverən Şahımıza rəhmət eləsin”, “Allah onun təbəələrinə rəhmət
eləsin” sədaları altında şah məsciddən çıxdı. Atına minib saraya tərəf yol aldı.
***
Axşamdır. Qaranlıq düşür. Şah otağında təkdir. Darıxır. Aslanı çağırır.
– Bəli, şahım.
– Aslan, hazırlaş. Çıxırıq şəhərə.
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– Bəlkə lazım deyil, şahım? Təxtgah əvvəlki təxtgah deyil. Özünə gəlməyi
üçün zamana ehtiyacı var.
– Biz özümüzdəyik, Aslan. Bizim zamana ehtiyacımız yoxdur. Qorxursansa,
getmə! – deyə şah əsəbləşdi.
– Əmr edərsiz, şahım. Sadəcə vəzifəmə uyğun tövsiyyə etdim.
Paytaxtın küçələriylə iki nəfər addımlayır.
– Əfdal, hansı səmtə gedirik?
– Gəlmələrin oylağı olan tərəflərə.
– Əmr edərsiz.
Paytaxtın küçələriylə iki nəfər addımlayır. Biri arıq, çəlimsiz, o biri hün‐
dürboy, pəhləvan cüssəli.
– Aslan, bu evə girək.
Aslan yerdən daş götürüb qapını döymək istəyəndə:
– Aslan, lazım deyil. Bu qapı gecə‐gündüz açıq olur.
Aslan qapını itələdi. Amma ki, bağlıdır. Qapını döyür. Bir müddətdən sonra
niqablı bir qadın qapını açdı.
– Kimsən, ay uşaq? Nə lazımdır?
– Şahgülü, mənəm də... Şah. Tanımadın? – deyə Göyverən gülə‐gülə cavab
verdi.
– Oğraş köpəyoğlu, anandı Şahgülü, nənəndir Şahgülü. Tumanımı çəkərəm
başıma, tökərəm camaatı bura. İt oğlu it, sən mənə deyirsən Şahgülü? Vəxsey.
Qoymayın zorladılar məni.
Şahgülünün səsi aləmi götürdü. Şahla Aslan bu mənzərədən yerlərindəcə
donub qalmışdılar. Birdən hardansa on fərraş peyda oldu. Sanki pırtlayıb
yerdən çıxdılar. Aslan müqavimət göstərməyə macal tapmamış hər ikisinin
qolunu burub yerə uzatdılar.
– Ay fərraşlar, gəlmədirlər. Hamıya fahişə kimi baxırlar bu oğraşlar. Məni də
gör kimlərlə səhv saldılar. Şikayətçiyəm. Tutun bu oğraşları. Basın qoduqluğa.
Ağılları gəlsin başlarına.
Fərraşlar şahla Aslanın qollarını qandallayıb ayağa qaldırdılar. Evin qapısını
açıb içəri saldılar. Şahın və Aslanın üstünü axtardılar. Pul kisələrini tapıb içindəki
qızılları masanın üstünə boşaltdılar. Fərraşlardan biri amiranə şəkildə soruşdu:
– Kimsiz, ay uşaq, hardan gəlib hara gedirsiz?
– Mən şaham, – deyə Göyverən cavab verdi, – bu da mənim mühafizim.
Bəs sən kimsən?
– Nə? Şah? Onda biz də baş vəzir Qüdrətik, – deyə fərraşların başçısı cavab
verdi, – Sən bizi dolamısan? Şahımızın hərəmxanasına nə gəlib ki, gecənin bu
vaxtı anası yaşında arvada sataşsın, hə? Sən bizi – baş vəzir Qüdrətin fər‐
raşlarını ələ salırsan? Elə bilirsən ki, qızılınız çoxdu, hamını alıb‐sata bilərsiz?
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İndi qoduqluğa salınıb, iyirmi dənə zopa vurulduqdan sonra bilərsiniz biz ki‐
mik. Xalxın qadınına pis gözlə baxan əcnəbi oğraşlar. Düşün qabağımıza. Get‐
dik.
Bu dəm şah gözüylə Aslana işarə edib yazıq görkəm aldı. Aslan da onun
kimi etdi:
– Yalvarıram, dəyməyin bizə. Qəribik. Bir də belə qələt etmərik. Bağışlayın
bizi. Qızılları da götürün, sizin olsun.
Fərraşların başçısı ayaq saxladı. Şahla Aslanın qollarını açmaq əmri verdi.
– Bunların əbasını soyundurun, özlərini də atın küçəyə. Bir də mənim
məmləkətimin qadınlarına pis gözlə baxsanız, sizə paz soxduraram. İtilin burdan.
***
Səhərdir. Şah taxtında oturub. Aslan içəri girib təzim edir.
– Şahım, əmr etdiyiniz kimi, qapını açan o qadını heç kim duyuq düşmədən
tutub gətirmişəm.
– Qoy gəlsin.
Aslan Şahgülünü saçından tutaraq sürütdüyüb otağa salır. Qadın şahı görən
kimi rəngi ağarır, diz çöküb ağlamağa başlayır.
– Şahım, vallah mənim təqsirim yoxdur. Baş vəzirin fərraşları bizi yoldan
çıxartdılar. Yazığınız gəlsin mənə, şahım. Bizim nəslimizdə şər atan olmayıb
heç vaxt.
Şah gözlərini Şahgülüyə dikib fikrə getmişdi. Dünənki hadisədən heç cür
baş aça bilmirdi. Fərraşların fahişə ilə tələ qurduğunu anlayırdı. Amma İtba‐
şının “məmləkətində həyat səviyyəsini yalnız fahişələr müəyyənləşdirir” fik‐
rinin bu məsələylə nə əlaqəsi olduğunu başa düşmürdü. Bilmirdi nə sual versin
ki, doğru cavab alsın. Ona görə də Şahgülünün danışmasına imkan yaratdı:
– Danış, Şahgülü, danış. Özünə haqq qazandır. Yoxsa səngisər yolunu
gözləyir. Bilirsən də səngisər nədir? Əvvəl‐əvvəl mühafizlərim səninlə
məzələnəcək. Sonra saçını qırxacaqlar. Gecəykən aparıb boğazınacan torpağa
basdıracaqlar. Təkcə başın qalacaq bayırda. Səhər də kimin kefi istədi yerdən
bir daş götürüb çırpacaq təpənə. Beləcə yavaş‐yavaş gəbərəcəksən. Elə bilmə
ki, cəsədini çıxarıb qəbiristanlıqda dəfn edəcəklər. Əsla. Çünki növbə yırtıcı
quşlara, qarğalara, milçəklərə və qarışqalara çatmalıdır. Onlar da sənin cəsədini
yeyəcək, yeyəcək və yox olacaqsan.
– Bilirəm, şahım, fərraş da bunların hamısını mənə dedi. Mən də razılaşdım.
– Nəyə?
– Əcnəbiləri şərləyib, onlardan bu yolla pul çəkməyə. Qızlarımı da aparıb
orda‐burda işlətməyə başladılar. Mən kasıb, kimsəsiz dul qadınam. Ərim
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müharibədə ölüb. Ev də mənə ondan qalıb. Dolanmaq üçün karvansaraya çe‐
virdim oranı. Gələn olmadı. Biri başa saldı ki, başqa cür elə, müştərin olacaq.
Mən də ümidi yalnız özünü satmağa qalan qızlara sığınacaq verdim. Müştərilər
gəlməyə başladı. Necə deyərlər həm gecəni yatırdılar, həm də yatırdılar. Otaq‐
lardan gələn pul mənə qalırdı, qızlar da onlara verilən puldan mənə şirinlik
verirdilər. Özüm bu işlərlə məşğul olmurdum. Siz xoşuma gəldiniz. Qorxdum
ki, “pul ver, pul ver” deyə‐deyə sizi də bezikdirərlər. Bir də qapımı açmazsınız.
Ona görə də sizə şəxsən xidmət etməyə, çimizdirməyə razı oldum. Xoşum
gəlir səxavətli insanlardan. Bir istəyəndə, çıxarıb beş verənlərdən. Rəhmətlik
atam deyərdi ki, pulunu verən, canını da verər. Ey şah, siz də o təsiri bağışladınız
mənə. Mətləbdən uzaqlaşmayım. Xülasə, günlərin bir günü fərraşlar duyuq
düşdülər və haqq qoydular. Əvvəllər haqqı ödəyə bilirdim. Qızlar boğazlarından
kəsib onlar üçün də ayırırdılar. İşləri yoxuydu bizlə. Son müharibədən sonra isə
vəziyyət pisləşdi. Qapımı demək olar ki, döyən olmadı. Fərraşlar isə “ver, ver”
deyib durmuşdular. Başladılar qapımı güdməyə. Əcnəbiləri yorğan‐döşəkdə qızla
tutmağa. Qızları da qoduqluğa salıb, səhər buraxırdılar. Gecə bilirsiniz də başla‐
rına nə oyun gətirirdilər onların... Əcnəbiləri də qorxudurdular. Amma bir şey
çıxmırdı. Əcnəbilər belə şeylərdən qorxmurlar. Qərib ölkədir, nədən qorxsunlar
ki... Gedib hakimə, qaziyə şikayət edirdilər. Buna görə də fərraşlar başqa yola əl
atdılar. Məni də bu oyunda alətə çevirdilər.
– Çox maraqlıdır mənimçün. De görüm, dünənki qızıllardan sənə nə qaldı?
– Əlli quruş, şahım.
– Bəs qızlar hardadı? Adları nə idi onların?
– Bəygülü, Xangülü, Dürgülü, Nazgülü. Şahım, öz adları deyil. Fahişəlikdə öz
adınla işləmək olmaz. Mənim müsəlman adım Qəndabdır. Amma başçı olduğum‐
dan Şahgülü çağırırlar.
– Niyə dəyişirsiniz ki, adlarınızı?
– Nə bilim vallah. O dünyaya gedəndə inkir‐minkiri aldatmaqçun. Sorğu‐
sual olunanda deyəcəyəm ki, mən Qəndabam. Siz dediyiniz tərbiyəsiz – Şahgü‐
lüdür. Qonşumuz olub, – bunu deyib Qəndab gülür, – Doğrusunu bilmək istə‐
yirsinizsə, şahım... hər bir fahişə sabaha ümidlə yaşayır. Nə vaxtsa ailə qurmağa
ümidlidir. Nə vaxtsa ailəsiylə bir yerə gedəndə və köhnə müştərilərindən sərxoş
halda qabağına çıxıb “Şahgülü, həyatım, necəsən? İndi hardasan?” deyəndə, əri
birinci boğazlayacaq həmin adamı ki, bəs bu mənim arvadımdır. Adı da Şahgülü
yox, Qəndabdır. Müştərinin də ayılıb üzr istəməkdən başqa əlacı qalmayacaq.
– Deməli, sabaha ümidlisiz.
– Daha doğrusu, şahım, bu gün yemək üçün bədənimizi satırıq ki, ölməyək,
heç olmasa sabaha ümidimiz olsun. Qəhbənin bəxti isə üzdə olar deyirlər.
Allah hamının bəxtini gözəl eləsin.
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– Yaxşı, qızlar hanı?
– Hərəsi bir ağacın altında. Yəqin çoxdan məhv olublar. Həm bədənləri,
həm də mənəviyyatları.
– Bədəni başa düşdüm. Mənəviyyatları niyə?
– Mənim karvansarayımda olanda fahişəlikdən zövq alırdılar hardasa. İndi
təsəvvür edin ki, hər gün səngisəri xəyalən görüb‐qayıdırlar. Fərraşlar belə
etməsələr, kim onların sözüylə oturub‐durar ki?
– Qəndab, sənin sözündən belə çıxmırmı ki, səngisər ləğv olunmalı,
fahişəliyə də icazə verilməlidir.
– Əsla, şahım.
– Niyə? Bəs səhərdən pisləyirsən bu işləri, sizin boğazınıza şərik olanları.
– Düzdür. Pisləyirəm. Amma siz səngisəri ləğv etsəniz və fahişəliyi
qanuniləşdirsəniz vəziyyət lap acınacaqlı olar. Çünki bu bizim qanımızda deyil.
Gizli‐gizli, altdan‐altdan görürük işimizi. Məcburuq. Həm canımızı doydururuq,
həm qarnımızı. Amma Həqq dövlətinin heç bir qadını açıqdan‐açığa bu işi
görməyəcək, özünə fahişə deməyəcək. Digər millətlər gəlib işləyəcəklər qanuni
fahişəxanalarda, bizi isə həmişəki kimi qanundankənar hesab edib, izləyib zin‐
dana salacaqlar ki, bəs vergi verənlərin bazarını öldürürsünüz.
– Bax, mən şaham. Hər şeyi mən idarə edirəm. Mən nə edim ki, ədalət bərpa
olunsun?
– Heç nə etməyin, şahım. Hər şey düzələcək. Əvvəlki günlər qayıdacaq. Pis
günün ömrü az olar. Ölkə müharibədən çıxıb. Dul qadınların sayı artdığından
fahişəlik çoxalıb, bazar ölüb. Siz Allah heç nə etməyin. Hər şey yaxşı olar inşallah.
– Aslan!
– Bəli, şahım.
– Bu qadını hərəmxananın hamamına kisəçi qoy, aylıq təyin elə və ordakı‐
lara tapşır ki, Qəndab yalnız şaha və onun dediyi hərəmlərə xidmət göstərəcək.
O ki, qaldı karvansaraya... Qəndab, bu gündən evin saray olacaq. Bağla qapısını,
vəssalam. Öz evindir də... nə vaxtsa lazımın olar.
– Ömrün uzun olsun, rəhmli şahım.
– Amma, bircə əmrim var. Bura saraydır və hər şey sirr kimi qorunur. Sirri
kim yaydısa öldürülmür, dili ortadan, əlləri biləkdən kəsilir. Nə sözün olsa
mənə, ya Aslana deyə bilərsən.
– Min yaşa, şahım.
– Aslan, fərraşlarla işin olmasın. Nə vaxtsa cəzalarını verərik.
– Əmr edərsiniz, şahım.
– Gedin. Aslan, baş vəzir və baş xəzinədar gəlsin.
Hər ikisi gəlir.
– Baş vəzir, saray həkimi Loğmanın dili başına bəla oldu. Onun yeri boşdu.
Bir başqa adam tap.
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– Başüstə, şahım. Nə çox məmləkətimizdə gözəl həkimlər.
– Yox, Qüdrət. Dini bizim dinimizdən olmasın. Bizim loğmanlar daha çox
fitnə‐fəsadla məşğuldurlar. Yaxşı olar ki, Çin, Hind, Ərəb elindən gəlsin. O
tərəflərdə elm yaxşı inkişaf edib. Əgər hərəmxananı təşkil ediriksə, qadın loğ‐
mana da ehtiyac var. Bunların ikisini bir yerdə həll et.
– Başüstə, şahım.
– Baş xəzinədar, vəziyyət necədir?
– Şahım, hər şey əladır. Kaminat Şahla müharibədən sonra varidatınız
birə‐üç artıb. Məmləkətdə həyat dirçəlir.
– Əla‐ül‐əla.
– Əgər üstünə heç nə gəlməsə belə, xəzinəni on il xərcləsək də qurtaran
deyil.
– Əla! Əla! Əla‐ül‐əla. Qüdrət, sən de görüm fərraşlar necədir?
– Allah sizdən razı olsun, şahım. Hamısı razılıq edir.
– İstəyirəm onların da məvacibini əsgər və mühafizlərinki səviyyəsinə
qaldırım.
– Ehtiyac yoxdur, şahım. Belə yaxşıdır. Əgər həyatlarını bir qədər yaxşılaş‐
dırsaq, işləməyəcəklər. Burunlarını lazım olmayan deşiklərə soxmayacaqlar.
Mən onlardan tam razıyam. Məmə yeyəndən pəpə deyənə hamını tanıyırlar. La‐
zım olan anda başlarının üstünü alırlar. Onlar sizin əhali arasında görən
gözləriniz, eşidən qulaqlarınız, vuran əllərinizdir.
– Deməli, artırmayaq məvacibləri?
– Bəli, şahım, artırmayaq.
– Olsun, olsun.
– Şahım, bir xüsus da var. Əsgərlərə ayrılan xərci azaltmaq üçün daimi
əsgərləri evlərinə buraxaq. Gedib özləri öz başlarını saxlasınlar. Orduya on
səkkiz yaşlı gəncləri çağıraq. Bircə paltarlarını, yeməklərini verək, silah tutmağı
öyrədək. Hər altı aydan bir yeniləyək. Gör xəzinəyə nə qədər xeyir vermiş
olarıq bu cür.
– Baş vəzir Qüdrət, fərraşları vermişəm sənə?
– Bəli, şahım.
– Bəsindir. Burnunu orduya və saray mühafizəsinə soxma. Onsuz da işin
çoxdur. Başqa?
– Şahım, Qulaqkəsənlər məhləsini abadlaşdırmaq lazımdır. Şəhərin
mərkəzidir, amma bərbad gündədir.
– Abadlıq və tikintiylə bağlı məndən icazə alma. Nə istəyirsən elə. Bircə,
xəzinəyə pul axsın.
– Əmr edərsiniz, şahım.
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***
Həqqi Şahın il mərasimi başa çatıb. Göyverən Şahın adından məmləkətin
hər yerində ehsanlar verilib.
– Aslan, gördün də Həqqi Şaha xalq məhəbbətini.
– Bəli, şahım.
– Özümüzə güclə sıra çatdı türbəyə daxil olmağa.
– Elədir, şahım.
– Aslan, hər şey qaydasına düşür yavaş‐yavaş. Amma yenə darıxıram. Elə
bil nəsə çatışmır. Nəsə yeni bir şey etmək istəyirəm.
– Şahım, müharibə etmək istəyirdinizmi?
– Yox. Heç ağlıma gətirmirdim.
– Amma siz istəmədən belə oldu. O cümlədən Birrəngin, Qurbanın
hərəkətləri, fərraşların azğınlığı. Həyat çox maraqlıdır, şahım. Siz bir şey
fikirləşirsiniz, o başqa şey.
– Düz deyirsən, Aslan. O qədər beynim qarışıqdır ki, heç hərəmxana da
yadıma düşmür. Niyə yaratdıq biz onu? Atam Həqqi Şah bilirsənmi nə deyirdi
hərəmxanalar haqqında? Deyirdi ki, “çoxları hərəmxananı qəhbəxana kimi
qəbul edir. Amma əslində hərəmxana məmləkətin gözəl, bakirə, ağıllı qızlarının
bir yerə cəm olunması və qorunması deməkdir. Hərəmxana dövlətin
gələcəyidir. Hərəmxana digər dövlətlərlə əlaqələrin möhkəmlənməsidir.
Hərəmxanalar müharibələrə son qoyublar. Hərəmxanalar müharibələr başla‐
dıblar. Hərəmxanalar öz dövlətlərinə, xalqlarına sülh gətiriblər. Şahın
hərəmxanasına pis gözlə baxanların gözləri çıxarılıb, axtalanıblar. Bircə
hərəmxananın dövlət işlərinə baş soxması olmaya da... Bax məhz buna görə
dağıtmışam hərəmxananı. Qadın saraya bədbəxtçilik gətirər”. Mən isə yenidən
yaratdım hərəmxananı. Bu mənə lazım idimi?
– Amma Qüdrət hərəmxanaya xacə tapa bilmir.
– Niyə?
– Axtalamağa ürəyi gəlmir oğlan uşaqlarını.
– Xacəni neyləyir? Qəndaba tapşırsam idarə edə bilməz ki, oranı?
– Şahım, qaydalara görə hərəmxananı ya şahın anası – validə, ya da baş hərəminiz
idarə etməlidir. Onu da siz seçməlisiniz. Qəndab sadəcə nəzarət edə bilər, baş hərəm
ola bilməz. Yaşı çoxdur. Keçmişi də ki, məlum. Bizə lazım deyil artıq söz‐söhbət.
– Qaydalar, qaydalar... Bəs eşitmədin İtbaşı nə dedi? Qanun‐qaydalar onun‐
çundur ki, onları pozasan. Bildin? Gedək hərəmxanaya.
– Olmaz, şahım. Ora sizdən başqa kişi xeylağının girməyi qadağandır.
– Bəs Qüdrət girir?
– O da ayağını basmır ora, yoxsa qapıda dayanan mühafizlər deyərdilər mənə.
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– Day denən başsız qalıb ki, oralar.
Şah ayağa durub çevik addımlarla otağından çıxıb hərəmxanaya tərəf
yönəlir. Qapıya çatanda Aslan dayanır. Mühafizlər qapını açır. Şah hərəmxanaya
girir. Heç kim onu qarşılamır. Qızlar gözə dəymir. Şah hamama tərəf yönəlir.
Qəndab qanıqara oturub. Gözləri yol çəkir. Şahı görcək durur. İri döşlərini qa‐
bağa verib naz‐qəmzə ilə:
– Süddənyanıq, gəlmisən? Bəs mənə niyə əvvəlcədən xəbər verməyiblər?
Hamamı hazır vəziyyətə gətirərdim.
– Çimməyə gəlməmişəm, – deyə şah acıqlı‐acıqlı cavab verdi. Qəndab
tezcənə özünü yığışdırdı, – Qızlar hanı?
– Yatırlar, şahım.
– Günorta vaxtı?
– Şahım, bəs başqa nə etsinlər? Bütün günü yeyirlər‐yatırlar.
Şah əsəbi şəkildə hərəmxanadan çıxır. Qüdrət artıq qapıda dayanmışdı.
– Baş vəzir Qüdrət, sənə tapşırmadım ki, hərəmxananı təşkil elə?
– Şahım, təşkil etmişəm.
– Mən hərəmxana dedim... Hanı bunları idarə edəcək insanlar? Bunlara
dərs deyənlər, çalmağı‐oxumağı öyrədənlər. Bəlkə hərəmxana yeyib‐yatmaq
üçünmüş?
– Şahım, hərəmxananı yaratmağı mənə tapşırmışdınız. Mən də əmrinizi
yerinə yetirdim. Oranı isə ya şahın anası idarə etməlidir, ya da ki, baş hərəm.
Sizdən və şahzadələrdən başqa kimsənin, əgər əmr etməsəniz, ora daxil olmağa
ixtiyarı yoxdur. Girən olsa ya öldürülməlidir, ya da axtalanmalı.
– Qəndab!
– Bəli şahım.
– Qəndab, hərəmxanaya baş hərəm təyin edirəm səni. Özün bildiyin kimi
təşkil elə. Nə çətinliyin olsa baş vəzir Qüdrətə müraciət edərsən.
Şah daha heç nə demədən otağına qayıtdı. Qüdrətlə Aslan da onun arxasıyca.
– Qüdrət, hərəmxana nə böyük şeydir ki, naəlac qalmısan, hə? Gördün
necə tez həll etdim məsələni? Aslan da deyir ki, yaşlıdır, söz‐söhbət olar. Lap
olsun. Bu xalqa nə dəxli var hərəmxananın? Baş hərəm cavan olsun, ya qoca,
onlara isti‐soyuğu var?
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım.
– Xülasə, bunu da həll etdik. Qaldı vəkil məsələsi. Baş vəzir Qüdrət, kimdir
namizədin?
– Şahım, şəhərin Ağzıcırıqlar məhəlləsinin ağsaqqalı var. Adı da Barantaydır.
– Barantay? Nə qəribə addır.
– Barantay, yəni ki, aciz, avara.
– Aciz‐avaranın sarayda nə ölüsü azıb?
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– Şahım, adına baxmayın. Əgər o cür məhləyə ağsaqqallıq edə bilirsə,
vəkilliyi də gözəl bacarar.
– Fikirləşərəm. Nəsə adlardan xoşum gəlmədi – Barantay, Ağzıcırıqlar
məhəlləsi. Başqa sözün yoxdursa, gedə bilərsən.
– Ömrün uzun olsun, şahım, – deyib Qüdrət otaqdan çıxır.
– Aslan, vaxtı çatıb. İtbaşını ziyarət etməliyik. Sübh namazından sonra
yola çıxaq. Pay‐puşları hazırla.
– Başüstə, şahım.
***
Səhərdir. Azan səsləri paytaxtı bürüyüb. Dərviş paltarında iki atlı karvan
yolu ilə gedir.
– Aslan, sən də namaz qılmırsan?
– Qılmıram, Əfdal.
– Niyə?
– Əfdal, onsuz da gecəm‐gündüzüm yoxdur. Bütün günü iş başındayam.
Bir də ki, hər səhər mühafizlərlə birlikdə məşq edirəm. Onlara təlim keçirəm.
Bu da yüz namazın hərəkətinə bərabərdir.
– İndi deyirsən ki, namaz Allaha ibadət yox, bədən mümarisəsidir?1
– Əfdal, tənbəlliyi bu millətin canından çıxartmaq, dəri xəstəliyinə düçar
olmamaq üçün heç olmasa gündə beş dəfə əl‐ayaqlarını yuduzdurmaq, əyilib‐
durmağa məcbur etmək üçün ən gözəl üsuldur. İstəyirsən adını Allaha ibadət
– namaz qoy, istəyirsən mümarisə.
– Vallah, səndə div ürəyi var ki, şahla bu cür açıq danışırsan. Əhsən!
– Əfdal, – deyə Aslan əyinlərindəki dərviş paltarına işarə edərək, – mən
şahla yox, özüm kimi kənd uşağı Əfdalla danışıram. Yoxsa ki, bu cür hədyan
sözləri şaha deməyə həddim nə idi ki?
– Yaxşı yerdə öz dilimdən tutdun. Sənə ikiqat əhsən! Amma axund
Bərxudarla şeyx Mərdan eşitsəydilər, dərinə saman təpərdilər.
– Əfdal, saman təpilməli elə birinci özləridir. Guya onlar namazı Allaha ibadət
üçün qılırlar? Əsla. Buna görə məvacib alırlar, ailələrini saxlayırlar. Namaz qıl‐
masalar, ibadət etməsələr, xalq onlara hörmət etməz. Onların qiyməti daşıdıqları
addadır. Sabah bu adları alın onlardan, görün nələr deyərlər. Yaxşı, Əfdal, bəs sən
nə üçün namaz qılmırsan? Əlbəttə ki, cümə namazlarını nəzərə almasaq.
– Aslan, əslində mən dinə inanmıram. Allah deyilən gözəgörünməzə isə
inanıram. Lazımi kitabları da ona görə oxuyub əzbərlədim ki, kütlədən geri
qalmayım. Onu dərk edəndən sonra əmin oldum ki, haqq dünyası yoxdur. O
dünya da, cənnət‐cəhənnəm də elə bizim bu dünyadadır. Dini kitablar isə dün‐
1
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yadakı insanları idarə etmək üçündür. Onlarda həyata, gələcək həyata, orda
bu bədbəxt məzlumların xoşbəxt həyat tapacağına inam yaratmaq üçündür.
Çünki insanda inam olmasa yaşaya bilməz, məhv olar. İnsanda qorxu, xof da
olmasa yaşaya bilməz, məhv olar. Fani dünyada isə yaxşı yaşayırsan – deyirlər
ki, Allahın sevimli bəndəsisən. Pis yaşayanda isə deyirlər ki, döz, Allah səni sı‐
nağa çəkir. Çarpış, vuruş, mübarizə apar. Sən də belə edirsən. Bir də görürsən
ki, həyatının ən gözəl anları uçub‐gedib. Qocalmısan. Xəstəsən. Ailə yanında
hörmətin yox. Başlayırsan ölüm arzulamağa ki, gedib cənnətdə ömür yaşayasan.
Allah buna da layiq bilmir səni. Çürüdür, çürüdür bu qara həyatda. Ətini sü‐
mürüb çıxarır bədənindən, belini əyir. Başlayırsan başı aşağı gəzib mübarizəyə
həsr etdiyin gəncliyini, sağlamlığını torpaqda axtarmağa. Gəzib, gəzib, axır ki,
tapırsan. Əlbəttə ki, qəbirdə. O da qismət olsa. Beləcə səni ömrü boyu sınağa
çəkən Allah səni yollayır o dünyaya. Özü də ki, minnətlə. Çünki deyirlər ki,
Allah rəhmət eləsin. Yəni həyatıyla, elə dünyanın özündə bu cənnət həyatını
qazanmayıbmı ki, üstəlik ona Allah rəhmi də diləyirik? Aslan, əslində həyatda
ən böyük günahkar elə Allahın özüdür.
– Anlamadım, Əfdal.
– Bax, sən Aslan, cavan adamsan. Bu günəcən nə qədər adam öldürmüsən?
– Saymamışam... bəlkə də minlərlə.
– Minlərləni sən öldürmüsən. Bəs sənin “öldürmək!” əmrinlə mühafizlərin
nə qədər adam qırıb? O cümlədən baş sərdar Abbas və onun əsgərləri? O
cümlədən Mirqəzəb? Bəs sizə öldürmək, müharibə əmrini kim verib? Allahın
yerdəki kölgəsi olan biz şahlar. Bəs bizə bu əmri kim verir? Bizdən yuxarıda
kim var axı, ay Aslan?
– Allah.
– Ay Aslan, özün de. Kim axı öz xoşuna haqq dünyasında cəhənnəmə
düşmək istəyər, hə? Özümüz ora gedirik, üstəlik sizləri də o yolun yolçusu et‐
mişik. Öldürə bilməyənləri isə, başqasının haqqına girməyə sürükləyirik. De‐
yirik ki, get, nəyi var tala gətir. Təki xəzinəm dolsun. Ətrafımdakılar yaxşı do‐
lansın. İndi isə Həqq dövlətində həyat donub. Yox, həyat mənimçün donub.
Aslan, mən şirinçayı çox xoşlayıram. Anam isə həmişə çayıma üç diş qənd
atardı. Kasıb yaşayırdıq. O da hamıya bərabər bölməyə məcbur idi. Bir gün
uşaq inadkarlığım tutdu. Anamın otaqda olmamasından istifadə edib çayıma
əlavə bir dənə də qənd atdım. Qarışdırdım. Həll oldu. Sonra birini də atdım.
Güclə həll oldu. Sonra birini də atdım. Amma həll olmadı. Beləcə bütün
qənddanı çayın içinə boşaltdım. Şirə daşıb bardaqdan kənara axmağa başladı.
Bunu etdiyimə görə anam məni cəzalandırıb, bir müddət şirinçaysız qoydu.
İsrafçılıq etdiyimə görə. Yeməyi də yeyəndə doymurdum. Bacı‐qardaşlarımın
qismətini oğurlayırdım. İndi xəzinəm aşıb‐daşır. Kiminsə mədəsində asanlıqla
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həzm olacaqları xəzinə sandıqlarında aşıb‐daşırıram. Anam kimi birisi də yox‐
dur ki, cəzamı verə. Allah da susur. Xalqım isə qarnı yarıac‐yarıtox dolanır.
Qara günləri başlayıb. Qara günə yığdıqları isə yoxdur – Birrəng hamısını ta‐
layıb. Talananlar isə hamısı mənim xəzinəmdə. Yox “talananlar” düz demədim
– qənimət. İndi, ay Aslan, özün de, şah da öz xalqının var‐dövlətini qənimət
sayar? Üstəlik nə edəcəyimi də bilmirəm. İtbaşı kimi bir səfilin məsləhətinə
dotələbəm. Ağzına gələni desə belə, məcburam ki, udam. Təki bir şey öyrənim.
– Allah sizi var eləsin, şahım. Üzr istəyirəm – Əfdal.
– Ay Aslan, bura çöllü‐biyabandır. Mən təxtgahda1 gəzəndə deyirdim ki,
adımı Əfdal de... Burda şah da deyə bilərsən. Heç kim yoxdur. Bir sənsən, bir
mən, bir də ki?
– Allahımız, – deyə Aslan şahın sözünün sonunu gətirdi.
Bu zaman uzaqdan xərabəliklər görsəndi. İtlər hürüşməyə başladılar.
Uzaqdan tozanaq qalxdı. İtlər şahla Aslana tərəf gəlirdilər. Baş mühafiz hər
ehtimala qarşı əbasının altında gizlətdiyi xəncəri çıxartdı. Göyverən Şah atı da‐
yandırıb, nə baş verəcəyini sakitcə müşahidə edirdi. Beləcə itlər gəlib onlara
çatdılar. Şahla Aslana ani nəzər yetirib, başlarını aşağı salaraq yavaş‐yavaş ko‐
maya tərəf geri dönməyə başladılar. Qonaqlar bir müddət yerlərindən
tərpənmədilər. Sonra üzəngini basıb xarabalığa tərəf çapdılar. İtbaşı komanın
qarşısında çomağına söykənib dayanmışdı. Şah atından düşüb qocaya yaxınlaşdı.
– Salam, İtbaşı kişi.
– Kişi ya... Salam, Göyverən kişi. Ay şah, bir də mənə kişi demə. Sadəcə İt‐
başı. Bildin? Kişi ya... – deyə qoca kinayə ilə şahın salamını aldı, – Nə oldu
yenə gəldin?
– Yox, ay İtbaşı, niyə elə düşünürsən ki? Hər şey qaydasındadır. Gəldim
səni ziyarətə. Pay‐puş gətirdim. İtləri də yaddan çıxartmamışam.
– Ay şah, sən Allah bağışla, – deyib İtbaşı şahın qarşısında diz çöküb yal‐
varmağa başladı, – Toxunma itlərimə. Allahın dilsiz‐ağılsız heyvanlarıdır da...
Gələn dəfə hökmən hürərlər sənə.
– Ay İtbaşı, nə günah, nə it? Sən Allah qalx ayağa. İtlər bizi tanıdıqları üçün
hürmədilər.
– Yox, düz demirsən, ay şah. İtlər karvana hürürlər. Çünki bilirlər ki, onlara
yemək gətiriblər. İndi sizə tərəf də cumdular. Biləndə ki, keçən dəfə əliboş gə‐
lənlərsiz... yazıqlar başlarını aşağı salıb kor‐peşman geri qayıtdılar. Bilmə‐
yiblər əlidolusuz. Keç onların günahından, şah. Yoxsa ki, hürərdilər sizə.
Bilirsən, ay şah, bu fani dünyada xeyir verməyən adama heç it də hürmür.
– Aslan, İtbaşının çuvalıyla tuluğunu komaya qoy, – Aslan şahın əmriylə atın
üstündəki çuvalı və tuluqları aparıb komaya qoydu, – Aslan, o biri çuvalda
1
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gətirdiklərini isə tök itlərin qabağına. Elə bölüşdür ki, hamısına bərabər çatsın.
– Nə?! – deyə İtbaşı qışqırıb ayağa qalxdı. Səhərdən “ay şah, ay şah” deyə diz
çöküb yalvaran İtbaşı, – Ay şah, sən nə karəsən ki, mənim itlərimi yemləməyi
əmr edirsən, hə? – deyə bağırdı. İtbaşının qeyzlənməyini görüb itlər də mırılda‐
mağa başladılar, – Belə rəhmlisən, get xalqını yemlə, bildin? Bərabər bölən tapılıb
mənimçün. Xalqının qeydinə qalmır, itlərin qeydinə qalır, – deyə İtbaşı yerindən
qalxıb çuvalı hirslə Aslanın əlindən aldı. Ağzını açıb içinə baxdı. Bir an duruxdu.
Sonra aparıb komaya qoydu. Qayıdıb şahın yanında oturdu.
– Ay İtbaşı, niyə belə deyirsən? Günah bir iş tutmuşam ki?
– Ay şah, burda itlərin böyüyü mənəm. Onların çörəyini mən verirəm. İndi
hər yoldan keçən onlara yemək atsa necə olar? Onlar məni sayarlar? Onlar
heç mənə qulaq asarlar?
– Yaxşı, bunu başa düşdüm. Bəs onda özün niyə vermədin yeməklərini?
Aparıb gizlətdin komada.
– Ay şah, sənin bu mühafizin bilirsən itlərçün nə gətirib? Təzə mal əti. Özü
də ki, tikə. Mən onlara bunu versəm, sabah nə edəcəyəm, hə? Ağızları dada
gələcək, sabah da təzə kəsilmiş mal əti istəyəcəklər. İstəməyəcəklər e... tələb
edəcəklər. Verməsəm, mənim yeməyimi əlimdən alacaqlar. Özümü də parçala‐
yacaqlar. Sonra da quduzlaşmış halda gəlib‐gedənə daraşacaqlar ki, təzə mal
əti istəyirik. Quduran iti də ki, bilirsən də... gəbərdərlər. Mən özümü də, onları
da məhv etmək istəmirəm. Biz yaşamaq istəyirik. Bunlar iylənmiş sür‐sümüyə,
artığa öyrəşiblər. Elə mən özüm də... Mən özüm öz əlimlə hökmranlığıma, itba‐
şılığıma son qoya bilmərəm. Komaya qoydum ki, ət iylənsin, sonra verim onlara.
Əgər istəyirsənsə ki, it sənə tabe olsun, ayağının altında yatsın, zingildəsin...
yeməyini kəs. Ac it tox itdən daha vəfalı olur. Yəqin əhvalatı bilirsən.
– Hansı əhvalatı?
– Daha doğrusu, iki əhvalatdır. Birincisi, ac it, tox it söhbətidir. İkincisi isə
itlə pişiyin məsələsi.
– Yox...
– Ay şah, günlərin bir günü ata bazardan iki dənə qurdbasan küçüyü alır
ki, həyəti mühafizə etsin. Birini oğluna hədiyyə edir, o birini isə özündə saxlayır.
Dörd‐beş aydan sonra ata oğlugilə qonaq gedir. Darvazanın qapısını döyür.
Fikirləşir ki, yəqin it açıqdır, hürər və səsə qapıya çıxan olar. Görür ki, səs‐
soraq yoxdur. Qapını açıb oğlunu çağırır. Xülasə oğlu qapıya çıxır, atasını qar‐
şılayır. Ata yenə də qorxa‐qorxa sağa‐sola baxır ki, birdən it kənardan çıxıb
onu qapar. Belə olmadığını görəndə təəccüblə soruşur:
– Ay oğul, sənə it bağışlamışdım e...qurdbasan. Hardadı?
– Şahpələng! – deyə oğlu iti səsləyir. İtdən səs çıxmır, – Ay Şahpələng! –
oğlan bir də qışqırır. Handan‐hana uzaqdan canavardan da böyük bir it yavaş‐
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yavaş onlara tərəf gəlməyə başlayır. Qabaqlarında durub ataya və oğluna baxır.
Sonra isə dalını çevirib yenidən damına tərəf yönəlir. Oğul onu yenə səsləsə də
it geri qayıtmır, – Ata, görürsən də sənin hədiyyənə necə baxıram. Yeməyini
bol eləyirəm. İt deyil e... şirdir şir. Hamı tamaşasına gəlir bunun.
Ata heç nə demir. Oğlunu öz evinə aparır. Hasarın bayırıyla addımlayanda
artıq itin səsi gəlməyə başlayır. Kişi qapını açıb həyətə keçmək istəyəndə yanında
başqa adam görüb pəncəsinin dırnaqlarıyla torpağı eşməyə başlayır. Oğlanın
həyətə girməsinə imkan vermir. Kişi acıqlanandan sonra gedib qıraqda çömbəlir.
Amma yenə də qulaqlarını şəkləyib, gözünü yaddan çəkmir. Ata oğluna:
– Ay oğul, mən sənə it bağışlamışam ki, həyətini qorusun. Səni yadlardan qo‐
rusun. Sən isə onu qoyun, inək kimi bəsləmisən. Müqəvvaya çevirmisən. Onun
heç vecinə də olmadı ki, həyətə kim girib. Dostdurmu, düşməndirmi? İtə də o
qədər yemək verərlər? İti gərək ac saxlayasan ki, həmişə yemək arzusuyla qu‐
laqları şək, gözləri açıq olsun. Sən elə bilirsən ki, mənim bu itimə məni qorumaq
lazımdır? O sənə ona görə hürdü ki, mən onun bu canfəşanlığını görüb sümükdən‐
zaddan atım qabağına. Onu mükafatlandırım. Bu birinci əhvalat, ay şah.
– Bəs ikinci?
– İkinci əhvalata gəldikdə isə... Ay şah, bilirik ki, it pişikdən qat‐qat vəfalıdır.
Amma iti eşikdə saxlayırıq, pişiyi isə evdə. İtə sür‐sümük atırıq, pişiyə öz
yediyimizdən. Pişiyi qucağımızda otuzdurub sığallayırıq, iti isə təpikləyirik. İti
zəncirləyirik, pişik isə azad gəzir. Amma pişik bilirsən nə deyir? Deyir ki, ağamın
yeddi qızı olaydı, yeddisi də kor. Əllərindəki son tikələrini oğurlayıb yeyəydim. İt
isə deyir ki, ağamın yeddi igid oğlu olaydı. Hər gün ovdan evə əlidolu qayıdanda
hərəsi qabağıma bir sümük ataydı. İt həmişə sümüyün acı olub. Ona pişiyə atılan
toyuq əti versən qudurar. Səni qapar.
– Bəs pişik?
– Pişiyə verməsən oğurlayacaq. Və buna görə də cəzalanmayacaq. Sadəcə,
oğurladığı şeyi onun gözündən iraq saxlamalısan. Amma yenə də iyləyə‐iyləyə
gedib həmin şeyi tapacaq. Yaxud da üzünü ayağına sürtüb, miyoldayıb
istədiyinə nail olacaq.
– İndi, ay İtbaşı, oxu atıb yayı gizlətmə. Mənim şahlıq etdiyim cəmiyyətdə
it kimdir, pişik kim?
– İt xalqdır, pişik isə sarayında süfrənin ətrafında dolanan əyanlar. Yadında
saxla ki, pişik ağanın evində kef çəkməyi bir yana... hər gün həyətə çıxıb iti
cırnatmağı da xoşlayır, onu boş‐boşuna hürdürür. Hələ məqam düşəndə onun
qabağındakı yeməyi də qamarlayıb, ac qoyur. İtin yeməyinə ehtiyacı olsa da,
olmasa da... Bax, pişik belə pişikdir.
– Yaxşı, İtbaşı, itlərin ki, dilini belə başa düşürsən, bəs onda niyə çomağı
əlindən yerə qoymursan?
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– Bax, ay şah, pişik iti cırnadanda it təqsiri pişikdə görmür. Ona görə də
yiyəsi evə gələndə ona hürür, üstünə cumur. Bax bu vaxt yiyəsi əlindəki çomaqla
itə bir‐iki dənə ilişdirir. İt də sakitləşir. Ona görə də atalar deyib: “İtlə dost ol,
amma çomağı yerə qoyma”.
– Axı sənin pişiyin yoxdur.
– Ona gətirirəm sözümü elə. Düzdür, pişiyim yoxdur. Amma bu çomaqla
lazım oldu‐olmadı, hərdən bu itlərdən birinə iki‐üç dənə çəkirəm. Gözlərinin
odunu alıram. Mənə hürmək istəyəndə çomağı görüb hörmət edirlər.
– İtbaşı, keçən dəfə dedin ki, “it hürər, karvan keçər” məsəlini də izah
edəcəksən.
– Ay şah, dəvə sanki bir dövlətdir. Sariban da onun belində oturan şahı. Şah
dəvənin belindədir. Vəhşi, quduzlaşmış itlər də ona hürür. Amma heç nə edə
bilmirlər. Ancaq təsəvvür elə ki, dəvə dizlərini qatlayıb çöküb otursa, itlər o
şahı nə günə qoyar? O anda bir mühafiz də yaxın gələ bilməyəcək qorxusundan.
Keçən dəfə özün gördün də... Dəvənin ayaqları dövlətin ayaqlarıdır. Əsas onları
qoru. Onlar çöksə vay halına. Bu qara camaat səni yalın əllə didib parçalayar.
Keçən dəfə də dedim sənə. Şah idarə edən deyil. Şah tənzimləyən, əlaqələn‐
dirəndir. Şah rəmzdir. Dövlətin də dörd ayağı var. Bunlar möhkəmdirsə, şah kef
çəkir. Bunlar laxladısa, vay o şahın halına. Xəbərim var, Qüdrəti baş vəzir qoy‐
musan. Fərmanı da ikinci vəzir. Amma Loğmanın dilini də, əllərini də kəsdirib
zindanda saxlayırsan, – şah başını Aslana tərəf döndərib, hirslə sifətinə baxdı, –
Yəqin hansısa sirrini bilir ki, belə edirsən. Əgər sirrini bilirsə zəhərlə, öldür.
Sonra da hörmətlə dəfn elə. Ailəsinə təqaüd kəs. Yoxsa ki, dil kəsmək, zindan...
– Sən hardan xəbər tutdun, İtbaşı?
– Loğmanın ağzını bağlaya bilərsən. Xalqın ağzını bağlamaq çox çətindir.
Onun dilinə düşməyəsən. Düşdünsə, batdın. Kim uşağının adını Göyverən,
Göyveranə qoyubsa, indi dəyişdirir. Ay şah, yadında saxla, dövlətin dörd ayağı
– dörd dayağı var. Birincisi saray əyanlarıdır. Onları həmişə tox saxla. Hərdən
də təpiyini bas, artıq yağları çıxsın. Onlar camaatı incidib, sənin hörmətini
“Şah bilmir. Bilsə bunların canını alar” deyən xalqının gözündə qaldıran birinci
dayaqdır. İkincisi: qazi və hakimlər. Onlar camaata cəza verib, ölüm hökmü çı‐
xartmaqla sənin əlini qana batırmayan, Allah yanında günah qazandırmayan
ikinci dayağındır. Üçüncüsü: din xadimləri və məscid. Onlar xalqı Haqq dünyası
xülyası ilə xumarlandırıb sakitləşdirən, müti və qulaqasan edən üçüncü daya‐
ğındır. Mollaxana və mədrəsələr, elm‐bilik sahələri də onlara tabedir. Kim
evlənir‐kim boşanır, kim doğulur‐kim ölür, hamısı onların üstünə qaçır. Bir də
ki, xəbəri camaata onlar çatdırır. Cümə namazları da məhz lazım olan xəbəri
camaata çatdırmaq üçündür. Dördüncü isə cibi boş, başı dolu insanlar, təfəkkür
sahibləridir. Onlar əslində dayaq deyil. Onları ayaq üstündə saxlayan sadala‐
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dığım üç dayaqdır. O üç dayaq çökəndə, səni dəstəkləməyəndə, dördüncü
dayaq dünəndən dəstəkləmir. Əleyhinə çıxa da bilər, çıxmaya da... Əsasən, ar‐
xanda durmurlar. Yadında saxla, heç bir şahı xalq devirmir, şahı saray devirir.
Xalq isə alətdir. Mənim dilimlə desək ac‐yalavac, sabaha ümidi olmayan, əzilən,
təpiklənən talesiz itlər.
– Ay İtbaşı, axı heyvanın dili yoxdur desin ki, taleyim var, ya yox? Ancaq
insanın taleyi olar. Sən isə taleyi olan insanla taleyi olmayan heyvanı bir etdin.
Üstəlik itə talesiz də dedin.
– Ay şah, talesizliyin özü də bir taledir, – deyib İtbaşı susdu. Gözü karvan
yoluna dikildi. Ayağa durub komaya girdi. Çuvalı gətirib itlərin qabağında
ağzını açdı. Yerə boşaltdı. İtlər ətə girişdilər, nə girişdilər. İtbaşı yenidən şahla
Aslanın yanına qayıtdı.
– Yaxşı, ay İtbaşı, səhərdən dediyin nə idi, bu elədiyin nə?
– Ay şah, ildə bir dəfə qoy bayram eləsinlər. Sənin məmləkətində bayram
olmur ki, belə sual verirsən?
– Olur. Yalnız dini bayram – Ramazan.
– Hə, bilirəm. İldə bir dəfə yetim‐yesirin qarnını doyduran bayram, – üzünü
itlərə tutub, – İtlər, kef edin. Amma bilin a... sabahdan yenə orucsunuz, –
deyərək qəhqəhə çəkib güldü.
– Ay İtbaşı, bir sual verim. Sən Allaha inanırsan?
– Məni nə vaxtsa öldürəcəyinə görə qorxmuram. Hamı buna görə qorxur.
Əgər qorxursansa, deməli, hörmətlə yanaşırsan. Mən Allahdan məni əzabla,
xəstəliklə öldürəcəyinə görə qorxuram. O ki qaldı inanmağa?! Ay şah, Allah
yoxdur! And da içə bilərəm: Allah haqqı Allah yoxdur, – İtbaşı yenidən şaqqanaq
çəkib gülməyə başladı. Handan‐hana gülməyini saxlayıb, – Ay şah, sən nə
qəribə adamsan? Axı sən nə istəyirsən? Məmləkətdə bir asan şey var, o da
şahlıq eləməkdir. Get dövləti tapşır əyanlarına və kef elə. Gəz, dolan dünyanı.
Özünü xəzinənin qulu eləmə. Onsuz da məmləkətdə nə varsa, hamısı sənindir.
İstəsən də, istəməsən də. Yoxsa devirərlər səni.
– Ay İtbaşı, axı qudururlar bu əyanlar.
– Əsla. Bu sənə belə gəlir. Bax, min adamdan vergi yığmaq asandır, ya bir
adamdan?
– Bir adamdan əlbəttə ki...
– Əyanlar min adamı əzirlər, incidirlər, əllərindəkini alıb yığırlar
döşəklərinin altına. Sən də iki ildən bir başlarının üstünü alırsan, təpiyini
basıb artıq yağlarını çıxardırsan. Bu da olsun sənin xəzinənə ianə. Xalqa da
ləzzət eləyir. Deyir ki, şahımız ürəyimizdən tikan çıxartdı, filan əyan qanımızı
sorurdu. Vəssalam.
Ortaya sükut çökdü. Şah bilmirdi nə soruşsun.
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– Ay şah, şətrəncdə ən biabırçı an bilirsən nədir?
– Bilirəm. Şahın mat olması.
– Əsla. Şətrəncdə ən biabırçı an pat olmaqdır. Heç kim sənə mat vermir.
İlk baxışdan hər şey qaydasındadır. Amma tək qalmısan. Gediş isə sənindir.
Amma nə sağa, nə sola, nə irəli, nə də geri addım ata bilirsən. Addım atsan şah
verərlər sənə. İndi o vəziyyətdəsən. O hala isə özünü elə sən özün salmısan.
– Hardan bildin?
– Burdan gündə neçə karvan keçir. Hamısı da səndən xəbər gətirir. Sonuncu
xəbər də yaratdığın hərəmxanadan gəldi.
– İtbaşı, tutaq ki, pat vəziyyətdəyəm. Nə edim?
– Ay Göyverən Şah, mən belə görürəm ki, sən ağrımayan başına dəsmal bağ‐
layan şahlardansan. Qan çıxmayan yerdən qaşıyıb qan çıxarırsan. Beyninə girəni
edirsən, eləyəcəksən də... Şəxsi var‐dövlətin artdıqca da sən onu yox, əksinə o
səni idarə edəcək. Bütün hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirmək istəyirsən. Olsun.
Etiraz edə bilmərəm. Onda qabaqlayıcı tədbirlərini də gör. Gör ki, taxt‐tacda qala
biləsən. Həqqi Şahın qurduğunu on‐on beş il dağıtsan belə, dağılası deyil. On‐on
beş ildən sonra isə çox çətin olacaq. Sən belə elə. Ölkə müharibədən çıxıb. Yetim‐
yesir çoxdur. Yetimxanalar yarat. Onları öz qanadının altına al. Təhsil vermə, çörək
ver. İnsan təhsilli, bilikli olanda başına bəla olur. Tox olsunlar, qoluzorlu olsunlar.
Yetimxanalara kənar heç kimi buraxma. Qoy ancaq səni tanısınlar. Bircə bunu bil
ki, heç doğma övladların belə, sənə bu cür övladlıq etməyəcəklər. Bu yetim uşaqlar
lazım olsa sənin yolunda ölümə də gedəcəklər. Böyüdükcə onları evləndir, amma
öz nəzarətindən kənara buraxma. Sənə olan məhəbbətləri qoy uşaqlarına da
keçsin. Sənə “dədə” desinlər. Ondan sonra heç bir qüvvə səni taxt‐tacdan devirə
bilməz. Ordunu da onlardan təşkil elə, mühafizəni də... Bircə fərraşlardan başqa.
İtbaşı susdu. Yenə gözünü karvan yoluna dikdi.
– Gözün yol çəkir, İtbaşı. Kimisə gözləyirsən?
– Ay şah, son vaxtlar karvanların sayı azalıb. Keçən dəfə siz bu vaxt
gəlmişdiniz. İki karvan gördünüz. İndi isə heç izi‐tozu da yoxdur. Burda nəsə
var, amma bilmirəm nə. Allah axırını xeyir eləsin.
– Müharibə təzə başa çatıb. Bir də ki, bu Birrəng bütün tacirləri didərgin
salıb məmləkətdən.
– Yox, ay şah, səbəb bu deyil. Nəsə başqa məsələdir.
– Ay İtbaşı, bir sualıma da cavab ver. Ağ gün çoxdur, yoxsa qara gün?
– Qara gün, ay şah, qara gün. Yadında saxla, məmləkətdə qara gün nə
qədər çox olsa, sənin də şahlığın o qədər uzun olacaq.
– Ay İtbaşı, yenə də deyirəm, gəl gedək saraya. Qocalığını şah kimi keçir.
– İstəmirəm, ay şah, istəmirəm. Mənimçün bura daha xoşdur. Lazım olsam,
özün gəl. Qapım açıqdır üzünə.
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– İtbaşı, hamı mənə “şahım” deyə müraciət edir. Amma sən “ay şah” deyirsən.
– Ay şah, sən arvadsan ki, sənə “şahım” deyim? – İtbaşı qəhqəhə çəkib
güldü. Göyverən bu cavabdan pərt olsa da biruzə vermədi.
– Di salamat qal, İtbaşı. Vaxtdır, biz gedək.
– Sağ ol, ay şah. Sağ ol, Aslan.
Şahla Aslan atlarına minirlər. İtlər onları gözdən itənədək hürə‐hürə yola
salırlar.
***
Saray. Şahın otağı. Baş vəzir Qüdrət, baş mühafiz Aslan, xəzinədar Hətəm
Göyverən Şahın hüzurunda dayanıblar.
– Baş vəzir Qüdrət, müharibədən sonra yetim‐yesirin vəziyyəti necədir?
– Şahım, həmişə olduğu kimi, bu dəfə də yetim‐yesir düşdükləri şəraitə
uyğunlaşır.
– O nə deməkdir, Qüdrət? Xırdala.
– Qadınlar, qızlar, əsasən pis yola düşür. Oğlan uşaqları da soyğunçu, oğru,
filan olur.
– Bəlkə yiyə duraq onlara? Yetimxanalar açaq, həm oğlan, həm də qız
uşaqlarıyçun. Böyüdək, boya‐başa çatdıraq onları, evləndirək.
– Şahım, onlara onsuz da yiyə duranlar tapılır. Xəzinəni buna xərcləmək
yersizdir məncə.
– Kimdir yiyə duranlar?
– Şahım, qanundankənarlar bütün məmləkətlərdə mövcuddur. O cümlədən
bizim məmləkətdə də...
– Fahişəxanalar, şirəxanalar, quldurbaşılar, şahgülülər, tiryəkilər... Bunları
demək istəyirdinmi, baş vəzir?
– Şahım, onların adlarını dilinizə gətirməklə şərəfləndirmiş olarsınız bu
şərəfsizləri.
– Onda niyə onları müdafiə edirsən? Sən də de ki, bəs məmləkətdə yetim
evləri açılsın.
– Şahım, sizin bu sözünüzü alqışlayıram. Amma mənə dediniz ki, abadlıq
işləriylə bağlı icazə almayım. Mən də əmrinizi yerinə yetirməyə başladım.
– Qüdrət, mən sənə dedim ki, abadlaşdır. Demədim ki, nə “xanalar” yarat.
– Düz buyurursunuz, şahım. Amma karvansarayları, yeməkxanaları, çay‐
xanaları, iri bir məmləkətin şəhərlərini bunlarsız təsəvvür etmək mümkün
deyil. Bunlar hamısı bir‐birini tamamlayır. Məmləkətə gələn o karvansarayı
seçir ki, orda çoxlu fahişə var. Eləsi var ki, kişi fahişəsi axtarır. Eləsi var ki,
əfyunçu, tiryəkidir. Eləsi var hamam axtarır. O əcnəbilərin gəlişindən yalnız
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xeyir görürük. Gərək bir şey olsun ki, oğru da oğurluq edə bilsin. Yoxsa
özümüzkülərə daraşarlar. Sizin əmrinizdən sonra məmləkətdə karvansaray‐
ların tikintisinə başlanıb. Əl tutmaq istədiyiniz yetimlər olmasa, orada kimləri
işlədəcəyik? Pul verib qulmu alaq? Hazır özümüzkülər var da...
Şah fikrə getdi. İtbaşı düz deyirmiş. Şahsan, otur şah yerində. Axı bu
iyrənclikləri bilmək sənə lazımdır? Tapşırmısan Qüdrətə, qoy işləsin də...
– Yaxşı, Qüdrət, sən deyən kimi də olsun. Amma nəzarətdə saxla onları.
– Şahım, daim fərraşların nəzarətindədirlər. Onlardan xəbərsiz bir quş da
uça bilməz məmləkətin üstündən. Şahım, bir xüsusu da demək istərdim. Ölüm
qərarları var. Sizin hökmünüzü gözləyir.
– Qüdrət, Həqqi Şahın dövründə necəydisə, elə də icra edin. Hər şey
hakimlərlə qazilərin boynuna. Baş xəzinədar!
– Bəli, şahım.
– Saray əyanlarının məvacibini iki dəfə artır. Ölümlərindən sonra onların
ailələrinə aylıq təyin elə. Mənim şahlıq dövrümdə ölmüş Qurban, Birrəng,
Bədrəng və saray həkimi Loğmanın ailəsinə Həqqi Şahın dövründə necəydi‐
sə, o cür də aylıq təyin olunsun.
– Başüstə, şahım.
– Bir də... hər cümə namazına bir nəfər kimi hamı getməlidir. Bu gün ha‐
zırlaşın, hamılıqla gedirik. İndi isə sərbəstsiz. Aslan, sən isə qal.
Hamı otaqdan çıxır.
– Aslan, yəqin başa düşdün Loğman məsələsini. Yazıq əlacsız xəstəlik tut‐
muşdu. Neçə gün canıyla əlləşdi. Neçə‐neçə xəstəyə şəfa verən adamı xilas
edə bilmədik. Nəşini də xəstəlik yayılmasın deyə yandırdıq. Onun da alnına
belə yazılıbmış. Ailəsinə də belə çatdır.
– Başa düşdüm, şahım. Siz deyən kimi, hər şeyi yoluna qoyacağam.
– Aslan, sən bu Qüdrətə dediklərimi çox da ciddiyə alma. Sən belə elə.
Sarayın tərkibində yetimxana aç. Ora sağlam, cüssəli yetim oğlan uşaqları yığ.
Onlardan gələcəyin mühafiz və əsgərlərini hazırla. Göyverən valiliyindəki Karzat
Şahın qalasını onlar üçün ayırıram. Dürəngə bu barədə əmrimi çatdır. Orda ya‐
şayanları qaladan çıxartsın. Vali də özüyçün bir yer tapsın. Sənin də əmrlərini
icra etsin. Hər şeyi təşkil edəndən sonra Dürəngi çıxarıb valini öz adamını qoy.
Sanki dövlət içində dövlət olacaq Göyverən valiliyi. Ərazisinə sərhəd çəpəri çək.
Keşikçilər qoy. Bir neçə yaxın adamını ayır, məmləkəti gəzib ora yığsınlar yetim
oğlan uşaqlarını. Görək İtbaşının dedikləri nə dərəcədə düz çıxacaq.
– Başüstə, şahım. Bəs yetim qızları?
– Sən mən deyəni elə. Oğlanların hamısına Göyverən soyadı ver. Onlar
tərəfə bir qadın da keçməsin. On səkkiz yaşları tamam olanacan bir uşaq da o
qalanın hasarlarından kənara çıxmasın. Oğlanların üzləri qara niqabla bağlı
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olsun. İtbaşı deyəndə sən də ordaydın. Özün yaxşı bilirsən məqsədimiz nədir.
Saray mühafizəsində və orduda olan nizam‐intizamı orda da qur. O qalanı
mənim sarayımdan da güclü mühafizə et.
– Əmr edərsiniz, şahım.
– Bir də... saraydan sirrin kənara necə çıxdığını öyrən. Bunun qabağını al‐
maq lazımdır.
– Başüstə, şahım.
***
Günortadır. Məscidin qarşısında qələbəlikdir. Paytaxtda hamı cümə namazına
yığışıb. Şah da saray əyanlarıyla mühafizlərsiz ora yaxınlaşır. Məscidin həyətinə
girirlər. Şeyx Mərdan və axund Bərxudar onların pişvazına çıxmır. Şah və əyanlar
dəstəmaz alıb içəri daxil olurlar. Sıralardan birində yer tuturlar. Namaz başlayır
və bitir. Bu zaman Göyverən Şah irəli çıxıb üzünü dindarlara tutur.
– Ey dindarlar, sizə vacib sözüm var. Bilirsiniz ki, paytaxtda və əyalətlərdə
Həqqi məscidləri tikilir. Bu gün qərar verdim ki, onları paytaxt məscidinin və
şeyxin idarəçiliyinə verim. Tikintisini də onlar başa çatdıracaq, nəzirləri də
onlar yığacaq. Yığılan vergilərdən ehsan evlərində gündə bir dəfə yemək
verilməsi də, mənim keçən dəfə bununla bağlı dediklərim fikirlərin həyata
keçirilməsi də məscidin boynuna. Və bu gündən məscidlər, o cümlədən mol‐
laxana və mədrəsələr Həqqi Şahın dövründə necəydisə fəaliyyətlərini eləcə
də davam etdirəcəklər.
Şah sözünü bitirib əyanlarıyla birlikdə məsciddən çıxdı.
***
Axşamdır. Qaranlıq düşür. Şah hərəmxanaya gəlib. Qızlar sıraya düzülüb,
şəhvət dolu gözlərlə ona baxırlar. Göyverən Şah sıranın önündən keçərək hər
qızın qarşısında dayanır. Başdan ayağa hamısını bir‐bir süzür. Sıranın başına
çatıb yenidən eyni minvalla geri qayıdır. Qəndabın üzünə baxıb, başını bulayır.
– Dağılışın, qızlar. Haydı hərə öz otağına, – deyə Qəndab hərəmlərə əmr
edir. Sonra üzünü şaha tutub, – Şahım, xoşunuza gəlmədi?
– Yox. İstəmirəm. Hamam hazırdır?
– Bəli, şahım. Qızlardan kimisə çağırım?
– Yox. Lazım deyil. Özün tək çimizdir.
Qəndab şahı hamama salır. Sığallaya‐sığallaya paltarını çıxarır. Sonra isti
mərmər daşın üstünə uzadır. Kisələyir, sabunlayır. Çimib qurtarandan sonra
şah üçün təzədəm kəklikotu çayı gətirir. Taxta uzanırlar. Qəndab şahı arxadan
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qucaqlayıb onun başını döşünün üstünə qoyur. Sinəsini, qarnını sığallamağa
başlayır. Şah xumarlanır.
– Ay Qəndab, bu nədi boynundakı? Hər dəfə ətimə dəyəndə çimçişirəm.
– Xaçdır, şahım. Mən xaçpərəstəm axı.
– Çıxart onu. Hamamda da xaç taxarlar?
– Başüstə, şahım, çıxardaram. Amma, şahım, xaçımız olmasaydı sənin
qazilərin, mollaların bizləri çoxdan səngisərlik etmişdilər.
– Niyə ki?
– Sizin şəriət qanunlarının, zina məsələlərinin digər din sahiblərinə çox da
dəxli yoxdur. Müsəlmanlar bizə nə etsələr də günah sayılmır. Mən ərə getdikdən
sonra İslamı qəbul etmişdim, adımı da dəyişmişdim. Amma karvansarayı açan‐
dan sonra xaçı yenidən boynuma saldım. Yəqin ki, bilirsiniz. Bütün şahların
hərəmxanası digər din mənsublarıdır. Elə sizin hərəmxananız da...
– Yaxşı, bax tutaq ki, xaçı çıxartdın, sonra yenə saldın. İndi də mən dedim
çıxartdın. Fərqi nə oldu? Nə dəyişdi?
– Heç nə, şahım. Müsəlmanlar heç nə taxmır. Nə olur ki? Hər gələn bir qa‐
nun çıxarıb, ara yerdə biz bədbəxt olmuşuq.
– Bəs onda deyirdin ki, fərraşlar bizi səngisərlə qorxudur.
– Qorxutmaq niyə? Tətbiq də edə bilərdilər. Kimə və necə sübut edə
biləcəkdim, mən xaçpərəstəm, yaxud da başqa dinin nümayəndəsi. Boynumda
daşıdığım xaçlamı?
– Yaxşı. Ayrı şeylər danış. Bu bizlik deyil. Amma indi qızların da burda ol‐
saydı nə olardı? Nəsə bu bakirələr heç cəlb eləmir də məni.
– Şahım, bu nə sözdür? Sən əmr elə. Sabahı gün tapdırım onları.
– Yox! İstəmirəm, Qəndab! Bircə sən bəsimsən, – şah gözlərini yumdu, –
Qəndab, niyə mən başımı sənin sinənə qoyanda və sən məni belə qucaqlayanda
rahatlıq tapıram, hə?
– Demişdim axı, süddən yanıqsan, – deyib Qəndab gülümsündü, – Şahım,
gəl sənə bir məzəli əhvalat danışım.
– Danış.
Qəndab tərbiyəsiz bir lətifə danışır. Şah qəşş eləyib özündən gedir.
– Qəndab, qorxmursan mənimlə belə söhbətlər edirsən? Axı mən şaham.
– Şahım, mən deyib‐gülməyi, həyatdan zövq almağı xoşlayıram. Bunu da
ətrafımdakılara aşılayıram. Ona görə siz də mənim ağuşumda özünüzü yaxşı
hiss edirsiniz. Şahım, indi özünüz deyin, hamamdan sonra yataqda dövlət
işlərindən, müharibədən, əyanlardan sizə sual versəm xoşunuza gələr?
– Yox.
– İnsan dincələndə gərək gülməli əhvalatlar danışasan. Unudasan ki, sən
şahsan. Bir dənə hoqqamız çatmır. O da olsaydı, olardı əla.
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– Əla yox. Əla‐ül‐əla.
– Deməli, şahım hoqqanın nə olduğunu bilir. Məndə karvansarayda vardı.
Bilsəydim gətirərdim özümlə.
– Dadını bilirəm. Amma icazə vermərəm ki, saraya gətirəsən hoqqanı.
Bircə nəşəmiz çatmırdı.
– Onda şahım tiryəkin həqiqətən də nə üçün olduğunu bilmir.
– Nəşələnmək üçündür də. Çəkirsən, özündən xəbərin olmur. Vəssalam.
Burda başqa nə var ki?
– Xeyr, şahım. Gecə yatmamışdan qabaq hoqqadan iki qüllab vurursan və
yuxuya gedirsən. O, insanın beynini yatızdırır. Qorxulu, qarışıq yuxular görmürsən,
rahat yatırsan. Səhər isə beyninaçıq, gümrah yuxudan oyanırsan. Mənim nənəm‐
babam, atam‐anam belə edərdi. Sonradan bunu tacirlər xeyirli alverə çevirdilər,
camaatın uşaqlarını da bədbəxt elədilər. Cavan adam da hoqqa çəkər? Cavanın nə
dərdi var ki, hələ bir onu unutsun da... Dərd qırx yaşdan sonra başlayır.
– Niyə qırxdan sonra?
– Belə rəvayət edirlər ki, Allah əvvəlcə insanı yaradır. Ona otuz il xoşbəxt
ömür verir. Sonra Allah eşşəyi yaradır. Ona da otuz il ömür verərək bu
müddətdə insana yük daşıyacağını, onu minəcəklərini, arxadan
təpikləyəcəklərini... deyir. Eşşək ağlayıb yalvarır ki, bu cür otuz il yox, on beş
il yaşasa bəsidir. Allah razılaşır. Onda insan eşşəkdən kəsdiyini onun ömrünə
calamağı Allahdan xahiş edir. Sonra Allah iti yaradır. İtə otuz il ömür verir.
Deyir ki, yaşadığın ömürdə sahibini qoruyacaqsan, evin artıq‐urtuğunu, sür‐
sümük yeyəcəksən, boş‐boş mırıldayacaqsan, ona‐buna hürəcəksən, təpik
yeyəcəksən. İt də it kimi otuz il yaşamaq istəmir. Deyir ki, on beş il bəsimdir.
Onda insan itdən kəsdiyini onun ömrünə calamağı Allahdan xahiş edir. Sonra
Allah meymunu yaradır. Ona da otuz il ömür verərək eybəcər sifətinin,
bədəninin, boş‐boş atılıb‐düşməyinin hamının gülüşünə səbəb olacağını
söyləyir. Meymun da otuz il bu cür gülünc həyatdan imtina edir. Deyir ki, on
beş il bəsimdir. Onda insan meymundan kəsdiyini onun ömrünə calamağı Al‐
lahdan xahiş edir. Beləcə insan otuz il gözəl ömür sürür. Bu cavanlıq dövrünə
aiddir. Sonra eşşək kimi çalışıb, işləyib var‐dövlət yığır. Sonra it kimi bu var‐
dövləti qoruyur. Bir də görür ki, qocalıb, həyatı ötüb‐keçib. Tükləri, dişləri tö‐
külüb, üzü qırışıb, meymunluq edib nəvələrini güldürməkdən başqa əlindən
bir iş gəlmir. “Qırx yaşdan sonra” deyəndə mən bu rəvayəti nəzərdə tuturdum.
– Yaxşı, varlananlar it kimi var‐dövlətlərinin keşiyində dayanırlar, yaxına
gələni hürüb qorxudurlar, qapırlar. Bəs axı hamı varlı deyil. Varlı olsun bir
qism. Əksəriyyət kasıbdır axı.
– Şahım, kasıblar isə eşşək kimi işləyirlər, heç nəyə nail ola bilmirlər, bir
həsir, bir də məmmədnəsirlikdən başqa. Hər şeydən əlləri çıxandan sonra
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başlayırlar varlının qarasına danışmağa, it kimi boş‐boşuna hürürlər, mırılda‐
nırlar bu varlılara. İmkanları olsa qapar, əlindəkilərini də alarlar. Belə olur
da... Oğru, soyğunçu da kasıb sayılır axı. Amma bu çox az hallarda olur.
Kötəklənib, otururlar yerlərində. Ən pis halda edam olunurlar. Bir də ki, misal
var e... İt hürər karvan keçər.
– Ay Qəndab, gələk qırx yaşa. Axı mənim heç iyirmi beş yaşım da yoxdur.
Onda niyə tiryək çəkməliyəm ki?
– Şahım, qırx yaşdan sonra insanın əlinə pul gəlir, mal‐dövlət yiyəsi olur.
Bunları itirməkdən qorxur. Yuxusu ərşə çəkilir. Gecə‐gündüz narahat olur,
gərgin olur. Bax tiryək o zaman köməyə gəlir. O da hərdən və gecə yatmamışdan
qabaq iki qullab. O ki qaldı sizin cavanlığınıza. Siz şahsınız. Bu boyda
məmləkətin şahısınız. Hamıdan böyüksünüz. Hamıdan da varlısınız. Hərdən
yuxunuz ərşə çəkilə bilər, hirslənə bilərsiniz. Şah da əsəbi olsa əlindən çox
xətalar çıxa bilər, əzazil olar, düzgün qərar verə bilməz. Elə bilirsiniz ki, sizin
əyanlarınız siz dediyiniz sözləri elə‐belə udurlar? Yox. Hərdən hoqqa
çəkməsələr öz başlarına hoqqa açarlar.
– Qəndab, sənin sözündən belə çıxır ki, məmləkətdə hamı tiryəkidir?
– Əsla, şahım, mən elə demədim. Kimin var‐dövləti, qara günə yığımı varsa
qorxur. Onu itirməkdən qorxur. Ac‐yalavac sürü nədən qorxacaq ki? Bax bu
itirmək qorxusu məni gətirib saraya çıxartdı. Sizin kimi şaha baş hərəm etdi.
Çünki fərraşlar varımı, karvansarayımı əlimdən almaqla qorxudurdular.
– İndi hər şey ki, yaxşıdır. Onda niyə hoqqa yadına düşdü?
– Sizin üçün dedim, şahım. Ağuşumda bədəniniz dincəlir, hoqqa olsaydı
ruhunuz da... Bu ikisi birlikdə dincələndə isə olursan anadangəlmə.
– Mənimçün elə belə də yaxşıdır.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım.
– Sən nələr bilirmişsən, Qəndab?
– Çox şey bilmirəm, şahım. Sadəcə kişilər ən çox nə istəyir, onu çox yaxşı
bilirəm.
– Nəyi?
– Birincisi, təmənnasız qadın məhəbbətini.
– Mən eşitdiyimə görə təmənnasız qadın məhəbbətini uşağa yalnız ana
verə bilər.
– Gördün? Özün də təsdiq etdin ki, süddən yanıqsan. Anan yəqin tez ölüb.
Qadın məhəbbətindən tez məhrum olmusan. Ona görə də ağuşumda özünü
rahat hiss edirsən.
– Bəs ikinci?
– İkinci, dadlı yeməyi. Yaxşı yarpaq dolması bişirmişəm. Yanında da camış
qatığı.
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– Yemirəm. Toxam.
– Özbaşına‐zadsan ki, yeməyəsən? – deyib Qəndab gözlərini ağartdı.
Yerindən durub qonşu otağa keçdi. Bir əlində küpə və masqura geri qayıtdı.
Şahın yanında əyləşdi.
– Bu ki, pitidi. Bəs sən yarpaq dolması demirdin?
– Aç ağzını, – deyə Qəndab səsini qaldırdı, – insana da belə qiymət veririk.
Paltarına baxıb içindəkinin nə olduğunu bilmirik. Rəhmətlik qayınanam yarpaq
dolmasını balaca küpələrdə bişirirdi. Aç ağzını.
Göyverən sifətini turşutsa da, qeyri‐ixtiyari ağzını açdı. Qəndab küpdən
bir dənə dolma götürərək qatığa batırdı, sonra şahın ağzına qoydu.
– Dadlıdır. Amma soyuqdur. Yağı ağzımda donur.
– Gecənin bu yarısı harda qızdırım dolmanı? Hamı yatıb.
Şah üz‐gözünü turşutsa da, dolmanı sonacan iştahla yedi.
– Bax, indi oldun mənim şahım.
Qəndabın bu sözündən sonra şah xoşallandı. Sanki böyük bir səfərdən
zəfərlə geri qayıtmışdı.
– Mənə hələ bu günə qədər heç kim öz əliylə yemək verməmişdi. Qəndab,
hərəmxanada olan bu qızlar sən bilən qədər niyə bilmir?
– Şahım, onların yaşında mən də çox şey bilmirdim. Çox bilmək üçün gərək
çox kişiylə oturub‐durasan. Bu bədbəxtlər kişi görüblər? İkincisi də ki, onların
fikri‐zikri yalnız sizin sevimli hərəminiz olmaq, sizdən oğlan uşağı – vəliəhd
doğub, saray həyatlarını ölənəcən sürməkdir. Bir də ki, qızın buynuzları uşaq
doğandan sonra çıxır. Çünki kişinin bacarmadığı tək budur. Mən isə bu şeylərə
iddialı deyiləm. Heç baş hərəm də olmaq istəmirdim. Amma oldum. İnsanın
bəxti gözəl olmalıdır. İstəməklə deyil ha... Şahım, heç soruşmursan bəs qadınlar
nə istəyir?
– Qəndab, soruşuram: bəs qadınlar nə istəyir?
– Qadınınkı qızıl‐zinətdir. Yalnız bununla lovğalana bilir. Amma elə olur
ki, lap bir sandıq qızılı olur, yenə narazıdır.
– Niyə?
– Çünki pulla öz adına artırılacaq sözləri almaq mümkün deyil.
– Hansı sözlərdir ki, bu.
– Xanın arvadı xanım, bəyin arvadı bəyim. Nə qədər qızılı olur olsun, ya
xatun deyirlər, ya kəniz, ya da ki, qarı. Məsəlçün, mən bura gəlib çıxana qədər
üç adım olub. Marqo, Qəndab, Şahgülü. İndi isə şahın baş hərəmiyəm. Amma
Şahbanu çağrılmıram. Bu da müvəqqətidir. Günlərin bir günü şahım evlənəcək
və Şahbanu məni buralardan ilim‐ilim itirəcək. Olacağam yenidən Şahgülü.
Şahım, bəlkə karvansarayı yenidən yaradım? Vallahi, bir‐iki dəfə qonağım ol‐
sanız, bunu da aləm bilsə, müştəri əlindən yer tapılmaz orda.
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– Yox, Qəndab, icazə vermirəm. Sən yalnız mənim olmalısan.
– Əmr edərsiniz, şahım. Amma saray maraqsızdır. Adam darıxır.
– Neyləyim ki, bəxtin gözəl çıxıb.
– Şahım, səni çimizdirdim, çay verdim, yedizdirdim. Yaxşı‐yaxşı söhbətlər
etdim. Başqa nə istəyirsən? – deyə Qəndab naz sata‐sata soruşdu.
– Düz deyirsən. Gecə yarıdan keçib. İndi də məni sığalla, yatım, – deyə şah
yatağına uzandı.
– Şahım, istəyirsən lap laylay da deyim.
– De, Qəndab, de.
Qəndab şahın yatağına girib, onun başını sinəsinə sıxır. Sol döşünün
məməsini ağzına verir. Həzin‐həzin oxumağa başlayır:
Lay‐lay dedim yatasan
Qızılgülə batasan,
Qızılgülün içində
Şirin yuxu tapasan.
Lay‐lay beşiyim, lay‐lay
Evim‐eşiyim, lay‐lay.
Sən get şirin yuxuya
Çəkim keşiyin, lay‐lay.
Ay lay‐lay, gülüm lay‐lay.
Gülüm‐sünbülüm lay‐lay.
Böyü, sənin sayəndə
Mən elə gülüm, lay‐lay.
***
Səhər açılıb. Şahın otağı. Baş vəzir Qüdrət və baş xəzinədar Hətəm
Göyverən Şahın hüzurunda dayanıblar.
– Hətəm, yəqin ki, xəbərin var. Məscidlərin, ehsan evlərinin tikintisi və
sonrakı məsələləri şeyxin, ruhanilərin ixtiyarına verdim. Mollaxana, mədrəsələr
də öz yerində. Bu gündən ora pul buraxmırsan.
– Başüstə, şahım.
– Sən gedə bilərsən. Qüdrət, nə xəbər var məmləkətdən?
– Şahım, Boşboğazlar və Ağzıcırıqlar məhəlləsi yaman fəallaşıb. Ağızlarını
Allah yolunda qoyublar. Bir tədbir görmək lazımdır.
– Gör də... Nə durmusan? Səlahiyyətin yoxdur ki? Hər şeyi sənə həvalə
etməmişəmmi?
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– Ömrün uzun olsun, şahım. Amma bu işlərə vəkil baxmalıdır. Bu dinsizlərin
öhdəsindən ancaq imansız vəkil gələ bilər.
– Yaxşı, əvvəlcə de görüm nə danışırlar?
– Cürət etmirəm, şahım.
– De! İcazə verirəm!
– Şahım, deyirlər ki, Göyverən Şahdan şah çıxmaz. O lap uşaqmış ki... Heyf
Həqqi Şahdan ona qalan taxt‐taca... Əvvəl başladı kükrəməyə, qan tökməyə,
baş kəsməyə, zalimi incitməyə, kasıbın tərəfini tutmağa. İndi isə tüpürdük‐
lərini yalaya‐yalaya geri qayıdır. İşi bacarmadığından hakimiyyəti yenidən baş
vəzirə həvalə edib. Yalançı adlandırdığı məscidin, ədalətinə inanmadığı
hakimlərin, qazilərin səlahiyyətlərini özlərinə qaytarıb. Özünü də verib
hərəmxanaya kef edir. Camaat da qalıb başlı‐başına.
– Bunu rəiyyətim deyir?
– Xeyr, şahım, onların nə işinə şah nə edir, nə etmir, sarayda nə baş verir, nə
baş vermir. Bu, Boşboğazlar və Ağzıcırıqlar məhəlləsinin iftirasıdır. Əllərindən
bundan başqa heç nə gəlmir. Boşboğazlar deyir, ağzıcırıqlar da bu sözləri xalq
arasında yayırlar. Ən çox danışanı da Lərzan adlı birisidir. Kargüzar işləyir.
– Deməli, bunların hamısı əhəmiyyətsiz bir şeydir. Qoy nə qədər danışırlar
danışsınlar.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım.
– Ən çox danışanın adı nə oldu?
– Lərzan, şahım.
– Deməli, Lərzan. Yaxşı. Nə təklif edirsən?
– Şahım Ağzıcırıqlar məhəlləsindən Barantayı məsləhət görmüşdüm vəkilliyə.
Amma belə görürəm o da bacarmayacaq. Bir dəfəlik Evyıxanlar məhəlləsinin ağ‐
saqqalı Qaplanı vəkil təyin edək. Onun Ağzıcırıqlar məhəlləsində də böyük
hörməti var.
– Bəs boşboğazları necə edək?
– Evyıxanlar ağzıcırıqları özlərinə işlədib boşboğazların da öhdəsindən
asanlıqla gələcəklər. Öhdəsindən gələ bilmədiklərinin isə dillərini dibindən
kəsəcəklər.
– Qüdrət, bəsdir qan tökdük. Vallah belə getsə məmləkətdə ağzı‐burnu‐qulağı
yerində olan bir adam qalmayacaq. Qulaq kəsdik, sonunu gördük. İndi də başlayaq
dil kəsməyə?
– Şahım, mən məcazi mənada dedim. Kimin nə haqqıdır ki, qəməsini gö‐
türüb ağızdakı dili kəsə. Amma xalqın dilini məcazi mənada kəsmək, əsil
mənada kəsməkdən çox çətindir. Bir danışanın da dilini kəsməyəndə o birilər
düşünür ki, elə belə də olmalıdır. Aqillər əbəs yerə deməyib ki, yüz yeyənin
olsun, bir deyənin olmasın.
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– Bütün dövrlərdə olub belələri. Onda gərək dərvişlərin də dilini kəsib,
aləmdə biabır olaq.
– Dərvişlərin o baxımdan ağzını bağlamışam. Yalnız şeir, qəsidə deyirlər.
– Necə bağlamısan?
– Şahım, dərvişlər bir dövlətdə olanları digərlərinə yayandırlar. Onları şah
yox, məmləkətdəki vəziyyət, xoş güzəran maraqlandırır. Məmləkət nə qədər
varlıdırsa, onların xurcunları da bir o qədər çox dolur. Onlara özüm nəzarət
edirəm. Karvansaraylara, yeməkxanalara tapşırmışam ki, yeməyin yaxşısını
versinlər onlara, pul da almasınlar. Heç qəsidə də oxutdurmasınlar. Xurcunlarını
da ağzınacan doldursunlar. Dərvişlər də gedib bizi hər yerdə tərifləyirlər. Tacirlər,
əcnəbilər axışıb gəlməkdədir paytaxta. Düzdü, karvansaraylar çatışmır. Onu da
yoluna qoyuruq. Amma, şahım, istənilən halda ağıllı vəkilə ehtiyac duyulur.
– Birrəng bilirsən də necə elədi? Əvvəlcə həqiqətdə qulaq kəsdi, sonra
məcazi mənaya keçdi. İndi sənin bu vəkilin də məcazidə başlayacaq, həqiqi
mənada bitirəcək. Nə deyirəm ki, çağır Qaplanı Divana. Nə vaxtsa lazım olar.
– Başüstə, şahım.
– Qüdrət, səndən bir şey soruşum.
– Əmr edərsiniz, şahım.
– Bu dünyada əmr verməkdən asan şey var?
– Şahım, ağıllı əmr verməkdən çətin şey yoxdur.
– Deməli, əmr vermək asandır, ağıllı əmr vermək çətin.
– Şahım, daha doğrusu şah heç əmr də verməməlidir. Saray əyanları o
qədər ağıllı olmalıdır ki, öz işlərini o qədər ağılla görməlidirlər ki, şahın əmr
verməsinə ehtiyac duyulmasın. Şah rəmzdir. Şah biz əyanların üzərində gözə
görünməyən müqəddəs varlıqdır. Yeri gələndə qılıncdır.
– Bəs onda bu xalq niyə məni sevmir? Sizləri incidirəm, qətlə yetirirəm
ağzın büzür, üzümü sizə tərəf çevirirəm, yenə narazıdır.
– Şahım, qullarının təfəkkürü onun cibinin dərinliyi qədərdir. Əgər ki, o da
varsa. Ağlı isə cibinin boş və ya dolu olmasıyla ölçülür. Əgər pul kisəsi doludursa,
elə bilir ki, ağlı çoxdur. Hamı da ona böyük adam kimi baxır. Əgər cibi boşdursa
bunu haqsızlıq kimi qələmə verərək, cibi dolulara tərəf hürməyə başlayır.
– Qüdrət, mən istəyirəm ki, hamının cibi dolmasa da, heç olmasa qarnı ac
olmasın. Bir tikə çörəyə möhtac qalmasın. Mən isə öləndən sonra ədalətli şah
kimi tarixdə qalım.
– Şahım, mən sizinlə tam razı. Sağ olun ki, siz bu arzularınızı yerinə
yetirməyi mənə həvalə etmisiniz. Mənə inanmısınız. Bir il keçər, məmləkəti
tanımarsınız. O ki, qaldı xalqın yadında qalmağa... Şahım, xalq adətən əzazil
və zalım şahları yadında saxlayır. Yaxşını isə tez unudur. Şairlər də həmişə
məhz belə başkəsən fatehləri vəsf ediblər. Heç görün məmləkətdə bir dənə də
şairin səsi çıxır? Hamısının qələmini qırmısınız şahlığınızla.
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– Necə?
– Necə vəsf etsinlər ki? Yaxına buraxmırsınız onları. Ənam vermirsiniz,
kəniz bağışlamırsınız. Adama yaxşılıq etməlisən ki, o da ruhlanıb şeir yazsın
da... Pisliyinizə də yaza bilmirlər.
– Deməli, belə şeylər də var?
– Şahım, xəzinəniz aşıb‐daşır. Dövlətiniz bundan da qat‐qat artıq olacaq.
Ondan sonra görəcəksiniz bu insanların içüzlərini. Öskürəndə də gəlib sizdən
icazə istəyəcəklər. Sadəcə, mənə inanın.
– Bundan artıq nə istəyirsən ki, Qüdrət? Baş vəzirdən böyük mənsəbmi
var məmləkətdə? Onu da vermişəm sənə. Həyata keçir arzularını.
– Şahım, böyük işlərə başlamışam əmrinizlə. Amma işimə qarışanlar var.
– Kimdir sənin işinə qarışan?
– Məsəlçün, Aslan. Göyverən valiliyindən xəbər gəldi ki, baş mühafiz qalanı
boşaldır. Əhalini və valiliyi ətraf kəndlərə köçürür. Dürəngə də sizin əmrinizi
çatdırıb ki, yalnız ona tabe olmalıdır. O da paytaxta məktub göndərib ki, gördüyü
bərpa işlərinin hamısı məhv olur. Məndən kömək istəyir.
– Yaxşı, Aslan qayıdar, birlikdə həll edərik. O qədər başqa valilik var ki... Gör
də işlərini. Amma sənə demişəm, yenə də deyirəm. Bütün valilər birbaşa sənə
tabedirlər. Onları sən idarə edirsən. Bircə o qalanı yaddan çıxart. Orayla bağlı
başqa fikrim var. Amma bu yaşda başa düşdüyün yeganə şeyi yaddan çıxartma!
– Heç vaxt yaddan çıxartmaram, başım çəkib. “Xalqı ağ günə çıxartmaq üçün,
qara günə yığdığını gərək əlindən alasan”.
– Afərin! Get!
***
Saray. Şah taxtında oturub. Saray əyanları qarşısında dik durublar. Baş
vəzir Qüdrət:
– Şahım, əmr etdiyiniz kimi, Evyıxanlar məhəlləsindən Qaplan burdadır.
Qəbulunuzu gözləyir.
– Çağır!
Mühafizlər qapını açırlar. Orta yaşlı bəstəboy kişi otağa daxil olub şaha
təzim edir.
– Deməli, Qaplan. Nə qəribə adın var? İkili məna verir: Yırtıcı heyvan və
ya cəsarətli, igid insan. Sən hansındansan, Qaplan?
– Üzr istəyirəm, şahım, bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, babamın adını qo‐
yublar mənə.
– Eyb etməz. Hər ikisi qəbuldur vəkil mənsəbində. Qaplan, bu gündən
səni vəkil təyin edirəm.
Aslan bunu eşidən kimi irəli keçdi. Vəkil əbasını Qaplanın çiyninə saldı.
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– Hələlik əyanların sırasında yerin baş vəzir Qüdrətdən sonra olacaq. Çünki
ikinci vəzirim, keçmiş vəkil Fərmana qeyri işlər tapşırdığıma görə əyalətdədir.
– Ömrün uzun olsun, şahım, – deyə vəkil Qaplan diz çöküb şahın əbasının
ətəyindən öpdü. Sonra sırada yerini tutdu.
– Aslan, əyanlara təyin etdiyin iki mühafiz məsələsini xətm elə. İstəsələr
öz ciblərinin puluyla mühafiz saxlasınlar.
– Başüstə, şahım.
– Yaxşı, gedin! – deyə şah əmr etdi, – Vəkil Qaplan, sən isə qal!
Hamı otaqdan çıxır. Şah Qaplana:
– Qaplan, səndən bir söz soruşum.
– Əmr edərsiz, şahım.
– Boşboğazlar, Ağzıcırıqlar və Evyıxanlar məhəllələri – bunlardan hansı
güclü sayılır?
– Üçü də, şahım.
– Bəs saray üçün hansı daha önəmlidir?
– Evyıxanlar məhəlləsi.
– Bəs onda niyə bu vaxta qədər sarayda sizlərdən heç kim mənsəb almayıb?
– Çünki sarayı Həqqi Şah yox, baş vəzir Qurban idarə edirdi.
– Sözündən belə çıxır ki, indi sarayı mən idarə edirəm, eləmi?
Qaplan tutuldu. Az qalmışdı çaşıb desin ki, Həqqi Şah məmləkəti idarə
edirdi, sarayı baş vəzirə tapşırmışdı. İndi isə əksinədir. Sarayı siz idarə edirsiniz,
məmləkəti isə baş vəzirə tapşırmısınız. Amma özünü güclə saxladı.
– Şahlar şahı heç kimə inanmadığından bütün yükü öz çiynlərinə götürüb.
Baş vəzir Qüdrət də məni məsləhət gördü ki, yükün az hissəsini çəkməkdə
sizə qul olum.
Şah taxtına yayxandı. Bu söz ləzzət eləmişdi ona.
– Qaplan, bayaq dedin ki, hər üç məhəllə güclüdür. Əsaslandır fikrini. Niyə?
– Şahım, güclüdür deyəndə ki... bunlar hər üçü bir‐birini tamamlayır. Bun‐
lardan biri olmasa, heç bir gücləri olmaz. Amma bu üçündən ən zəifi Boşbo‐
ğazlar məhəlləsidir.
– Bəs onda Qüdrət niyə onların cəzalandırılmasını istəyir? Xüsusilə də
Lərzanın.
– Şahım, həyətə niyə hasar çəkirik, niyə darvaza qoyuruq? Oğru gələndə
onsuz da hasarı aşıb keçir, lazım olsa qapını da sındırır. Biz də oğrunu tutub,
cəzalandırırıq. Lərzan da artıq hasarın başına çıxıb, sərhədi keçmək istəyir.
Yəqin ona görə baş vəzir həzrətləri bunu sizə tövsiyə edib.
– Hasar, darvaza dedin. Axı gözətçi, mühafiz deyilən adamlar da var.
– Düz buyurursunuz, şahım. Məhz buna görə baş vəzir məni sizə məsləhət
görüb. Mən cızığını keçənləri, həddini aşanları aşkar etmək üçünəm.
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– Yox. Sən nəyisə məndən gizlədirsən. Ətraflı izah elə. Sən sarayın vəkilisən.
Axı sən məni kimdən müdafiə edəcəksən?
– Hamıdan.
– Bəs onda mühafiz, ordu, fərraşlar nəyə lazımdır?
– Onlar sizi silahlı gücdən mühafizə edirlər, mən isə gözəgörünməyən
təsirlərdən.
– Gözəgörünməzdisə, onda mənə nə edə bilər ki?
– Şahım, bu gözəgörünməzlər beyinləri zəhərləməklə məşğuldurlar.
– Məsəlçün.
– Məsələn: bu yaxında qonşu dövlət bizə müharibə elan etmədən hücuma
keçdi. Üç valiliyimizi viran qoydu. Siz də düşmənin cavabını lazımınca verdiniz.
Şahını, baş vəzirini edam etdirdiniz. Torpağını torpağımıza qatdınız ki, o birilərə
görk olsun. İtkilərimiz oldu. Təbiidir. Müharibədə itki olar da... Amma Boşboğazlar
əhli nə danışır? Deyirlər ki, Göyverən Şah öz xəzinəsini doldurmaq üçün əhalini
qırğına verdi, ailələri başsız, arvadları dul, uşaqları yetim qoydu. O qədər pula
hərisdir ki, şəhid ailələrinə kəsdiyi aylığı da ləğv etdi. İndi viran qalan üç valiliyi
ikinci vəzir Fərmanın, adını qoyduğu Göyverən valiliyini isə əyan Dürəngin cibinin
puluna bərpa elətdirir. Onlar da hərif deyillər ki, öz ciblərindən xərcləsinlər. Xalqı
talan etməklə iş görürlər. İndi, şahım, siz özünüz deyin, bu iftiradır ya yox? Bu
xalqı öz şahından narazı salmaqdır, ya yox? Bu sözləri öz məhəllələrində danış‐
mırlar. Hərə öz çalışdığı işdə‐gücdə ağzını qoyur Allah yoluna.
– Bəs əvvəllər yox idilər ki, belələri?
– Var idilər, şahım. Amma onda məscid əsas sözə malik idi. Qara camaat
şeyxə, axunda, mollaya qulaq asırdı, yalnız onlara inanırdı. Müharibədən sonra
onların da sözünün kəsəri qalmayıb. Düzü heç məscidə gedən də yoxdur ki,
hələ bir axunda, mollaya qulaq assın da... Onlara boşboğazların qurub‐quraş‐
dırdığı, ağzıcırıqların yaydığı xəbərlərə qulaq asmaq, vaizin minbərdən
dediklərini eşitməkdən irəlidir. Bax bu, çox təhlükəlidir.
– Bəs fərraşlar necə? Mən bildiyim qədər əhali əsasən fərraşlardan çox
narazıdır.
– Fərraşlar sadəcə buyruq quludurlar, şahım. Onları pis‐pis yollara
yönəldən isə biz evyıxanlarıq. Bizə isə xəbəri boşboğazlarla ağzıcırıqlar verir.
Fərraşlar olmasa biz də ac qalarıq, ağzıcırıqlar da...
– Bəs boşboğazlar?
– Onlar elə əzəldən acdırlar. Boş‐boş danışmağı bilirlər. Onun‐bunun bos‐
tanına daş atmaqla elə bilirlər ki, cibləri dolacaq. Day demirlər ki, bir az baş
işlədim, gedim çox çalışım, dövlətimə vergi verim. Təbii ki, qazancım da artsın.
– Əgər bu boşboğazlardan belə xeyir görürsünüzsə, onda niyə Evyıxanlar
məhəlləsinin başçısı kimi onların pisliyini istəyirsən?
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– Şahım, əvvəllər saray üçün xatalı deyildilər. Ara söhbəti edib bizləri,
fərraşları dolandırırdılar. Ərz etdiyim kimi məscid, din xadimləri söz sahibiydilər.
Xalq öz məscidinə sözsüz itaət edirdi. İndi vəziyyət dəyişib. Bunların sözünün
mübtədası da, xəbəri də şahdır. Bunlar xalqı itaətsizliyə, öz haqlarını tələb
etməyə çağırırlar. Bunun da sonu üsyandır.
– O hal üçün ordu var, saray mühafizləri var.
– Şahım, düz buyurursunuz. Amma onun xalqa nə xeyri var ki? Əzilən, döyülən,
ölən elə ayağa qalxan xalq olacaq. Bu qurunun oduna biz yaşlar da yanacağıq.
– Axı udan xalqlar da olub tarixdə.
– Xalq heç vaxt udmayıb. Udan onları ayağa qaldıran, bunun üçün şərait
yaradan saray əhli olub. Onlar da sonucda ayağa qalxanları, onlara bu yolda
kömək edənləri qılıncdan keçiriblər.
– Yaxşı, məsləhətin nədir?
– Boşboğazlar məhəlləsinin başçısı Lərzan cızığını çox keçib. Onu zindana
salmaq lazımdır ki, odun üstünə bir az su çilənsin.
– Onda səni neyləyirəm ki? Özün qarşısını al! Susdur! Susmasa...
– Başüstə, şahım.
– Gedə bilərsən! Aslan!
Aslan içəri girib təzim edir:
– Aslan, hazırlaş! Sabah İtbaşını ziyarətə gedirik!
– Əmr edərsiniz, şahım.
***
Baş vəzir Qüdrətin evi. Əyanlar dövrə vurub oturublar. Qüdrət onlara ani
bir nəzər salır. Xəyala dalır: həəə... dünyanın işindən doğrudan da baş açmaq
mümkün deyil. Baxıram bu əyanlara – baş vəzir Qurban yox, Birrəng yox,
Fərman, Dürəng “sürgün”də, Loğman Allah bilir harda, vəzir Bədrəngi
zəhərlədilər. Köhnələrdən əsas mən qalmışam, bir də ki, Hətəm. Bu qalan isə
demək olar ki, uşaq‐muşaqdır. Nə desəm, onu da eləyəcəklər. Ən çox Göyverənin
əleyhinə danışan, onu yalın əllə parçalamağa hazır olan mən idim, amma indi...
Əslində elə birinci məndən başlamalıydı. Başladı da... amma öldürtmədi.
Əlimdəkiləri aldı. Niyə aldığını bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, “su gələn arxa
bir də gələr” məsəli doğrudur. Əsas odur ki, şahın nə istədiyini bilirəm. Sağ
olsun Qurbanla Birrəng – bunu üzə çıxartdılar.
– Əyanlar, sizi bura yığmaqda məqsəd bir balaca şadyanalıq etməkdir. Çünki
dövlət müharibədən sonra yavaş‐yavaş özünə gəlir, tacirlər qayıdır, yeni karvan‐
saraylar tikilib və tikilməkdədir. Amma həm də sizə çatdırılacaq vacib sözlərim
var. Bu gündən bir nəfər də məndən xəbərsiz iş görməyəcək, mənim xəbərim ol‐
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madan heç kim şahın hüzuruna getməyəcək. Özü çağırsa belə, birinci mənə
deməlisiniz. Şahımıza qarşı hər hansı bir xəyanəti xəyalından belə keçirənin boy‐
nunu özüm vuracağam. Bundan sonra necə işləyirsiz, nə tövr istəyirsiz edin
bilmirəm – xəzinəyə qızıl axmalıdır. Göyverən Şahımız sizin işinizin – o cüm‐
lədən mənim də – səviyyəsini yığıb gətirdiyiniz qızılın miqdarıyla ölçəcək.
– Bir də sədaqətli olmağımızla, – deyə əyanlardan biri dilləndi.
– Kəs səsini, axmaq! Axı sizin ağzınız nədir ki, sədaqətli olmayasınız, hə?
Bir də ki, sədaqətli olmayıb nə qələt eləyəcəksiniz? Sizi elə bir günə qoyarlar ki,
heç ölünüz də tapılmaz. Bir də... əgər hər sədaqətli adam sizin layiq görüldü‐
yünüz mənsəbə gətirilsəydi, onda məmləkətdə daş atsaydın gedib əyana dəyərdi.
– Baş vəzir həzrətləri, necə əldə edək dediyiniz qızılı, hardan tapaq?
– Bilmirəm. Talayın, yağmalayın, doğun, nə edirsinizsə edin. Amma ki,
xəzinəyə qızıl gəlməlidir. Qandız?
Əyanlar başlarını aşağı salıb dinmirdilər. Baş vəzir isə onlardan cavab
gözləyirdi.
– Dinməyin, dinməyin. Belə görürəm ki, Qurbanın, Birrəngin, üç valinin
acı aqibəti sizin üçün dərs olmayıb.
– Ay baş vəzir, axı nə qazanırıq ki, nəyi də xəzinəyə verək, hə? – deyə əyan
Misqi dilləndi.
– Ay eşşək, sənə xəzinədən aylıq kəsilməyib ki? Bu mənsəb dədənin malıdır
ki, ondan istifadə edib qazanırsan?
Əyan Misqi susdu. Başını aşağı saldı.
– Bura bax, Misqi, şah səni bu mənsəbə layiq bilməsəydi, qazana
bilərdinmi?
– Xeyr.
– Onda nə donquldanırsan boş‐boş. Bir də ki, mən çox yaxşı bilirəm sən
nə qazanırsan. Baş fərraş!
– Bəli, baş vəzir həzrətləri.
– Sal bunu qoduqluğa. Sonra nə edəcəyini deyəcəyəm, – bunu eşidən baş
fərraş əyan Misqini xirtdəkləyib sürüyə‐sürüyə eşiyə çıxartdı, – Başqa kim nə
demək istəyir? – deyə baş vəzir əyanlara müraciət etdi.
– Siz deyən qanundur bizimçün, baş vəzir həzrətləri. Dediyiniz kimi də olacaq,
– deyə əyanlar yerbəyerdən dilləndilər.
– Əla‐ül‐əla. Axır ki, qandınız. İndi görək dediyimə necə əməl edəcəksiniz.
Bu dəm baş fərraş içəri girdi:
– Əmriniz yerinə yetirildi, baş vəzir həzrətləri.
– Baş fərraş, qoduqluqda yenə də yer varmı?
– Nə qədər desəniz, baş vəzir həzrətləri. Lap bunların hamısına çatar,
üstəlik artıq da qalar.
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– Əla! Əla‐ül‐əla! – deyə Qüdrət kürəyini divara söykədi, – Qibləgahımız
Göyverən Şah mənim boynuma böyük tələblər qoyub. Biriniz mənim başımı
aşağı eləsəniz, boynunuzu vurduracağam. Özü də meydanda yox – sizin üçün
böyük şərəf olar meydan – baş fərraşın qoduqluğunda. Bildiz? Di dağılışın.
Amma dediklərimi və burda baş verənləri yaddan çıxarmayın. Elə etməyin ki,
sizi “ağ günə çıxarım”. Baş xəzinədar Hətəm, vəkil Qaplan, baş fərraş, siz qalın.
Əyanlar çıxır. Qüdrət sözünə davam edir:
– Əlbəttə ki, onlara dediklərimin sizə aidiyyatı yoxdur. Siz bu yolda mənim
əsas köməyimsiniz. Qaplan, Misqinin həbsini “qanuniləşdir”. Boşboğazlar
məhəlləsinin dilində yəqin onun da adı məşhurdur.
– Bəli, baş vəzir həzrətləri.
– Yəqin ki, qudası hakim Abdulla müdafiəsinə qalxacaq. Ağzıcırıqlara
onunla da bağlı xəbər ötür. Üstünə də onunu qoyub başlasınlar yaymağa. Mis‐
qinin həbsi barədə məlumatı isə şayiə kimi yaysınlar.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
– Hətəm, xəzinədə əlavə bir otaq da ayır. Xüsusi olaraq hədiyyələr və
ianələrçün. Şahımıza xəbər verəcəyəm bu barədə. Xəzinənin gəlirini çoxalt‐
malıyıq. Xərclər onsuz da azdır.
– Şahımız Aslana çoxlu pul buraxmaq barədə göstəriş verib.
– Bilirəm. Göyverən valiliyi ilə bağlıdır. Sirr olaraq gizlədirlər. Dürəng də
öyrənə bilmir. Bütün sərvətini xərcləyib ora ki, nə vaxtsa yenidən qazanacaq.
Amma Aslan gedib onu qaladan çıxarıb atıb bayıra. Heç izahat da verməyib.
Şah valiliklərin hamısını rəsmi şəkildə mənə tapşırsa da, bir valilik qeyri‐
rəsmi Aslana tabedir. Olmasın bir valiliyimiz, hamısı ki, bizimdir. Onsuz da
heç əvvəldən o valilik bizim olmayıb. Karzat yaxşı şah olsaydı, heç olmayacaqdı
da... Baş fərraş, Misqini sabah səhərəcən “ağ günə çıxart”. Müsadirə etdiklərini
xəzinənin yeni otağına təhvil ver.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
– O ki qaldı sizin qazancınıza... onu məndən alacaqsınız. Di gedin, canla‐
başla işləyin.
***
Paytaxtda şayiələr dolaşır: “Bilirsiniz də bu əyan Misqi xalqın cibinə girib,
xəzinənin pulunu talayıb. Özünə mülklər tikdirib, torpaqlar alıb. On arvadı var.
Camaatı qul kimi işlədib, onların qismətini cibinə qoyub xeyir götürüb. Deyilənə
görə Göyverən Şahımız da bütün bunlardan xəbər tutub, dərisinə saman təpib.
İndi nə dirisindən xəbər var, nə ölüsündən. Deyəsən, ölüm zindanındadır, amma
demirlər. Əcəb olub. Belələrini daş‐qalaq yox, meydanda çarmıxa çəkmək lazımdır
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ki, o biri əyanlara da görk olsun. Sağ olsun, Göyverən Şahımız. Ürəyimizdən tikan
çıxartdı. Qusdurdu bu oğraşı. Eybi yox, o birilərə də növbə çatacaq yavaş‐yavaş.
Hamısı qusacaq.
***
Səhər tezdən iki atlı şəhər qalasının baş darvazasından çıxaraq İtbaşının
xarabalığına doğru yol alır. Çataçatda yenə həmin mənzərə canlanır. İtlər
onlara hücuma keçirlər. Amma keçən dəfəkindən fərqli olaraq, bu dəfə sonacan
– komaya qədər onları müşayiət edirlər. İtbaşı gələnlərin pişvazına çıxır.
– Yenə gəldin, ay şah?
– İtbaşısan ki, İtbaşı. Şahı salamlamaqdan, xoş gəldin deməkdən yenə də
dilindən zəhər axır.
– Neyləməliyəm ki, ay şah, sevinməliyəm? Hansı günümə sevinim ki?
– Bu həyatı özün seçmisən. Mənim bir günahımmı var?
– Heç kim həyatını özü seçmir. Həyat özü onu seçərək istədiyi hala salır.
Yoxsa sən şah olmazdın.
– Həyat yox, Allah.
– Allahın birinci adı həyat olub. Yaxşı, incimə. Xoş gəlmisən. Səni görüm
dövlət işlərini kənara qoyub, hər gün bura gələsən. Şahlığın elə buralarda keç‐
sin. Məni və itlərimi öz xalqın kimi ağ günə çıxarasan.
Şah pərt oldu. Qızardı. Heç nə demədi. Aslan gətirdikləri çuval və tuluqları
komaya daşıdı. Sonra gəlib onların yanında oturdu. İtbaşı:
– Nə olub, ay şah, qayğılı görsənirsən?
– Keçən dəfə dediklərini tətbiq etdim. Qüdrət baş vəzirimdir. Karzat Şahın
ölkəsini Göyverən valiliyinə çevirmişdim ha... oranı verdim Aslana ki, yetim
məsələsini həll etsin. Evyıxanlar məhəlləsinin başçısı Qaplanı isə vəkil elədim.
Boşboğazlar məhəlləsi və onun başçısı Lərzan yaman ayılıb. Bütün günü
sarayın əleyhinə danışırlar. Təzə baş vəzir onları susdurmaqçun məsləhət
gördü Qaplanı bu mənsəbə.
– Qüdrəti çox da tanımıram. Amma dediklərindən belə nəticə hasil olur
ki, çox ağıllı adamdır, – deyə İtbaşı fikrə getdi, – Çox təhlükəli məsələylə
üzləşmisən, ay şah.
– İtbaşı, nə “təhlükə”? Boşboğazlar paytaxtın yüz məhləsindən biridir. Ən
təhlükəlisi Qulaqkəsənlər idi. Yerlə‐yeksan elədim, hamısını da qılıncdan ke‐
çirtdim. Lərzan isə adi kargüzardır. Yeddibaş külfətin sahibidir. Qazandığı ayını
güclə görür. Baş vəzirlik təklif etdim ona. Qəbul etmədi. Onun boş‐boş danış‐
mağının mən boyda şaha nə təsiri ola bilər ki? Sadəcə milçək vızıltısı. Baş
vəzirdir də... işini ehtiyatlı tutub yəqin.
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– Ay şah, bəzən milçək dediyin o heç nə, böyük bir filin qulağına girib öldürür.
Lərzan milçək deyil. Lərzan ağacı içindən yeyən qurddur. Yeyib bitirəndən sonra
məlum olur ki...
– Yeyib nə edəcək ki, əgər o ağacın kökü safdırsa.
– Səncə, Lərzan baş vəzirlik təklifini niyə rədd etdi?
– Dedi ki, baş vəzir kimi ədalətli ola bilməyəcəyəm. Olan‐qalan hörmətimi
də itirəcəyəm. Mənimçün xalqın içində olub haqq‐ədalətdən danışmaq daha
asandır.
– Gördün? Özün öz sualına cavab verdin.
– Nə cavab verdim ki? Burda qeyri‐adi nə var?
– Ay şah, Lərzan ağıllı adamdır. O başa düşür ki, məmləkətdə bir hakimi‐
mütləq var – o da şahdır. Yaxşı baş vəzir olsa, xalq içində hörmət qazansa...
şah onu qısqanacaq və edam etdirəcək. Pis baş vəzir olsa, hörmətini itirəcək.
Bu isə ölümdən betərdir. Ona görə də Lərzan baş vəzir yox, daha çox şah
olmaq istəyərdi – bunun arzusundadır. Ay şah, sən heç görmüsənmi ki, kimsə
vəzir‐vəkil, hakim olmaq arzusunda olsun? Əsla. Hamı ağzını açanda “mən
şah olsaydım elə edərdim, belə edərdim” deyir. Əyyaşların çox işlətdiyi bir
ifadə var e: “bu fani dünyada padşahdan‐zaddan da olmadıq”. Ona görə də
özünü birinci elə lərzanlardan qoru.
– Şah olmaq? Axı bu mümkün deyil.
– Mümkündür. Alqan Şah şətrənci bəs nəyə görə qadağan edib, hə?
– Şətrənc hara, adi kargüzar Lərzan hara? Ay İtbaşı, sən hardan başladın
hara gedib çıxdın?
İtbaşı ayağa durub komaya girdi. Əlində taxta parçası və kiçik torbayla
geri qayıtdı. Ağ‐qara xanalı taxtanı şahın qabağında qoydu. Torbanın ağzını
açıb ağ və qara rəngli daşları yerə boşaltdı. Sonra müxtəlif ölçülü daşları gö‐
türüb xanalardakı yerinə düzdü.
– Ay şah, ata‐babalarının qadağan etdiyi şətrənc bax budur.
– Təsəvvürüm var. Aslan deyib. Ağ daşlar mənimdir. Bu ağ rəngli şah da
yəqin ki, mənəm. Bu yanımda dayananın biri Aslan, digəri isə Qüdrətdir. Bu
səkkiz kiçik daş da lərzankimilərdir. Ən uzağı‐ən uzağı vəzir ola bilərlər. Qar‐
şımdakı qara daşlar isə düşmən saydığımız qonşu ölkələrdən biri... mənə heç
nə edə bilməzlər. Çünki birinci hücum etmək hüququ ağ daşlardadır. Yəni ki,
məndə.
– Nə gözəl izah etdin, ay şah. Onda Alqan Şah bunu niyə qadağan edirdi
ki? Oyundur da... qoy oynasınlar. İlk hücuma keçərək, düşməni məğlub edib
sevinsinlər. Kimə ziyanı var ki?
– Doğrudan e... – deyə Göyverən Şah peysərini qaşıdı, – burda təhlükəli nə
var ki? İtbaşı, sən de. Bilməmiş olmazsan səbəbini.
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– Ey şah, əks tərəfdəki qara daşlar düşməndən də betər qara camaatdır.
Lərzan isə bu qara camaatın şahıdır. İndi bildin ki, Alqan Şah niyə şətrənci qa‐
dağan edib? İndi anladınmı ki, Lərzan niyə baş vəzirlikdən imtina edib?
– İnanmaram! – deyə şah qeyzləndi.
– Ay şah, bir məni başa sal. Bax sıravi yoluğun birinə məmləkətin ən böyük
mənsəbini təklif edirsən. Bütün səlahiyyətləri də verirsən. Bu da elə bir mənsəbdir
ki, özündən yalnız bir böyük var, o da şahdır. Qalan hamı ondan aşağıdır. Niyə
imtina etməliydi ki? Belə ağıllı sayırsa özünü, gəlib boş‐boş danışdıqlarını, haqq
bildiklərini tətbiq edəydi də... Zalimi daha söyməyəydi, əksinə cəzalandıraydı,
kasıbı qiymətləndirəydi, varlandıraydı. Yox, ay şah, belələri şahlıq xülyasında
olurlar həmişə. Düzdü, sözündə həqiqət ola bilər. Bəlkə də bu Lərzanın fikrində
belə bir arzu yoxdur. Amma bu cür lərzanlar qara camaatın içində qara şah, qara
vəzir, qara əsgərlərin yetişməsinə gətirib çıxarır. Vaxtında belələrinin dilini
kəsməsən şətrəncdə məğlub olarsan. Onlar da çevrilib olacaq ağ daş. Yaxud da
ki, onları bu yolda istifadə edənlər – fərq etməz. Çünki sənin birinci düşmənin
qara camaatdır. O qara camaat ki, on barmağının onunu da bala, qaymağa batırıb
sox ağzına... yenə də narazı qalacaq. Xalqı doydurmaq çox çətindir. Yedikcə deyir
ki, yenə də ver. Ona görə də gərək xalqın qarnını yarıac‐yarıtox saxlayasan ki, bir
tikə çörək tapanda sevinsin. Allahına şükr etsin, sənə də dua etsin.
Şah fikrə getdi.
– İndi nə deyirsən? Lərzanı zindana salım?
– Nə zindan? Xalqın qabağında edam elətdir. Uşaqlarını da qılıncdan keçirt.
Qoy başqalarına görk olsun.
– Anası qabağıma çörək qoyub. Çörək tutar gözümü.
– Hansı yaxşıdır? Şahlığını itirmək, yoxsa kəsilən duz‐çörəyə xəyanət
etmək? İndi özün seç.
– Yox! Bacarmaram!
Ortaya sükut çökdü. İtbaşı gözlərini karvan yoluna dikdi. İtlər də başlarını
o baxdığı səmtə çevirdilər.
– Gözün yol çəkir yenə də... Gözlədiyin var?
– Hə, – deyə qoca ah çəkdi, – karvan gözləyirəm.
– Neyləyirsən ki, karvanı. Beş günlük azuqəni gətirmişik.
– Ay şah, sən müvəqqətisən. Günlərin bir günü gəlməyəcəksən. Ola bilər
ki, bu xarabalığı da mənə çox görəsən. Amma karvan bu yolla gedib‐gəlməsə
məhv olaram. Mən də, itlər də...
– Ona görə də deyirəm ki, gedək saraya. Günlərin bir günü qeyzlənəcəyəm
və Aslana əmr edəcəyəm ki, əl‐qolunu bağlayıb gətirsin səni saraya.
– Bəs itlər?
– Onları da gəbərdib məhv etsin. Sarayda it nəyinə lazımdır ki?
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İtlər şahın sözünü eşidib mırıldamağa başladılar. Biri hürərək şaha hücum
etmək istəyəndə, qoca cəld tərpənib əlindəki çomaqla ona bir dənə ilişdirdi.
Aslan xəncərini qınından çıxarmağa macal da tapmadı. İt zingildəyərək İtba‐
şının ayağının altında yatıb çarığını yalamağa başladı. Digər itlər isə mırılda‐
maqlarını kəsdilər.
– İndi bildin ki, çomaq nəyə lazımdır? Bax bu çomaq sənin mühafizinin
xəncərindən irəli oldu. Ay şah, xalq da belədir. Həmişə qılıncı qınından sıyrılmış
vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. Yoxsa səni dişləriylə, yalın əlləriylə didib‐parça‐
layarlar. Ay şah, Lərzan haqqında dediklərimə inanmırsan. İndi özün de. Bax
indi mən bu çomaqla iti vurmasaydım, əksinə desəydim ki, didin‐parçalayın bu
şahı. Yaxud da ki, sakit dayanıb əlimi çomağa aparmasaydım, nə baş verəcəkdi?
– Bunun Lərzana nə dəxli?
– Mən də bu itlərin Lərzanıyam da... Günlərin bir günü lərzankimilər qara
camaata “irəli!” əmri verəcəklər. Onda heç bir mühafiz, ordu köməyinə
yetməyəcək. Ona görə də indidən ehtiyatını gör. Xalqla dost ol, amma qılıncı
əlindən yerə qoyma. Özü də ki, qılıncı həmişə qınından sıyrılmış vəziyyətdə
hazır saxla.
– Yox! Edam edə bilmərəm onu. Xalqı əleyhimə qaldıraram.
– Nə? – deyə İtbaşı şaqqanaq çəkib gülməyə başladı, – xalqı əleyhinə qal‐
dırarsan? Əksinə. Sənin ayaqlarını qucaqlayıb öpməyə başlayacaqlar – ayağımı
qucaqlayıb yalayan bu it kimi. İnsanlar həmişə güclünün tərəfində olublar, ay
şah. Güc haqlı olsa da, olmasa da...
– Mən istəmirəm ki, xalqım məndən qorxsun. Mən istəyirəm ki, məni
sevsinlər, hörmət etsinlər.
– Sevən, hörmət edən az tapılar, qorxmaq isə kütlənin taleyidir.
– Deyirsən də...
– Ay şah, Allahın əleyhinə danışan, onu söyən kimsə görmüsənmi? Hətta
inanmayanı da adam içində bunu dilinə gətirməkdən qorxur. Bilirsənmi niyə?
– Niyə?
– Çünki Allahın əlində insanın canını almaq kimi müstəsna hüquq var. Özü
də istədiyi vaxt – qəflətən. Nə qədər əzizini, doğmanı öldürürsə də, yenə “Allah
ədalətlidir”, “Allahu‐Əkbər” deyirsən.
İtbaşı susdu. Gözünü karvan yoluna dikdi. Sonra ah çəkib:
– Ay şah, gəl sənə bir əhvalat danışım.
– Danış.
– Məmləkətdə bir nəfər imkanlı adam həyətində it saxlayırmış. İt də ki, nə
it. Mənim itlərim o itin yanında heç nə. Adam baxanda zəhri yarılırmış. Bu it
yalnız sahibini tanıyarmış, onun əlindən çörək yeyərmiş, təkcə onun əmrlərinə
tabe olarmış. Günlərin bir günü itin sahibi arvadını döyür. Arvad anasına şikayət
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edir. Ana qudasına gileylənir. Quda da axşam evə gələndə hal‐qaziyyəni ərinə
çatdırır. Ertəsi günü kişi gedir oğlugilə. Oğlu darvazanın qapısını açıb atasını
qapşılayanda, it də yanında olur. Oğul atasının əlini öpmək istəyəndə, kişi silləni
necə çəkirsə oğluna, gözləri hədəqəsindən çıxır. Bunu görən it nə etsə yaxşıdır?
– Yəqin ki, iri pəncələriylə atanı qamarlayıb basar altına.
– Yox, ay şah. Əksinə. İt öz yiyəsinin üstünə hoppanıb, boğazından yapışır.
– Niyə?
– Çünki yiyəsindən güclüsünü görüb. İndi, ey şah, itin birini çomaqladım. O
biri itlər o saat mırıldamaqlarını kəsdilər. İndi təsəvvür elə ki, doqquz itin doqquzu
da sənə hücum edəydi, neyləyəcəkdin? Ona görə də vaxtında tədbir görməlisən
ki, sonra xalqın təpiyi altında qalmayasan. Mırıldamaq itə aid xüsusiyyətdir, mı‐
rıldanmaq isə xalqa xas. Bircə “n” hərfi fərq edir. Silləni indidən vur, mırıldan‐
maqlarını kəssinlər.
– Axı ay İtbaşı, bu Lərzan mənim əleyhimə heç nə danışmır. Bununku
valilərdir, qazilərdir, qeyriləridir. Bundan mənə nə?
– Mən razı. Bəs o “qeyrilər”i o mənsəbə kim təyin edib? Sən şah. Onları
söymək, deməli, səni söymək deməkdir. Sənin yerlərdəki dayaqlarını laxlat‐
maqdır bu.
– İtbaşı, tutaq ki, Lərzanı edam etdirdim. Uşaqlarını da qılıncdan keçitdim.
Axı nə dəyişəcək?
– Heç nə dəyişməyəcək.
– Onda niyə edam etdirim ki?
– Heç nəyin dəyişməməyi üçün.
– Axı bu Lərzan kimdir ki, ondan ehtiyat edim. O, heç it də deyil. Siçandır,
siçan. Nəzarətdə saxlayaram lərzankimiləri, ətraflarında tələlər quraram,
vəssalam.
İtbaşı susdu. Komaya girib su içdi. Qonaqlara da təklif etdi. Sonra isə itlərin
qırağı sınıq təknəsinə su tökərək, yenidən gəlib şahın yanında bardaş qurub
oturdu.
– Deməli, ey şah, bir kənddə bir ailə yaşayırmış. Ailə deyəndə ki, eləcə ər‐
arvad ikisiymiş. Bunların balaca tövləsi olur. Tövlələrində də bir inək, bir dənə
qoyun, bir dənə xoruz və iki‐üç dənə də toyuq‐cücə. Günlərin bir günü arvad
tövləyə girəndə balaca bir siçan ayağının altından qaçır. Qarı qorxub qışqırır.
Tez gedib tələ gətirir qurur. Bunu görən siçan birinci inəyə yaxınlaşır ki, ay
inək, arvad mənimçün tələ qurub. Ona bir dənə təpik vur atsın. Yoxsa mən
bilmədən tələyə düşərəm, ölərəm. İnək üzünü o yana çevirib deyir: “Mənə nə.
Tələ səninçün qurulub. Mən qarışa bilmərəm”. Bu dəfə siçan qoyuna yaxınlaşır.
Qoyun da “mənə nə. Tələ səninçün qurulub. Mən qarışa bilmərəm” deyə eyni
cavabı verir. Beləliklə tövlə əhli “mənə nə” deməklə siçanı başlarından edirlər.
156

İTBAŞI

Günlərin bir günü bir ilan tövləyə girir. Siçanı tutmaq üçün üstünə şığıyanda,
bilmir tələyə toxunur. Və quyruğundan ora düşür. Amma nə tövr edirsə qurtula
bilmir. Ölmür də... Səhərisi evin sahibəsi tövləyə girəndə, tələni yoxlayanda
ilan onu çalır. Əsas məsələlər də bundan sonra başlanır. Arvadı uzadırlar
yatağa. Tez təbib çağırırlar. Dava‐dərman alırlar. Arvadın vəziyyəti isə düzəlmir
ki, düzəlmir. Bütün kənd, qohum‐əqraba axışıb gəlir. Uzaqdan gələnlərin qa‐
bağına yemək qoymaq üçün kişi xoruzla toyuqları kəsir. Arvadın dava‐
dərmanına pulu çatmadığına görə qoyunu qəssaba satır. Amma arvad sağal‐
mayıb ölür. Ehsan süfrəsi açılır. Yəni ki, inəyi də kəsirlər.
İtbaşı susur. Gözünü karvan yoluna dikir.
– Ay İtbaşı, lərzankimiləri gah it edirsən, gah da ki, siçan. Bu əhvalatın
Lərzana nə dəxli var ki?
– Heç. Dedin ki, “mənə nə?”, yadıma bu düşdü, danışdım. Maraqlı əhvalatdır.
Balaca bir siçana qurulan tələyə hamı düşür – tələni quran da, siçanın “tələyə
bir təpik vurun, atsın” xahişinə məhəl qoymayanlar da... hətta ilan da... Bircə
siçandan başqa. Sən də, ey şah, deyirsən ki, tələ quraram. Lərzan ki, siçan
deyil ha tuta bilməyəsən.
– Axırda bais olacaqsan o cür təmiz ailənin qətlinə. Yəni Lərzan və ya
lərzankimilər bu qədər təhlükəlidir?
– Bir danışan, min əliyaraqlı düşməndən təhlükəlidir. Sənin yerində olsaydım
bütün mollaxanaları, mədrəsələri bağlatdırardım. Bilikli adamlardır bu məmləkətə
ziyan gətirən.
– Eyni zamanda bu məmləkəti idarə edənlər də onlardır.
– Sən oxuyub neyləmisən ki? Belə biliklisənsə, get otur dövlətini idarə elə.
Day bu çöllü‐biyabanda nə gəzirsən? Bir söz də soruşum səndən, ey şah.
– Soruş.
– Bu baş mühafizin Aslan oxumuş, bilikli adamdırmı?
– Bəli.
– Sənin yolunda kimlərisə qılıncdan keçirməyi ona mollaxanada,
mədrəsədəmi öyrədiblər?
Şah susdu.
– Ay şah, de görüm, sarayında Aslan kimi sənə sədaqətli adamlar çox‐
durmu?
– Hə.
– Nədən bilirsən ki, sədaqətlidirlər sənə?
– Bilirəm də... özləri dəfələrlə deyirlər bunu. Bəzən də sınağa çəkirəm.
Necə məgər? Bəlkə bunu ölçmək üçün bir meyar bilirsən?
– Bilirəm.
– De.
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– Ən sədaqətli adam o şəxsdir ki, şahın yolunda lazım gəlsə ölümə də
gedər, ən əsası isə adam öldürər.
– Yaxşı, İtbaşı, axşam düşür. Biz gedək. Amma demədin ki, mənə niyə “şa‐
hım” deyə müraciət etmirsən.
– Gələn dəfə, ey şah, inşallah gələn dəfə. Sizə yaxşı yol.
***
Saray. Şah taxtında oturub. Aslan əmrə müntəzir hüzurunda dayanıb.
– Hə, Aslan, gördün də nələr varmış bu dünyada. Şətrənci sən bir cür izah
etdin, İtbaşı başqa cür. Sən dediyin şətrənc sənin rəhbərlik etdiyin tərəfdir –
düşmən qarşında, hücum edirsən, öldürürsən, vəssalam. Mənim şətrəncim‐
dəki qara daşlar isə xalqdır – qara camaat. Görəsən hansı şətrəncdəki şahı
mat eləmək daha asandır, hə? Sən oynadığın, yoxsa mən?
– Şah sağ olsun, hər iki şətrənci siz oynayırsınız. Biz sizin əmrlərinizə
müntəzirik. Amma xalqla oyun oynayıb qalib gəlmək çox çətindir.
– Onda nə deyirsən, öldürüm Lərzanı?
– Bilmirəm, – deyə Aslan başını aşağı saldı.
– Bəs kim bilir, hə? Evyıxanlar məhləsindən vəkil təyin etdiyim Qaplan,
yoxsa Ağzıcırıqlar məhləsinin başçısı Barantay? Bəlkə Boşboğazlar məhləsində
yaşayan Lərzana verim bu sualı? Həm də özünə və özükimilərə bir cəza təyin
etsin. Bəlkə elə ölüm hökmünü gedək evində elan edim ona? Bəlkə qorxdu, is‐
lah oldu, qayıtdı haqq yoluna? Yox, bilirəm cavabı necə olacaq. Deyəcək ki, şa‐
hım, özün söyləmirdinmi ki, “qulaqkəsənlərin, ikinci vəzir Birrəngin elədik‐
lərindən xəbərim yox idi”? Özün demirdinmi ki, “Lərzan, sən bunları mənə
deməsəydin, haqq yerini tapmayacaqdı”? Yaxud da ki, “əyanların bu
vəhşiliklərini, özbaşınalıqlarını mən sənə deməsəydim, məni baş vəzir kimi
ən yüksək mənsəbə layiq görərdinmi? Buna görə səndən aylıq istəmirəm,
ənam istəmirəm. Kömək edirəm də şahıma. Buna görə adamı edammı edərlər?”
Şah susdu. Fikrə getdi. Aslan da dinməzcə dayanmışdı.
– Aslan, çağır vəkil Qaplanı.
– Başüstə, şahım.
Vəkil Qaplan baş vəzirlə otağa girib təzim edirlər:
– Mən Qaplanı çağırmışam. Baş vəzir, sən niyə gəldin? Vacib bir sözünmü
var?
– Şahım, saray əyanlarına qadağa qoymuşam sizin yanınıza mənsiz girməyi.
Çünki elə şey ola bilər ki, bu ümumi işimizə xələl gətirər.
– Yaxşı. Qal. Göyverən Qaplan, nə var, nə yox paytaxtda?
– Şükür... yaxşılıqdır. Boşboğazlar məhləsində bir‐iki nəfər var. Onlar da
olmasa olar lap əla. Şahım demişkən – əla‐ül‐əla.
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– Kimdir o bir‐iki nəfər?
– Şahım sizə keçən dəfə də ərz etmişdim ki, Lərzan adlı kargüzardır.
Sarayla, əyanlarla bağlı şər‐böhtan danışır, hədyanlar yağdırır.
– Niyə ölçü götürmürsən? Ağzında hədyan, şər‐böhtan deyirsən.
– Evyıxanlar məhəlləsini, üstəlik Ağzıcırıqlar məhəlləsini də qaldırmışam
üstünə, susdura bilmirəm. Qorxmur. Sanki kiməsə arxalanır.
– Kimə?
– Qorxuram dilimə gətirməyə.
– Kimə soruşuram səndən? – deyə şah səsini qaldırdı.
– Sizin adınızı çəkir.
– Mənim?
– Bəli, şahım. Deyir ki, Göyverən Şah çox ədalətlidir. Onun bu işlərdən
xəbəri yoxdur. Amma xəbəri olacaq. Özüm çatdıracağam ona sizin haqqınızda
bildiklərimi. Şah da dərinizə saman təpəcək. Bunda cəsarətə bax ki, sizin
adınızı dilinə gətirir.
– Siz də onun bu cür danışmağından qorxdunuz?
Vəkil Qaplan başını aşağı salıb susur.
– Göyverən Qaplan, niyə susursan? Sözündən belə çıxır ki, Lərzanın
dediklərində həqiqət var. Eləmi?
– Xeyr, şahım.
– Onda niyə cəza vermirsən?
– Şahım, sizin əmrinizi gözləyirəm.
– Hər hədyan yağdırana mənmi əmr verməliyəm? Mənim başqa işim‐gü‐
cüm yoxdurmu? Bəs onda sən, qazi, hakim nəyə lazımdır? Hələ baş vəziri
demirəm. Bütün səlahiyyətləri vermişəm ona. İşləyin də...
– Şahım, bu əbləh sizin adınızı qalxan edib. Ona görə qorxuruq.
– Nə deyir axı?
– Cürət eləmirəm.
– De!
– Deyir ki, guya siz dəfələrlə onun evində qonaq olmusunuz. Çörək
kəsmisiniz. Sonuncu gəlişinizdə baş vəzirlik mənsəbini təklif etmisiniz. O isə
razı olmayıb. Bizə də deyir ki, gərək təklifi qəbul edib sizinkimilərin dərisinə
saman təpərdim. Şər‐böhtanın biri də bu. Amma hər ehtimala ehtiyat etdik ki,
birdən dediyi düz olar. Cəza verərik, sonra şahımızın qəzəbinə tuş gələrik. Axı
şahımızın xalq içində gözü və qulağının olması təbiidir.
Ortaya sükut çökdü. Şah bilmirdi nə qərar versin. Deməli, Lərzan onun
xalq içində gözü və qulağıdır. Onu edam etdirsə bu o deməkdir ki, özünü kar
və kor edəcək. Şahlığının ilk ayları olsaydı, Lərzanı saraya çağırardı. Bildiklərini
dinləyərdi. Əyanların dərisinə saman təpərdi. Amma indi İtbaşının dedikləri
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qabağını kəsirdi. Bu qərarından çox şey asılıydı. Əgər ürəyi dediyi kimi etsəydi,
əyanlar qorxacaqdılar. Lərzankimilərin də ayağı lap çox yer alacaqdı. Sonu da
şətrəncdəki kimi məğlubiyyət ola bilərdi. Hər halda İtbaşı nəsə bilir ki, deyir.
Yox, əgər Lərzanı edam etdirsə...
– Aslan, get o əbləhi həbs elə! Hədyanlar söyləyən dilini də kəs hamının
qabağında, sal cəlladın zindanına!
– Başüstə, şahım.
– Şahım, yalvarıram, qıymayın, – deyə baş vəzir təlaşla yerindən dilləndi.
– Niyə? Nə oldu ki?
– Şahım, başladığım böyük işdə lərzankimilərin boşboğazlığına ehtiyac var.
– Lərzan öləcək, Qüdrət. Lərzankimilər isə qalır. Aslan, çox mühafiz götür!
Elə səs‐küy sal ki, bütün Boşboğazlar məhəlləsi tamaşanıza yığışsın!
– Əmr edərsiz, şahım.
***
Qaş qaralır. Azan səsi şəhəri bürüyür. Qala qapıları yavaş‐yavaş bağlanır. Şah
öz sarayından hər gün seyr etdiyi bu mənzərəyə baxır: darıxıram. Axı nə qədər
eyni şeyi görmək olar. Saray, dərviş seyri, hərəmxananın hamamı. Görəsən,
bundan başqa bir şey yoxdurmu həyatda. Hoqqayla şərabı da yaxın buraxmıram
özümə. Yaxşı ki, İtbaşı var. O da elə şeylər danışır ki, qalmışam məəttəl. Dediklə‐
rinə də əməl edirəm – öz ürəyimin hökmü əleyhinə. Atam Həqqi Şah Barəngaha
qulaq asarsan demişdi. Bəlkə bu, Barəngah deyil? Onda nə olacaq? Boynunu vur‐
duraram məni aldatdığına görə. Yox. Axı nə təqsiri var? Axı o demir “mən Barən‐
gaham”. Deyir ki, adım İtbaşıdır. Onda hansı qüvvə məni saraydan çıxarıb, onun
yoxsul komasına aparır? Gərək Qurbanı edam etdirməyəydim. Həqqi Şah tanıdı‐
ğını Qurban da yüzəyüz tanıyacaqdı. Bir də ki, İtbaşı niyə yalan danışmalıdır?
Nədən qorxur ki? İtlərini, bitlərini itirməkdənmi? Bilmirəm əsl adı nədir, amma
adi səfil deyil. Yoxsa mənimlə belə arxayın, açıq danışmazdı. Heç ümumiyyətlə
danışmazdı. Onun nəyinə lazımdır ki, Lərzan kimdir, əyanlar nə qələt eləyir,
mənim şahlığıma nəyin xeyri var, nəyin ziyanı. Susar, heç nə deməz. Salam‐sağ
ol. Vəssalam. Mən ki, ondan kəlbəteynlə çəkmirəm bu sözləri. Məmləkətdə olanları
da mən yox, karvanlar ona çatdırır. Yox, bu elə atam deyən Barəngahdır. Qulaq
asmışam, yenə də qulaq asacağam sözünə. Amma bu dəfə... Həmişə öldürmə,
asma, kəsmə deyirdi. İndi isə edam elətdir, ailəsini də qılıncdan keçirt dedi.
Lərzan da artıq zindandadır. Hökmünü gözləyir. Yox, “öldürmə”ni əyanlar haqda
deyirdi. Bəlkə öldürməyim Lərzanı? Eləcə qalsın zindanda. Onsuz da danışa
bilməyəcək – dilini kəsmişəm. Yox. Öldürməliyəm. Yaxşı, bəs mən öz sözümə,
ürəyimin dediyinə nə vaxt əməl edəcəyəm? Axı mən şaham. Amma işim‐gücüm
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xəzinənin nə vəziyyətdə olmasını soruşmaqdır. Qızıl axıb gəlirsə, deməli, hər şey
qaydasındadır. Xərcləri də tam azaltmışam. Bircə mühafizlərin, ordunun və
əyanların aylığını verirəm. Bir də ki, sarayın xərcləri. Onda bu qədər artıq qızılı
neyləyirəm, hə? Bəs Qüdrət nə edir, Aslan Göyverən valiliyində hansı işləri görür
– heç birindən xəbərim yoxdur. İtbaşı deyib ki, qarışma. Çox darıxdırıcı həyata
gətirib çıxartdım özümü. Darıxırsan, ay şah? Get hərəmxanaya. O boyda
hərəmxana yaratmısan, amma Şahgülüdən başqa heç kimlə bir kəlmə də danış‐
mamısan. Get hər gecə biriylə söhbətləş, seviş. Lap “Min bir gecə” nağıllarındakı
kimi. Nə Şahgülü... o da artıq nəzərimdə deyil. Yeni bir macəra axtarıram.
– Eşikağası, baş hərəm Qəndaba xəbər ver ki, axşam hərəmxanaya
gələcəyəm. Qızları hazırlasın.
– Başüstə, şahım.
***
Hərəmxana. Qızlar sıraya düzülüblər. Şah onların qarşısından keçərək, ha‐
mısını diqqətlə süzür:
– Qəndab, hamam hazırdır?
Qızlar gülüşürlər. Şahgülünün acıqlı baxışından sonra özlərini yığışdırırlar.
– Bəli, şahım.
– Onda gedək.
Şah hamamı. Göyverən Qəndabın iri əndamının ağuşunda özündən gedib.
– Şahım yenə də heç kimi bəyənmədi.
– Bəyənmədim, – deyə şah halsız‐halsız cavab verir,– Mən hamamı soru‐
şanda niyə gülüşdülər bunlar?
– Şahım, siz gəlməmişdən qabaq deyirdilər ki, şahımız gələcək, qarşımızdan
o yana‐bu yana keçəcək, sonra da deyəcək: “Qəndab, hamam hazırdır?” Siz də
elə o cür dediniz.
Şah pərt olsa da bunu biruzə vermədi.
– Şahım, yaman darıxıram burda. Burax gedim evimə. Nə vaxt istəsən
çağır gəlim. Yaman sıxıcıdır saray həyatı.
– Mən də darıxıram, Qəndab. Bəs mən hara qaçım?
– Gəl birlikdə qaçaq. Mincə qızılımız olsa, ömrümüzün sonuna qədər bəsdir.
– Qəndab, tutaq ki, səni buraxdım. Nə edəcəksən?
– Gedib karvansarayımı yenidən açacağam. Elə qızlar seçəcəyəm, elə
qiymət qoyacağam ki, ora yalnız varlı, imkanlı, mənsəbli adamlar gəlsinlər.
Beləcə, dolanacağam.
– Fərraşlardan qorxmursan?
– Şahım, sizin kimi arxası olan da heç fərraşlardan qorxar?
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– Düz deyirsən. Amma o fərraşlar olmasaydı, bu gün baş hərəm deyildin.
Hər pis işdə də bir xeyir var. Qəndab, bəs sənə min qızıl bağışlasam necə?
– Şahım, yenə də dediyim işlə məşğul olacağam. Yerimi genişləndirəcəyəm.
Dəbdəbə yaradacağam. İşsiz oturmaq mümkün deyil bu həyatda. Şahım da
istəsə qonaq gələr mənə, istəsə məni gətizdirər saraya.
– Yox, Qəndab, səni heç yana buraxan deyiləm. Deyirsən ki, yeganə həzdən
özümü məhrum edim? Əsla! – deyib şah Qəndabın əndamını bir az da bərk
qucaqladı.
– Eh, şahım, mən elə bilirdim ki, saray gözəl yerdir.
– Gözəl yer deyil ki?
– Xeyr, şahım. Vallah sizə də, əyanlara da yazığım gəlir. Həyatımda yalnız
sizləri anlamırdım. İndi sizi də yaxşı tanıdım. Qibtəyə layiq deyilmişsiniz. Nə
var elə qara camaatın arasındadır. Ora çox maraqlıdır. Məhləmizin adi fərraşı
sənin bu Aslanından xoşbəxtdir. İşini görür, pulunu qazanır, sonra da gedir
evinə‐eşiyinə dincəlir. Aslan və bütün saray isə indi gözüaçıq yatıb ki, birdən
şah onları çağırar.
– Mən birdən‐ikiyə onları gecə ayıltmışam ki, elə deyirsən?
– Mən özümdən götürürəm, şahım. Hər axşam hazırlaşıram, qızları da hazır
vəziyyətə gətirirəm ki, birdən siz qəflətən gələrsiniz. Amma burda olduğum
müddətdə həftədə bir dəfə gəlirsiniz. O da ki, hamama. Hərəmxanada belə təsəvvür
yaranıb ki, şah bura yalnız çimməyə gəlir. Kirlənməsə, ümumiyyətlə gəlməz.
Şah gözlərini yumdu. Yatmamışdı. Fikrə getmişdi: deməli, Şahgülü danışır.
Bunun da dili açılıb. Belə getsə günlərin bir günü o da cızığı keçəcək. Nə edim
buna? Başını əkim, getsin? Yoxsa buraxım qayıtsın öz işinə‐gücünə? Bəs sarayın
sirləri? Bu da Lərzan kimi birdən ağzını Allah yoluna qoysa? Desə ki, şahımız
yalnız sığallanmağı sevir, uşaq kimi döş əmir, laylay çaldırır. Kişi kimi
məharətini hələ kimsə görməyib. Qadındır da... qadınlar ağızdan boş olur. Ona
görə atam saraya bir qadın da buraxmazdı. Buraxım getsin bəlkə bunu? İtbaşı
da deyirdi ki, məmləkətdə həyat səviyyəsini fahişələr təyin edir. Getsin işiylə
məşğul olsun. Mən də hərdən gedib ziyarət edərəm onu. Həyat səviyyəsini də
öyrənərəm. Yox. Olmaz. Danışa bilər. Lərzan, ya da ki, qəhbəbaşı Şahgülü –
heç bir fərqi yoxdur. İkisi də ona görə təhlükəlidir ki, danışandırlar. Yox. Da‐
nışmaz. Burdakı ab‐havanı yaxşı bilir. Bilir ki, danışsa ilim‐ilim itirərəm onu.
Yaxşısı budur ki, xoşluqla buraxım getsin. İstəsə günlərin bir günü qaça da
bilər saraydan. Məvacibini də yəqin ki, yığıb. Babat pulu var. Bir də ki... Şahgülü
tək deyil ha bu məmləkətdə. O qədər hərəmim var ki... Üstəlik artıq söz‐
söhbətə də son qoyular.
Şah gözlərini açıb:
– Yaxşı, Qəndab, buraxdım səni. Get işində‐gücündə ol. Əlli qızıl da yeni
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işinə məndən hədiyyə. Hərdən qonağın da olaram. Səndə pis qızlar olmaz.
Bunu görmüşəm, – deyə şah bic‐bic qımışdı.
– Ömrün uzun olsun, şahım, – deyə Qəndab çırtıq vurub yerindən hoppandı.
Şahın başı döşlərinin arasından sürüşüb aşağı düşdü.
– Yaxşı, çox hoppanıb düşmə. Yoxsa fikrimi dəyişərəm. Yaman rahatlan‐
mışdım. Yuxum gəlirdi. Diksindirdin məni.
– Şahım, lay‐lay deyim yuxun qayıtsın?
– De, Qəndab, de.
Qəndab döşünün giləsini şahın ağzına verib, başını sinəsinə sıxdı:
Lay‐lay dedim yat, balam.
Yuxuna şəkər qat, balam.
Ümidim bircə sənsən,
Boya‐başa çat, balam.
***
Səhərdir. Şah taxtına yayxanıb. Göyverən Şah gecə baş verənlərin təsirindən
xumardır. Bu halını Aslan pozur:
– Şahım, əmr etdiyiniz kimi Lərzanı həbs edib saldım ölüm zindanına.
– Bəs dilini necə, kəsmədin?
– Dilini elə küçədə – camaatın gözü qabağında kəsdim.
– Sizə hücum çəkən‐zad olmadı ki?
– Xeyr, şahım. Hamısı susub tamaşa edirdi. Bircə ailəsindən...
– Dalını danışma! Ürəyim ağrıyar. Hələ o uşaqları necə qətlə yetirəcəyik,
bilmirəm.
– Şahım, ürəyinizi qısmayın. O mənim işimdir. Şahım, baş vəzir Qüdrətlə
vəkil Qaplan gəlib. Qəbula izninizi istəyirlər.
– Gəlsinlər!
Qüdrətlə Qaplan otağa girib təzim edirlər. Sah:
– Qüdrət, elə‐belədə Boşboğazlar məhəlləsinin təhlükəsindən danışırsan, onları
ram eləmək üçün vəkili Evyıxanlar məhəlləsindən qoyulmasını istəyirsən, mən
cəza vermək istəyəndə isə əleyhimə çıxırsan. Bu nə deməkdir? Qorxmursan?
– Allah eləməsin, şahım. Mən nəkarəyəm ki, sizin sözünüzün əleyhinə çı‐
xam. Sadəcə, bəzi xüsuslar var idi ki, onları sizin nəzərinizə çatdırmalıydım.
Əsəbi olduğunuzdan deyə bilmədim.
– İndi de.
– Ağzıcırıqlar şəhərdə bir xəbər yaymışdılar ki, bəs saray əyanı Misqi
dövlət xəzinəsini dağıdır, xalqı incidir. Evyıxanlar tutublar boğazlarından ki,
sizdə hardandır bu xəbərlər? Onlar da deyiblər ki, bəs boşboğazlardan –
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Lərzandan eşitmişik. Vəkil bunu tez yoxladı. Deyilənlərin düz olduğunu daha
da dəqiqləşdirmək üçün baş fərraşa əmr verdim. Şahım, evindən nələr çıxmadı.
Hələ mülklərini, torpaqlarını demirəm. Hamısını yatırdım xəzinəyə. Əlbəəl
təhvil verdim baş xəzinədar Hətəmə. İndi söz sizinkidir, adil hökmdar. Misqiyə
nə cəza verək?
– Həbs etdir ver baş hakimin öhdəsinə. Yəqin ki, edam hökmü çıxarar.
– Hökm sizinkidir, şahım. Siz deyəndən sonra onun haqqı nədir ki, başqa
qərar çıxarsın.
– Sən mənə Lərzanı niyə müdafiə etdiyini söylə. Qorxmursanmı yenə
qəzəbimə tuş gələrsən?
– Əsla, şahım, müdafiə etmirdim. Sadəcə istəmirdim ki, baş mühafiz Aslanın
əli onun qanına bulansın. Xalqın öhdəsindən fərraşlar da gələ bilərlər. Həm
də Lərzandan digər xəbərləri də öyrənmək istəyirdim.
– Hərənin öz işi var, Qüdrət. Lazım bilsəydim sənə tapşırardım.
– Ömrün uzun olsun, şahım.
– Hətəm gəlsin.
Hətəm otağa girir.
– Hətəm, Misqidən nə yatırılıb xəzinəyə?
– Şahım, baş vəzir min qızılı, mülk və torpaqların sənədlərini təhvil verdi mənə.
– Allah Misqiyə rəhmət eləsin. Heç nə aparmadı özüylə. Hətəm, bunların
gözü niyə doymur axı? Mənə çatmır da, – deyə şah bir az sözünə ara verdi, –
Qüdrət, yaxşı, qızılı başa düşdüm. Müsadirə etmisən, vermisən Hətəmə. Amma
bu torpağı, mülkləri xəzinəyə necə yatıracaqsan?
– Şahım, əgər məsləhət bilsəydiniz, mülklərdən birini vəkil Qaplana ba‐
ğışlayardınız.
– Olsun. Etiraz etmirəm. Mənim əyanım sarayın adına layiq malikanədə
yaşamalıdır.
– Ömrün uzun olsun, şahım, – deyə vəkil şaha təzim etdi.
– O biri torpaq, mülklərə gəldikdə isə... təklif edirəm ki, torpaqlar, mülklər
hansı valiliyin ərazisindədirsə, o valiləri çağıraq saraya. Və yüksək qiymətə
sataq onların özlərinə. Gələn qızılı da yatıraq xəzinəyə.
– Baş vəzir, gözəl təklifdir. Elə özün də həyata keçir dediklərini.
– Başüstə, şahım.
***
Baş vəzirin otağı. Hətəm burdadı.
– Hətəm, səninlə çoxdan tanıyırıq bir‐birimizi. İkimiz əl‐ələ versək, çox iş
görə bilərik. Həm xəzinə dolub‐daşar, həm də...
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– Düzdür, Qüdrət. O təklifi verəndə özüm də sənin dərrakənə əhsən dedim.
Gözəl tapmısan yolunu.
– Hətəm, mən şahın zəif damarını tutmuşdum. Amma bu dərəcədə qızıl
hərisi olduğunu təsəvvür etmirdim. Bu ki, lap əladır. Şahımız necə deyir?
– Əla‐ül‐əla!
– Bu günəcən belə bir şey olmamışdı. Torpaq sənin, onun üstündəki hər şey
də sənin və sən bunları satıb qızıla çevirəsən. Özü də ki, nəticədə heç nə dəyişmir.
Hər şey yenə də sənindir. Amma, Hətəm, şahımızı çox da sadəlövh bilmə. Hiss
etmişəm ki, öyrədəni var. Bu Həqqi Şahın məktəbinə oxşamır. Lərzanın
məsələsini deyirəm. Deyirəm ki, həbs etmə, etdirir. Hələ dilini də kəsir. Yəqin
edam da etdirəcək bu gün‐sabah. Əslində düz qərardır. Amma mən istəmirdim
ki, Lərzan belə tez ölsün. Onun əliylə neçə misqiləri məhv edə bilərdim.
– Qüdrət, belə məhv edə‐edə getsən, axırda sarayda heç kim qalmayacaq.
– Narahat olma, o qədər yoluq, kasıb, amma başıdolu adamlar var ki, can
atırlar bu mənsəblərə. Özü də misqilər kimi dikbaş, üzəqayıdan deyillər. Nə
əmr etsəm, başlarını qoyun kimi aşağı salıb “başüstə” deyəcəklər. Qazandıq‐
larını da gətirib qoyacaqlar qabağıma. Artıq‐urtuğunu atacağam qabaqlarına –
sevinəcəklər. Yerdə qalanını da verəcəyəm sənə. Sən nə edəcəksən?
– Baş vəzir həzrətləri nə desə, onu.
– Əla! Əla! Əla‐ül‐əla!
– Qüdrət, bir şey soruşum səndən. Meydanda xalqın qabağında anda içib,
Göyverən soyadını götürdük. Amma nə şahımız bizə əvvəlki kimi göyverən
deyə müraciət edir, nə də biz bir‐birimizə.
– Şahımızın fikri hamımızı Göyverən etmək idi, etdi də... İndi nə olsun ça‐
ğırmır. Sənəddə ki, hamımız elə gedirik. Nəinki biz, bütün nəslimiz.
– Düz deyirsən. Amma mən qorxurdum ki, bizi həqiqətən göyvərən edə.
Yaxşı qurtardıq. Şükür xudaya.
– “Şükür”, “şükür”. Nə şükür, şükür salmısan. Mən indi də qorxuram. Yenə
də inanmıram ki, şah məni təsadüfdən mənsəbimə qaytarıb. Nə çıxarmağının
səbəbini demişdi, nə də qaytarmağının. Mən də qorxuram soruşmağa. Lərzanı
müdafiə etməyimi də keçdi mənə. Ondan sonra lap şübhələrimi artırdı. Hərdən
Aslanla harasa gedirlər. İzlədə bilmirəm çöllü‐biyabanda onları. Nəsə gizlin
işləri var, aça bilmirəm.
– Sən ağıllı, tədbirli adamsan, Qüdrət. Yaxşı olar inşallah.
– Qurban məndən də ağıllıydı. Gördün nə oldu axırı?
– Olacağa çarə yoxdur. Sadəcə ehtiyatı əldən verməyək. Vəssalam.
– Düz deyirsən, Hətəm. Bizdən asılı heç nə yoxdur. O göydən bizə baxan
nə yazıbsa, o da olacaq. Heç yuxuma da girməzdi ki, şahımız Göyverən olsun.
Hamımız Qurbanı gözləyirdik. Qurban olduğum belə məsləhət bilib. Biz nə
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karəyik ki, onun qoyduğuna baş əyməyək? Yaxşı, get. Baş hakimlə, valilərlə
görüşüm, sonra çağıraram səni.
Hətəm çıxır. Baş hakim Abdulla içəri girir.
– Çağırmısan məni, Qüdrət?
– Çağırmışam, çağırmışam. Xəbərin var da...
– Bəli, var. İki gündür ki, evdə vaveyladır. Bilmirəm başımı götürüb hara
qaçım.
– Misqini həbs ediblər, sənin evində niyə vaveyladır ki? – deyə baş vəzir qı‐
mışdı.
– Özünü tülkülüyə vurma, Qüdrət. Guya bilmirsən ki, Misqinin qızı mənim
gəlinimdir? Yazıq uşaq özünə yer tapa bilmir. Bu yandan da övrəti gəlib düşüb
ayağıma ki, kömək elə. Mən də belə görürəm ki, Misqinin bir günahı‐zadı yox‐
dur. Yəqin dilini dinc qoymayıb, kiminsə qəzəbinə tuş gəlib. Şahın qəzəbinə
tuş gəlsəydi, edam etdirmişdi çoxdan. Nəsə başqa söhbətdir.
– Günahı yoxdur deyirsən? – baş vəzir qeyzləndi, – Sənin sözündən belə
çıxır ki, Misqinin evindən var‐dövlət yox, aşıq‐aşıq daşı çıxıb?
– Ay Qüdrət, yaxşı da... Dolama da məni. Sənin evindən onun üçqatı çıx‐
mışdı. Hələ nə qədərini yəqin ki, tapa bilməmişdilər. Neylədilər ki, sənə? Han‐
sınızı dəbərtsən, Misqidəkindən on qat artığı çıxacaq.
– Yaxşı, çərənləmə! Nə cəza kəsəcəksən Misqiyə?
– Bilmirəm.Yəqin ki, zindana salaram bir‐iki illiyə. Yatar, çıxar.
Bu dəm qapı döyülür. Vəkil Qaplan içəri girir.
– Baş vəzir həzrətləri, bir xüsus var.
– De!
– Baş hakim Abdullayla bağlı olduğundan onun yanında deyə bilmərəm.
– De! İcazə verirəm.
– Baş vəzir həzrətləri, Boşboğazlar məhəlləsi çıxarıb bu xəbəri, Ağzıcırıqlar
da yayıblar şəhərə. Deyirlər ki, bəs baş hakim Abdulla kimi kişi adam yoxdur.
Baxmayaraq ki, Misqiylə qudadır, amma onun haqqında edam hökmü çıxarıb.
Bununla ürəyi soyumayıb. Şaha sədaqətini sübut etmək üçün bu ləkəni öz
əliylə yuyub. Yəni ki, öz qılıncıyla Misqinin boynunu elə otağındaca vurub.
Qaplan danışdıqca Qüdrət gözlərini hakimə dikmişdi. Abdullanın rəngi ağar‐
mışdı, alnını soyuq tər basmışdı, əsirdi.
– Başqa sözün var?
– Var, baş vəzir həzrətləri. Deyirlər ki, hakim Abdullanın oğlu da elə özünə
oxşayıb. Qayınatasının bu əməllərini eşidən kimi, arvadının saçından tutaraq
sürüyüb qazinin qapısına, boşayıb göndərib atasının xarabasına.
– Həəəəə... bu xalqın təxəyyülü necə də genişdir, ay Abdulla? Sən də deyirsən
ki, Misqi zindandadır, layiq olmadığı cəzasını gözləyir, o da vur‐tut bir il, iki il.
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Yatar, çıxar. Amma onu da biləsən ki, xalqın dediyi əvvəl‐axır düz çıxır, sənin
qanunların yox. İndi sən onların sözünə zidd gedəcəksən?
– Yox. Bacarmaram. Misqinin xətrini çox istəyirəm. Balası mənim balam‐
dır.
– Son sözündür?
– Hə!
– Baş fərraş!
Baş fərraş Qəşşaş içəri girir.
– Valiləri də çağır bura!
Öz qəbul növbəsini gözləyən üç vali də otağa daxil olur.
– Qüdrət, elə etmə. Valilər kimdir ki, bizim söhbətimizdə iştirak edə? Onlar
çox aşağı insanlardır.
– Baş fərraş, bu müzürr ünsür şahın sözünün əleyhinə gedir. Bunun əbasını
soyundur, əmmaməsini də çıxart at qırağa, – baş fərraş deyilən kimi də edir, hakimi
diz çökdürür, – Ay Abdulla, sən hakim mənsəbi üçün nəzərdə tutulan bu əmma‐
məylə, bu əbayla qiymətliydin. Bildin? İndi özün de – kim böyük adamdır, sən,
yoxsa bu üç vali? Vali nədi? Sarayın həyətini süpürən belə səndən böyük adamdır.
– Bu özbaşınalıqdır. Mən hamısını Göyverən Şaha deyəcəyəm. Mən onun
sözünə qarşı çıxmamışam. Sadəcə qanun nə tələb etdiyini dilimə gətirmişəm.
– Deməli, təqsir səndə yox, dilindədir, eləmi? Baş fərraş, kəs bunun dilini!
Gerisini özün bilirsən. Basarsan bunu qoduqluğa. Sonra da adamlarını götür
get axtar evini. Oğlunu da sal bunun yanına. Çox qudurublar. Şahın hökmünün
əleyhinə gedirlər.
– Əmr edərsiniz, baş vəzir həzrətləri, – deyib baş fərraş qəməsini çıxarmaq
istəyirdi ki, hakim Abdulla baş vəzirin ayaqlarını qucaqladı.
– Yaxşı, baş fərraş, əl saxla. Deyəsən hakim ağıllanır yavaş‐yavaş. Dur ayağa,
Abdulla! Əbanı geyin, əmmaməni də qoy başına. Xalq səni ağıllı adam kimi tanıyır.
Gör sənin haqqında necə gözəl sözlər deyirlər. Vallah mənim haqqımda belə
sözlər desəydilər, qohumlarımın hamısını qılıncdan keçirərdim. Xalqın sözü isə
əvvəl‐axır düz çıxmalıdır. Dilini də dinc qoy, başını aşağı salıb işlə. Baş fərraşın
qəməsiylə zarafat eləmə. Bir də... oğluna da çatdır xalqın arzusunu. Baş fərraş,
amma dediyim qüvvədə qalır. Adamlarını götür get bunun evinə, yağmala gətir.
Məndən artıq adam deyil ha... Amma sakitcə.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
Baş hakim heç nə demir. Ayağa durub əmmaməsini başına qoyur, əbasını
da geyib otaqdan çıxır. Bu mənzərəni seyr edən üç valinin rəngi ağarır. Baş vəzir
üzünü onlara tutub:
– Hə, valilər, bilirsiniz sizi niyə çağırtdırmışam? Alın bu sənədləri. Sizin
ərazinizdə Misqiyə mənsub olan mülk və torpaqlardı. Satın, özünüz alın,
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bilmirəm nə istəyirsiniz edin. Sabah hərəniz üç yüz qızıl gətirib qoymalısınız
qarşıma. Qandız?
– Əmr edərsiniz, baş vəzir həzrətləri. Əmrinizə həmişə müntəzirik, – deyə
hər üç vali diz çökür.
– Durun, rədd olun burdan, nə qədər ki, siz də qəzəbimə tuş gəlməmisiz.
Valilər tez ayağa qalxıb otağı tərk edirlər. Baş vəzir vəkil Qaplanla tək qalır.
– Hə, Qaplan, başın yaxşı işləyir. Tutdun mənim fikrimi. Əhsən. Ənamın
məndə. Nəticə şah deyən olacaq. Adı da hallanmayacaq ki, Misqini edam etdirmək
onun əmriymiş. İndi və sonrasına da sənə bir şey deyim – heç bir vaxt, heç bir
halda şahın adı bu cür məsələlərdə xalq arasında hallanmamalıdır. Bildin? Belə
hallar olan kimi üstünü al, başqa səmtə yönəlt. Kim bizə uyğun olmayan xəbərləri
yaymaq marağındadırsa onları baş fərraşa göstər, aradan götürsün.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
– Hakim təmiz adamdır. Bir ondan narahat idim. O da bu gündən oldu öz
tulamız. Bundan sonra nə hava çalsam, onu da oynayacaq.
– Bu əyanlara o da azdır. Amma düşmənləriniz artacaq. Keçmiş baş vəzir
Qurbanın ölüsünə rəhmət qazandıracaqsınız.
– Nə? Qurbana çatmaq üçün hələ mən yüz il yol getməliyəm. Sən onu yaxşı
tanımırdın. Bircəciyini deyim. Həqqi Şah hərəmxananı ləğv edəndə qızların ha‐
mısını yığdı bir evə. Elə ki, uşağa qalırdılar, o saat saray əyanlarından birini
çağırıb kəbinini kəsdirirdi üstünə. Cınqırlarını da çıxara bilmirdilər. O hakimi‐
mütləq idi. Day demirdi ki, ağzıcırıqlar filan məlumatı yaysın, boşboğazlara istinad
etsinlər. Xalqla heç hesablaşmırdı. Hakim, qazi də saymırdı. Elə otağında vururdu
boyunlarını. Heç birimizin cınqırı da çıxmırdı. Mənim Qurbana çatmağıma hələ
çox var. Allah ona rəhmət eləsin, bircə mənimlə işi yox idi. Mən də bunu itirmərəm
heç vaxt. Bu gün onun bağlı qapısını açan yeganə adam elə mənəm. Qaplan,
amma hakimi elə‐belə boş buraxmaq olmaz ha... Nəsə fikirləş onun haqqında.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
***
Saray. Şahın otağı. Baş vəzir və Hətəm şahın hüzurundadırlar.
– Necədir vəziyyət, ay Qüdrət?
– Şahım, hakim Abdullaya sözünüzü dolayısı yolla çatdırdım. Yəqin bilir‐
siniz də... bu Abdulla rəhmətlik Misqiylə qudadır axı. Ölüm hökmü çıxarmaqdan
imtina etdi. Baş fərraşın qəməsini görən kimi yola gəldi.
– Sonu nə oldu? Edam hökmü çıxartdımı?
– Şahım, nəinki edam hökmü çıxarıb, üstəlik öz otağında Misqinin boynunu
öz qılıncıyla vurub. Oğluna da necə təpinibsə... o da arvadının saçından tutub
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şəhərin küçələriylə sürüyə‐sürüyə aparıb qaziyə və boşayıb. Camaat tamaşa‐
sına düzülübmüş. Şahım, anladım ki, qəzəbinizə tuş gələcək. Ona görə fürsəti
əldən verməyib hakimi hər ehtimala “ağ günə çıxartdım”. Heç kim duyuq düş‐
mədən. Təhvil verdim xəzinəyə.
Səhərdən qanıqara oturan şahın qırışığı açıldı.
– Nə gözəl. Əla! Əla! Əla‐ül‐əla! Qüdrət, bu da mənim qanun keşikçisi olan
baş hakimim.
– Şahım, üstəlik bu baş hakiminiz Misqini təmizə çıxarmaq üçün biz saray
əyanlarına lağ etdi ki, “bəs hansınızı tərpətsələr bədəninizin hər qılından qızıl
tökülər. Buna görə ölüm hökmü verərlər? Uzağı‐uzağı cəzası zindandır ki, o
da uzağı bir il, iki il”.
– Çağır onu bura.
– Qəbulunuzu gözləyir, şahım.
Qapı açılır. Baş hakim Aslanla bərabər otağa girib şaha təzim edir.
– Şahım, icazə versəydiniz, – deyə Abdulla sözünə başlamaq istəyəndə
şah onun sözünü kəsir.
– Xəbərim var, Abdulla. Bütün şəhər danışır sənin “qəhrəmanlığından”.
Bura bax, ay Abdulla! Sən bu xalqın qabağında anda içməmişdinmi?
– İçmişdim, şahım.
– Nə demişdin onda?
– Həqq xalqına, Həqq dövlətinə namusla xidmət edəcəyəm.
– Budur sənin namusla xidmət etməyin? Sənin oturduğun saray qanunu
qoruyur, yoxsa pozur?
– Qoruyur, şahım. Amma Qüdrət...
– Nə “Qüdrət?” – deyə şah qeyzləndi, – Sən nə haqla öz otağında Misqinin
boynunu vurmusan, bu nə özbaşınalıqdır? Bəs oğlun? O nədir qızın saçından
tutub küçəylə sürüyə‐sürüyə aparıb qaziyə. Sən ki, ailəni, ailənin üzvlərini sev‐
mirsən, hörmətlə yanaşmırsan, şaha, dövlətə olan sevginə necə inanaq? Aslan!
– Bəli, şahım.
– Sal bunu cəlladın zindanına! Oğlunu da...
– Şahım, əmrinizə boyun əyirəm. Hökm sizinkidir. Amma mən bu yolla şa‐
hıma sədaqətimi bir daha sübut etdim. Qudamın boynunu özüm bu əllərimlə
vurdum. Şahıma qarşı çıxan, xəyanət edən istənilən adamı – oğlum da olsa
belə – bu əllərimlə qətlə yetirməyə hazıram. Oğlum isə şahına dönük insanın
qızıyla bir yastığa baş qoymaqdan imtina etdi, – deyib Abdulla ayağa durdu.
Aslanın qabağına düşüb otağın qapısına doğru yönəldi.
Ortaya sükut çökdü. Şah dinmirdi. Abdullanın sözü – “Şahıma qarşı çıxan,
xəyanət edən istənilən adamı – oğlum da olsa belə – bu əllərimlə qətlə yetirməyə
hazıram” deməsi onu yaman tutmuşdu. Daha doğrusu İtbaşının dedikləriylə
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üst‐üstə düşdüyündən çaşbaş qalmışdı. Doğrudanmı onun yolunda kimisə
öldürmək şaha sədaqətin zirvəsi sayılırdı? Adam öldürmək belə çətin şeydirmi?
Özü bunu edə bilərmi? Bəs onda Abdullanı niyə edam etdirməlidir? Əksinə...
– Baş vəzir, bir sualıma cavab ver!
– Əmr edərsiniz, şahım.
– Heç şahının yolunda adam öldürmüsənmi?
– Şahımın yolunda hər an ölümə hazıram. Amma yalan deyə bilmərəm.
Adam nədir, mən ömrümdə heç toyuq başı da kəsməmişəm. Qan görəndə
ürəyim gedir.
– Bəs onda o bərbəzəkli qılıncı niyə özünə yük etmisən?
– Belə qəbul olunub əzəldən. Əyanlar qılınc gəzdirməlidir.
– Lazım olsa necə, öldürərsənmi?
– Bəli, şahım.
– Bəs sən necə, Qaplan?
– Şahım məni yenicə əyanlığa layiq bilib. Üç gündür ki, qılınc gəzdirirəm.
Bu günəcən toyuq, qoyun, cöngə kəsmişəm. Amma insan başı yox. Lazım olsa
şahımızın yolunda xalqın yarısını qılıncdan keçirərəm.
– Yaxşı, başqa sözünüz yoxdursa, gedin.
Baş vəzirlə vəkil təzim edib otaqdan çıxırlar. Otaqdan çıxan kimi:
– Qaplan, sənin köhnə evində həyətin böyükdürmü?
– Bəli, baş vəzir həzrətləri.
– Həyətdə mal‐heyvandan nəyin var?
– Ulaq, inək, qoyun, toyuq‐cücə.
– İndi gedirik sizə.
– Qurbandır evim sizə, baş vəzir həzrətləri.
Qüdrətlə Qaplan saraydan çıxıb gəlirlər evə. Həyətə girirlər.
– Arvad‐uşaq evdədirmi?
– Bəli, baş vəzir həzrətləri.
– Göndər onları təzə evə.
– Başüstə.
Qaplan Qüdrət deyən kimi edir.
– Darvazanı bərk‐bərk bağla!
Qaplan darvazanı bağlayıb yenidən baş vəzirə yaxınlaşır.
– Tövlə hardadır?
– Həyətin o başında, baş vəzir həzrətləri.
Qaplan qonağı müşayiət edərək tövləyə doğru aparır. İçəri girirlər. Baş
vəzir ulağın yanında dayanıb belini əliylə şappıllada‐şappıldada:
– Qaplan, bu balaca kürsü nədir qoymusan ulağın yanında?
– Baş vəzir həzrətləri, arvad inəyi sağanda üstündə oturur.
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– Gözəl, gözəl, – deyə Qüdrət qımışdı, – Yaxşı. Qaplan, ulaq qalsın tövlədə.
Mal‐qaranı, qoyunu, toyuq‐cücəni isə burax həyətə.
Qaplan qızardı. Diz çöküb baş vəzirin ayaqlarını qucaqlayaraq:
– Baş vəzir həzrətləri, sizə ömrüm boyu borcluyam. Məni bu yüksək
mənsəbə siz qaldırmısınız. Evim‐eşiyim qurbandır sizə. Amma etməyin bunu.
Bura mənim evimdir. Ata‐baba ocağımdır. Həyət də Evyıxanlar məhəlləsinin
mərkəzində. Üzərimdə də nə qədər göz. Bilsələr ki, siz mənim tövləmdə...
evim yıxılar. Məzxərəyə çevrilərik paytaxtda.
Baş vəzir qəribə baxışlarla Qaplana baxdı.
– Nəyi bilsələr, ay vəkil?
– Ulağıma cismani işgəncə verməyinizi.
Baş vəzir uğunub özündən getdi. Handan‐hana özünə gəlib:
– Qalx ayağa! Əbləhin biri əbləh, sən məni nə sayırsan, hə? – baş vəzir
sözünü axıra çatdıra bilməyib bir də uğundu, – İstəyirsən ulağı da burax həyətə.
Onu da qılıncdan keçirim. Sadəcə bunların hamısından baha olduğuna görə
ona qıymadım. Mən bura gəlmişəm məşq eləməyə. Görüm toyuq‐cücə, qoyun,
mal‐qara başı kəsə bilərəmmi? Qarınlarını yortub bağırsaqlarını çölə buraxa
bilərəmmi? Bunların üzərində öyrənim ki, insan başı kəsəndə çox da təsir
eləməsin. Əminəm ki, şahımız sonda məni insan başı kəsdirməklə sınağa
çəkəcək. Canlı isə canlıdır. Nə fərqi var ki: insan, ya heyvan.
Qaplan duruxdu. Dediklərindən peşman olmuşdu.
– Baş vəzir həzrətləri, qüsura baxmayın. Düzgün anlamamışdım. Keçin
günahımdan. Qurbandır tövlədəkilər hamısı sizə. Amma məsləhətdir ki, həyətə
buraxmayaq. Çünki səsləri aləmi götürəcək. Eləcə tövlədə qırıb‐çatın hamısını.
Birinci elə bu ulaqdan başlayın. Bu anqırmağa başlasa, məhlədəki bütün
eşşəklər xəbər tutacaq.
– Yaxşı, qoy sən deyən olsun. Qiblənin yerini göstər – deyib baş vəzir qı‐
lıncını sıyırdı.
***
Şah otağında təkdir. Aslan gəlir.
– Şahım, əmr etdiyiniz kimi də elədim. Yeni hakim qoyan kimi hökmünü
verər inşallah.
– Göyverən valiliyində işlər necə gedir?
– Qaydasında davam edir. Atasız‐anasız oğlan uşaqlarını yığıb təhvil verirlər
ora. Sonrası isə əsgər qanunları ilə davam edir. Hamısının da soyadı Göyverən,
atasının adı da Göyverən. Qara rəngdə paltar geyinirlər. Üzlərində də qara ni‐
qab. Növbəti müharibələrin birində onları sınaqdan çıxaracağam. Nişangaha
171

MAHİR QABİLOĞLU

ox atmaq, müqəvvanın başını kəsmək başqa, canlı adam başqa.
– Əla, əla, – deyə şah məmnun halda başını tərpətdi, – Aslan, səni xəbərdar
etmişdim. Nəbadə o qalaya zənən xeylağı buraxasan ha. Onlar ümumiyyətlə
qadın‐qız görməməlidirlər. Görə bilərlər e... Yalnız qalanın mazğallarından.
Bir də... adam öldürmək dedin, Abdulla yadıma düşdü. Heç edam etdirmək
istəmirəm onu. Niyə axı öldürüm ki? Əleyhimə bir söz deməyib. Üstəlik, İtbaşı
demişkən, yolumda adam öldürüb.
– Şahım, düzünü bilmək istəyirsinizsə, Qüdrət ona hədə‐qorxu gəlib və
tələ qurub. O da sizə olan sədaqətini nümayiş etdirmək üçün Misqinin boynunu
vurub.
– Yaxşı, cəllada tapşır ki, gözü üstündə olsun. Heç kimi yanına buraxmasın
səndən başqa. Görək zindanda özünü necə aparacaq. Mənə xəbər verərsən
mütəmadi.
– Başüstə, şahım.
– Aslan, adam öldürmək belə çətin şeydir?
– Bəli, şahım. Sayını artıq itirmişəm. Adiləşib mənimçün. Sanki toyuq başı
kəsirəm. Amma bəzən gecələr yuxuya gedə bilmirəm.
– Anladım. Yəqin günahlarının sayından qorxursan. Cəhənnəm əzablarının
indidən xofunu yaşayırsan.
– Əsla, şahım. Heç nədən qorxmuram. Yoxdur o dünya, yoxdur cənnət‐
cəhənnəm. Bu dünya əzəldən belə qurulub. Biri əzir, o biri əzilir. Sonda əzəni
də öldürürlər. Yeni əzənlər, yeni əzilənlər əmələ gəlir. Vaxt gələcək məni də
öldürəcəklər, ya da müharibədə həlak olacağam.
– Deməli, Allahdan qorxmursan?
– Xeyr, şahım.
– Niyə?
– Çünki o da öldürür, can alır, mən də... Köməkçisiyəm onun, mələyiyəm
onun. Adım da ki, Əzrayıl Aslan.
Aslanın az qala hədəqəsindən çıxan, qan çökən gözləri yaşardı. Şah daha
heç nə demədi. Susdu. Handan‐hana:
– Yaxşı, işlərinlə məşğul ol. İtbaşını da ziyarət vaxtı çatıb.
– Əmrinizə müntəzirəm, şahım. Bəs Lərzanı nə edək? Hakim də yox.
– Deyəcəyəm vədəsi çatanda! Get, yola hazırlıq gör!
***
– Şah gəlir! – mazğalda dayanan mühafizin bu əmrindən sonra qalanın
qapıları taybatay açıldı. Şahla Aslan atın belində paytaxtdan karvan yoluna
çıxdılar.
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– Aslan, səndən bir şey soruşmaq istəyirəm həmişə, – deyə söhbətə şah
başladı, – mənə hamı təzim edir, bircə mühafiz və əsgərlərdən başqa.
– Şahım, onların farağat durması sizə təzim etmələridir. Əgər baş əysələr,
sizə yaxınlaşan düşməni necə görə bilərlər?
– Bəs onda sən niyə təzim edirsən?
– Mən yalnız otağınızda təzim edirəm. O da ikimiz olanda. Bu da ki, nəzakət
qaydasıdır. Özündən böyüyə təzim etməlisən. Başqa vaxt isə gözümü vəzir‐
vüzəradan çəkmirəm.
– Aslan, Allahdan qorxursanmı?
– Yox!
– Qorxmursan ki, bu sözünə görə öldürər səni?
– Qorxmuram. Öldürür öldürsün də... Guya ki, qorxanı öldürmür?
– Onda belə çıxır ki, sənin Allahın yoxdur?
– Var.
– Kimdir?
– Şah.
– Yəni ki, mən, – deyə şah özünü dikəltdi.
– Siz yox. Şah. Bizi belə öyrədiblər ki, sənin Allahın şahdır. Sən isə onun
sadiq qulusan. Əvvəl mənim Allahım Həqqi Şah idi. Sonra o sizi bizlərə qoyub
getdi. Allahım siz oldunuz. Siz də gələcəkdə kimi məsləhət bilsəniz...
– Birdən macal tapmadım vəliəhd elan etməyə. Ya da ki, əsir götürdülər.
– Şahım, vəliəhd elan etmək üçün hələ cavansınız. O ki, qaldı əsir
düşməyinizə... Sizi heç vaxt əsir götürməyəcəklər.
– Yaman əminliklə danışırsan. Amma özün gör neçə şahı, baş vəziri əsir
almısan.
– Onlar kiçik dövlətlərdir. Biz böyük, tariximiz olan bir məmləkətik. Bizdə
bir qanun var ki, o heç kimdə yoxdur.
– Nə qanundur ki, bu?
– Qanun yox. Əslində sirdir və bu sirri iki nəfər bilir. Biri mənəm...
– Mən birinci dəfədir ki, eşidirəm bu barədə. Həqqi Şah mənə heç bir sirr
verməyib.
– Rəhmətlik şahımız Həqqi Şah da bu sirri bilmirdi. Sirr sahiblərindən
biri mənəm, o biri də baş sərdar Abbas.
– Maraqlıdır. Mən də bilmək istəyirəm o sirri!
– Şahım, o sirr sizin dövlətinizin sirridir. Əgər desəm boynumu vurdur‐
malısınız.
– Birdən ikinizin də boynunu vurdurdum, onda kimə ötürəcəksiniz o sirri?
– Heç kimə.
– Nə dəyişəcək ki, onda?
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– Əsir düşə bilərsiniz.
Şah fikrə getdi: deməli, əsir düşməməyimçün məni özləri qətlə
yetirməlidirlər. Bu ki, gün kimi aydındır. Mən isə saray əyanlarından qorxuram.
Cəlladımı bütün günü yanımda gəzdirirmişəm ki...
– Yaxşı, niyə məni Allahdan üstün tutursan? Bunu açıqla.
– Mən demirəm bunu, şahım. Bütün rəiyyətiniz deyir. Məsələn: mən diz
çöküb əlimi göyə qaldırım ki, ay Allah, mənə yüz qızıl yetir. Yetirəcəkmi?
– Yetirə bilər. O Allahdır. Hər şeyə qadirdir.
– Şahım, dünyadakı bütün insanlar varlı olmaq, xoş güzəran keçirmək istəyir.
Hamı da əlini göyə varlı‐imkanlı olmaq xahişiylə qaldırır. Allah onların hamısını
imkanlı etsə, bacasından qızılları ələsə, bəs onda kim işləyər? Ümumiyyətlə,
həyatın mənası olarmı?
– Axı, o inanmadığın Allah varlıları da səfil edir. Buna nə deyirsən?
– Mən görməmişəm.
– Necə yəni görməmisən? Dəfələrlə şahidi də olmusan.
– Gördüyüm, şahid olduğum budur ki, insanı varlı edən də şahdır, müflis
edib dilənçi gününə salan da şahdır, üstəlik həyatına son qoyan, nəslini kəsdirən
də... Hər şey onun bir sözündən asılıdır. İndi, şahım, özünüz deyin – kimdir
böyük? Allah, yoxsa şah?
– Axı, Allah daimidir, şah isə yox.
– Düz deyirsiniz, şahım. Şahlar ölür. Amma yerinə digərləri gəlir. Əgər
bütün dünyanı Allah idarə edirsə, onda şah nəyə lazım idi ki?
– Əgər bu məmləkəti şah idarə edirsə, onda valilər nəyə gərəkdir ki? Əgər
valilikləri valilər idarə edirsə, onda kəndxudalar nəyə lazımdır ki? Əgər beş‐
altı ailə yaşayan ən kiçik kəndi kəndxuda idarə edirsə, onda ailə başçısı nəyə
gərəkdir ki? Üstəlik böhtan atanlar, evyıxanlar, tutanlar, döyənlər,
cəzalandıranlar...
Şah susdu. Uzaqdan itlərin səsi gəlməyə başladı. Tozanaq qopdu, nə qopdu.
İtlər şahla Aslana çatıb hürməklərini kəsdilər. Onları tanıyıb quyruqlarını bu‐
lamağa başladılar. Beləcə şahla Aslanı komaya qədər müşayiət etdilər. İtbaşı
onları komanın qarşısında gözləyirdi.
– Salam, ay şah! – deyə qoca birinci dilləndi.
– Salam, ay İtbaşı. Kefin kökdür bu gün. Üzünün güldüyünü axır ki, gördük.
– Düz tapmısan. Bu yaxında baba olacağam.
– Nə gözəl, nə gözəl. Ayağı yüngül olsun inşallah. Gözəl bala olsun. Yarı‐
yanlardan olsun. “İtbaşı baba” – gözəl səslənir. Uşaqlar harda yaşayır?
– Evin arxasında. İndi iş görürlər. Ona görə pişvazınıza çıxa bilmədilər. Siz
də fikir verməmisiniz ki, sizi doqquz yox, yeddi it qarşılayıb, – şah qızardı.
Aslan isə qımışdı. Gətirdiklərini komaya daşımağa başladı, – Özü də ki, ay şah,
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ikiqat baba olacağam.
– Ay İtbaşı, sən Allah adam dilində danış. Dolama məni.
– Ciddi sözümdür. Cütləşənlər bacı‐qardaşdır.
– Heyvandılar da... Ola bilər.
– Ay şah, sən insan olub nə etmisən ki? Mən sənə demişdim ki, insan, ya it.
Fərqi yoxdur.
– Ay İtbaşı, day ağ eləmə də. İnsanlarda bacı‐qardaş evləndiyini görməmişəm.
– Nə? – deyə İtbaşı şaqqanaq çəkib güldü, – Özün bəs nədən yaranmısan?
– Gic‐gic danışma, İtbaşı! Hər şeyin də bir həddi var! Vallahi Aslana bir
işarəm bəsdir! – deyə şah qeyzləndi.
– Əsəbləşmə, ay şah, əsəbləşmə. Gəl sənə izah edim. Bax, əvvəlcə Allah
Adəmlə Həvvanı yaradıb. Onların da iki oğlu olub – Qabil və Habil. Sonra da
Qabil Habili öldürüb. Adəm Qabillə Habilin atası olub. Qabillə Habil isə bizlərin.
Bəs bizim anamız kim olub ki, dünyaya gətirib? İndi de – Qabil şəhvətini
öldürmək və nəsli davam etdirmək üçün nə edib? – bunu deyib İtbaşı yenidən
şaqqanaq çəkib gülməyə başladı.
– Allahu Əkbər. Bu barədə başqa rəvayət də...
– Nə oldu, ay şah, Allahı niyə köməyə çağırdın ki? Allah deyilmi bu
xəyanətkarları yaradan? Bütün xəyanətlərin kökünü qoyan? İndi itlərdən nə
gözləyək? Adəmlə Həvva yaxşı olsaydı Allah yanında saxlayardı da onları.
Daha niyə yerə sürgün edirdi ki?
– İt deyəndə ki, digər heyvanlar elə deyil məgər? Məsəlçün at, pişik.
– Ay şah, atın gözünü bağlayırlar, bacısıyla, anasıyla cütləşdirirlər. Gözünü
açandan sonra bunu biləndə ürəyi partlayıb ölür. O ki, qaldı əvvəl dediklərimin
rəvayət olmasına... Rəvayət olsaydı ağıllı bir şey fikirləşərdilər. Bu dediyim
rəvayət deyil, həqiqətdir. Hamımızın qanında xəyanət var – kimisində az,
kimisində çox. İtlər yenə yaxşıdır. Vay onda ki, kişi kişiylə cütləşə.
Bunu deyib İtbaşı gözlərini şaha zillədi. Göyverən sanki dondu. Nə
deyəcəyini bilmirdi. Ani fasilədən sonra, – İraq. Hamıdan iraq. Allah heç kimə
göstərməsin, – deyə bildi. Ortaya sükut çökdü. İtbaşı gözünü şahdan çəkib,
karvan yoluna dikdi.
– Karvanlar yenə az‐az keçir burdan?
– Yox, ay şah, son vaxtlar canlanma var, – bu vaxt komanın arxasından bir it
çıxaraq gəlib qocanın yanında dayandı. Quyruğunu bulayıb, ləhləməyə başladı, –
Nə olub? Arvadın acıb? Gözlə, – deyib İtbaşı komaya girdi. Çuvallardan birini
gətirib iri təknəyə əndərdi. İtlər yemək topasına daraşdılar, nə daraşdılar. Həmin
it isə çətinliklə bir tikə qapıb yenidən evin arxasına keçdi. Sonra qayıdıb bir tikə
də götürdü, yenidən evin arxasına keçdi. Amma özü heç nə yemədi.
– Ay İtbaşı, bu niyə belə edir? Elə hey daşıyır, amma özü heç nə yemir.
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– Yalnız sevən belə edər. Fahişəyə vurulan kişilər kimi hər şeyi daşıyır
onun üçün. Öz tikəsini də. İtlər də insanlar kimi yalnız vurulanda başlarını
itirirlər. Elə‐belədə insan adlanan məxluq, it deyilən heyvan öz payını heç
kimə verməz. Xəsis olarlar. Ay şah, heç demədin niyə gəlmisən. Düzdü, haq‐
qında xəbərlər çatır. Amma inanmağım gəlmir.
– Nə deyirlər?
– O gün bir sariban deyirdi ki, bəs Göyverən Şah beldən boşdur.
Hərəmxanasına çimməyə gedirmiş yalnız. O da ancaq baş hərəmi olan qoca ar‐
vadla. İndi onu da qovub saraydan. O da gedib özüyçün kefxana açıb. Təzədən
olub Şahgülü. Hamı da onun başına yığışır ki, şahın hərəmxanadakı qəhrəmanlıq‐
larından xəbər tutsunlar.
Şah hirsindən qızardı. Çırtma vursaydın qanı çıxardı. Üzünü Aslana çevirib,
qan tutmuş gözlərini ona zillədi.
– Bunlar yalandır. Sonra nə deyirlər?
– Deyirlər ki, Lərzanın ölüsündən də, dirisindən də xəbər yoxdur. Misqi
adlı bir əyan isə şahın qəzəbinə tuş gəlib. Misqinin qudası baş hakim Abdulla
isə ona ölüm cəzası kəsib. Elə boynunu da öz otağında öz qılıncıyla vurub.
Oğlu isə Misqinin qızının saçından tutub sürüyərək aparıb qaziyə, boşayıb.
Bu özbaşınalıqlarına görə də hər ikisi şahın qəzəbinə tuş gəlib. İndi ata‐bala
ölüm zindanındadırlar. Bu qədər, ay şah, indi sözün varsa de. Onsuz da mənim
dediklərimə əməl etmirsən. Boş‐boş danışıram. Bu qulağından alırsan, o biri
qulağından buraxırsan.
– Ay İtbaşı, qəribə adamsan e... Qınamırdın məni ki, anam yaşında arvadı
baş hərəm eləmişəm? Mən də onu qovdum, getdi də...
– Ay şah, hansı ağıllı kəs saraydan adamı sağ buraxar? Saray elə yerdir ki,
orda ya öz əcəlləriylə ölməlidirlər, ya da ki, edam edilməlidirlər. Hər iki halda
saray əhlinin meyiti çıxmalıdır ordan. Öz əcəliylə ölənlərin yerinə də onların
varisləri qoyulmalıdır. Ki, sarayın içindəkilərdən heç kimin xəbəri olmasın. Sirr
nəsildən nəslə ötürülməlidir. Qəhbəbaşının birini özünə baş hərəm edirsən, sonra
da başını açıb elə‐belə buraxırsan. O da müştəri yığmaq üçün sənin adından
istifadə edir, ağzına gələni danışır. Budur mənim sözümə qulaq asmağın? Demişdim
ki, Lərzanı edam elə, uşaqlarını da öldür. Elədinmi? Demişdim ki, əyanlarda işin
yoxdur. Sən isə aparıb ölüm zindanına salmısan hakimlə oğlunu. Sənə
deməmişdimmi ki, özünü yalnız əyanlardan qoru? Nə xətər gəlsə onlardan gələcək?
Xalq heç kimdir. Yox, ay şah, sən öz əcəlinlə ölmək istəmirsən. Qaşınmayan yerdən
qan çıxarmağa çalışırsan. Belə getsə gecənin bir yarısı yatağındaca öldürüləcəksən.
– İtbaşı, dediyin kimi, hər şeyi baş vəzirə tapşırmışam. O da Misqini tələyə
salıb.
– Lazım bilib, salıb. Bəs hakimi də o tutub?
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– Yox. Hakim qanunu qorumalı olduğu halda, özü qanunsuzluq edib. Ona
görə.
– Sənin yolunda adam öldürüb, baş kəsib. Özü də ki, kimi, kimi – qohumunu.
O sənə öz sədaqətini ən yüksək səviyyədə göstərib, sən isə onu atmısan ölüm
zindanına. Sənə deməmişdimmi ki, ən sədaqətli adam sənin yolunda adam
öldürəndi?
– Demişdin, – söyləyib şah fikrə getdi, – Ay İtbaşı, darıxıram. Mən bu cür şah
olmaq istəmirdim. Mən adil hökmdar olmaq istəyirdim. Əyanların qanına susa‐
mışdım. İndi də eləyəm. İstəyirəm ki, öləndən sonra bu xalq mənə rəhmət oxu‐
sun.
– Ay şah, qədim Romada bir imperator olub. Atası öləndən və taxta çıxan‐
dan sonra bütün saray əhlini doldurub gəmiyə ki, bəs gedirik mənim taxt‐
taca sahib olmağımı dənizin ortasında yemək‐içmək məclisiylə qeyd etməyə.
Sahildən xeyli aralanırlar. Şahın tapşırığıyla gəminin böyründəki qəza qayığı
suya buraxılır. Və imperator öz mühafizləriylə qayığa minib gəminin gövdəsini
nizələrlə deşdirir. Gəmi də gedir suyun dibinə. Bütün əyanlar da ailələri qarışıq
məhv olurlar. İmperator qayıdır sahilə. Senat yığılır bir yerə ki, gənc impera‐
torun hərəkətinə qiymət versin. Və onu bu müdrikliyinə görə Böyük imperator
adına layiq görürlər.
– Görürsən ki, İtbaşı, belə şahlar olub.
– Olub e... sən sonrasını soruş.
– Soruşuram. Sonra nə olub?
– Böyük imperatorun yenidən yığıb mənsəblərə yerləşdirdiyi saray əyanları
özlərindən əvvəlkilərə rəhmət oxutdurublar. Çünki əvvəlkilər əsil‐nəcabətli, varlı
imişlər. Yenilər isə ac‐yalavac sürüsü. Suvaşıblar xalqın canına, – İtbaşı susdu.
Gözlərini şahın gözünə dikib, – Heç demirsən saray əyanlarının sənə nə pisliyi
keçib ki, bu qədər əllərindən yanıqlısan?
Şah cavab vermədi. Necə deyəydi ki, onu “göyvərən, göyvərən” deyə cır‐
nadan saray əyanlarıyla hələ haqq‐hesabı tam çürütməyib.
– Ay İtbaşı, indi deyirsən ki, əyanların ipini boş buraxım, onlar da sorsun
bu millətin qanını?
– Niyə ki? Baş vəzirin Qüdrət hər şeyi idarə edir. Hakimi zindandan buraxıb
yerinə qaytarsan sənə minnətdar olacaq. Baş vəzirin pisliyini isə heç vaxt unut‐
mayacaq. Valiliklərdəki hakimlər, qazilər başlayacaq baş vəzirin valilərini,
fərraşlarını daim nəzarətdə saxlamağa. Onların hər addımını güdəcəklər. Bütün
xəbərləri də ötürəcəklər ona. O da ki, sizə. Beləcə bütün məmləkətdən xəbərin
olacaq. Bundan artıq nə istəyirsən? O ki qaldı millətin qanını sormağa... Bəs
əyanlar, valilər, fərraşlar bu vaxta qədər nə edirdilər ki? Həmişə belə olub, bun‐
dan sonra da belə olacaq. Sadəcə dərəcəsi var. Kimisi çox pis adamdır, kimisi
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də pis adam. Əyanlar arasında yaxşı adam axtarma. Yaxşı adam tapsan, deməli,
əyan, məmur deyil. Uzun sürməz, mənsəbini itirər.
– Deməli, dövlət belə idarə olunur.
– Ay şah, dövlət rəvayətlərlə idarə olunur. Özü də ki, uydurma rəvayətlərlə.
O da sənin işin deyil – vəzir‐vəkilin, axund‐mollanın vəzifəsidir. Xalq sonu xoş
görünən rəvayəti, nağılı acı həqiqətdən üstün tutur. Ümid eləməyi sevir. Xalqı
yaşadan yalnız ümiddir – sabaha olan ümid. Ümid edir, edir, bir də görür ki,
Əzrayıl alıb başının üstünü. Şah, əyan, axund‐mollalar isə öz keflərində. Axund
demişkən, məsciddə nə var, nə yox?
– Heç nə yoxdur, İtbaşı. Tam hörmətdən düşüblər. Daha doğrusu hörmətlərini
heç eləmişəm.
– Düz eləmisən. Bu xalqın yalnız bir inam yeri olmalıdır. O da sənsən.
Özünü xalqdan uzaq tut. Əlçatmaz ol onlar üçün. Bir şeyi də yaddan çıxarma.
Saray tut ağacıdır. Kənar calaq götürmür. Birrəngdə sınaqdan çıxartdın bunu.
Əgər tarixdə qalmaq istəyirsənsə, gərək Şahlar Şahı olmalısan, yəni ki, Şahən‐
şah Göyverən Şah.
– “Xalqdan uzaq olum, əyanlarla işim olmasın”. Əgər şahsız hər iş öz qay‐
dasında gedəcəksə, bəs onda mən nəyə lazımam ki?
– Ay şah, bütpərəstliyi niyə ləğv etdiniz? Bütləri niyə dağıtdınız? Camaatın
gözünü niyə qabağında olan allahlardan uzaqlaşdırıb, göyə qaldırdığınız Allahı
axtarmağa yönəltdiniz? Ona görə etdiniz ki, özünüzü Allahın yerdəki kölgəsi,
aləmin qibləsi elan edəsiniz. Daşdan, taxtadan hazırlanan bütləri siz canlı
şahlar əvəz edəsiniz. Sən yerdəki Allahsan. Amma bütdən uzağa gedə bilmirsən.
Hamı səndən qorxur, hamı sənə səcdə edir, hamı səndən nəsə umur. Eynən
Allahdan dilədikləri kimi. Fərqi yoxdur – istəyir əvvəlki büt‐Allah olsun, istər
indiki – göydəki. Amma əli heç nəyə çatmır.
– Deməli, mən bütəm.
– Hə. Səndən aşağı hamı sənin rəiyyətini incidir, talayır. Onlar da sənə
pənah gətirir, yalvarırlar. Sən isə susursan. Lap bütlər kimi.
Şah fikrə getdi: deməli, büt. Yox. Mən büt ola bilmərəm. Bəs onda Həqqi
Şahın vəsiyyəti? “Barəngah sənin dostundur” deməsi? Yox. Axı mən necə əmin
ola bilərəm ki, bu Barəngahdır?
– Deməli, büt olum oturum yerimdə. Sonra?
– Bu camaat bütlərə nə edirdilər? Qurban verirdilər, nəzir‐niyaz
gətirirdilər... Sonra da “Allah qəbul etsin” deyirdilər. Otur, qəbul elə. Hərdən
də aləmi yalandan bir‐birinə qat ki, “Allahın qəzəbi tutdu” desinlər.
– Ay İtbaşı, neçənci dəfədir ki, soruşuram. Həmişə gələn dəfə‐gələn dəfəyə
salırsan. Niyə mənə hamı kimi “şahım” yox, “ay şah”, “ey şah” deyə müraciət
edirsən? Məgər sənin şahın deyiləm?
178

İTBAŞI

– Ay şah, xanın arvadına nə deyirlər?
– Xanım.
– Bəs bəyin arvadına nə deyirlər?
– Bəyim.
– Niyə?
– Bilmirəm.
– Deyim bil. Günlərin bir günü xandan soruşurlar ki, bəs sən hamımızın
böyüyüsən, bəs sənin böyüyün kimdir? Yanındakı arvadını göstərib deyir ki,
budur mənim xanım. İndi “şahım” deyəndə bu əhvalat yadıma düşür. Şahın
heç vaxt arvadı olmaz. Sadəcə hərəmxanası olur. Onlar da dünyaya uşaq
gətirməkçündür. Sən bəri başdan baş hərəmin ziyanını gördün. Bundan sonra
ehtiyatlı ol. Sənə isə “şahım” deyirlərsə, qoy desinlər. Ağızları öyrəşib. Amma
mən “ay şah” deyəcəyəm.
– Vaxtdır, ay İtbaşı, biz gedək. Amma fikirləş. Qocalmısan. Burda qalma.
Gedək bizimlə saraya. Lap itlərini də götür.
– Yox, ay şah, gedə bilmərəm. Burda sənə “sən” deyirəm. İstədiyim sözü
də istədiyim kimi söyləyirəm. Sarayın qanunlarına görə mənim kimi adam
orda həmən qəzəbə tuş gələr. Mənə bura da yaxşıdır. Sən orda xalqın şahısan,
mən də burda itlərin. İstəsən özün gəl. İtlərin də payını bol elə.
– Di salamat qal, ay İtbaşı.
– Yaxşı yol, ay şah!
Şahla Aslan atlarına minib komadan uzaqlaşırlar. Şah üzünü Aslana tu‐
tub:
– Aslan, bir tapşırığım var sənə.
– Əmr edərsiniz, şahım.
– Bilirsən də... Qəndabın karvansarayı yanıb. Tifili və ona verdiyim əlli
qızılı da xilas edə bilməyiblər. Yazıq. Deyirdim axı getmə. Yüz dil çıxarıb məni
razı saldı onu buraxmağıma.
– Başa düşdüm sizi, şahım.
Düz sarayacan şah daha heç nə demədi.
***
Səhər açılıb. Şah taxtındadır. Aslan içəri girib təzim edir.
– Nəsə baş verib, Aslan?
– Bəli, şahım. Gecə Qəndabın karvansarayında yanğın olub. Cəsədi də ta‐
nınmaz hala düşüb. Kimsəsiz olduğu üçün qala kənarında basdıracaqlar. Ordan
götürdüyüm bu əlli qızıl da əriyib kül olmuşdu, – deyə Aslan qızıl kisəsini şaha
uzatdı.
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– Əla! Əla! – deyə şah razılıqla başını tərpətdi, – Karvansarayı keçirt adına.
Ətrafını da bu əlli qızıla boşalt. Gözəl bir karvansaray tikdir. Bu da sənə məndən
hədiyyə. Sədaqətli adamsan. Qədrini bilməliyəm.
– Borcumdur, şahım. Ölənəcən qulunuzam. Şahım, Divan yığılıb, sizi
gözləyir.
– Gəlsinlər. Sən isə baş hakim Abdullanı zindandan çıxart gətir bura.
– Əmr edərsiniz, şahım.
Aslan gedir. Saray əyanları içəri daxil olurlar. Baş vəzir sözə başlayır:
– Şahım, nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, məmləkətdə baş hakim mənsəbi
başsız qalıb. Bu da işlərimizi ləngidir.
– Onu kim dedi?
– Şahımızın qəzəbinə tuş gəldiyi üçün Abdulla və oğlu ölüm zindanına
atılıb şahımızın ədalətli hökmüylə.
Bu vaxt qapı açılır. Hakim Abdulla otağa girib şaha təzim edir və öz sıra‐
sında yerini alır. Baş vəzir Qüdrət çaşqınlıq içində əyanlara baxır.
– Əyanlar, baş hakim Abdulla qanunlara zidd hərəkət edərək cinayətkarın
boynunu elə otağındaca vurub. Buna görə qeyzləndim ona. Zindana atdırdım.
Amma bu addımını onunla əsaslandırdı ki, qudası, saray əyanı Misqi xəzinəni
dağıdırmış, mənim rəiyyətimi incidirmiş. Bu da şaha qarşı xəyanət olduğundan
hisslərini cilovlaya bilməyib. Ona görə də mən onun bu addımını şaha sədaqət
kimi qiymətləndirərək, bu kiçik günahını bağışlayıram.
– Ömrün uzun olsun, şahım, – deyib baş hakim Abdulla irəli çıxıb təzim
etdi.
Ortaya sükut çökdü. Şah taxtından durub əyanlara yaxınlaşdı. Birinci baş
vəzir Qüdrətin qənşərində dayandı:
– Baş vəzir Qüdrət, neçə ildir ki, saraydasan. Sən şahının yolunda neçə
baş kəsmisən? – Qüdrət başını aşağı saldı, – Misqinin cəzasını özün verə
bilməzdinmi? Hökmən gərək Abdullanın yanına göndərəydin? – Qüdrət də,
əyanlar da dinmirdi, – Əminəm ki, hakim Abdullanın hərəkəti sizinçün nümunə
olacaq. Baş vəzir Qüdrət!
– Bəli, şahım.
– Lərzan dövlət üçün, şah üçün təhlükəli adamdırmı?
– Bəli, şahım.
– Hakim Abdulla ona hansı cəzanı kəsməlidir səncə?
– Ölüm hökmü, şahım.
– Hakim Abdulla, sən nə deyirsən?
– Şahım, sizin sözünüz mənimçün əmrdir. Kargüzar Lərzana ölüm hökmü
kəsirəm.
– Vəkil Qaplan, Lərzanın dörd oğlu var. Bəs onların taleyi necə olmalıdır?
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– Yazılmayan qanunlara görə, onlar da qətlə yetirilməlidirlər.
– Aslan!
Aslan içəri girib təzim edir.
– Aslan, hakim Abdulla Lərzana ölüm hökmü kəsdi. Hökmü isə baş vəzirim
Qüdrət həyata keçirəcək. Get onunla zindana. Lərzanın dörd oğlunun qətliylə
vəkil Qaplan şəxsən məşğul olacaq. Əlbəttə ki, o da sənin nəzarətinlə. Sonra
mənə xəbərin çatdırarsan. Gedə bilərsiniz. Hakim Abdulla, sən isə qal!
Əyanlar və Aslan otaqdan çıxırlar. Şah sözünə davam eləyir:
– Abdulla, bu Qüdrət yaman qudurub. Valilər də hamısı bunun adamıdır,
fərraşlar da... Əyalətlərdə nə oyun çıxarırlar, bilmirəm. Az qalmışdı ki, sənin
kimi sədaqətli adamı o dünyaya göndərsin mənim əlimlə. Ona görə də sən,
sənin hakimlərin, qazilərin bu gündən mənim yerlərdə görən gözüm, eşidən
qulağım olmalısınız. Bunları boş buraxmaq olmaz.
– Əmr edərsiniz, şahım.
– O ki, qaldı, Qüdrətin yağmaladıb xəzinəyə yatırdıqlarına... Ürəyini qısma.
Su gələn arxa bir də gələr. Üstəlik Həqqi məscidinin inşası kimi şərəfli bir işi
də sənə tapşırıram. Axunda‐mollaya qalsa çətin ki, tikib başa çatdıralar.
– Başüstə, şahım. Ömrün uzun olsun, şahım.
– Oğlun nə sənətin sahibidir?
– Nəqqaşdır, şahım. Sənətkardır.
– Maraqlıdır. Adı nədir?
– Təbərxan, şahım.
– Onu da saraya baş nəqqaş götürürəm. Məscidin tikintisində sənə kömək
edər.
– Ömrün uzun olsun, şahım.
– Get, mənsəbində möhkəm ol! Həmişə sədaqətli ol!
Baş hakim Abdulla təzim edərək otaqdan çıxır. Bir az keçir Aslan qayıdır.
– Nə oldu, Aslan! Deyəsən baş vəzir yarıtmayıb tapşırığımı.
– Şahım, mən də ondan gözləmirdim. Amma zindana enən kimi çox so‐
yuqqanlılıqla, heç gözünü də qırpmadan Lərzanın başını kəsdi.
– Kəsdi?
– Bəli. Boynunu vurmadı. Yerə yıxıb başını kəsdi.
– Əla, əla. Deməli, bunu eləyə bildi. Çağır onu bura. Özün isə Qaplanla get.
Gör o nə edəcək?
– Başüstə, şahım.
Baş vəzir Qüdrət üzündə təbəssüm, əbasında qan izləri içəri daxil olub,
təzim edir.
– Şahım, əmriniz yerinə yetirildi. O müzürrün başını kəsdim.
– Boynunu vurdun, yoxsa başını kəsdin?
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– Xeyr, şahım, ədəb‐ərkanla, dini qaydalarımıza uyğun olaraq, başını qibləyə
çevirib kəsdim.
Göyverən Şah razılıqla taxtına yayxandı.
– Müəllimin qəssab olub deyəsən. Ay Qüdrət, insanın boynunu vurarlar.
Qoyunun, mal‐qaranın, toyuq‐cücənin başı kəsilər.
– Şahım, nə fərqi var? İkisi də canlı deyil? Mənə bu cür öyrədiblər.
Müharibə‐zad deyil ki, sən tez vurmasan səni vuracaqlar. Ona görə də qılıncı
harasından oldu soxursan gedir. Burda məni heç kim tələsdirmirdi. Ona görə
bütün qayda‐qanuna görə icra etdim əmrinizi.
– Qüdrət, sən mənim baş vəzirimsən. Ən yüksək səlahiyyəti də sənə
vermişəm. Abdulla‐zad boş şeydir. Hər şeyə cavabdeh sənsən. Mənim bu
məmləkətdə bir gözüm, bir qulağım varsa, o da sənsən. Get nə istəyirsən elə,
amma ki, dövlət inkişaf etməlidir, xəzinə aşıb‐daşmalıdır. Sənə başqa mane
olan bir şey yoxdur ki?
– Şahım, ömrün uzun olsun, hər şey qaydasına düşür yavaş‐yavaş. Viran
qalan üç valilik də bərpa olunmaq üzrədir. İkinci vəziriniz Fərmanı geri qaytara
bilərsiniz.
– Hələlik qoy qalsın orda. Necə olsa kifayət qədər xərci çıxıb.
– Bir də... şahım, Göyverən valisi Dürəng yaman narazılıq edir Aslandan.
– Qoy dursun orda. Fərmanı qaytaran kimi onu qoyarıq yerinə. Sən mənə
de görüm, saraya loğman tapdınmı?
– Hərəmxanaya tapdım. Amma saray üçün axtarıram, şahım. Kimə təklif
edirəmsə qorxur. Deyir ki, şahın loğmanı olmaq qorxuludur. Çünki şahımız
onun qəzəbinə tuş gələnin boynunu vurdurur. Bir də... baş fərraş məlumat
verdi ki, baş hərəminiz Qəndabın karvansarayı gecə yanıb. Xilas edə bilməyiblər
bədbəxti.
– Keçmiş baş hərəm. Deməli ki, əcəli oracan imiş.
Bu dəm qapı döyülür. Baş xəzinədar Hətəm içəri girib təzim edir.
– Necədir işlər, ay Hətəm?
– Hər şey qaydasında gedir, şahım. Misqidən, baş hakim Abdulladan gələn
qızıllar xəzinənizi bir az da artırdı. Valilər də Misqinin mülklərini satıb doqquz
yüz qızılı gətirib təhvil verdilər.
– Bəs hakim Abdullanın mülkləri? – deyə şah üzünü baş vəzirə çevirdi.
– Şahım, Abdullanın yaşadığı evdən və bağından başqa bir şeyi yoxdur. Nə
qızıl‐qiymətli şey tapılmışdısa təhvil verdim xəzinəyə, – deyə baş vəzir dilləndi.
– Gəlirimizi bildim, bəs çıxarımız nə qədərdir?
– Çıxarımız demək olar ki, yoxdur. Bircə Göyverən valiliyidir ki, onun da
yarı xərcini vali Dürəng öz cibindən ödəyir. Həqqi məscidinin tikintisi isə ya‐
rımçıq qalıb.
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– Onu hakim Abdullaya tapşırdım. Tikib başa çatdıracaq. Qüdrət, xalq
neyləyir?
– Heç nə, şahım. Başını aşağı salıb yaşayır. Boşboğazlar məhləsi həmişəki
kimi danışır, Ağzıcırıqlar məhləsi bu xəbərləri yayır, Evyıxanlar məhəlləsi isə
bu xəbərlərdən bəhrələnib ev yıxır.
– “Ev yıxır” yox, “yıxırlar”. Fərraşlarla birləşib ev yıxırlar. Elə bilirsən ki,
xəbərim yoxdur?
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım, – deyə baş vəzir cavab verdi, – bir sözlə,
xalq həmişəki kimi razıdır. Deyirlər ki, bu günümüzə də min şükür.
– Şükür içində olsunlar həmişə. Yaxşı, gedə bilərsiniz.
Baş vəzir Qüdrətlə Hətəm otaqdan çıxırlar.
– Hətəm gördün? Demişdim axı, şahımızın zəif yerini tutmuşam. Onunku
qızıldır e qızıl.
– Başa düşürəm... indi Həqqi Şahın vaxtında yığdıqlarınızı xərcləyirsiniz.
O qurtarandan sonra nə edəcəksiniz?
– Ondan sonranın əlacını qılmışam. Narahat olma. Ən əsası odur ki, saray
əyanları heç vaxt ac qalmayacaq. Şah xəzinəni xərcləmir ha, yığır. Xəzinə də
hardadır?
– Sarayda.
– Vəssalam‐şüdtəmam. Hətəm, görəsən bu Qaplan neylədi? Sınaqdan üzüağ
çıxdımı? Nəsə nigaranam ondan. Xəbərdar etmişəm onu – öldürməsə özünü
öldürtdürəcək şah.
– Yaxşı olar. Uşaq deyil ha... o boyda Evyıxanlar məhəlləsinin başçısıdır.
Bu zaman Qaplanla Aslan qayıdır. Aslan şahın otağına keçir. Qaplan özündə
deyil.
– Qaplan, amma demə ki, bacarmadım.
– Bacardım, baş vəzir həzrətləri. Amma, – deyib sözünün sonunu gətirə
bilmədi. Başı gicəlləndi. Yerə sərilmək istəyəndə Qüdrətlə Hətəm onu tutdular.
Eşikağası tez su gətirdi. Bir müddətdən sonra Aslan qapını açıb baş vəzirlə
vəkil Qaplanı içəri çağırdı.
Şahın hüzuru.
– Hə, Qaplan, xoşuna gəldimi?
– Bəli, şahım, – deyib Qaplan başını aşağı saldı.
– Görürsən də necə çətindir saray əyanı olmaq.
– Sizin əyanınız olmaq şərəfdir, şahım.
– Bu sizin üçün fərraşlarla əlbir olub onun‐bunun pulunu əlindən almaq
deyil ha... Fitva verdinsə, gərək cəzasını da verməyi bacarasan.
– Əmr edərsiniz, şahım.
– Başa düşmədim, günahı mənim boynuma atırsan? – deyə şah qeyzləndi,
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– Sözündən belə çıxır ki, günah əmr verəndədir?
– Əsla, şahım. Yəni ki, sizin hər bir əmrinizə müntəzirik. Yolunuzda Lərzan
kimi yüzünün nəslini kəssəm də uf demərəm.
– Əla, əla, əla‐ül‐əla, – deyib şah taxtına yayxandı, – Başqa nə təklifin var?
Yoxsa ki, Lərzanla işini başa çatmış hesab edirsən?
– Var, şahım. Nə vaxt məsləhət bilsəniz deyərəm. Sadəcə indi üst‐başım
haramzadaların qanına bulaşıb. İcazə versəydiniz...
– Yaxşı. Gedin əyin‐başınızı dəyişin. Bu barədə sabah danışarıq.
Baş vəzir Qüdrətlə vəkil Qaplan otaqdan çıxırlar.
– Qaplan, yenə nə fikirləşmisən? Sənə deməmişdimmi ki, mənimlə
məsləhətləşməmiş şaha heç nə demə?
– Baş vəzir həzrətləri, nə fikirləşmək, nə yeni fikir? Görmürsüz nə
gündəyəm? Dörd balaca uşağın başını anasının, nənəsinin gözünün qarşısında
kəsmək sizə asanmı gəlir? Sadəcə, belə deməsəydim acığı tutardı mənə.
– Bəs sabah soruşsa nə deyəcəksən?
– Yəqin bir‐iki gün qaçıb gözündən gizlənərəm – “xəstəyəm” adıyla. Son‐
rasına boşboğazlarla ağzıcırıqlar bir şey fikirləşib qoyarlar ortaya.
– Ağzıcırıqları bildim. Bəs bu boşboğazlar nə vaxtdan sənin adamın oldular
ki?
– Baş vəzir həzrətləri, Lərzanın uşaqlarının başını kəsən andan. İnsan
özünə görə yox, daha çox uşaqlarına görə qorxur. Uşaqlarına görə dili qısalır.
– Yaxşı. Sənə arxayınam.
– Baş vəzir həzrətləri, düz buyurmuşdunuz.
– Nəyi?
– Şahımızı öyrədən var. Tapmaq lazımdır onu. Yoxsa bu minvalla məhv
edəcək hamımızı.
– Aslanla gedir, hara gedirsə. O da ki, bizim yox, şahın ən yaxın adamıdır.
Gözündən isə xırda bir çöp yayınmaz. Güddürə bilmərəm.
– Baş vəzir həzrətləri, bunu buraxın mənim öhdəmə.
– Nə deyirəm ki... amma ehtiyatlı ol. Yoxsa, kəlləmiz gedər.
– Başüstə.
– Bir şeyi də deyim sənə. Hakim Abdullanın da dilini qısaltmaq lazımdır.
Bundan sonra bizim yolumuzda əngəl yarada biləcək yeganə adam odur. Şa‐
hımız oğlunu da saray əyanı etdi. Onun barəsində də düşün.
– Əmr edərsiniz, baş vəzir həzrətləri.
– Evdə hoqqan var?
– Xeyr, baş vəzir həzrətləri. Mən elə şeylərdən uzağam.
– Onda sən çətin ki, özünə gələsən.
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***
Səhərdir. Şah taxtında oturub. Əyanlar qarşısında düzülüblər. Barmağının
işarəsiylə Aslan qapını açır. İçəri cavan bir oğlan girir. Əlində tumar var. Şahın
qarşısında diz çökür.
– Qalx ayağa. Göyverən Təbərxan, bu gündən sarayımın baş nəqqaşı elan
edirəm səni! – bunu eşidən Aslan saray əyanının əbasını Təbərxanın çiyninə
salır, çalmasını başına qoyur, – Yerin bu əyanların sırasında sonuncudur.
– Ömrünüz uzun olsun, şahım, – deyib Təbərxan sırada yerini tutur.
– Baş vəzir, bəs Qaplan hanı? –deyə şah xəbər alır.
– Naxoşlayıb bir az, şahım. Bir‐iki günə düzələr.
– Baş vəzir, Aslan, baş hakim Abdulla və digər əyanlar! Daha sizi tez‐tez
yanıma çağırmayacağam. Hərə öz işini yaxşı bilir. Gözüm isə daim üstünüzdədir.
Gedin valiliklərdə olun. Hər şeyi yerində görün, dəyərləndirin, lazımi göstəriş‐
lərinizi verin. Həqq dövlətini daha da gücləndirin. Bir sözünüz yoxdursa, gedə
bilərsiniz!
– Şahım, – deyə baş hakim Abdulla irəli çıxır, – izn versəydiniz oğlumun
sizə sözü var.
– Yaxşı, gedin. Təbərxan, sən isə qal!
Əyanlar çıxırlar. Təbərxan şahın qarşısına gəlib təzim edərək sözünə baş‐
layır:
– Şahım, icazə versəydiniz sizin əksinizi kağıza çəkərdim.
– Axı İslamda şəkil, heykəl qadağan olunub. Qorxmursan?
– Düz buyurursunuz, şahım. Amma başqa bir xüsus üçün mənə lazımdır.
Bəlkə də dövlət əhəmiyyətli, vacib bir şeydir.
– Nədir ki o?
– Qısa müddətə hazırlayıb sizə təqdim edəcəyəm. Sözlə ifadə edə bilmirəm.
Nə bizdə, nə də ki, qonşu məmləkətlərdə belə bir şey olmayıb.
– Olsun. Başa düşdüm. İndi mən nə etməliyəm?
– Sadəcə, bir müddət tərpənməyin. Özünüzü dikəldin, – deyib Təbərxan
şaha yaxınlaşdı. Tacını düzəltdi, – Şahım, bax bu cür hərəkətsiz dayanın. Başınızı
da tərpətməyin.
– Nəfəsimi də saxlayım? – deyə şah gülümsündü.
– Xeyr, şahım.
– Yaxşı! Başla!
Təbərxan əlindəki tumarı açıb kağızın üzərində üz cizgilərini qeyd etməyə
başladı. Tezcənə işini bitirib kağızı yenidən bürmələdi.
– İşimi qurtardım, şahım. İzn versəydiniz...
– Təbərxan, sənə bir tapşırıq. Həqqi məscidinin inşasını başa çatdırmağı
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atana tapşırmışam. Sən də öz töhfəni verməlisən bu işə. Daha doğrusu bu,
artıq sənin borcundur.
– Böyük şərəfdir mənimçün, şahım.
– Yaxşı. Get!
***
Qaş qaralır. Qala qapıları yavaş‐yavaş bağlanır. Göyverən Şah sarayın ey‐
vanından paytaxtı seyr edir: gör neçə vaxtdır ki, şaham. Eyni mənzərə, eyni
görüntü. Heç nə dəyişmir. Bircə müharibə dövründə azca sakitlik çökmüşdü
şəhərə. O da şəhidlərin ruhuna hörmət əlaməti olaraq. Onda heç olmasa
müsəlmançılıq vardı. Görəsən indi müharibə olsa, qonşusunda şəhidi olana
hörmət əlaməti olaraq, toy‐bayramlarını saxlayarlarmı? İnanmıram. Amma
İtbaşı düz deyir – mən bütəm. Həm də Allaham. Ləğv edilən bütləri də mən
əvəz edirəm, göydəki o gözəgörünməz Allahı da... Bəs özümü niyə göstərmi‐
rəm? Varlığımı niyə gözə soxmuram? Axı Allah da hərdən zəlzələ edir, sağalmaz
mərəzlər göndərərək insanları qırır. Quraqlıq yaradır, çayları məcrasından çı‐
xarıb, kəndləri yuyub aparır. Yox, sakit oturmaq olmaz. Nəsə bir təlatüm ya‐
ratmalıyam. Xalq bilməlidir ki, onun şahı yatmayıb. Həmişə nəzarətdə saxlayır
onları. Yoxsa qudurarlar, başlayarlar hürməyə, quduzlaşıb diş atarlar. Yox. Qoy
bir az ara verim. Qüdrətlə Abdulla kəllə‐kəlləyə gəlsinlər. Çəkişsinlər, dalaşsınlar.
Adamları bir‐birini didsinlər. Varlanıb qudursunlar. Sonra baxarıq. Hələliksə,
bir az dincəlim. Həyat qabaqdadır hələ. Nə yaşım var ki... Durum gedim
hərəmxanaya. Vacib deyil ki, nəsə edim. Qızlarla danışaram. Rəqs edərlər, oxu‐
yarlar. Məni şənləndirərlər. Tənha otaqda niyə yatmalıyam ki? Məgər
hərəmxana mənim otağım sayılmırmı? Əlbəttə ki, sayılır. Bəs onda niyə sarayın
həyətindədir? Ayrıca mühafizə olunur? Sanki saray içində saraydır.
– Eşikağası! – deyə şah çağırır. Eşikağası otağa girərək təzim edir.
– Bəli, qibleyi‐aləm.
– Hərəmxanaya gedəcəyəm. Denən hazırlaşsınlar.
***
Hava qaralıb. Hərəmxana. Şah xalça döşənmiş taxtda mütəkkələrə dirsək‐
lənərək uzanıb. Hərəmlərdən biri ayağını ovuşdurur, o biri saçını sığallayır, di‐
gəri şərbət verir, bir başqası isə meyvələri dilimləyib ağzına qoyur. O biri
hərəmlər isə kiçik çarhovuzun ətrafında dövrə vurub rəqs edirlər. Hamısı eyni
geyimdədir. Döşləri tülün altından aydın və cazibədar görsənir. Göbəkləri açıqdır.
Oynadıqca, hərəkət etdikcə tülün yan kəsiklərindən baldırları aydın görünür.
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Şah bu mənzərədən hayıl‐mayıl olub. Rəqs eləyənlər yorulduqca onları kənarda
əyləşən digər hərəmlər əvəz edirlər. Sığallayanları isə şah özü bezəndə dəyişdirir.
Bir qızılısaç, alagöz hərəm isə lap kənarda oturub nəinki şaqraq gülüşü və ya əl
çalıb yerində dingildəməyi ilə şahın fikrini özünə cəlb etmək istəyir, əksinə qəmli‐
qəmli pəncərədən həyətə baxır. Hərdən isə şənlənən qızlara ani nəzər salıb ah çəkir.
Şah birdən əlini əlinə vurdu. Musiqiçilər dayandı. Bu o demək idi ki, seçim
vaxtı çatıb. Ya əvvəllər olduğu kimi şah hamama gedəcək, ya da ki, seçdiyi qızı
çimizdirib, geyindirib onun yatağına yola salacaqlar. Qızlar taxtın qabağında
sıraya düzüldülər. Səhərdən pəncərənin qırağında oturan hərəm də gəlib ar‐
xada durdu. Şah isə dinmirdi. Mütəkkəyə dirsəklənib diqqətlə onlara baxırdı.
Handan‐hana işarət barmağını irəli uzadaraq arxada dayanan həmin alagöz,
qızılısaç hərəmi işarə verdi. Ayağa durub yataq otağına yönəldi.
Qapı döyülür.
– Gəl! – deyə şah səslənir.
Qapılar açılır. Şahın işarə verdiyi qız içəri girir. Müşkənbərin qoxusu otağa
yayılır. Qapılar bağlanır. Şah qıza yaxınlaşır. Boyu balaca olduğundan qızın
çiynindən gələn şah onun ətrafında dövrə vurub qənşərində dayanır. Qızdan
gələn ətir onu daha da ehtiraslandırır. Hərəm isə donuq gözlərini tavanda bir
nöqtəyə dikərək sakit dayanmaqda davam edirdi. Şah qızın belini qucaqlayaraq,
diqqətlə ona baxırdı. “Bu cür edəndə Qəndabın döşləri enib‐qalxardı, ah‐ufu
aləmi götürərdi. Bu hərəm isə elə bil müqəvvadır. Bədəni isti olmasaydı sa‐
nardım ki, ölüdür” deyə düşünür.
– Soyun, gir yatağıma! – deyə şah amiranə şəkildə dilləndi və əlini qızın
belindən çəkib yatağına uzandı.
Qız yenə sakitliyini pozmadan paltarlarını soyundu. Şah bu mənzərədən
lap özünü itirdi. Dodaqları qurudu. Çəlimsiz bədəni ehtirasdan titrəməyə baş‐
ladı. Qız gəlib yanında uzananda, bədəni bədəninə dəyəndə az qaldı ki, ürəyi
dayansın. Qulaqları guppuldayırdı. Sakitcə uzanıb gözlərini tavana dikən qıza
baxaraq balaca göyverənin artıq döyüşə hazır olduğunu hiss etdi. Üç dəfə hü‐
cumdan sonra qalanı özünə tabe etdirdi. Qız isə dinmirdi. Sanki lal idi. Səhər
açıldı. Şah gün işığında qızı bir daha görəndə halı dəyişdi, yenidən “hücuma
keçdi”. Qız isə sakitcə uzanmışdı.
– Yaxşı, gedə bilərsən! – deyə şah amiranə şəkildə dilləndi.
Qız yatağından durdu. Qanlı mələfəni yığışdırdı. Sonra paltarını geyinib
şaha təzim edib qapını döydü. Qapılar açıldı. Şah isə yerindən tərpənə bilmirdi.
Pəncərələrdən içəri girən səhər mehi onun lüt bədənini sığalladıqca uçunurdu.
“Mənə deyirlər beliboş, karsız? Mən sizə göstərərəm” deyə öz‐özünə deyindi.
“Başa düşmürlər ki, qadın qadın olanda, kişinin kişi olmaqdan başqa əlacı
qalmır. Görəsən qızın adı nə idi? Heç soruşmadım da” – deyə gülümsündü.
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Saray. Şahın otağı. Göyverən Şah öz taxtında oturub. Baş xəzinədar Hətəmdən
və baş nəqqaş Təbərxandan başqa hamı şahlığın gələcəyi naminə şahın əmrlərini
yerinə yetirmək üçün valiliklərə gedib. Qaplan isə xəstədir. Şah darıxır. Dünən
gecəni birlikdə keçirdiyi hərəm yadına düşür: bu nə deməkdir? Vurulmuşammı?
Yoxsa sadəcə darıxdığımdan belədir? Hamı valiliklərdən geri dönəcək və hər şey
də əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Yox. Vurulmaram. Axı mən şaham. Mən qib‐
leyi‐aləməm, mənim şahım ola bilməz. Sadəcə gözəl bir qadın görmüşəm. Bu
təbiidir. Axı hərəmxanadakılar hamısı gözəldir. Bəs mən niyə məhz bunu seçdim?
Yəqin ötəri hissdir. Keçib‐gedəcək. Bir də ki, mənim şahım ola bilməz, amma
vəliəhdim, daha doğrusu şahzadələrim əvvəl‐axır olmalıdır, ya yox? Gözəl qızdır.
Hərəm də nə qədər gözəl olsa, şahzadələr də gözəl ola bilər. “Ola bilər” niyə
dedim? Çünki vay o günə ki, uşaqlar mənə oxşaya. Həqqinin vaxtından qalan
saray əyanları da onlara “göyvərən oğlu göyvərən” deyələr. Yox. İtbaşıya sonacan
qulaq asmayacağam. Hər şeyin öz vaxtı var. Vədəsi çatanda nəsillərini kəsəcəyəm.
Mən yalnız o vaxt sakitləşə bilərəm. Mən imkan vermərəm ki, onlar mənim uşaq‐
larımın da həyatını göy əskiyə çevirsinlər. Özü də ki, o uşaqlar doğulanda əsilzadə
doğulacaqlar, damarlarında göyvərən qanı yox, göy qan axacaq. Bu nə fikirlərdir
ağlıma gəlir? Sən şahsan, Əfdal deyilsən. Sən Göyverən Şahsan. Sən hər şeyə
qadirsən. Bəlkə də ötən gecə bir insan yaranışının əsasını qoymusan. Bu gecə də
qoya bilərsən. İstəsən hər gün, hər an bunu edə bilərsən. Burda qeyri‐adi nə var
ki? Hərəmxanan yerində, qızlar da hər zaman yolunu gözləyir. Lazım olsa
yenilərini də gətir qat ora. Olmasın sən düşündüyün hərəmxana, olsun elə xalq
düşündüyü kimi – şahın qəhbəxanası. Onsuz da camaat hərəmxana deyəndə
belə başa düşüb, belə də başa düşəcək. Amma canıyanmış paltarsız lap gözəl idi.
Görəsən, o birilər də belədir? Niyə suallar məni belə narahat etməlidir ki? İndi
gedib başqasını seçərəm. Sabah o birini, birisigün bu birini. İstəsəm ikisini, üçünü
birdən salaram yatağıma. Mən şaham. Mən hər şeyə qadirəm. Yox. Danışıram
da... gücüm yetərmi? Özümü gücdən salıb, “karsız” sözünü niyə özümə
dedirtməliyəm ki? İki gündən bir, üç gündən bir getsəm düz olmazmı? Yaxud da
mənim hərəmxanadan başqa işim‐gücüm yoxdurmu? Var. Əyanlara göstəriş
vermişəm, işlərinin başındadırlar. Bəlkə dərviş libası geyib şəhərə çıxım? Yox. İt‐
başı dedi ki, pünhan qal xalq üçün. Aslan da paytaxtda yoxdur. Birdən keçəndə‐
fəki kimi tiryəkilərə rast gəldim, ya da şahgülükimilərinə. Bu dəfə fərraşlar məni
tutsa çətin ki, sağ buraxalar. İlim‐ilim itirərlər məni. Baş vəziri şah etmək onların
çoxdankı arzusu ola bilər. Nə qədər ki, uşağım yoxdur, axı qanunla Qüdrət da‐
vamçım sayılır. Tezdir, ay Göyverən Şah, tezdir bu haqda düşünmək. Sənin hələ
otuz yaşın yoxdur. Görəcəyin işlər də nə qədər. Ən salamatı hərəmxanadır.
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Mühafizlər də öz yerlərində. Sərdar Abbas da öz ordusuyla onların başında. So‐
nuncu müharibədə də belə etmişdim. Saraydan heç yana çıxmırdım. Bəs sonu nə
oldu? Yox. Onda başqa zaman idi, təzə idim, vaxt başqa vaxt idi, indi isə başqa za‐
manadır. Məni aldada bilməzlər. Qəzəbimin və qılıncımın gücünü gördülər. Heç
mən deməmiş satqın, xəyanətkar axtarışına çıxıb, yolumda adam qurban
kəsəcəklər ki, onların sədaqətinə inanım. Hər şeyi yoluna qoymuşam. Əmin‐
amanlıqdır inşallah. O vaxt mənə yaxşı dərs oldu. İnanmıram bir də elə səhv bu‐
raxam. Yaxşısı budur, İtbaşı dediyi kimi gedim allahlığımı edim. Cəhənnəmi ya‐
ratdım, indi də Cənnətin vaxtıdır – buvaxtacan eləmədiklərimin bədəlini
hərəmxanada ödəmək vaxtıdır.
– Eşikağası!
– Bəli, qibleyi‐aləm.
– Hərəmxanaya gedəcəyəm. Denən hazırlaşsınlar.
– Başüstə, qibleyi‐aləm.
***
Hərəmxana. Qızlar şənlənirlər. Daha doğrusu şahı şənləndirməyə çalışırlar.
Rəqs edəndə döşlərini, baldırlarını açaraq sanki şahın gözünə soxmaq istəyirlər.
Şah isə sakit uzanıb. Gözü dünənki qızı axtarır. O isə yoxdur. Yanında oturan
hərəmdən onu soruşur:
– Dünənki qız gözümə dəymir.
– Hansı qız, şahım?
– Mənim yatağıma yola saldığınız.
– Şahım, Karineni deyirsiz? O artıq qız deyil, arvaddır. Deməli, sizə də layiq
deyil artıq. O, istədiyini aldı, getdi. Gözü yolunuzda qalanlar bizik, öz növbəmizi
səbirsizliklə gözləyirik. Adım Yunnadır, – deyə hərəm şaha naz satdı.
– Anlayıram, anlayıram, – deyə şah qızın yumşaq yerindən çimdik götürdü.
Qız ağrıdan qışqıraraq yerindən hoppandı, – Amma yenə olsun, hardadır o
Karine?
– Quymaq yeyir öz otağında, – deyə qızlardan bir başqası dilləndi, – çətin
ki, üç‐dörd günə özünə gələ.
– Nə tez? Axı quymağı doğanlara verirlər.
– Yaman çox qan itirib, şahım! – deyib qızlar gülüşməyə başladılar. Şah
onların sözündən razı halda öz yerini kürsünün üstündə bir az da rahatladı.
Birdən əlini əlinə vurub şappıldatdı. Musiqi səsi kəsildi. Qızlar şahın qarşısında
düzləndilər. Şah işarət barmağını bayaqdan dil‐dil ötən qıza uzadaraq, – Hə‐
rəmlər, Karineyə deyin ki, quymaqdan Yunnayçun da saxlasın, – deyib gülə‐
gülə yataq otağına yollandı.
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Səhərdir. Şah otağında təkdir. Gecə olanlardan hələ də məstdir. Fikrə gedir:
Yunna da yaxşı idi. Amma Karine heç cür yadımdan çıxmır. Yaxşı, hərəmxana
saraydan aralıdır. Bəs onda niyə qızlar onun saraydakı yataq otağına gəlmə‐
lidir? Olmazmı ki, elə hərəmxananın özündə bir otaq ayırsın?! Olar, niyə olmur
ki... Əvvəllər Qəndabla gecəni orda keçirmirdimi? Hamam da heç pis yer deyil.
Baş hərəmin otağı da boşdur. Görəsən bu qızlardan hansını baş hərəm təyin
edim? Bu suala cavab tapmağa nə var ki? Kim birinci oğlan uşağı doğsa, onu
da baş hərəm təyin edərəm. Amma bu fikrimi açıqlamayacağam. Yoxsa bir‐
birlərinə xətər yetirərlər, vaxtından əvvəl doğuzdurarlar ki, uşaq tələf olsun.
Gör nəyi fikirləşirəm. Guya ki, hərəmxanaya mən keyf etməkçün yox,
cütləşməkçün gedirəm. O sonranın söhbətidir. Uşaq ola da bilər, olmaya da...
Doğmaqdan danışdım İtbaşı yadıma düşdü. Görəsən neyləyir? İti küçüklədimi?
Əgər küçükləyibsə, işi də çətinləşib yəqin. Gəl indi bunları da dolandır. Saraya
gəlsəydi bir kef yaşadardım ki, ona. Heyf gəlmir də... Bəlkə beldən boşdur?
Yox. Sadəcə, qocadır. Ona görə də eyş‐işrətə həvəsi ölüb. Necə yəni ölüb? Mən
iyirmi səkkiz yaşlı oğlan iki gündür “cik” edib yumurtadan çıxmışam, indi baş‐
qalarını beliboşluqda qınayıram. Nə isə. İndi görən nə vaxt gedəcəyəm yanına?
Aslan çətin ki, tez qayıda. Baş sərdar Abbas isə sarayı tərk edə bilməz. Yoxsa
onunla gedərdim. Bir də ki, hər şey qaydasındadır. İtbaşıya ehtiyacım yoxdur.
Xəzinə doludur. Bir az da mənəvi qida alım. Görəsən mənəvi qida budurmu?
Rahatlıq tapmaq üçün yalnız qızlarlamı əylənməlisən? Hə? Amma atam deyirdi
ki, qadınlar saraya fəlakət gətirir. Bəs onda İtbaşı niyə məsləhət gördü ki,
hərəmxananı yaradım? Yaxud da ki, fahişələrlə maraqlanmaq. Yox, İtbaşı “şa‐
hım” məsələsini də izah etdi axı. Bunu yaddan çıxartmamalıyam. Qadınlar
sadəcə mənimçün əşyadır. Şəhvətimi öldürmək üçün bir məxluqdur.
Köhnələndə yeniləyərəm. Özlərini pis aparsalar öldürtdürərəm. Öldürmək nə
üçün? Göndərərəm Aslanın karvansarayına. Orda həyatın mənasını yaxşı‐yaxşı
başa salarlar onlara. Bir də ki, axı niyə başımı boşuna yorub bu haqda
fikirləşirəm? Hələ təzəcə başlamışam. İkisi quymaq yeməyə başlayıb. Yox, ha‐
mısına quymaq yedizdirməliyəm. Eybi yox. Qoy otuz, qırx, əlli uşağım olsun.
İmkansızammı? Mən şaham! Hamısını saxlamağa qızılım çatar! Amma Karine
yaman xoşuma gəldi. Heç səsini də eşitmədim. Sızıldamadı, qışqırmadı da
Yunna kimi – bakirəliyini itirəndə. Yox. Vurulmaram heç kimə. Axı mən şaham!
Mənim şahım heç vaxt ola bilməz. Mənim yalnız hərəmxanam ola bilər. Karine
də o hərəmxanada yüz nəfərdən biridir. Görəsən necədir? Özünə gəldimi? O
gecə itirdiklərini bərpa etdimi? Bəs mənə niyə quymaq bişirmirlər? Mən heç
nə itirmirəmmi? İtirirəm. Amma mənə quymaq sonra yox, əvvəl lazımdır.
190

İTBAŞI

– Eşikağası! – deyə şah qışqırdı.
– Bəli, qibleyi‐aləm, – deyə eşikağası hövlnak özünü otağa saldı.
– Aşpaza de ki, hər şam yeməyinə mənə quymaq versin. Özü də ki, tut do‐
şabıyla.
– Başüstə, qibleyi‐aləm.
Eşikağası çıxır. Şah yenə otağında tənhadır. Darıxır. Axşama isə çox var.
Bilmir nəylə başını qatsın: deməli, hər şeyim var. Bəs niyə darıxıram? Bəlkə
bu, insan həyatı üçün bəs etmir? Ruhi qida da lazımdır.
Baxırsan hər şeyim var,
Ruhumsa itib‐batır.
Dörd yanım adam dolu,
Təklikdən qulaq batır.
Lap elə bil ki, məni görüb yazıb şair. Bəlkə şairləri ətrafıma yığım – mənəvi
qida versinlər mənə? Bəs hardan bilim ki, onlar əsl sənətkardırlar. Ruhumu ox‐
şamaq əvəzinə zəhərləməyəcəklər. Yəni mən o qədər avamam ki, əsli saxtadan
ayıra bilməyim? Bir də ki, özbaşına etməyəcəyəm seçimi. Baş nəqqaş ağıllı
adama oxşayır. Ona deyərəm, seçib gətirər.
– Eşikağası!
– Bəli, qibleyi‐aləm, – deyə eşikağası hövllü otağa daxil olur.
– Baş nəqqaş Təbərxana de ki, gəlsin bura!
– Başüstə, qibleyi‐aləm, – deyib eşikağası otaqdan çıxır. Bir müddətdən
sonra Təbərxanla geri qayıdır, – Qibleyi‐aləm, baş nəqqaş Təbərxan əmrinizə
müntəzir qapıda gözləyir.
– De, gəlsin! – şah amiranə surətdə dilləndi. Eşikağası çıxdı. Təbərxan
otağa girib təzim etdi.
– Şahımın günü xeyirli olsun.
– Olsun – nə deyirəm ki... amma bu səndən çox asılıdır.
– Əmr edərsiniz, şahım. Nə desəniz hazıram.
– Ruhi qidam çatışmır, Təbərxan.
– Anladım sizi, qibleyi‐aləm. Mən bilirdim ki, şahımız şeir‐sənət aşiqidir.
Kimi dəvət edim?
– Kimi məsləhət bilirsənsə, onları da çağır.
– Böyük şərəf verdiniz mənə, şahım, – deyib baş nəqqaş otaqdan çıxdı.
Şah otaqda yenə təkdir. Darıxır: bəlkə Karineni çağırım yanıma? Vacib
deyil ki, nəsə edim. Sadəcə söhbət edim. Haralardan gəlib saraya düşdüyünü
öyrənim. Yəqin ki, maraqlı həyat hekayətləri olar. Çünki hərəmxanada bir
dənə də yerli adam yoxdur. Hamısı müharibədən qalan qənimətdir. Yox. Olmaz.
Camaatın ağzına söz sala bilmərəm. Sonra da deyəcəklər ki, şah dövlət işlərini
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atıb bir qırağa, başı da qarışıb eyş‐işrətə. Bu qara camaatı da başa düşmək
olmur. Bir şey eləmirsən deyirlər ki, şahımızın beli boşdur, karsızdır. Eləyəndə
də olursan əyyaş. Yaxşısı budur ki, elə hər şeyi vaxtında eləyim. Gündüzün gün‐
düz işi var, gecənin gecə. Gecə onsuz da hamı yatır. Kimin nə borcuna ki, şah
gecə tək yatır, yoxsa ki, cüt? Saray da saray deyil ha... Ağzıcırıqlar məhəlləsinin
bir küçəsidir sanki. Nə olursa səhərisi bütün paytaxta yayılır. Bu Təbərxan da
harda qaldı? Yəni üç‐dörd şairi tapıb saraya gətirmək belə çətin məsələdir?
Şah eyvana çıxır. Şəhər öz ahəngiylə yaşayır. Sarayın yaxınlığından qadın
səsi gəlir: “Ay Göyverən Şah, səni görüm zəlil olasan. Səni görüm öləsən. Səni
görüm nəslin kəsilsin. Şahzadə üzünə həsrət qalasan. Səni görüm mənim ba‐
şıma gətirdiklərin öz başına gəlsin. Lərzan, huy. Lərzan, huy. Dörd balam, huy,
huy, balalarım, huy”. Göyverən Şahın halı dəyişir. Tükləri biz‐biz durur.
Mühafizlər həmən qadının qolundan tutub sürüyərək aparırlar.
– Eşikağası!
– Bəli, şahım.
– Nə səs‐küydür orda?
– Bilmirəm, şahım.
– Saray mühafizini çağır bura.
Eşikağası gedir. Az sonra saray mühafiziylə qayıdır.
– Nə baş verib orda, mühafiz?
– Şahım, bir səfil idi. Yolunu azıb gəlmişdi bu tərəflərə. Qəhqəhə qalasına
göndərdim. Deyirlər ki, dəlidir.
– Dəlidir? Mən elə bildim ki, zindanlıqdır.
– Xeyr, şahım. Zindana ağıllı adamı salarlar. Bu isə dəlidir.
– Hardan bildin ki, dəlidir?
– Şahım, ağlı başında olan adam şahı təhqir edərmi, qarğış yağdırarmı?
– Yox.
– Ona görə də Qəhqəhə qalasına apardılar. Oranın da adı zindandır. Amma
ağıllı ora düşsə, dəli olar. Bir azdan bu qadın da söyüb‐eləməyəcək. Elə güləcək
ki, qəhqəhəsi gəlib bura çatacaq.
– Qəribə adı var – Qəhqəhə.
– Şahım, Təbərxan gəlib.
– Gəlsin!
Təbərxan otağa girir.
– Qibleyi‐aləm, əmrinizi yerinə yetirdim. Şair qapının ağzında izninizi
gözləyir.
– Gəlsin! – deyib şah özünü dikəltdi. Kasıb, amma səliqəli geyimli birini
mühafizlər qolundan tutaraq içəri saldılar. Şair ayaq üstə güclə dayanaraq, bir
gözü bağlı, bir gözü açıq şaha baxmağa başladı, – Təbərxan, bu nədir? – deyə
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şah qeyzləndi, – Mən dedim ki, sənətkarı dəvət elə. Demədim ki, həbs elə gətir.
Gəlmək istəmirdi – gəlməyəydi. Sahın adından sənətkara bu nə
hörmətsizlikdir? Hə?
– Əsla, qibleyi‐aləm, bu xəbəri ona çatdıranda sevincindən az qaldı ki, uçsun.
Amma nə edim ki, onu yeməkxanada tapdım. Artıq məsti‐xumar idi. Ayaq üstə
güclə dayanırdı. Sizin əmrinizi isə həmən yerinə yetirməliydim. Sarayacan birtəhər
gətirdim. Sizin otağınıza qədər yolu isə məcbur olub mühafizləri köməyə çağırdım.
Şah güldü. Özü içki içməsə də hoqqa çıxardığı gecədə başına gələnləri
yada saldı.
– Eybi yox. Nə biləydi ki, şah onu dəvət edəcək. Bilsəydi, içərdimi? İçməzdi
əlbəttə ki... Apar şairi sarayın hamamına, özünə gəlsin. Yemək vermə. Şama
bir yerdə olacağıq. Özünə gələndən sonra xəbər elə.
– Başüstə, qibleyi‐aləm, – deyib Təbərxan şairi mühafizlərin köməyi ilə
otaqdan çıxarır.
Şah yenə də təkdir. Fikrə gedir: bu şeyx, axund hara baxır görəsən?
Yeməkxanalar günün günorta çağı camaata şərab satır. Bəlkə hoqqa da təklif
edirlər. Heç qorxu qalmayıb bunlarda. Eybi yox, baş vəzir qayıdanda danışaram
onunla. Bunlara təpinməsəm dini, mərifəti ayaq altına atıb yox edərlər. Amma
düzünə qalsa vəzirdə‐vəkildə nə günah var e... özüm hər cümə namazında din
xadimlərinin başına oyun açmırdımmı? Birrəngin özbaşınalığı da məndən
qaynaqlandı. İndi azad bir məmləkətə çevrilib Həqq dövləti. Kim nə istəyir,
onu da edir. Hər şeyi baş vəzirə tapşıranda sonrasının belə olacağını bilmir‐
dimmi? Əlbəttə ki, bilirdim. İtbaşıdır hamısına səbəbkar. Yaxşıca saman
təpirdim hamısının dərisinə. İndi isə çaşbaş qalmışam. Qanuna qalsa bu şairi
zindana saldırmalıydım. Mən isə onu şah hamamına göndərdim. Bahalı əyin‐
baş verdirirəm. Hələ onunla şam da eləyəcəyəm – ondan ruhi qida almaq
ümidiylə. Amma çətin. Qorx ki, məni də öz gününə salsın. Şairlərdir də...
kefcillik onlara yaraşır. Yeməsələr, içməsələr yaza bilməzlər axı... Amma günorta
olmamış niyə içirlər ki? Gecə xəlvətini gözləyə bilməzdilərmi? Yəni başa
düşmürlərmi ki, bütün qanunsuzluqlar gecənin qaranlığında ört‐basdır olur,
görünmür? Eybi yox, bunlara yaxşıca qulaqburması verərəm, işlərini bilərlər.
Yaxşısı budur bir az pinəkləyim. O vaxta şair də ayılar yəqin.
Axşam azanına az qalır. Qapı döyülür.
– Gəl! – deyə şah diksinib yuxudan ayılır.
Qapı açılır. Təbərxan içəri girib şaha təzim edir:
– Qibleyi‐aləm, əmrinizi yerinə yetirdim. Şair qəbul üçün izninizi gözləyir.
– Gəlsin!
Saçı‐saqqalı səliqəyə salınmış, bahalı əba geyinən şair heç kimin köməyi
olmadan, sanki yıxılacağından qorxaraq qısa addım ata‐ata içəri girir. Bənizi
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saralıb. Titrəyir. Şahın qabağında dayanıb təzim edir. Amma başını qaldırmır.
Səhərdən onu tənbeh etməyə hazır olan Göyverən Şah bu yazıq halı görüb
fikrindən vaz keçir.
– Şair, nə olub? Rahat ol. İndi içmisən içmisən də... Sizlərə olar. Amma day
günün‐günorta çağı yox da... Bundan sonra bunu nəzərə al. Məmləkətin
hörmətli adamlarısınız, xalqımızın düşünən beyni, deyən dilisiniz. Siz isə... –
şah susdu. Şair isə titrəməyində davam edirdi. Büzüşərək başını qaldırıb şa‐
hın üzünə baxmırdı, – Ay şair, nə olub, xəstələnmisiniz?
– Bəli, qibleyi‐aləm, başım ağrıyır, – deyə şair axır ki, dilləndi.
– Saray loğmanı da yoxdur ki, çağırım.
– Nə “loğman”, qibleyi‐aləm? Çətin ki, loğman bu xəstəliyimə əlac edə, –
deyib üzünü Təbərxana çevirərək acıqla ona baxdı. Təbərxan da boğazını arıt‐
layıb tərs‐tərs şairi süzdü.
– Nə olub? Bir məni də başa salın görüm ki, nə hadisə baş verib?
– Qibleyi‐aləm, neçə vaxt idi ki, aclıq idi. Bu gün bir tacir mənə rast gəldi.
Hörmət əlaməti olaraq nahara dəvət etdi. Çox səxavətli adamdır bu tacir. Həm
də şeir‐sənət aşiqidir. Nə istədimsə süfrəyə gəldi. Elə yemək‐içməyin yaxşı
yerindəydik ki, bu Təbərxan peyda oldu.
– Necə yəni? Sözünüzdən belə çıxır ki, siz mənim dəvətimdən narazısınız?
– deyə şah qeyzləndi.
– Xeyr, qibleyi‐aləm. Əksinə, sevindim. Tacir də bunu eşidib bizə qoşulmaq
istədi.
– Bəs nədən narazısınız? Rənginiz saralıb, titrəyirsiniz, qanıqara dayan‐
mısınız. “Başım ağrıyır” deyirsiniz. Belə çıxır ki, mən sizinlə danışmaqla başınızı
ağrıdıram? – deyə şah bir az da səsini qaldırdı.
– Əsla, qibleyi‐aləm. Təbərxanın dediyi kimi də elədim. Hüzurunuza gələndə
və siz tapşıranda ki, aparın şairi hamama, səliqəyə salın, təzə geyim verin – lap se‐
vindim. Şah hamamında çimmək hər şairə qismət olmur axı. Amma...
– Nə amma? – deyə şah artıq səbrini basa bilmədi.
– Qibleyi‐aləm, siz hamamda isti suyla çimirsiniz, yoxsa soyuq?
– İsti. Hamam da o qədər isti olur ki, buxardan göz‐gözü görmür.
– Xub. Mən belə də bilirdim. Əvvəl elə də oldu. Məni kisələdilər, sabunla‐
dılar, ovuşdurdular, saç‐saqqalımı səliqəyə saldılar – bir az da rahatlanıb məsti‐
xumar oldum. Təbim də gəlmişdi. Yanımda kağız olsaydı yazardım da... Amma
bu Təbərxan kisəçiyə yaxınlaşıb nə dedi‐nə demədi bilmirəm, başladılar, nə
başladılar.
– İşgəncə verdilər sizə? – deyə şah gülümsündü.
– Nə işgəncə? İşgəncə bunun yanında toya getməlidir.
– Nə etdilər axı, ay şair? Hövsələm tükəndi artıq.
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– Kisəçi və köməkçiləri başladılar üstümə bumbuz soyuq su tökməyə. Ta
ki, indiki vəziyyətə düşənə qədər. Batil oldu yemək‐içmək də, şah hamamından
aldığım həzz də... Ayıldım.
Şah uğunub özündən getdi. Təbərxan da şairin qınaq dolu baxışlarından
gizlənərək bığaltı pıqqıldamağa başladı. Amma şair gülmürdü. Əsməyi davam
edirdi. Şah handan‐hana özünə gəlib ciddi görkəm alaraq:
– Təbərxan, bu nə hərəkətdi? Kisəçini cəzalandırarsan. Hamamda niyə isti
su qurtarmalıdır ki? Şairin gəlişinə qalmışdı? – deyə üzünə ciddi görkəm verdi.
– Başüstə, şahım, – deyə Təbərxan təzim etdi. Şair isə acıqlı baxışlarını
hələ də ondan çəkmirdi.
– Yaxşı, ay şair, şam vaxtıdır. Yəqin ki, acmısan. Şam edək. Bəlkə titrəməyin
keçdi.
Tez süfrə salındı. Ortada day nələr yox idi. Şah neçə dəfə “nuş edin” desə
də, şair əlini yeməyə uzatmırdı. Əsməyi də dayanmırdı. Bunu görüb şah da
əlini süfrədən çəkdi. Təbərxana başıyla işarə etdi. Ortaya saxsı qabda nəsə
gətirib şairin qabağına qoydular. Qonağın üzü o saat güldü. Tez meyi badəyə
süzüb yuxarı qaldırdı:
– Şahım, sənin şərəfinə, – deyib, badəni başına çəkdi. Əlini yeməyə uzatdı.
Saray. Şahın otağı. Göyverən Şah, şair və Təbərxan süfrə arxasında dövrə
vurub oturublar. Yemək yığışılıb. Ortaya çay, şərbət, şirni, meyvə gəlib. Şair
məsti‐xumardır. Şahla Təbərxan ayıq olduqlarından onun mütəkkəyə söykə‐
nib xumarlanmağına baxıb gülürlər.
– Şair, axır vaxtlar nə yazırsan?
– Heç nə, şahım.
– Niyə?
– Necə yazım ki?
– Əvvəl necə yazırdınsa, indi də elə.
– Əvvəllər şahımız Həqqi Şah idi. Allah ona rəhmət eləsin.
– İndi də mənəm – Göyverən Şah. Nə dəyişib ki?
– Şahım, şairə yazmaq üçün nə lazımdır?
– Kağız, lələk, mürəkkəb.
– Şahım, o sonuncu məqamdır – beyinə gələni cansız bir kağıza köçürmək.
Amma şair nədənsə ilham almalıdır ki, yazsın da... Həqqi Şah bizə aybaay
kömək edirdi. Nə qədər olub ki, rastlaşmışıq onunla, aparıb bizi qonaq edib.
Kənardan baxanlar da görüb ki, şah öz şairinə necə hörmət edir, onlar da o cür
bizə münasibət bəsləməyə başlayıblar. Axı hamının şeirdən, sənətdən başı çıxmır.
Qanmır desəm yanılmaram. Gərək şeirin xiridarı olasan. İndi isə pulumuz yox,
Həqqi Şah kimi hörmətlə yanaşanımız yox, hansısa xiridar tacirin mərhəmətinə
qalmışıq ki, elələriylə də az‐az rastlaşırıq. Rastlaşanda da o qədər içirik ki,
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bilmirik qabağımızdakı şahdır, yoxsa rəiyyət. Ürəyimizdə nə var gətiririk dilimizə.
Qibleyi‐aləm, tacir isə heç vaxt şah ola bilməz. Bilirsinizmi şairə nə lazımdır?
İstədiyi vaxt yeyib‐içsin. İstədiyi təamları alsın. Ailəsi tox olsun ki, boş‐boş
şeylərlə başını doldurub, ilhamını qaçırmasınlar. Şairə nə lazımdır ki? Diri ilham
pərisi. Şair sevməsə, yaza bilərmi? Əsla. Şairə nə lazımdır ki? Xalqın sevgisi və
şahının sevgisi. Əgər şaha şeir lazım deyilsə, çörəyə möhtac olan xalqa şeir‐
sənət dünəndən lazım deyil. Şahım, şair dərviş deyil ki, qapı‐qapı düşüb öz
azuqəsini yığsın, bir məmləkətdə çörək tapmayanda digərinə adlasın. O
məmləkətdə dərvişlər, ağzıcırıqlar, boşboğazlar at oynadır ki, həmin məmləkətdə
şah şeirə, şairə hörmətlə yanaşmır.
– Axı yazılacaq şeylər çoxdur. İnanmıram ki, təbin gəlməyə.
– Şahım, mən şairəm. Amma özümə qamçı vurduran atlardan deyiləm.
Nədən yazım? Aclıqdan, səfalətdən, xalqın acısından, əyanların özbaşınalığın‐
dan?
– Hə. Yaz. Niyə yazmamalısan ki? Axı sən şairsən! Qorxursanmı?
– Qorxmuram.
– Bəs onda niyə yazmırsan?
– Sənin şah olduğun məmləkət barədə pis yaza bilmərəm, şahım, – birdən
şair yerindən dikələrək, – Qibleyi‐aləm, yedik‐içdik. Elə bu? – soruşdu.
– Yox.
– Onda əlini əlinə şappıldatsana... vaxtıdır.
Şah anlamadı ki, bu nə deməkdir. Amma şairin xətrinə dəyməsin deyə
əlini əlinə vurdu. Otağın qapısı açıldı. Eşikağası içəri girdi:
– Əmrinizə müntəzirəm, şahım, – deyib təzim etdi.
Şah danışmadı. Bilmirdi nə desin. Şair dediyi kimi etmişdi. Amma sonra
nə deyəcəyini bilmirdi.
– Şair, eşikağası əmrimi gözləyir. Nə arzu edirsən?
– Necə yəni nə istəyirəm. Həmişə yemək‐içməkdən sonra şah saraylarında
nə olubsa, onu.
– Nəyi axı? – deyə şah yenə intizarla gözünü şairə dikdi.
– Rəqqasələr gəlsin! – deyə şair amiranə şəkildə dilləndi. Eşikağası yerindən
tərpənmədi. Şaha baxdı. Şah da çaşqınlıqla Təbərxana. Şair isə özünü sındırmadan,
– Eşikağası, eşitmədin? Get, denən ki, şah rəqqasələri çağırır, – deyə bir daha
təkrar etdi. Şah əliylə eşikağasına get işarəsi verəndən sonra otaqdan çıxdı.
– Ay şair, Həqqi Şah sizə qonaqlıq verəndən sonra rəqqasələri çağırırdı ki?
– Yox. Həqqi Şah bizi saraya çağırırdı ki, hələ bir rəqqasələr də olsun?
– Bəs onda bunu məndən niyə tələb edirsən ki?
– Çünki saraydayıq. Sən də cavan şahsan. Bir də ki, dastan və nağıllarımızda
belə yazılıb. Səhv yazılıb?
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– Şair, mənim sarayımda rəqqasələr yoxdur.
– İnanmaram, – deyə şair şahın sözünü kəsdi, – başımı kəssən də inanma‐
ram ki, şahın qarşısında göbəkləri açıq qəşəng qızlar burcuda‐burcuda, naz
sata‐sata rəqs etmirlər. Bütün nağıllarda, bütün dövrlərdə sarayda rəqqasələr,
çalğıçılar olub. Sarayı bu ruhi qidasız təsəvvür etmək mümkün deyil.
– Şair, düz buyurursuz, – deyə şah gülümsündü, – amma mənim rəqqasələrim
öz hərəmlərimdir. Hərəmxanaya gedəndə qarşımda çalırlar da, oynayırlar da...
Ora da kənar...
– Əla! – deyib şair şahın sözünü kəsərək özünü mütəkkədən dikəltdi.
Gözləri işıldadı. Süstlüyündən əsər‐əlamət qalmadı, – Şahım, səndən dünyada
bir dənədir. Mən də birinci şair olacağam ki, şah məni öz hərəmxanasında
rəqqasələrin rəqsinə baxmağa dəvət edib. Bəlkə sonra Nizami Gəncəvi kimi
mənə öz kənizlərindən birin də bağışladı? Hələ kənd demirəm. Göyverən Şah,
sənin kimi şaha Xəmsə nədir, xəmsələr də həsr olunsa azdır. Gedək. Rəqqasələri
çox da intizarda qoymayaq, – deyib ayağa durdu və səndələyə‐səndələyə
qapıya tərəf yönəldi. Təbərxan da şahın işarəsiylə onun arxasıyca getdi. Qapı
bağlandı. Göyverən Şah otağında yenə tək qaldı.
***
Səhərdir. Şah taxtında əyləşib. Gecəni yaxşı yatmayıb: yox, bu şair mənə
ruhi qida vermədi. Əksinə, əhvalımı pozdu. Heç hərəmxanaya da getmədim
hirsimdən.
– Eşikağası!
– Bəli, qibleyi‐aləm, – deyə eşikağası içəri girib təzim elədi.
– Təbərxanı çağır bura.
– Başüstə, şahım.
Təbərxan gəlir.
– Bəli, qibleyi‐aləm. Əmrinizə müntəzirəm.
– O nə idi dünən? Sən bilə‐bilə onu gətirmişdin ki, mənim əhvalımı poza‐
san? Mən sənə dedim ki, istəyirəm ruhum dincəlsin. Əvəzində nə oldu?
– Günahkaram, qibleyi‐aləm. Amma bu şair Həqqi Şahın ən çox hörmət
bəslədiklərindən olub. İndi də hörməti böyükdür. Hər yerdə sizi təqdir edir.
Sadəcə, çox içmişdi deyən ağzına gələni danışırdı.
– Ağzına gələni yox. Ürəyindəkiləri. Sərxoş adam həqiqəti danışırmış deməli.
Mən də bugünəcən anlamırdım ki, şərab içmək niyə günah sayılır. Demə şərab
insanı özünə qaytarırmış. Dilini açırmış. Şərab içib hətta xoşun gəlməyən pis
adamı öldürə də bilərsən. Və heç kim də o pis adamda günah görməyəcək.
Qatili də qınamayacaqlar. Deyəcəklər ki, günah şərabdaymış. Demə şərab gü‐
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nahlarını, ürəyindəkilərini dilinə gətirərək insanı daxildən təmizləyirmiş. Pisləri
cəmiyyətdən cismani şəkildə silirmiş. Təbərxan, sən necə, şərab içirsənmi?
– Şahıma yalan deyə bilmərəm. Bəli. İçirəm. Amma bu şair kimi yox.
– Hiss elədim – şair üçün tezcənə şərab tapıb gətirməyindən. Hoqqa necə,
çəkirsənmi?
– Xeyr, qibleyi‐aləm.
– Heç çəkməmisən?
– Çəkmişəm.
– Bəs indi niyə çəkmirsən?
– Qibleyi‐aləm, şərabın təsiri uzun müddət olur. Hoqqa isə qısa müddətlidir.
Şah hoqqa çıxardığı gecə başına gələnləri yadına salıb istədi ki, Təbərxanın
bu fikrinə qarşı çıxsın. Amma özünü güclə saxladı.
– Madam ki, bunlarsız cəmiyyəti təsəvvür etmək mümkün deyil,
qanuniləşdirəcəyəm. Day niyə gizli edirlər ki? Kim istəyir şərab içsin, kim
istəyir hoqqa çəksin, kim də istəyir zina etsin. Buna görə day cəza nəyə lazım?
– Qibleyi‐aləm, düzünü siz bilirsiniz. Mən nəqqaş adamam, sənətkaram.
Dövlət işlərində heç nə anlamıram. Bu işlərə həmişə baş vəzirimiz nəzarət edib.
– Əhsən sənə. Yoxlayırdım səni. Görüm başqasının işinə burnunu soxa‐
caqsan, ya yox?
– Ömrünüz uzun olsun, şahım.
– Yaxşı, Təbərxan, indi deyirsən ki, bu məmləkətdə bir şair yoxdur ki,
ondan ağıllı bir söz eşidib, ruhunu qidalandırasan?
– Var.
– O da dünənki kimidir?
– Xeyr, şahım. Həm də mədrəsə sahibidir. Alimdir. Özü də şikəst adamdır.
– Adı nədir?
– Şair Abumahir.
– O da Həqqi Şahın dostlarından idi?
– Xeyr, şahım. Həqqi Şahı həmişə acı sözlərlə sancırdı. Cənnətməkan şahı‐
mız həqiqi sözə ehtiyac duyandan‐duyana onun yanına gedirdi.
– Get onu mənim adımdan dəvət et saraya.
– Şahım, əmr edərsiniz. Amma şikəstdir. Ayaqları iflicdir. Əlləri isə biləkdən
yoxdur.
– İndi nə edək? Onun ayağınamı gedək?
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım. Əgər özünüz ziyarət etsəniz, xalq da bunu
yüksək qiymətləndirər.
– Xalqın qiymətləndirməyinə ehtiyacım yoxdur. Mühafizlərlə get, qucaq‐
larına alıb gətirsinlər onu saraya. Əlbəttə ki, sən dəvətimi çatdırandan sonra.
– Başüstə, şahım.
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– Təbərxan, sən mənə bir söz demişdin. Üz cizgilərimi də çəkdin. Nə oldu
o sənət işinin axırı?
– Hazırlayıram, qibleyi‐aləm. Çox incə iş olduğundan vaxt aparır.
– Maraqlıdır, maraqlıdır. Səbirsizliklə gözləyirəm. Yaxşı, get şairi dəvət elə.
Sonra azadsan. Həqqi məscidində işləri sürətləndir.
– Başüstə, şahım, – deyib Təbərxan otaqdan çıxır.
Şah fikrə gedir: Təbərxan da mənə ağıl öyrədir. “Əgər özünüz ziyarət
etsəniz, xalq da bunu yüksək qiymətləndirər”. Guya ki, mən bunu qanmıram.
Məmnuniyyətlə gedərdim. Nə edim ki, İtbaşı məsləhət görmür xalq içinə çıx‐
mağı. Nə? Məsləhət? Yox, onun dedikləri artıq məsləhət əndazəsindən çıxıb.
İtbaşı artıq mənə əmr edir. Onun sözünə əməl etmədiyimə görə mənə irad
tutur. Mən isə onun sanki qulu kimi bu əmrlərə şəksiz‐şübhəsiz əməl edirəm.
Yox, “şəksiz‐şübhəsiz”i düz demədim. Bəzən əvvəlki vəziyyətimə qayıtmaq
istəyirəm. Amma yenə də İtbaşı gəlib durur gözümün qabağında. Yaxşı, bəs
şair‐sənətkar məsələsini də o mənə demişdi? Yox, öz ağlımın məhsuludur
onları arayıb tapmaq. Ağıl yox e... ölmüş ruhum dirilmək istəyir. Yəqin şair
Abumahirlə görüşdən sonra xəbər İtbaşıya da çatar. Görəsən onda nə xəta çı‐
xartdığımı deyəcək? Axşama da az qalır. Görəsən Təbərxan harda qaldı?
Elə bunu demişdi ki, eşikdə səs‐küy qopdu. Şah tezcənə eyvana çıxdı. Ca‐
maat “Buraxın ustadı!”, “Ustad nə edib ki, həbs edirsiniz?” qışqıraraq
mühafizlərə hücum edir, şair Abumahiri iki mühafizin qucağından güclə almaq
istəyirdilər. Təbərxan da əl‐qolunu yelləyib onlara nəsə deyirdi, amma səs‐
küydə heç nə eşidilmirdi. Şair isə yumağa dönüb sakit durmuşdu. Beləcə,
Təbərxan və mühafizlər sarayın həyətinə girdilər. Darvaza bağlandı. Camaat
isə dağılışmayıb, hay‐küy salmağında davam edirdi.
Şah otağına keçdi. Qapı döyüldü. “Gəl!” əmri eşidilən kimi qapı açıldı.
Təbərxan tövşüyə‐tövşüyə içəri girdi.
– Ay Təbərxan, bu nə səs‐küydü? Bu camaat niyə tökülüşüb gəlib saraya?
– Qibleyi‐aləm, girdim mədrəsəyə. Şair Abumahirə ədəb‐ərkanla salam ver‐
dim. Salamınızı çatdırıb dedim ki, şahımız sizi görmək istəyir. O da dedi ki, bu‐
yursun. Gözümüz üstə yeri var. Dedim ki, şahımız Göyverən Şah sizi saraya
dəvət edir. Cavab verdi ki, ayaqları iflicdir, gəzə bilmir. Yaxşı olar ki, şah bu
böyük elm‐təhsil məbədini ziyarətə gəlsin. Bizə də böyük şərəf verər. Dedim
ki, bu mümkün deyil. Cavab verdi ki, şahın da ayaqları yoxdur mənim kimi?
Özü də nəvəm yerindədir. Təşrif buyursun, gəlsin. Qibleyi‐aləm, gördüm ki,
başqa cür alınmayacaq. Mühafizlərə siz deyən kimi əmr verdim ki, onu qucaq‐
larına götürüb mədrəsədən çıxartsınlar. Onlar da elə etdi, yol aldıq saraya.
Tələbələr, camaat da elə bildi ki, həbs etmişik onu. Başladılar qışqır‐bağır sal‐
mağa. Üstümüzə hoppanmağa. Mühafizlər də qabağını aldılar.
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– Bəs niyə qucaqlarında? Sarayda at və ya araba yox idimi?
– Şahım, saraydakı arabalar zindan, ya da yük arabalarıdır. Onlarla
getsəydim daha çox söz‐söhbət olardı. Atın belində gətirsəydik, içalatı çevrilib
elə yoldaca ölərdi. Ona görə də... elə siz deyən kimi, iki mühafiz əllərini çar‐
pazlaşdırıb birləşdirdi, şairi də oturtduq ortasında. Belini də söykədi onların
çiyninə. Yazığın nə ayağı var, nə əli. Quruca bədənidir, bir də başı.
– Yox, belə olmaz. Bu araba məsələsinə əncam çəkmək lazımdır – bu cür
hallar üçün.
– Şahım, təklifim var. Əmr etsəniz şəklini gətirib sizə göstərərdim.
– Göstərərsən!
– Başüstə, şahım. Şair Abumahir gəlsinmi?
– Gəlsin!
– Şair Abumahir! – deyə Təbərxan uca səslə dilləndi.
Qapı açıldı. İki mühafiz yaşlı, saçı‐saqqalı ağarmış, heydən düşmüş, yaşı
səksəni ötmüş qocanı otağa gətirdilər. Taxtın qarşısındakı xalçada yerə qoy‐
dular. Altına nimdar, ətrafına mütəkkələr düzdülər. Göyverən Şah da hörmət
əlaməti olaraq taxtından durub gəlib onunla üzbəüz bardaş qurub oturdu.
Barmağıyla Təbərxana və mühafizlərə işarə verdi ki, otaqdan çıxsınlar. Onlar
çıxdılar. Ortaya şərbət, şirni, mer‐meyvə gəldi. Qoca isə dinmirdi. Şah bunu
görüb söhbətə birinci başladı:
– Şair Abumahir! Ey məmləkətin hörmətli‐izzətli adamı! Səni sarayımda
görməyimə çox şadam. Sizi saraya dəvət etməyimin bir xüsusi səbəbi yoxdur.
Sadəcə görüşmək, söhbətləşmək istədim. Dünyagörmüş adamsınız. Sözünüz,
fikriniz qiymətlidir mənimçün. O ki qaldı, mənim mədrəsəyə gəlməməyimə,
sizi saraya bu cür gətirməklərinə...
– Bilirəm səbəbini, – deyə şair şahın sözünü kəsdi, – xalqın içinə çıxmaqdan
qorxursan, ey Göyverən Şah. Düz də eləyirsən. Gənc olmağına baxmayaraq müdrik
adamsan.
– Anlamadım sizi, şair, – deyə şah duruxdu, – bir yandan qorxaq deyirsən,
o yandan müdrik.
– Kiçiklərdən qorx həmişə. Yəni xalqdan. Daha doğrusu qara camaatdan.
“Qara” nə qədər “böyük, çox” anlamını verirsə, elə bir o qədər də rəng mənası
daşıyır. Kiçik, xırda‐mırda adamlardan qorx həmişə. Qorxduqca da onları qorxu
altında saxla. Ac‐yalavac qoy ki, danışmağa belə heyləri olmasın. Sənə nə ziyan
gəlsə elə onlardan gələcək.
– Belə çıxır ki, siz də pis adamsınız?
– Mən şairəm. Peyğəmbərlərdən sonra şairlər gəlir. Mən xalqın içində ol‐
malıyam. Elə xalqın da içindəyəm. Mənə hörmətlə yanaşırlar. Bayaq da elə
bildilər ki, şahın mühafizləri məni zindana aparır. Ona görə də başladılar səs‐
küy salmağa.
200

İTBAŞI

– Daha doğrusu, üsyana.
– Ay şah, üsyan edib neyləyəcəklər axı? Uzağı, lap uzağı qoşunu salıb qır‐
dıracaqsan onları. Elə şahlar olub ki, taxt‐taclarını qorumaq üçün xalqın yarısını
qırıblar. Hamısı boş şeydir – xalq nifrəti, mən nə bilim əzilmək‐döyülmək.
Əzəldən belə olub, belə də olacaq. Şahlar əzəcək, xalq əziləcək. Şahlar əzmək
üçün yaranıb, xalq isə əzilməkçün.
– Bəs onda niyə xalqdan qorxmalıyam ki? Atam Həqqi Şah qorxmurdu.
Bütün günü də mühafizsiz gəzirdi.
– Şahım, Allah atan Həqqi Şaha rəhmət eləsin. Mənimlə çox da arası yox
idi. Amma tez‐tez ziyarət edirdi məni. O, xalqın içində olurdu həmişə. O, qəlbən,
xasiyyətcə həlim adam idi. O, şah olmamalıydı. O, şahlığa layiq adam deyildi.
Qardaşı, vəliəhd Barəngah itkin düşəndən sonra məcbur olub vəliəhd, sonra
da şah oldu. Çünki başqa qardaşı yox idi. O cür şahlar tək‐tük gələr bu cahana.
Həqqinin adı şah olsa da, dövləti baş vəzir Qurban idarə edirdi. Qurban olma‐
saydı bu məmləkətin izi‐tozu da qalmazdı. Məmləkətin daşını‐daş üstündə
qoymazdılar. İndi sən də şah deyildin. Sənin baban Alqan Şah çox əzazil şah‐
lardan olub. Qurbana da min rəhmət – babanın, Həqqi Şahın çörəyini itirmədi.
– İtirməyib nə etdi ki?
– Heç nə. Sadəcə, səni aradan götürmədi. O, qansız adam idi, yazılmamış
dövlət qanunlarını da gözəl bilirdi. Həqqi Şah sonsuz olduğundan şahlığın da
bir addımlığında idi. Niyə səni öldürmədi – bu mənə də qaranlıq qaldı. Sonda
bədəlini öz həyatı bahasına ödədi.
Araya sükut çökdü. Şah fikrə getdi: deməli, Həqqi Şahın dediyi Barəngah
onun əmisidir və o bu məmləkətin taxt‐tacının sahibi olmalıymış. Əla. Deyəsən
kələfin ucu açılır yavaş‐yavaş.
– Şair, Barəngahdan danış mənimçün. Onu şəxsən tanıyırdınmı? Taleyi
niyə belə gətirdi ki? Atasının düşmənləri belə çox idi ki, onu aradan götürdülər?
– Tanıyırdım. Atası kimi qansızın biriydi. Amma heç kim bilmədi – onu ara‐
dan götürdülər, itkin düşdü, ya qaçıb‐getdi. Yəqin ki, baban, bir də atan düzünü
bilirdilər. Uzağı Qurban da nəsə bilməliydi. Onlar da Haqq dünyasındadırlar.
Barəngahı görüb‐tanıyanlardan da yalnız mən qalmışam. Unudulub gedib.
– Onlar Haqq dünyasındadırlar, biz isə Həqq dövlətində.
– Ey şah. Mən adam tanıyanam. Sən qaniçən adama oxşamırsan. Amma
elədiklərinlə Alqan Şahı daha çox xatırladırsan mənə. Səninlə mübahisə eləməli
halım yoxdur. Yaş o yaş deyil. Birdən acıqlandıraram səni, qəzəbinə tuş gələ‐
rəm. Boynumu vurdurarsan. Ayaqlarım, əllərim yoxdur‐yoxdur, heç olmasa o
dünyaya başım üstümdə gedim. Sən taxta çıxandan sonra bir şeir yazdım. Onu
sənə oxuyum və sonra izn ver aparıb qoysunlar məni evimə. Övrətim nigarandır
yəqin. Camaat da çöldə gözləyir.
– Oxu, şair, oxu.
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Fələk özü bilər neynəyər sənə,
Hiylədən, kələkdən qoru özünü!
Səndə nə işi var pələngin, şirin,
Hünüdən, milçəkdən qoru özünü!
Böyük adamların işi başqadır,
Xırda adamlardan qoru özünü!
Açığın‐aşkarın işi başqadır,
Örtülü bazardan qoru özünü!
Eybi yox, kükrəsin qasırğa, tufan,
Oğrun yeldöyəndən qoru özünü!
Xoşun gəlməsə də qaraqabaqdan,
Dili “can” deyəndən qoru özünü!
“Qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz”.
Xəta heç. Günahdan qoru özünü!
Nəfsin vicdanında qoy salmasın iz,
Kəmşirin tamahdan qoru özünü!
Elə hey deyirsən: “Şeytana lənət!”
Özünə lənətdən qoru özünü!
Özünə xəyanət – dəhşət xəyanət.
Dəhşət xəyanətdən qoru özünü!
Möcüzə peyğəmbər şəninə şayan1,
Yerişin itəndə qoru özünü!
Elə ki, sallandın dalay‐dalaydan,
Söz‐sovun bitəndə qoru özünü!
Qürurun əlçatmaz zirvəsi aləm,
Sən oxlov udandan qoru özünü!
Qaydadır aşığa dəmkeş tutar dəm,
Şaha dəm tutandan qoru özünü!
Ovqatın gülüdür gülüb danışmaq,
Şit‐şit irişəndən qoru özünü!
Üzdə şapalağı unudan uşaq,
Dalda goreşəndən qoru özünü!
1

Layiq, münasib
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Gözəldir arılı, şehli tər çiçək,
Qondarma çiçəkdən qoru özünü!
Dönüb ruzun olar hər daş, hər kəsək,
Minnətli çörəkdən qoru özünü!
Səma yeddi rəngdə, yeddi çalarda,
Rəngi qarışanda qoru özünü!
Yer‐göy bir hamarda, bir ixtiyarda,
Üzü qırışanda qoru özünü!
Ehtiyat igidin yaraşığıdır,
Sən də yaraşıqla qoru özünü!
Ömür Ay işığı, Gün işığıdır,
Bu qoşa işıqla qoru özünü!
– Gözəl. Hikmətsiniz başdan‐ayağa. Amma bir sualıma cavab almamış sizi
heç yana buraxan deyiləm. Hamı şaha deyir ki, ədalətli ol, rəhmli ol. Siz isə
əksinə. Bildiyim qədər də şair Abumahir xalq arasında böyük hörməti olan
adamdır. Düzlük tərəfdarıdır, elin sözünü deyəndir, müdafiəçisidir. Niyə axı
məni pis yola sürükləyirsiniz?
– Ey şah, guya yaxşı yoldasınız ki, hələ bir pis yola da sürükləyim? İkincisi
də... siz yaxşı olsanız mənim xalq arasında hörmətim olarmı? Siz yalan danış‐
masanız, mən düzü deyə bilərəmmi? Haqq carçısı ola bilərəmmi? Siz
əzməsəniz, mən kimisə müdafiə edə bilərəmmi? Mənim şeirlərimi, yazdıqlarımı
kimsə oxuyarmı? Nə qədər ki, sizin üsuli‐idarəetmənizdən qan iyi gələcək, bir
o qədər də mənim şeirlərim qan iyi verəcək. Sadəcə fərqimiz ondan ibarət
olacaq ki, xalq sizin tökdüyünüz qan iyindən iyrənir, mənim şeirlərimdəki qan
iyindənsə həzz alır. Siz ürəklərə tikan batırmasanız, mən o ürəklərdən tikan
çıxaracaq şeirləri necə yaza bilərəm?
– Axı necə yazırsan? Əllərin ki, yoxdur.
– Ey şah, mən sənə elə‐belə müdrik adam demədim ki... Ayaqlarım təzəcə
iflic olub. Əllərim isə yazdığım şeirlərin qurbanına çevrildi. Günlərin bir günü
babanız Alqan Şah qəzəbləndi. Hökm verdi ki, bu cür şeir yazan əllər biləyin‐
dən kəsilməlidir. Kəsdirdi də... Amma qabağımı ala bilmədi. Dilimlə, bədahətən
dedim, şagirdlərim də kağıza köçürüb yaydılar. Sən isə, Göyverən Şah, ağıllı
adamsan. Atandan, babandan çox irəli getmisən. Danışanın dilini də kəsirsən,
əlini də... Ey şah, çox danışdırma məni. Əlim yox, ayaqlarım iflic, sonda başım‐
dan da olacağam.
– Narahat olma, şair. Amandasan. Nə qədər şahamsa, bu heç vaxt baş
verməyəcək.
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– Mənim yanımda kargüzar işləyən Lərzana da hörmətin vardı. Anası qa‐
bağına çörək qoymuşdu. Sonu nə oldu? Əvvəlcə dilini kəsdirdin, sonda boynunu
vurdurmadın da – qurbanlıq qoyun kimi başını kəsdirdin. Dörd uşağını da
anasının, nənəsinin gözü qabağında öldürtdün. Nənənin ürəyi partladı, ana
isə dəli olub çöllərə düşdü. Yaxşı edirsən çıxmırsan adam arasına. Allah
göstərməsin Lərzanın arvadı qabağına çıxa. Mühafizlər çevik tərpənməsələr,
yalın əllə parçalayar səni, – şah başını aşağı saldı. Bilmirdi nə desin. Necə desin
ki, bunların hamısına bais İtbaşıdır, – Yaxşı, ay şah, Lərzanın dörd oğlunu başa
düşdüm. Bəs Qurbanın, Birrəngin, Misqinin, valilərin uşaqlarını niyə sağ bu‐
raxdın? Sən bilmirsənmi ki, saray çevrilişlərini əyanlar edir? Çünki onlardan
qorxursan. Misqinin nəvələri həm də hakim Abdullanın nəvələridir. Bütün
əyanlar bir‐biriləriylə qohumdurlar. Bəxtin bir şeydə də gətirdi ki, birinci baş
vəzir Qurbandan başladın. Saray əyanlarını başsız qoydun. Gücə‐qoşuna ar‐
xalandın. Yoxsa çoxdan başını əkmişdilər sənin, – şair sözünə ara verdi. Boğazı
qurumuşdu. Gözüylə şərbəti işarə verdi. Şah şərbətdən qədəhə süzüb, onun
dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Şair içib sözünə davam etdi, – Mənə indi də maraq‐
lıdır ki, Həqqi Şah bu boyda məmləkəti sənə necə tapşırıb? Daha doğrusu,
səni kimə tapşırıb gedib?
– Şair, Lərzan dedin. Axı sən boşboğaz Lərzan deyilsən. İkimizin arasında
olanları inanmıram ki, hardasa danışasan. Mənim səni saraya dəvət
etməyimdən lovğalanıb əyanlara meydan oxuyasan. Sənin dilin qələmindir.
Tarixlərə qalan qələm. Mən özüm də nəylə qalmasam, bəlkə də sənin mənə
ithaf etdiyin şeirinlə qaldım tarixdə.
– Bunu düz dedin. Lərzan başından çox yuxarı hoppanırdı. Cavan idi də...
Mən də cavan olanda çox danışırdım, yazırdım. Sonda əllərimdən oldum. Ey
şah, icazə ver gedim. Eşikdə dayananlar da nigarandır. Dəvətə görə çox sağ ol.
Amma gələn dəfə sən mənim qonağımsan. Saray çox da maraqlı yer deyil.
İstəyirsən mədrəsəyə gəl, istəyirsənsə evimə. Gözümüz üstə yerin var.
– Gələcəyəm. Suallarım çoxdur. Mədrəsəyə nə köməyim dəyə bilər, şair?
– Heç nə, ey şah. Sadəcə mane olma, yetər.
– Eşikağası! – eşikağası həmən içəri girir, – Təbərxana və mühafizlərə de
ki, şairi evinəcən yola salsınlar.
– Başüstə, şahım.
– Di salamat qal, şair.
– Xoş sədalarını eşidim, ey şah.
Şah yenə otağında təkdir. Çoxdan beynini qazıyan suala cavab tapmışdı.
Axır ki, Barəngahın kim olduğunu bilmişdi: deməli, Həqqi Şah məni öz qarda‐
şına tapşırıb. Bəs onda yerini dəqiq niyə deməyib? Yəqin nədənsə ehtiyatla‐
nırmış. Bəlkə də bu Barəngah köçəri həyat yaşayırmış. O da ola bilsin ki, Qur‐
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bandan qorxurmuş – gedib tez taparam, onu aradan götürər. Bəlkə də səbəb
bu imiş. Bəlkə də yox. İndi qalıb bunu İtbaşıya sübut etməyim. Deməli,
Barəngah bu dövlətin şahı olmalıymış. Amma müəmma yenə də qalır. Niyə ol‐
mayıb? Bütün cavabları da o özü bilir. Amma zahirən heç oxşamır Həqqi Şaha.
Həqqi Şah yekəpərin biri idi, bu isə arıq, çəlimsiz. Bəlkə Barəngah deyil? Bəs
onda İtbaşı kimdir? Aslanı nahaq buraxdım getdi. Heyf. Günü sabah gedib hər
şeyi aydınlaşdırardım.
Hava qaranlıqlaşır. Şah saraydan şəhəri seyr edir. Uzaqdan ara‐sıra uşaq
sədaları gəlir: “Dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən yemişəm. Dədəm gətirib,
nənəm bişirib, mən yemişəm”.
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aytaxtda Həqqi məscidinin açılışıdır. Hamı yığışıb Göyverən Şahın
gəlişini gözləyir. Bütün fikirlər, baxışlar məscidə yönəlib:
– Bu nədir? Belə məscid olar? İki minarəsi var, amma günbəzi yoxdur.
– Bəs minarələr arasında asılan yoğun kəndir nə deməkdir?
– Hələ kəndirin altında pıqqapıq qaynayan qır tiyanlarına bax.
– Yenə cəllad? Şahımız açılışa cəlladla gəlib? Yanında da əli‐qolu zəncirli
məhkumlar?
– Məscidə yox, qətlgaha oxşayır. Bircə kötüyü çatmır.
– Ay uşaq, sən mollaxanada yaxşı oxumusan. Gör üstündə nə yazılıb?
– Göy‐ve‐rən i‐ba‐dət‐gah‐ı, – deyə biri höccələyə‐höccələyə oxuyur.
– Bəs deyirdi ki, atamın ruhuna Həqqi məscidi tikdirirəm?
– Məscidi başa düşdük. Bəs ehsan evləri hanı? Biz acların qarnını doyura‐
caqdı.
– Ora baxın, ora baxın. Görün daşa hansı rəmzlər həkk olunub? Davud ul‐
duzu, xaç, aypara. Adı məsciddirsə, bəs kafirlərin rəmzləri burda nə gəzir?
– Ay avam, indi oxumadım adını? Adı məscid deyil, “Göyverən ibadətgahı”dır.
– Bu Göyverənin başı lap xarab olub.
– Kəs səsini! Başın bədəninə ağırlıq edir deyəsən.
– Hamımızın qulağını kəsib onsuz da... Qulaqsız başı neyləyirik ki?
– Həqiqətdə kəsməyib ha... Allahına şükür elə. Başın da, qulağın da hələ
yerindədir.
– Nə səs‐küy salmısız? Tələsməyin. Özü gəlib izahını verəcək.
Bir az keçir. Göyverən Şah ağ atın belində məscidə yaxınlaşır. Camaat
“göyvərən şah”, “göyvərən şah” deyə onu alqışlamağa başlayır. O da razı halda
hamıya əl yelləyir. Atından düşüb kürsüyə qalxır.
– Ey göyvərənlər! Gözünüz aydın! Axır ki, tikintisinə Həqqi məscidi kimi
başlanılan, amma Göyverən ibadətgahı kimi bütün dindarların istifadəsinə
veriləcək sənət məbədi hazırdır.
Hamı mat‐mat bir‐birinin üzünə baxır. Amma şahın hər cümləsinin so‐
nunda onu alqışlayırlar. Şah sözünə davam edir.
– Dünyadakı bütün insanlar eynidirlər. Bizim məmləkətdəki insanları isə
bir ad birləşdirir. Hamımız Göyverənik. Dinlərin adı müxtəlif olsa da Allah
təkdir. Məmləkətdə məscidlər çoxdur. Amma müslimlərdən başqa din mənsubu
olan göyverənlərimiz var. Ona görə bu məbədin adını Göyverən ibadətgahı
qoydum. Bütün dinlərin nümayəndələri gəlib burda ibadət edə bilərlər. Özü də
öz Allahlarına yox – mənim Allahıma. Çünki tanıdığım, inandığım Allah təkdir.
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Alqış sədaları meydanı bürüdü.
– Bu gündən məmləkətdə bütün ölüm cəzalarını ləğv edirəm. Həqq
dövlətində Haqq dünyasının cəza növlərini tətbiq edirəm. Heç kim Allahın ya‐
ratdığına ölüm cəzası verə bilməz. Buna haqqı çatmaz. Haqq dünyasında Qıl
körpüsü var. Tük kimi nazikdir. Amma mən daha ədalətliyəm. Ona görə də iki
minarənin arasında vaizin başı yoğunluğunda kəndir asılmasını əmr etdim. Ya‐
dınızdadırsa cümə namazlarının birində Mirqəzəb vaizin başını kötüyə qoyub,
təbərzinin sapıyla onun başının ölçüsünü çıxartmışdı. Bu qıl körpüsünün altında
isə, məscidin günbəzi olmalı yerdə qır tiyanları qaynayacaq. Günahının az və ya
çox olmasından asılı olmayaraq – istər adam öldürsün, istər cibgirlik etsin fərqi
yoxdur – hamısı kəndirin üstüylə minarənin bu başından o başına adlamalıdır.
Əgər bunu bacardısa, deməli, günahı yoxdur, azaddır. Əgər bacarmadısa... Bu
Göyverən körpüsündə təkcə təqsirləndirilən yox, istənilən adam özünü, ailə
üzvlərini yoxlaya bilər. Arvadından şübhələnirsən? Bura gətir. Qonşundan
şübhələnirsən? Bura gətir... Göyverən ibadətgahı həm də günahların yuyulduğu
məbəddir. Ey göyvərənlər, xoşunuza gəlirmi yeni Göyverən ibadətgahı? Bir daha
əmin oldunuzmu ki, mən gecə‐gündüz yalnız sizi – siz rəiyyətimi fikirləşirəm?
Kütlədən alqış səsləri qopdu. “Göyvərən şah”, “göyvərən şah” sədaları
ətrafı bürüdü. Göyverən Şah sözünə ara verib, kürsünün üstündə o yan‐bu
yana var‐gəl etməyə başladı. Əli‐qolu zəncirli məhkumların qənşərində dayanıb
onların meyit rəngi çökmüş sifətinə baxıb qəhqəhə çəkdi.
– Haqq dünyasını tərifləmirdiniz? Ədalətinə inanmırdınız? Olmasın Haqq
dünyası, olsun Həqq dövləti. Buyurun. Kim istəyirsə ilk olaraq qalxsın minarəyə,
keçsin Göyverən körpüsündən. Gözü açıq, ağlı başında, özü də qıldan da min
dəfələrlə qalın bir körpüdən. İlk arzu edən varmı?
Məhkumlar dinmirlər. Birdən kütlənin içindən İtbaşı çıxır. Ömründə ilk
dəfə təzim edir. “Şahım, bu cür ədalətli qərar qəbul etdiniz. Bütün xalq əmindir
ki, bu sınaqdan ilk olaraq şahımız üzüağ çıxacaq” deyir. Kütlədən də “ilk olaraq
şahımız”, “ilk olaraq şahımız” sədaları ətrafa yayılır. Bunu eşidən Göyverən
Şah tacını Aslana verir. Əbasını, paltarlarını çıxarır. Lüt anadangəlmə minarəyə
doğru addımlayır. Yuxarı qalxır. Sol ayağını kəndirə qoyur, sonra isə sağ ayağını.
Beləcə on addım atır. Körpünün ortasına çatanda qır tiyanından qalxan acı
tüstü burnuna dolur. Başı gicəllənir. Müvazinətini saxlaya bilmir. “Aslan!” qış‐
qıraraq kəllə‐mayallaq qır tiyanına düşür.
Göyverən Şah qan‐tər içində yuxudan oyanır. Aslan tez özünü otağa salır.
Şah əliylə ona “get” işarəsi verir. Ayağa durur. Su içir. Tər içində yenidən yatağına
uzanır. Amma yuxunun təsirindən çıxa bilmir. Titrəyir: aman Allah, bu nə yu‐
xuydu? Yox. Yuxulara inanmıram. Bu günəcən bir yuxum da çin çıxmayıb. Birdən
bu düz çıxdı? Buna görəmi atam dedi ki, dövlətin adını dəyişib Həqq qoyum?
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Yeni tikəcəyim məsciddə minarələr arasında kəndir bağlayım ki, insanlar hər
gün əyani şəkildə Qıl körpüsünü görüb, Allahlarına şükür etsinlər? Müharibə
başlanmasaydı həqiqətən elə edəcəkdim. Aslana hazırlatdığım kəndir indi də
sarayın zirzəmisindədir. Deməli, bu, yuxu deyil. Mən sonumu görürdüm əslində?
Xalq sonda mənimçün belə qətlgah quracaq. Yox. İmkan vermərəm. Bəs
“Göyverən Şah” yerinə, “göyvərən şah” deyə alqışlamaqları nə idi? Mən də
nəinki qeyzləndim, hətta razılıqla əlimi yellədirdim onlara. Onları hələ öz adımla
çağırırdım. Həyatda ağızları yığışdırdım, hər şey yaddaşımdan silinirdi, Həqqinin
mənə verdiyi sevgi işgəncələrini də unutmuşdum. Belə çıxır ki, indi röyalarım
mənə müharibə elan edəcək? Bəs yuxuyla necə döyüşüm? Onu necə məğlub
edim? Bir yandan da yaman darıxıram. Mən niyə darıxmalıyam axı? Ölən ru‐
humu diriltməkçün niyə şair axtarmalıyam? Axı təkcə Karine yüz şairə dəyər.
Şamamalarını, ağ mərmərə bənzəyən sinəsini görəndə ruhum bədənimdə oy‐
nayır. Bu, ruhun qidası sayılmırmı? Yoxsa ki, şairlər... Şair Abumahir “qoru
özünü” deyir. Nədən qoruyum, ay şair? Kimdən qoruyum ki, ay başbilənim?
Qorudum da indiyə qədər. Nə qazandım? Qan tökmədim əfv etdim – qansız
dedilər. Əfv etmədim qan tökdüm – qaniçən söylədilər. Müqəddəs anlam daşıyan
Göyverən adımı “göyvərən” çağırdılar. Karsız kişi – beliboş damğası vurdular.
Şeyxə, axunda, mollalara qarşı çıxdım – dinsiz adlandırdılar. Birrəng kimi sadə
insanlara inandım – arxamda yüz iş çevirdilər. Şəhidlərin adını divara həkk et‐
dirdim – lağa qoydular. Əyalətlərdə məscid, ehsan evləri tikdirmək istədim –
yüz şəbədə qoşdular... Bununla da qol‐qanadımı sındırdılar. İndi isə darıxıram.
Vacibdirmi ki, axşamı gözləyim? Hərəmxanaya yalnız axşammı getməliyəm?
Çağırım Karineni otuzdurum taxtın sağında. Ya da digər hərəmləri. Söhbət
edim. İstəsəm o biri söhbətdən də edim. Axı kim mənə nəzarət edir? Xalq?
Xalq nə deyər? Çox da xalqa lazımam. Bir dəfə sarayın qapısını açıb soruşublarmı
ki, “ey şahımız Göyverən, necəsən? Kefin necədir? Bəlkə nəsə lazımdır?” Heç
vaxt. Amma şair Abumahiri mühafizlər qucağında saraya gətirəndə ayağa qalx‐
mışdı hamısı. Mənim bu məmləkətdə bir şair qədər də hörmətim yoxdur. Nə
olsun ki, şaham. İtbaşı düz deyir. Mən büt olmalıyam. Camaat da arxayın olma‐
lıdır ki, onların şahı var – ümid yerləri var. Lazım olsa döyəcəkləri qapı var. Bəs
mən nə edim? Mən kimin qapısını döyüm? Heç qohum‐əqrabam da yoxdur.
Baş vəzir Qurban hamısını qılıncdan keçirib. Bəlkə şəhərə çıxım? Yox. Hara çı‐
xırsan? Çıxırdın da... Qayıdıb bunların xeyrinə fərman da verirdin. Sonu nə
oldu ki? Alqışladılarmı? Əksinə boş‐boş danışdılar dalınca. Həqqi Şahın vaxtında
necə olubsa elə də qalsın. Mən şah elə büt olsam yaxşıdır. Şətrəncdəki kimi ad‐
dım‐addım hərəkət etsəm yaxşıdır. İtbaşı düz deyir. Şahsan otur şah yerində.
Şair Abumahir də dedi bunu. Ondan soruşuram ki, nə köməkliyim dəyə bilər
mədrəsənizə? Cavab verir ki, “mane olma, yetər”. Deməli, mən şah məmləkət
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üçün artıq yükəm. Eləmi? Onda heç nə etməyəcəyəm. Oturacağam sarayımda
kef edəcəyəm özümçün. Ya da ki, dünyanı seyrə çıxacağam. Özü də şahı arvad
olan ölkələrə. Gedim baxım görüm arvadlar necə şahlıq edir?
– Eşikağası!
– Bəli, şahım, – deyə eşikağası içəri girir.
– Təbərxanı çağır bura.
– Başüstə, şahım.
Təbərxan əlində kitab həmən gəlir.
– Bu nədir, Təbərxan?
– Kitabdır, şahım, – deyib Təbərxan əlindəkini şaha uzadır. Şah kitabı götü‐
rüb vərəqləməyə başlayır, – Şahım, sizə ərz eləmişdim ki, mən Elbrus elində
nəqqaşlıq sənətinə yiyələnmişəm. Bu da yararlandığımız mənbələrdən biridir.
– Nə gözəl, nə gözəl, – deyə şah kitabı varaqladıqca başını razılıqla yelləyir,
– Yəqin ki, şeyxlə axundun bunlardan xəbəri yoxdur. Yoxsa çoxdan fitvanı verib
linç etdirmişdilər səni. Qorxmursan ki, bu lüt kişi‐qadın əkslərini mənə
göstərirsən?
– Şahım, düz buyurursunuz. Amma bunlar başqa qitədə sənət əsəri sayılır.
Katoliklərin baş məbədi sayılan Vatikan bu cür şəkillər, heykəllərlə bəzədilib.
Şahım, indi baxdığınız rəsmdəkilər Adəm və Həvvadır. Allah onları lüt yarat‐
mışdı. Əgər belə yaradıbsa, rəssam onu başqa cür necə çəkə bilərdi?
– Düz deyirsən.
– Bir xüsusu da deyim ki, mən əlinizdəki kitabı sizə başqa məqsədçün
gətirmişəm. İcazə versəydiniz, – deyib Təbərxan şahın dizinin üstündəki kitabı
vərəqləyib barmağını bir şəklin üstünə qoydu, – Şahım, bu arabadır. Elbrus
elində və ona yaxın ölkələrdə imperatorlar, çarlar, zadəganlar belə arabalarda
gəzirlər. Adına “kareta” deyilir.
– Çox gözəldir. Bəs bu necə hərəkət edir?
– Qabağına at qoşurlar. Atların sayı – yiyəsinin cəmiyyətdə tutduğu
mövqedən asılı olaraq təyin edilir. Bizim təbirimizcə desək, şah və şahbanu
bu karetaya minir və iki mühafiz də karetanın arxa tərəfində ayaqüstə dayanır.
Onlar şahın əmrlərini eşidib digərlərinə xəbər vermək üçündür. Karetanın ar‐
xasına isə iki at bağlanır. Birdən hücum olsa, yaxud da ki, kareta sınsa şah və
arvadı bu atlara minib yola davam edə bilsinlər. Qabaqda və arxada isə
mühafizlər dəstəsi gedir. Lap arxada gələn karetalarda isə şah ailəsinə mənsub
yüklər, xidmətçilər olur.
– Bəh‐bəh‐bəh. Bu ki, lap dəm‐dəsgahdır? Mən də istəyirəm belə karetadan.
Səyahətə çıxacağam. Yoxsa ki, uzaq yola at üstündə çıxmaq zülm olar.
– Zülm yox, şahım, tamam başqa şey sayılar. At üstündə, ətrafınızda da silahlı
mühafizlər getsəniz bu, elansız müharibə anlamı verər. Həmən hücum çəkib sizi
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əsir götürə bilərlər. Karetayla gedəndə isə bu, bir ölkənin şahının digər ölkəyə
səfər etməsi deməkdir. O tərəflərdə belə qəbul olunub.
– Nə gözəl. Bunları bilmirdim. Düzəlt mənimçün kareta.
– Şahım, bununla məşğul olanlar əcnəbi ölkələrdə yaşayırlar. İzn versəniz,
adam göndərərdim, alıb gətirərdilər. Amma çox bahalıdır.
– Dəxli yoxdur. Üç dənə ən yaxşısını, ən qiymətlisini gətirt. Atlar da oranın
atlarından olsun.
– Təbii ki, şahım.
– Eşikağası, Hətəmi çağır bura.
Hətəm gəlir.
– Hətəm, Təbərxan nə qədər qızıl istəsə xəzinədən buraxarsan.
– Başüstə, şahım, – deyib Hətəm otaqdan çıxır.
– Hə, Təbərxan, bunu həll etdik. Amma kimsə bu barədə bilməməlidir.
Kitab da qalsın məndə.
– Qurbandır sizə, şahım. Məndə başqa kitablar da var. Baxdıqca yenilərini
gətirərəm. Amma aqillərin bir misalı var. Yüz dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə
görmək yaxşıdır.
– Aqillər düz buyurublar. Təbərxan, mənim əksimi çəkmişdin. Nə oldu
onun axırı?
– Şahım, hazırdır. Gətirmişəm.
– Göstər görüm?
Təbərxan cibindən üç dənə – qızıl, gümüş, dəmir sikkə çıxardaraq şaha
təqdim etdi. Göyverən onların hər birinə diqqətlə baxdı. Sikkənin bir üzündə
onun əksi, o biri üzündə isə “Göyverən” yazılmışdı.
– Gözəl, gözəl. Çox incə işdir. Bəs niyə belə balaca hazırlamısan?
– Şahım, Elbrus elində buna “tengi” deyirlər. O məmləkətin ərazisində yalnız
onların buraxdığı bu cür pullar keçərlidir. Niyə Həqq dövlətində belə olmasın ki?
– Çox incə şeydir. Alqışalayiqdir sənin təşəbbüsün. Xəzinədəki bütün qı‐
zılları əridib bundan düzəlt.
– Əmr edərsiniz, şahım. Amma bir xüsus var.
– Nə xüsus? – deyə şah özünü bilməməzliyə vurdu.
– Şahımız gözəl bilir ki, qızılı əridəndə kütləsini iki dəfə itirir. Xəzinəni
boşaltmaq olmaz.
– Bəs onda nə edək?
– Şahım, əsas dəmirdən, bir də ki, gümüşdən hazırlayaq “göyverən”ləri.
– Göyverənləri?
– Bəli, şahım. Bu sikkələrin adı üstündə yazıldığı kimi “göyverən” adlansın.
Məsəlçün: Ət neçəyədir? – Bir göyverənə; Bu gün neçə göyverən qazanmısan?
– On göyverən; Göyverənin bərəkətinə qurban olum; Allah, mənə çoxlu
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göyverən yetir; Göyverənsiz bir günümüz də olmasın və sairə. Şahım, adınız
hər yerdə dillər əzbəri olacaq.
Göyverən Şah taxtına yayxandı. Fikrə getdi. Saray əyanlarının sırasında
yeri sonuncu olan nəqqaş Təbərxana diqqətlə baxdı. Qüdrətgil paytaxtda ol‐
saydı onu həmən özünün baş vəziri təyin edərdi.
– Ay Təbərxan, qızılın, gümüşün qiymətini başa düşürəm. Bəs dəmirin
dəyəri yoxdur axı?
– Şahım, sikkənin qiyməti onun nədən hazırlanmasında deyil. Üstündəki
şəkildə və addadır. Sizcə bir dəmir göyverən neçə qızıl olar?
– Tutaq ki, bir qızıl beş dəmir göyverən.
– Xub. Sizin məmləkətə ayaq basanlar birinci növbədə öz qızıllarını dəmir
göyverənlərə dəyişməlidirlər ki, nəsə alış‐veriş edə bilsinlər. Elə deyilmi? İndi
görün xəzinəyə nə qədər qızıl axacaq? Amma əvəzində dəmir çıxacaq.
– Yaxşı, axı tacirlər alver edəndən sonra öz ölkələrinə dəmir göyverən
aparmayacaqlar.
– Bunu da düşünmüşəm, şahım. Elə ki, tacirlər alış‐verişlərini elədilər...
yenidən gəlirlər xəzinəyə. Paytaxta girəndə bir qızıl beş göyverən idisə, çıxanda
dörd göyverəni bir gümüş göyverənə dəyişəcəklər. Qızıl gətirəcəklər, gümüşlə
qayıdacaqlar.
– Bəs rəiyyət?
– Onlar da eyniylə. Sandıqlarındakı qızılları göyverənlərə dəyişib alış‐
verişlərini edəcəklər. Qazancları da dəmir göyverənlə olacaq, satdıqları da,
aldıqları da...
– Əla! Əla‐ül‐əla. Mən razı. Hazırla dəmir göyverənləri. Sənin üçün böyük
otaq ayırıram. Qapısına da iki mühafiz təyin edirəm. Açarı bir səndə olmalıdır,
bir də məndə. Şagirdlərin var yəqin.
– Var, şahım.
– İlk olaraq qırx dənə qızıl göyverən hazırla. Biri böyüklüyünə görə o
birilərdən fərqlənsin. Sonra isə yüz gümüş göyverən hazırla. Ondan sonra
keçərsən dəmir göyverənlərə. Yanına bir zərgər də götür.
– Başüstə, şahım.
– Hazırla. Mən belə görürəm ki, mənim ruhumu şairlər yox, diriltsən sən
dirildəcəksən.
– Ömrünüz uzun olsun, qibleyi‐aləm. Verdiyiniz qiymətə layiq olum. Şahım,
sizdən bir xahişim var.
– De.
– Yalvarıram, məni saray əyanlarının yanında tərifləməyin.
– Qəribə xahişdir. Amma düz deyirsən. Qısqansalar, vay halına. Neçə yaşın
var, Təbərxan?
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– İyirmi səkkiz, şahım.
– Yaşıdıq ki... yəqin buna görə məni yaxşı başa düşürsən.
– Mən ruh adamıyam, şahım. Sənətkaram. Sadəcə, öz yerimdə deyiləm.
Öyrəndiklərimi, bildiklərimi bizim məmləkətdə həyata keçirtmək qadağan‐
dır.
– Bəs niyə öyrənirdin? Bunu əvvəlcədən bilmirdin ki?
– Bilirdim, şahım. Qayıtmaq istəmirdim el‐obama. Qalacaqdım Elbrus
elində. Evin tək oğlu olduğum üçün qayıtdım. Burda isə mənə uyğun iş yoxdur.
Heykəl düzəltmək xaricdə sənət sayılır, bizdə isə bütpərəstliyin təbliği. İnsan
əksi çəkmək, məscidlərin divarlarına bəzək vermək qadağandır. Allah ömrü‐
nüzü uzun eləsin ki, məni bu mənsəbə qoydunuz. Ümidlərim artdı.
– Nə etmək fikrin var – heykəl düzəltmək, yoxsa şəkil çəkmək?
– Şahım, məmləkətdə hakimi‐mütləq sizsiniz. Siz nə əmr etsəniz, o da qa‐
nuni sayılır. Hər bir məmləkət öz şahının şah əsəridir. Əsrlərə isə o şahın
ucaltdığı malikanələr, məscidlər qalır.
– Tələsmə, Təbərxan. Hər şey yavaş‐yavaş öz yerini tapacaq. O dediyin ara‐
baların dalıyca adam göndər gətirsinlər. Məscidin tikintisində də işin çoxdur.
Unutma, məscid iki minarəli olmalıdır.
– Əmr edərsiniz, şahım. Demək olar ki, məsciddə müəyyən işlər görülüb.
Yəqin tez bir zamanda başa çatdırarıq. Sonra isə ehsan evlərinin tikintisinə
başlayacağıq.
– Ona ehtiyac yoxdur. Yalnız məscid.
– Əmr edərsiniz, şahım. Amma şahımın bir fikrini xüsusən bilmək istərdim.
Məmləkətdə digər din mənsubları da yaşayır. Əcnəbilər də gəlir. Şahımızın
gələcəkdə kilsə və ya senaqoq tikdirmək fikri varmı?
– Təbərxan, sən çox uzağa getdin. Qayıt kəndinə. Məsciddir, kilsədir, sena‐
qoqdur – bunların hamısı Allah evidir. Kim istəyir məscidə girsin, öz dininə
uyğun da Allaha ibadət etsin. Onlara mane olan var?
– Var, şahım. Digər din mənsubları məscidə buraxılmırlar. Amma kilsəyə,
senaqoqa hər kəs girə bilər.
– Yadıma sal, cümə namazında mollaları başa salım.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım, – deyə Təbərxan təzim edib otaqdan çıxır.
***
Hərəmxana. Şah xalçanın üstündə mütəkkələrə dirsəklənib. Dörd gözəl
hərəm onu əhatəyə alıb. O biriləri növbəylə fəvvarənin ətrafında rəqs edirlər.
Karine isə yenə pəncərənin qarşısında oturub eşiyə baxır. Üzündən kədər yağır.
Şahın gözü rəqs edənlərdə olsa da fikri İtbaşının yanındadır: Aslan gəlib çıxsaydı
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bütün şübhələrimə son qoyulardı. Deməli, şair Abumahir Barəngahı üzdən ta‐
nıyır. Axır ki, İtbaşı tora düşdü. Barəngah olduğunu boynuna almasa onları
üzləşdirərəm, söhbət də bitər. Abumahir də bilikli, dünyagörmüş adamdır. Onda
çox sirlər yatır. Bəlkə onu saray şairi edim? Amma inanmıram gələ. Birinci
gələn şair isə... bax o əsl saray şairliyinə layiqdir. Nahaq uzaqlaşdırdım onu.
Hərdən gərək çağırım, kefimi açsın. Amma onda gərək meyə sarayda qadağa
qoymayım. Yox. Olmaz. Ya gərək bütün qadağaları götürəm, ya da... Gör nələri
fikirləşirəm e... mən şaham e, şah. Dövlət işləri qalıb bir yanda, mey, nəşə,
fahişə haqda düşünürəm. Məşğul olacağım işləri isə atmışam əyanların boy‐
nuna. Hətta Aslan da öz işinin başında deyil. Yetimxanayla məşğuldur. Bu
İtbaşı lap məni çaşbaş saldı. Gül kimi şahlığımı edirdim də... Çox maraqlı idi.
İndi isə ruhum ölüb, onu diriltməklə məşğulam. Həqiqətən də bütləşmişəm.
Hərəmxana da eynimi açmır. Hərəmlərin arasında bircə Karine xoşuma gəlir,
o da üzünü çevirib pəncərədən eşiyə baxır. Sanki hərəmxanaya şah yox, xacə
Dümbələk gəlib. Qorxmur məndən. Niyə də qorxsun ki? Nə deyirəm edir də...
Amma əndamıyanmış çox gözəldir. Görəsən Karine adının mənası nədir?
Şah birdən ayağa qalxdı. Barmağıyla Karineni işarə verərək hərəmxananı
tərk etdi. Şahın yataq otağı. Karine içəri girir. Şah yatağına uzanıb.
– Gəl uzan yanımda, – deyə şah amiranə şəkildə dilləndi. Karine lüt soyunub
şahın yanında uzandı. İpək örtüyü üstünə çəkdi. İri gözlərini şaha zillədi, – Ka‐
rine. Qəribə adın var. Mənası nədir?
– Latın dilində mənası uzaqgörən deməkdir, şahım.
– Bəs özün necə, adına layiqsənmi?
– Bəli, şahım.
– Çox inamla dedin.
– Bəli, şahım! – deyə Karine daha qətiyyətlə səsləndi.
– Məsəlçün.
– Mən sizə oğlan uşağı doğacağam və baş hərəminiz olacağam.
– Nə gözəl, nə gözəl. Heyf ki, şahbanu ola bilməyəcəksən. O mənsəbi ləğv
elədim.
– Qərarınızı alqışlayıram, şahım. Şahın arvadı olmamalıdır.
– Bərəkallah. Sən hardan bilirsən bunu?
– Şahlar heç vaxt evlənməzlər. Sadəcə hərəmxanaları olar. Uzağı‐uzağı
fərqləndirdiyi hərəmi baş hərəm təyin edər. Vəssalam. Ona görə siz təksiniz.
Biz rəiyyət üçün həm şahsınız, həm də şahım.
– Sözündən belə çıxır ki, mən həm kişiyəm, həm də qadın?
– Ormanların şahıyla bağlı belə bir misal var: aslanın erkəyi‐dişisi olmaz.
İstər şah kişi olsun, istərsə qadın – həm şahdır, həm şahım.
– Harda görmüsən ki, şah qadın ola?
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– Bir çox məmləkətdə kral, imperator qadın olur, şahım. O cümlədən
mənim yaşadığım məmləkətdə də... Digər dinlər buna icazə verir. Yalnız İslam
qadınlara yuxarıdan aşağı baxır.
– Yəqin inanmır.
– Xeyr, şahım. Sadəcə qorxur.
– Nədən qorxacaq ki?
– Çünki qadınlar kişilərdən ağıllıdırlar.
– İnanmıram, – deyə Göyverən şaqqanaq çəkib gülməyə başladı.
– Şahım, bəs Həqqi Şah niyə hərəmxananı ləğv eləmişdi? Niyə saraya bir
qadın da buraxmırdı?
– Yox, hərəm, burda yanıldın, – deyə şah ciddi görkəm aldı, – Tam başqa
səbəblərə görəydi Həqqi Şahın məsələsi. Sübut edə bilmədin fikrini.
– Şahım, vaxt gələr sübut edərəm. Hələlik bir sualıma cavab verin: şahbanu
mənsəbini niyə ləğv etdiniz? Amma deməyin ki, arvadın ağıllı olmağından,
dövlət işinə başını soxmasından qorxaraq.
– Əsla. Sadəcə baş vəzir məsləhət gördü. Mən isə bunu məqbul saydım.
– Baş vəzir bu cür təklif veribsə, deməli, çox ağıllı adamdır.
– Hardan bildin?
– Əsas rəqibini vaxtında aradan götürüb. Özü də qansız‐qadasız, – deyə
Karine gülümsədi.
– Amma demə ki, şah arvadı – şahbanu olmaq istəməzdin.
– Xeyr, şahım. Heç xəyalımda da yoxdur.
– Niyə? – şah təəccüblə soruşdu.
– Şahbanu nə böyük mənsəbdir ki, hələ bir arzu da edim? Sarayda nəinki
şahbanudan, şahdan da böyük mənsəb var.
Şah fikrə getdi: burda deyiblər e... suyun lal axanı, adamın yerə baxanı.
Dinmirdi, danışmırdı, indi isə bülbül kimi ötür. Söz çatdıra bilmirəm buna.
Görəsən şahdan böyük kimdir ki? Vəliəhd? Taxt‐tacın gələcək sahibi? Yəni ki,
bunun gələcək uşağı?
– Kimdir ki, məndən böyük, Karine? Göstər görüm?
– İndi yoxdur. Amma nə vaxtsa olacaq.
– Nədir mənim mənsəbimdən böyük olan o mənsəb? Vəliəhdmi? – deyə
şah şaqqanaq çəkib güldü.
– Vəliəhd də deyil. Şahım, yalançı çıxmaq istəməzdim yanınızda. Çünki hazırda
yoxdur bu mənsəb. Amma adımalayiq bir uzaqgörən kimi deyirəm: hökmən ola‐
caq həmin gün. Zamana ehtiyac var, – deyə Karine gözlərini oynadaraq güldü.
– Deyirdilər ki, qız uşaqları yaman şeytan olur. Amma görməmişdim. Ay
şeytan, yaman zarafatcılsan. Yəqin zarafat edirsən. Bax, mən şaham. İndi de
və mən bir hökmümlə yaradım o mənsəbi.
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– Heç bir şah istəməz özündən böyük mənsəb olsun sarayda.
– Niyə ki? Yaradaram, sonra da özümü təyin edərəm o mənsəbə.
Karine güldü. Arxası üstə çevrilib gözlərini tavana dikdi. Yenidən qəmli
görkəm aldı.
– Özündən danış, Karine. Kimsən? Hardan gəlmisən? Bura necə düşmüsən?
– Kaminat şahlığındanam. Əsir götürdülər. Gördülər ki, gözələm, bakirəyəm
və məni sizə hədiyyə olaraq gətirib qatdılar hərəmxanaya.
– Atan‐anan kimdir? Ailən varmı?
– Şahım, mənim atam, anam, ailəm – hamısı tək sizsiniz. Mənim indi sizdən
başqa heç kimim yoxdur. Mən yalnız sizə məxsusam.
– Yaman darıxıram, Karine.
– Mən olan yerdə şahım heç vaxt darıxmaz. Nə vaxtsa şahıma oğlan uşağı
bəxş edəcəyəm. Ondan sonra heç darıxmayacaq.
– Yenə öncəgörənliyin tutdu? Bəlkə heç olmadı? Yaxud da qız oldu. Onda
nə deyəcəksən?
– Şahım, oğlan olacaq. Əminliklə deyirəm.
– Görək dediyin olacaqmı? Hələlik isə saraydakı sıxıntılardan qurtulmaq
üçün istəyirəm səyahətə çıxam – Elbrus elinə.
– Mən də darıxıram öz el‐obamçun.
– İndi nə deyirsən? Buraxım səni gedəsən?
– Əsla. Bayaq dedim axı. Mənim sizdən başqa heç kimim yoxdur. Tək ümi‐
dim, gələcəyim sizsiniz.
– Bəs onda niyə dedin darıxıram?
– Şahım, adam öz el‐obasından uzaq düşəndə darıxar. Siz isə öz vətəniniz‐
dəsiniz. O ki, qaldı səyahətə... boş şeydir. Şahlar heç vaxt səyahət etməzlər.
Müharibə edib zəbt edərlər. Sonra isə öz torpağı kimi ora qədəm basarlar.
– İndi deyirsən şahlar heç vaxt dostluq edə bilməz?
– Xeyr, şahım. Ya da, işin düşməlidir ki, gedəsən. Sizin də, maşallah
xəzinəniz aşıb‐daşır. Məmləkətinizin hüdudları görsənmir.
– Belə çıxır ki, mən Elbrus elini görmək üçün hökmən müharibə elan
etməliyəm?
– Bəli, şahım. Elbrus imperatorluqdur, yəni şahənşah dayanır başında. Onlar
üçün Həqq dövləti xırda bir məmləkət də yox, sanki bir kənddir. Sizi layiqincə
qəbul etməyəcəklər, hörmət göstərməyəcəklər. İstəməzdim mənim şahımı han‐
sısa imperator aşağılasın. Ora zəngin dövlətdir. Vara, dövlətə hörmət eləmirlər.
Hər şeyləri var. Onlar ancaq gücə hörmət edirlər. Onlarla yalnız güc dilində da‐
nışmaq mümkündür. Bir də... siz şahsınız, şahənşah deyilsiniz.
– Nə fərqi var ki? Özün dediyin kimi məmləkətimin hüdudları görsənmir.
– Şahım, siz Karzat şahı diz çökdürdünüz. Eləmi?
216

İTBAŞI

– Elədir.
– Özünü, baş vəzirini, saray əhlini əsir alıb, edam etdirdiniz. Torpaqlarını
da öz torpaqlarınıza qatıb yüz valilikdən birinə çevirdiniz. Adını isə Göyverən
valiliyi qoydunuz. Eləmi?
– Elədir.
– Amma şahənşahlar, imperatorlar belə etmir. Məmləkətləri zəbt edirlər.
Amma şahlarına əl dəymirlər. Həmin şahı öz təbəəsinə çevirib, qarşılarında diz
çökdürürlər. El dilində desək şahın şahı olurlar.
– Necə ki, mən Kaminat Şahın yerinə gələn Qaflanın şahıyam.
– Qaflan Şah xaindir. O öz şahının sadəlövhlüyündən istifadə edib taxt‐
tacı ələ keçirdi. Düzdür, siz Kaminat şahlığına müharibə elan etdiniz. Bir‐iki
valiliyini viran da qoydunuz. Amma sonda Qaflan Şahın sizin təbəəniz olduğunu
xalqın qabağında bəyan etmədiniz. O torpaqlara heç ayaq da basmamısınız.
Həmin xalq sizə yox, Qaflana “şahım” deyir. Kaminat Şah isə çox başıaşağı,
sakit şah idi. Sizə beləsi lazım idi, Qaflan kimi hiyləgər, məkrli birisi yox. Elələri
sabah başqasıyla birləşər, sizə meydan oxuyar.
“Deməli, şahənşah olmalıyam. İtbaşı da deyirdi ki, şahlar şahı olmalısan”
deyə Göyverən Şah düşündü.
– Sən zənən xeylağı hardan bilirsən bunları?
– Kitablardan oxumuşam, şahım. Mənim məmləkətimdə qızlara da təhsil
verirlər. Şahım, sizin məmləkətdə kitabxana varmı?
– Sarayda var. Amma orda çox az olmuşam.
– Mənə icazə verərsinizmi ora gedim?
– Əlbəttə. Amma mənim həvəsim yoxdur kitab oxumağa.
– Əslində şahın məsləhətçiləri ağıllı, bilikli olmalıdırlar. Onlar öz
tövsiyyələrini verməli, şah isə düzgün nəticə çıxarıb, əmr verməlidir. Ya da,
baş vəzirə tapşırmalıdır hər şeyi. Amma bütün hallarda müharibə elan etmək
şahın müstəsna səlahiyyətidir.
– İndi sən nə deyirsən? Sakit həyatı pozub müharibəmi elan edək?
– Əsla, şahım. Sadəcə öz bildiklərimi bölüşdüm. Sabah Elbrus imperatoru
həmin Qaflan Şahı məğlub edib, onun məmləkətini zəbt etsə, sonra da gözünü
biz tərəfə çevirsə, bu dediklərimin bir mənası olmayacaq.
– Bu vaxtacan Elbrus imperatoru bizləri tanımadı. Bundan sonra niyə ta‐
nımalıdır ki?
– Şahım, arı pətəyə gələr. Əvvəllər xəzinədə bu qədər qızıl yox idi. İndi isə
qızıl o qədər çoxdur ki, cingiltisi uzaqlara gedib çıxa bilər.
– Anlamadım. Bunu sən hardan bilirsən?
Karine susdu. Saçlarını dağıtdı. Dirsəklənib şaha tərəf çöndü. Alov kimi
yandıran baxışlarını ona zillədi. İpək örtük sürüşüb çiynindən düşdü. Mərmər
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sinəsi şam işığında parıldadı. Şah alışmadığı mənzərəni görən kimi hər şeyi
unutdu. Dodaqları qurudu. Ehtirasdan bədəni titrəməyə başladı.
***
Səhərdir. Şah taxtında oturub. Karine hərəmxanaya dönüb.
– Eşikağası! – deyə şah çağırır.
– Bəli, şahım, – eşikağası otağa girib təzim edir.
– Təbərxanı çağır bura.
– Başüstə, şahım.
Bir az keçir Təbərxan gəlir.
– Təbərxan, şair Abumahirin evinin yerini öyrən.
– Başüstə, şahım, – deyib Təbərxan gedir.
***
Axşamdır. Hava qaralıb. Şah Təbərxanla dərviş libası geyinib paytaxtın
dar küçələriylə addımlayırlar. Qabaqda iki ailə gedir. Yanlarında da balaca
uşaqlar. Dəbdəbəli evlərə paxıllıqla baxırlar. Hasarın o tayından gülüş səsləri
gəlir. Yeməyin iyi ətrafa yayılıb. Uşaqlar hər evin qabağında dayanır, “dədəm
gətirib, nənəm bişirib, mən yemişəm” deyərək yollarına davam edirlər.
– Şahım, bilirsinizmi bunlar kimdir? – deyə Təbərxan soruşdu.
– Kimdirlər? – deyə şah özünü bilməməzliyə vurdu.
– Qara camaatdır, şahım. Acdırlar. Həm qarınları acdır, həm də gözləri.
– Qəribə söz danışırsan, Təbərxan. Qarın acdırsa, göz də ac olmalıdır.
– Şahım, eləsi var ki, hər şeyi var. Amma gözü heç doymur.
– Belələrinin gözünü ancaq torpaq doyura bilər.
– Haqlısız, şahım.
Nəhayət şair Abumahirin evinə çatıb, qapını döyürlər. Övrəti səsə çıxır.
Onları içəri dəvət edir.
– Xoş gəlmisən, ay şah, – deyə Abumahir şahı salamlayır, – Qədəmlərin
mübarək. Dərviş paltarın da...
– Heç kimin xəbəri yoxdur gəlməyimdən. Belə məsləhət bildim, – deyə
şah işarət barmağını şaquli vəziyyətdə dodaqlarına yaxınlaşdırır.
– Düz eləmisən.
Ortalığa şərbət, mer‐meyvə gəlir.
– Nuş eləyin, şahım.
– Ay şair, keçən dəfə məni lap məyus etdin. Mən, atam Həqqi Şah kimi adil
və ədalətli olmaq istəyirəm. Sən isə bütün ümidlərimi qırdın. Amma vaxt ol‐
madı ki, əsaslandırasan. Gəldim ki, ətraflı söhbət edək.
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– Ay şah, rəhmli, ədalətli olsan dövlət dağılar. Çünki məmləkətdə hamı ağıllı
deyil. Əksəriyyət idarə olunmağa meyllidir. Onları da xırda bir qisim ağıllı idarə
edir. Özü də yalnız yumruq gücünə. Yumruq beş barmağın birləşməsindən ya‐
ranır. Şah qətiyyətsiz, rəhmli olanda yumruq açılır. Beş barmağı saymaq asanlaşır.
Və sonda barmaqlar ayrı‐ayrılıqda qırılıb qırağa atılır. Sən atan Həqqi Şaha bax‐
ma. O bir təbərrik idi. Keçən dəfə sənə demişdim axı, vəliəhd o deyildi, Barəngah
adlı kiçik qardaşıydı. Nə baş verdisə, bilmirəm – Barəngah yoxa çıxdı. Həqqi
taxt‐tacın sahibi oldu. Məmləkəti isə baş vəzir Qurban idarə edirdi, Həqqi yox.
Gəl sənə bir rəvayət danışım, qulaq as. Ondan sonra özün nəticə çıxart.
– Eşidirəm, şair.
– Qədim zamanlarda bir şah varmış. Böyük bir məmləkətin şahıymış.
Bütün işləri də qaydasında gedirmiş. Günlərin bir günü:
“Saray. Şah öz taxtında oturub. Ətrafında fərraşlar. Baş vəzir, vəzir, vəkil,
əyanlar da başlarını aşağı salıb, dinməzcə durublar. Şah fikrə dalıb. Birdən:
– Adı nədir onun?
– İbrahim, – deyə baş vəzir cavab verir.
– Silahlıdır?
– Xeyr, şah sağ olsun.
– Başına qoşun yığır?
– Xeyr, şah sağ olsun.
– Bəlkə məmləkətimin, taxt‐tacımın əleyhinə nəsə hədyanlar1 yağdırır?
– Xeyr, şah sağ olsun.
– Cadugərdir onda.
– O da yox.
– Bəs nə? Nədir axı sizi qorxudan ki, üstümə qaçmısız?
–Bilmirik, şah sağ olsun. Qonşu məmləkətdən namə gəlib. Yazırlar ki,
“İbrahimdən axır ki, canımızı qurtardıq. Hüdudlarımızacan təqib elədik. O da
keçdi siz tərəfə. Bizdən deməkdir – ehtiyatlı olun. Çox təhlükəli adamdır”.
– Nədir axı, bunun təhlükəsi?
– Başqa heç nə yazmırlar.
– Bəs təhlükəliydisə niyə edam etməyiblər?
– Elə bunu bacarmadıqlarına görə təhlükəlidir, şah sağ olsun. İbrahimə
toxunmaq mümkün deyil.
– Heç nə anlamadım. Amma elə buna görə maraqlı oldu. Qoy gəlsin. Görək
onun cəzasız xətası nədir. Mən onunçün qonşu məmləkətin padşahı deyiləm.
Mənim qorxumdan göydə uçan quş da qanad salar. Bu məmləkətdə nə dedim,
o da olmalıdır. Yoxsa durub bir İbrahimdən qorxsam, day mənə niyə şah
desinlər ki? Hardadır indi o məlun?2
1
2

Hәdyan – әdәbsiz, әsassız sözlәr, söyüş
Mәl`un – lәnәtә gәlmiş.
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– Torpağımızı kənd‐kənd, şəhər‐şəhər gəzərək paytaxta gəlir. Hamısında
da yəqin öz sehrini yayır, şahım.
– Bəs hakimlər, qazilər, valilər nəylə məşğuldurlar? Gərək hökmən paytaxta
gəlib çıxsın, sonra? Hər şeyə mən qərar verməliyəm?
– Hamısına namə göndərmişik. Cavab gəlib ki, heç nə edə bilmirik İbrahimə.
Nə həbs etmək mümkündür, nə də boynunu vurdurmaq.
– Qəribə işə düşdük də... Dövlət işləri qalıb bir yanda, şah işini‐gücünü
buraxıb hansısa İbrahim haqqında düşünməlidir.
Ortaya sükut çökür. Şah fikrə gedir. Saray əyanları da başlarını aşağı salıb
guya ki, fikirləşirlər. Bu an çaparlardan biri sarayın həyətinə daxil olur. Tezcə
şahın hüzuruna gələrək təzim edir.
– Qibleyi‐aləm, İbrahim paytaxta daxil oldu.
– Nə? Vacib xəbər budur? Yox. Ya siz məndən nəsə gizlədirsiniz, ya da bu İb‐
rahim doğrudan da təhlükəli adamdır.
– Şah sağ olsun, tutub gətirəkmi saraya?
– Nə edib?
– Heç nə.
– Bəs onda nə səbəb göstərəcəksiniz həbsinə? Siz məni rəiyyət arasında
biabır etmək istəyirsiniz? Məmləkətimdə qanunlar var. Hamı qanunlara tabedir.
O cümlədən mən, şahzadələr, siz vəzir‐əyanlar. Məni el içində xar etmək istə‐
yirsiniz? Xalq nə deyər? Deməzmi ki, təqsiri olmayan bir adamı tutub apardılar?
Qoy yaşasın. Özünü pis aparsa, qazi var, hakim var. Cəzasını da onlar verərlər.
– Başüstə, qibleyi‐aləm.
Şah yenidən fikrə gedir: yox, bəlkə düz deyirlər? Xatalı adamdır bəlkə bu
İbrahim? Vaxtında tədbir görülməsə sonra gec olar. Dərviş paltarı geyinib gecə
çıxaram şəhərə. Onu gözümlə görsəm yaxşıdır.
– Hamınız azadsınız. Vəzir, sən qal.
– Başüstə, qibleyi‐aləm.
Hamı çıxdıqdan sonra:
– Vəzir, öyrən o İbrahimin qaldığı evi. Gecə libasımızı dəyişib ziyarətinə
gedəcəyik. Görək bu necə adamdır?
Gecədir. Şahla baş vəzir dərviş qiyafətində gəlib çıxırlar İbrahimin
gecələdiyi komanın yanına. Qapısını döyürlər.
– Qapı açıqdır. Gəlin.
– Salam, – deyə şah baş vəzirlə içəri girir.
– Buyurun, xoş gəlmisiniz. Deyəsən, uzaq yol sizi əməllicə təntidib.
– Hardan bildiz? – deyə şah soruşur.
– Geyiminizdən. Özü də dünyagörmüş adama oxşayırsınız, həm də zama‐
nımızın dərvişlərinə.
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– Düz tapdız. Kənd‐kənd gəzib haqq saydığımız təriqətimizi yayırıq, təbliğ
edirik. Siz bu şəhərdə çoxdan yaşayırsınız?
– Yox, elə mən də bir növ sizin kimi dərvişəm. Amma heç bir dini, elmi,
şeiri yaymaq fikrim yoxdur. Sadəcə, hamı kimi yaşamaq istəyirəm. Amma hara
gedirəmsə bir aydan artıq qalmağa qoymurlar. Didərgin salırlar məni. Bilmirəm
nə etmişəm bu insanlara. Daha doğrusu, saray əyanlarına. İndi də bu
məmləkətə gəlmişəm. Deyirlər şahı çox adil insandır. Görüm bəxtim gətirsə,
gördüyünüz komada qalıb yaşayacağam. Ta ömrümün axırınacan.
– Kimə nə etmisən ki, elə hey sürgün edirlər səni? – deyə şah soruşdu.
– Heç kimə heç nə etməmişəm. Amma hara gedirəmsə şahzadələrin, saray
əyanlarının gözü götürmür məni. Mən kim, onlar kim. Mən adi, səfil bir ada‐
mam. Amma nədənsə onların qəzəbinə tuş gəlirəm.
Şah vəzirə baxır. Vəzir çarəsiz adam kimi başını aşağı salır. Şah isə suallara
cavab axtarır.
– Axı bir şey eləməsən kimin nə haqqıdır ki, sənə nəsə deyə. Məsələn, bizi
təriqətimizi yaydığımıza görə, bərabərlik, doğmalıq, şah və nökərin eyni soydan
olduğunu təbliğ etdiyimizə görə qovurlar. Bəs sən nə edirsən?
–Yox, mən belə bir şey etsəydim zindana salardılar, edam edərdilər. Amma
heç kim mənə heç nə etmir. Sadəcə qovurlar. Bu şəhərdən o biri şəhərə, bir
məmləkətdən o biri məmləkətə. Beləcə sərgərdan həyatı yaşayıram. Yəqin ac
olarsınız, – deyib, İbrahim ayağa durur. Boğçasını gətirib açır. Lavaş, pendir,
göy soğanı ortaya qoyur. Lavaşdan qoparır. Arasına pendirlə soğan qoyaraq
iki dənə dürmək düzəldir. Birini şaha, o birini baş vəzirə verir. Dolçada su
gətirib bardaqlara tökür.
– Kasıbın olanından. Nuş edin. Görüm sabah nə iş tapıram. Gələn dəfə
gəlsəniz yəqin sizi başqa cür qonaq edərəm.
– Əlindən nə iş gəlir?
– Heç nə. Bir yerdə dura bilirəm ki, sənət də öyrənim?
– Bəs nəylə dolanırsan?
– Xalq sağ olsun, onlar dolandırır. Biri çörək gətirir, biri su. Hərənin gücü
nəyə çatdığından. Bu daxmanı da birisi verib mənə yaşamaq üçün. Hara
gedirəmsə çox istəyir camaat məni.
– Axı nəyə görə?
– Heç özüm də bilmirəm. Yaxşı, səhər açılır. Siz dincəlin, uzun yol gəlmisiniz.
Mənim isə işim var, getməliyəm. Hə, yadımdan çıxdı. Adım İbrahimdir – Gözəl
İbrahim. “Gözəl” ləqəbini də xalq verib mənə. Xudahafiz.
İbrahim evdən çıxır. Şah vəzirə:
– Bəs bu hara getdi səhər erkən? Özü deyir ki, iş‐güc sahibi deyiləm. Amma
hamıdan qabaq “iş‐güc” dalıyca qaçır. Bəlkə arxasınca gedək?
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– Yox, şahım, dan yeri sökülür. Saraya qayıtmağımız məsləhətdir. Bu İbrahim
ya axmaq, ya da dəhşətli dərəcədə ağıllı adamdır. Əgər məsləhət bilsəniz, nəzarət
təyin edək. Nə olsa gəlib çatdırarlar. Bundan daha vacib dövlət işləri var.
Saray. Günortaya yaxın carçılar bir‐birinin dalıyca saraya axışırlar:
– Şah sağ olsun, İbrahim bütün şəhəri başına alıb. Hamını səhər tezdən,
dan yeri qızarmamış Mehirxan dağına çağırır.
– Niyə?
– Bilmirik. Hamıya deyir ki, vacib sözüm var sizlərə.
– Nə söz?
– Bilmirik.
– Nəzarət eləyin. Görün nə oyun çıxarır bu İbrahim?
– Şahım, İbrahim yox, Gözəl İbrahim. Xalq onu Gözəl İbrahim deyə çağırır.
– Yaxşı, gedin! Vəzir, sən isə qal!
– Başüstə, qibleyi‐aləm.
Hamı otaqdan çıxır.
– Vəzir, bəlkə dərviş paltarı geyinib ora gedək?
– Qətiyyən, şahım. Şərəfləndirmiş olarsınız o səfili. Yəqin nəsə sarsaqlaya‐
caq. Buna görə dəyməz ora getməyə. Tapşırmışam. Nə olsa gəlib çatdıracaqlar.
Ertəsi gün. Yenidən saray. Sakitlik hökm sürür. Şah İbrahimin gəldiyi qonşu
məmləkətə vəzir səviyyəsində elçi göndərmək üçün məsləhətləşməyə qərar
verib. Birdən sarayın önündə hay‐küy qopur. Baş vəzir tez eyvana çıxır. Geri
qayıdıb təlaşla qışqırır:
– Üsyan, şahım, üsyan. Camaat saraya hücuma keçib. Mühafizlər qabaqlarını
güclə alırlar. Çoxdurlar, şahım. Əsgərləri köməyə çağırmaq lazımdır.
– Axı niyə üsyan edirlər? Tələbləri nədir?
– Bilmirəm, şahım. Amma gözləri qızıb, – şah eyvana çıxmaq istəyir, – Yox,
şahım, çıxmayın, qorxuludur.
– Əllərində silah var?
– Yox.
– Daş atırlar?
– Yox.
– Bəs əllərində nə var?
– Gül. Hərəsi əlində bir dənə gül tutub.
– Nə?
– Gül.
– Çəkilin! – deyib şah eyvana çıxır və saraya hücum çəkən əhaliyə səslənir.
– Ay camaat, nə olub?
– Sən kimsən? – deyə kütlədən biri qabağa çıxır, – Bizə şah lazımdır. Onu
görmək istəyirik.
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Şah qəzəbini boğaraq:
– Mən şahınızam.
– Əgər şah sənsənsə, əmr ver bizi saraya buraxsınlar. Sənə vacib sözümüz
var.
– Buraxın onları. Hamısını buraxın, – deyə şah qəzəblə əmr verir. İlk dəfəydi
ki, onun şah olmağına inanmamışdılar. Bu onun qüruruna toxunmuşdu.
Saray əyanları etiraz edib, bunun təhlükəli olduğunu söyləsələr də, şahı
fikrindən döndərə bilmirlər. Camaat saraya doluşaraq gəlib onun hüzurunda
dayanır. Baş əymirlər. Gözlərini heyranlıqla şahın gözlərinə dikib dururlar.
– Buyurun, nə sözünüz var? Kim sizə haqsızlıq edib ki, belə qeyzlənmisiniz?
Deyin, cəzasını verim.
Əslində, şah mühafizlərinə adi bir yanlışlığa görə gələnlərin hamısını qı‐
lıncdan keçirtməyi əmr etmişdi. Birincisi ona görə ki, itaətsizlik etmişdilər.
Ən əsası isə onun şah olmasına inanmamışdılar və bu, saray əyanları tərəfindən
gülümsəməklə və xəlvəti zövq almaqla qarşılanmışdı.
– Heç kim, qibleyi‐aləm.
– Bəs bu nə hücumdur çəkirsiz saraya? Qorxmursunuz ki, qanunu, asayişi
pozduğunuza görə kəlləniz gedər?
– Yox, şahım. Biz gəlmişik ki, sizə ürək sözümüzü deyək.
– Deyin! Qorxmayın! Xalqımın xətrinə dəyəni gözünüzün önündə edam
elətdirərəm, – deyə şah gülümsəyən əyanlarına baxdı. Onlar özlərini tez yığış‐
dırıb başlarını aşağı saldılar.
Camaatın içindən ən yaşlısı irəli çıxaraq şaha yaxınlaşır. Əlindəki gülü ona
verib, – Şahım, mən səni çox sevirəm, – deyir və saraydan çıxır.
Onun arxasınca bir başqası şaha yaxınlaşır. Gülü təqdim edərək o da, – Şa‐
hım, mən səni çox sevirəm, – deyir.
Şah və bütün saray əhli bir‐birinə mat‐məəttəl baxaraq nə baş verdiyini
anlamaq istəyir. Amma heyrətdən donub qəribə mənzərəni sakitcə seyr edirlər.
Beləcə, saraya hücum edən yüzlərlə insan bir‐bir şaha yaxınlaşır, ona gül
təqdim edir, “şahım, mən səni çox sevirəm” deyib, çıxır gedirlər. Şah isə gördüyü
mənzərədən xoşhal olaraq, heyrətindən gül‐çiçək selinin içində yerindən
tərpənmir. Handan‐hana:
– Vəzir, bu nə idi?
– Baş açmadım, şahım. Vaxt verin araşdırım.
Bir müddətdən sonra Gözəl İbrahimə göz qoyanlardan biri çaparaq saraya
yaxınlaşır. Şahın önünə gəlir, təzim edir.
– Anlat görüm Gözəl İbrahim şəhərdə nə edir?
– Şahım, səhər tezdən Gözəl İbrahim Mehirxan dağının ətəyinə çıxdı. Əhali
də ora axışmağa başladı. Üç yüz nəfər olardı. Gözəl İbrahim üzünü onlara
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tutub dedi: “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən
çəkinməyin”.
– Elə bu?
– Bəli, şahım.
– Bəs camaat onu daşa basmadı? “Bizi işimizdən‐gücümüzdən avara edib
buna görəmi bura çağırmısan” demədi?
– Əksinə… dedilər ki, biz şahımızı çox sevirik. Adil bir hökmdardır. Amma
illər öncə taxta çıxanda görmüşdük üzünü. İndi qarşımıza çıxsa tanımarıq.
– Gözəl İbrahim nə cavab verdi?
– Gözəl İbrahim cavab verdi ki, bəs bilmirsiniz şah harda yaşayır? Sarayı
tanımırsınız? Hərəniz əlinizə bir gül alıb, gedin ora. Ürək sözünüzü özünə
deyin. Camaat da ordan axışdı saraya.
– Nə gözəl. Bu İbrahim nə müdrik adammış. Xalqımın gözündə bir qədər də
qaldırdı məni. Bircə cümləsiylə. Necə dedi?
– “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin”.
– Vəzir, yaz İbrahimin sözlərini. Qiymətli fikirdir. Siz də deyirdiniz ki, xatalı
adamdır. Burda xatalı nə var ki? “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐
birinizə deməkdən çəkinməyin”. Görəsən hardan öyrənib bu sözləri? Mən ilk
dəfədir ki, eşidirəm. Vəzir, sən necə?
– Mən də, qibleyi‐aləm.
– İşiniz olmasın Gözəl İbrahimlə. Qoy necə istəyir, öz həyatını yaşasın.
Ertəsi gün “Şah sağ olsun!”, “Şahımıza uzun ömür!” sədaları şahı yuxudan
hövlnak oyatdı. Əsəbi halı ruhi sakitçiliklə əvəzlənənə qədər yerindən
tərpənmədi. Daha sonra eyvana çıxıb sarayın qabağında əllərində gül tutmuş
yüzlərlə insanın toplaşdığını gördü. Onlara əl elədi. “Şahımız, sizə sözümüz var.
Bizi qəbul elə” deyə kütlə yerbəyerdən səsləndi. Şah tezcə taxtına oturub camaatı
saraya buraxmağı əmr etdi. İnsanlar taxtın qarşısına gəlib heyranlıqla ona tamaşa
eləməyə başladılar. Qəfildən biri irəli çıxıb əlindəki gülü şaha təqdim edərək
“şahım, mən səni çox sevirəm” deyib, sarayı tərk etdi. Digərləri də bir‐bir şaha
yaxınlaşaraq, gül verib eyni sözləri təkrar edir, saraydan uzaqlaşırdılar. Taxt gül‐
çiçəyin içində görünməz oldu. Şah fərəhindən yerə‐göyə sığmırdı. Az sonra Gözəl
İbrahimə qoşduqları nəzarətçilərdən biri gəlib çıxdı:
– Bu gün İbrahim nə edib?
– Şahım, heç nə. Dünənki kimi Mehirxan dağının ətəyinə çıxdı. Ancaq
gələnlərin sayı dünənkindən çox idi. Yenə də eyni sözləri təkrar etdi: “Ey in‐
sanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin”.
– Vəssalam?
– Vəssalam. Sonra camaat dağılışıb getdi.
– Bəs özü nə iş görür?
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– Heç nə, şahım. Hara gedirsə, ayağa dururlar. Xurcununa pay qoyurlar.
Pay deyəndə ki, lavaş, pendir, soğan. O da şəhəri məhlə‐məhlə dolaşır. İnsanlarla
xoş söhbət edir. İnsanlar da ona ürəyini açır, məsləhət istəyirlər.
– Nə məsləhət?
– Biri deyir ki, arvadıyla yola getmir, o biri deyir qonşum pisdir. Elə‐belə
söhbətlər.
– Bəs o nə məsləhət verir?
– Bircə bunu deyir: “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə
deməkdən çəkinməyin”. Bir də sizin ədalətli hökmdar olmağınız dilindən düş‐
mür. Kimə yaxınlaşırsa, birinci sözü budur: “Ay camaat, mən çox ölkə gəzmişəm,
çox padşah görmüşəm. Beləsini görməmişəm. Siz çox xoşbəxt adamsınız ki,
belə gözəl, adil hökmdarı olan məmləkətdə yaşayırsınız”.
– Lap yaxşı... Qoy gəzib‐dolansın. Pis iş görmür ki? Yox. Onda nə deyə
bilərik ona? Heç nə. Düz deyirəmmi, vəzir?
– Siz bilən məsləhətdir, qibleyi‐aləm. Amma burda nəsə başqa bir əmma var.
– Açıq danış, vəzir!
– Bilmirəm, yəqin yavaş‐yavaş hər şey aydınlaşar.
Ertəsi gün səhər erkən əhali yenə də sarayın önünə yığışır. Şah gələnlərin
sayının artdığını görüb onları qəbul etmək üçün daha böyük həvəslə taxtına
əyləşir. Əhali böyük heyranlıqla şahlarına baxır, heç bir təzim qaydalarına
əməl etmədən bir‐bir ona yaxınlaşır, gətirdikləri gülü verərək, “şahım, mən
səni çox sevirəm” söyləyərək sarayı tərk edirlər. Şah bəlkə də ilk dəfə öz xalqını
bu qədər sevməyə başlayır və öz‐özünə “insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu
bir‐birinizə deməkdən çəkiməyin” deyir.
– Vəzir, görürsən də xalqım məni necə çox sevir?
– Sevir, şahım. Amma...
– Nə amma? Bunun nə əmması var ki?
– Şahım, artıq üç gündür sarayda yalnız rəiyyəti qəbul edirik. Bütün dövlət
işləri dayanıb. Bəlkə təxirə salaq bu görüşləri?
– Necə? Xalq gəlib öz məhəbbətini izhar etmək istəyəcək, mən isə onları
qapımdan qovacağam? Bunumu istəyirsən?
– Xeyr, qibleyi‐aləm. Sadəcə, belə davam edə bilməz. Hər gün Gözəl İbra‐
himin çağırışına qoşulanların sayı artmaqdadır. Belə getsə saraya gələnləri
qəbul etmək üçün gərək gecəni də yatmayasınız.
– Qoy belə davam etsin. Yaxşı, hansı dövlət işləri var? De bir‐bir gəlsinlər.
Qazi taxta yaxınlaşır. Təzim edir.
– Şahım, əmrinizə uyğun olaraq, hər həftənin bu günü sizin hüzurunuza
gəlməliyəm. Verdiyim qərarlar barədə sizi məlumatlandırmaq, ölüm hökmlərinin
təsdiqi üçün burdayam.
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– Eşidirəm.
– Əhalidən xeyli şikayət vardı. Amma son üç gündə hamısı gəlib
şikayətlərini geri götürdü.
– Anlamadım. İzahını ver.
– Biri qonşusundan şikayət vermişdi ki, bəs məni bütün günü təhqir edir.
Araşdırdıq, dedikləri düz çıxdı. Saldıq zindana. Srağagün gəlib ki, bəs mən
qonşumu bağışlayıram. Daha şikayətçi deyiləm. Şikayət etdiyi adama da bir
dənə gül bağışlayaraq, “bütün insanlar bir‐birini sevməlidir və bunu bir‐birinə
deməkdən çəkinməməlidir” deyib, gözümün qabağında qucaqlayıb öpdü. Mən
də məcbur olub buraxdım onu.
– Burda pis nə var ki? Sonra!
– Biri şikayətə gəldi ki, bəs dükanından oğurluq olub. Fərraşları göndərib
yaxaladıq oğrunu. Bircə dənə lavaş oğurlamışdı. Saldıq zindana. Dünən isə
gəlib ki, bəs “buraxın onu, təqsir məndədir. Yaxınlaşdı ki, bəs acından ölürəm,
mənə bir tikə çörək ver yeyim. Mən də söyüb qovdum onu. Amma indi bilmişəm
ki, bütün insanlar bir‐birini sevməlidir. Bir insan digərinin ac qalmasına göz
yummamalıdır”. Bu gün istəyirdim oğurluq etdiyi sağ əlini camaatın gözü qa‐
bağında – meydanda vurdurum. Amma şikayət geri götürüldüyündən məcbur
olub azad etdim.
– Ədalətli qərar vermisən. Sonra.
– Amma iki nəfər var. Dünəndən bəri qərar verə bilmirəm. Zina ediblər.
Oğlan qonşunun nişanlı qızına sataşıb. Onu yoldan çıxarıb. Vaxtında xəbər
tutub şikayət ediblər. İkisini də zindana saldırdım. Qanuna görə daş‐qalaq
olunmalıdırlar. Əlbəttə ki, siz şahımızın hökmündən sonra.
– Gətirin onları bura.
Cavan oğlanla qızı əli‐qolu bağlı şahın hüzuruna gətirirlər. Oğlan diz
çökərək yalvarmağa başlayır:
– Qibleyi‐aləm, mənim günahım yoxdur. Uşaqlıqdan sevirəm bu qızı. Amma
varı, dövləti çox olan bir qoca kişiyə nişanladılar. Mən də artıq dözə bilmədim.
Onu sevdiyimi gizlətməyib özünə dedim. Demə, o da məni sevirmiş. Mənim
məhəbbətimə sevgiylə cavab verdi. Nişanlısı hardansa xəbər tutub qaziyə
şikayət etdi. Əgər bir günah etmişiksə, vurdurun boynumuzu.
– Şah sağ olsun, cəzaları məlumdur. Allah qarşısında böyük günah ediblər.
– Bu qızın o yaşlı adamla kəbini varmı?
– Yox. Amma ata‐anası razılıq verib. El‐oba bilir. Oğlanın ata‐anası
xəcalətdən küçəyə çıxa bilmirlər. Onlar da daş‐qalaq cəzası tələb edirlər.
– Oğlan qıza nə deyib?
– Deyib ki, “mən səni sevirəm”. Qız da yoldan çıxıb, cavab verib ki, “mən
də səni sevirəm”.
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– Qazi, elə bu? Gündə yüzlərlə insan saraya gəlib mənə “şahım, mən səni
çox sevirəm” deyir. Onda mən gərək onların hamısını edam elətdirim?
– Bu sevmək o sevməkdən deyil, şahım, – deyə qazi dillənir.
– Xalqım məni sevir, mən də onu. Bizi bir‐birimizdən ayıra bilərsənmi?
– Kimin haqqı nədir ki, şahım! Amma qanunlar var. Biz bunları
cəzalandırmasaq, digərləri də...
– Bəs onda mən niyə bu iki sevən gənci bir‐birindən ayırmalıyam? Qətllərinə
fərman verməliyəm? Vəzir, Gözəl İbrahimin bu barədə kəlamı var. Necədir?
– “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin”.
– Qazi, gözəl sözlərdir, elə deyilmi?
– Düz buyurursunuz, şahım. Amma...
– Amması‐zadı yoxdur. Bu iki gənci bağışlayıram. Böyük sevginin xatirinə.
Fərraşlar oğlanla qızın qandallarını açıb buraxırlar.
– Düz etdimmi, vəzir?
– Bəli, hökmdarım. Amma verdiyiniz qanunları özünüz də pozdunuz.
– Qanunları dəyişirəm. Artıq mənim məmləkətimdə sevgi azaddır. Qızı
kiminsə var‐dövlətinə satmaq cinayətdir.
– Onda gərək birinci saraydan başlayaq, hərəmxananı bağlayaq.
– Düz deyirsən, vəzir. Hərəmxanada əlli qadın var. Hamısına da təhsil,
yüksək elm keçilib. Hərəsini bir kənddən, obadan ailəsindən ayırıb gətirib bura
salmışıq. Qoy qayıtsınlar öz evlərinə. Rəiyyətimə yazıb‐oxumağı öyrətsinlər.
– Bəs onda rəiyyətdən nə fərqimiz olacaq, şahım?
– Mənim əmrimə qarşı çıxırsan?
– Başüstə, hökmdarım.
Bu an Gözəl İbrahimi izləyənlərdən biri içəri girir. Taxta yaxınlaşıb, təzim
edir:
– Gözəl İbrahim yenə tezdən dağın ətəyinə getdi. Ziyarətinə gələnlər
dünənkindən çox idi. Yenə eyni sözləri təkrar etdi: “Ey insanlar, bir‐birinizi
sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin”. Sonra camaat dağılışdı.
Gözəl İbrahim də şəhəri gəzib yenidən qayıtdı komasına.
– Komasında daha kimlər var?
– Heç kim. Təkcə özüdür.
– Bəs yanına kimlər gəlir?
– Heç kim, hökmdar.
– Yaxşı. Nəzəriniz üstündə olsun. Nə olsa xəbər verin. Görürsən, vəzir?
Gözəl İbrahim sən deyən qədər də təhlükəli deyil.
– Hələ bilmək olmaz. Cəmi dörd gündür şəhərdədir.
Ertəsi gün şah yenidən səs‐küyə yuxudan oyanır. Vəzir özünü hövllü yataq
otağına salaraq:
227

MAHİR QABİLOĞLU

– Şahım, üsyandır. Əhali əsgərlərə hücum edib nizə‐qalxanlarını əllərindən
alır. Tez sığınacağa düşün. Şahzadələr də artıq ordadır.
– Yaxşı, əsgərləri tərksilah ediblərsə, üsyandırsa, bəs onda hardadırlar?
Niyə otağıma gəlmirlər? Niyə məni öldürmürlər? Çəkil! – şah vəziri kənara
itələyib özü eyvana çıxır. Görür ki, bir kəndli yapışıb əsgərin nizəsindən. Əlin‐
dən almaq istəyir. O da müqavimət göstərir. Onlardan başqa heç kim gözə
dəymir.
– Ay bala, nə edirsən?
– Şahım, dünəndən paytaxtda izdivaca girənlərin sayı çoxalıb. Yığışıb elliklə
onlara yurd salırıq, ev tikirik. Alətlərimiz isə çatışmır. Gəldik əsgərlərə dedik
ki, biz sizi çox sevirik. Siz də bizi sevin. Müvəqqəti olaraq silahlarınızı bizə
verin, lazımdır. Onlar isə imtina elədilər. Sonra başa düşəndə, özləri də əhaliyə
qoşulub getdilər. Bircə bu qalıb. Nə qədər başa salıram, qanmır ki, qanmır.
– Neyləyirsiniz ki, silahı? Silah düşmənə qarşıdır, siz isə mənim sevimli
rəiyyətimsiniz.
– Hökmdarım, dedim axı, alətlərimiz çatışmır. Torpaq da bərkdir. Nizənin
iti ucuyla döyüb‐döyüb yumşaldacağıq. Sonra torpağı qalxanın içinə doldurub
daşıyacağıq. Palçıq tutmağa da yarıyır. Həmişəlik aparmırıq. Şahım, işi qurtaran
kimi qaytaracağıq.
Nə deyəcəyini bilməyən şah üzünü vəzirə tərəf çevirir. O, çiyinlərini çəkir.
– Yaxşı, Allah xeyir versin. Tikin, yaradın. Nə köməklik lazım olsa, mənə
xəbər edin.
– Allah ömrünüzü uzun eləsin, şahım. Allah nəzərinizi üstümüzdən heç
zaman əskik eləməsin. Sizin zəhminizdən üstümüzə heç bir yadelli gələ bilməz.
Odur ki, əsgərlər bizə yardım göstərsələr, minnətdar olarıq.
– Vəzir, əmrimi çatdır bütün əsgərlərə. Əhaliyə tikintidə köməklik etsinlər.
– Başüstə, şahım.
– Bəs daş‐kəsəyi, taxtanı hardan götürürsünüz? – deyə şah kəndliyə
səsləndi.
– Torpağımız zəngindir. Daş‐kəsəyi dağdan çapıb, arabalarla gətiririk.
Qalan şeyləri isə tacirlərlə danışmışıq. Götürürük, əvəzinə isə onlara lazım
olan malları veririk. Bu ay toy‐düyünümüz çox olacaq, şahım.
– Allah xoşbəxt eləsin.
– Çox sağ ol, şahım.
Şahın keyfi kökəlir. Çöhrəsində gülüş sarayın həyətində gəzməyə başlayır.
Bu vaxt çaparlardan biri gəlir.
– Nə xəbər gətirmisən, çapar? Gözəl İbrahim yenə nə oyun çıxarıb?
– Şahım, pis bir iş tutmayıb. O biri günlər olduğu kimi, yenə dağın ətəyinə
getdi. Ziyarətə gələnləri çox idi. Yenə eyni sözləri dedi: “Ey insanlar, bir‐birinizi
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sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin”. Sonda camaatdan soruşdu
ki, bəs niyə toy‐düyün səsləri gəlmir evlərdən? Onlar da dedi ki, nə evimiz var,
nə torpağımız, nə də tikməyə pulumuz. Gözəl İbrahim də onlara öz məsləhətlərini
verdi.
– Nə dedi?
– Dedi elliklə yığışın, bir‐birinizə ev tikin. Biri su daşısın, biri dağı çapıb
daş gətirsin, biri palçığa qatmaq üçün yumurta. Bir də görəcəksiniz ki, ev ha‐
zırdır. Kim bu işə qoşulmaq istəməsə mənim sözlərimi təkrar edin: “Ey insanlar,
bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin”. Onda camaat
ev tikmək üçün torpaqlarının olmadığını dedilər. O da “bəs bura nədir? Çöllü‐
biyaban. Burda tikin, abadlaşdırın, ağac əkin, evlənin, uşaq səsi aləmi götürsün”.
Camaat yenə də tərəddüd etdi – bura şahımızın torpağıdır, qalanın da bayı‐
rındadır – deyərək. İbrahim buna da əlac tapdı: “Bayırdadır? Onda adını qo‐
yarsınız Bayırşəhər. Heç bir şah ölkəsində gedən abadlığa etiraz etməz. Şəhəri
dağıtmırsınız ki, şəhər salırsınız da… Siz başlayın. Görəcəksiniz ki, şah özü də
kömək edəcək, xeyir‐dua verəcək. Sizin şahınız çox müdrik və ədalətli hökm‐
dardır”. Bu qədər, şahım. Başqa heç nə demədi.
– Görürsən, vəzir? Bu Gözəl İbrahim məni xalqımın gözündə necə göylərə
qaldırır? İnsanlara düzgün yol göstərir.
– Bəs qanunlar? Axı ora sizin torpaqlardır. Bu insanlar böyük cinayət
edirlər.
– Neyləyirəm o torpaqları? Qoy tiksinlər, əkib‐becərsinlər, abadlaşdırsınlar.
Əyanlara da denən ki, işləri olmasın camaatla.
– Qazi gəlib, şah sağ olsun.
– Gəlsin.
– Qibleyi‐aləm, bir iş var. Lap çətinə düşmüşəm. Sizin müdrikliyiniz la‐
zımdır. Cəza verən də sizsiniz, əfv edən də.
– Eşidirəm!
– Şahım, biri qonşusunun inəyini oğurlayıb. Aparıb başqa şəhərdə satıb.
Sonra da qayıdıb. Bir neçə gündən sonra məlum olub ki, bəs oğru bu imiş.
Qonşusunun şikayəti əsasında tutub salmışıq zindana. Dünən də şikayətçiylə
təbib gəliblər ki, bəs burax onu, günahsızdır.
– Təbib niyə gəlib ki?
– Demə, tutulanın uşağı xəstəymiş. Aparıb təbibə. O da müalicəyə, dava‐
dərmana görə pul istəyib. Bu kasıb da gəlib varlı qonşusundan kömək diləyib.
O da bunu qapısından qovub. Naəlac qalıb qonşusunun inəyini oğurlayıb,
satıb. Pulu da təbibə verib, uşağını ölümdən qurtarıb. İndi bunlar gəlib ki, bəs
biz onda başa düşməmişdik ki, insanlar bir‐birini sevməlidirlər. İndisə anlayı‐
rıq. Təqsir onda yox, bizdədir. Təbib də hamıya car çəkib ki, daha müalicəni
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pulsuz edəcək, dava‐dərmanı da pulsuz paylayacaq. İndi mən nə edim, şahım?
Qanunda bu haqda heç nə yazılmayıb. Əfvə isə ancaq sizin ixtiyarınız çatır.
– Əfv edirəm. Hamıya mənim qərarımı yayın. Mənim məmləkətimdə bütün
insanlar bir‐birilərini sevməli, ağır günündə əl tutmalıdırlar. Təbibin bu addı‐
mını isə yüksək qiymətləndirirəm. Sağ olsun.
– Siz sağ olun, hökmdarım. Adil qərar verdiniz.
Qazi gedir. Hökmdar məmnun halda:
– Hə, vəzir, düz etdimmi?
– Bəli hökmdarım. Amma...
– Nə amma?
– Hökmdarım, məmləkət böyük, kəndlər, şəhərlər, insanlar çox. Qanunu
pozanlar da bir o qədər. Hamısı da sizin əfvinizi umacaqlar. Hisslər yox, qanunlar
işləməlidir ki, ən kiçik kəndi də idarə edə bilək. Yoxsa hərc‐mərclik yaranacaq.
– Əvvəllər ola bilərdi. Amma Gözəl İbrahimin o sehrli sözlərindən sonra
hər şey yaxşı olacaq. İnsanlar daha saleh1 olacaqlar. Çünki onları qanunlar
yox, sevgi idarə edir.
Günlər bir‐birini əvəz etdikcə saraya insan axını daha da artırdı. Rəiyyət şah‐
larıyla görüşür, ona gül təqdim edir, ürək sözlərini deyirdilər. Vəzir, saray əyanları,
vəliəhd, şahzadələr şahı bu təmasdan çəkindirməyə, həyatı əvvəlki məcraya qay‐
tarmağa çalışsalar da alınmırdı. Əksinə, hər gün yeni bir şey ortaya çıxırdı.
– Şahım, axund hüzurunuza gəlmək istəyir.
– Gəlsin.
Axund otağa daxil olub təzim edir:
– Şah sağ olsun, məmləkətdə qəribə işlər baş verir.
– Nə işlər?
– İnsanlar sübh namazına gəlmirlər. Gələnlər mənimlə söz güləşdirirlər.
Mollaların hörməti azalıb. Mollaxanalar artıq bağlanır. Fitrə‐zəkat yığa bilmirik.
Düz‐əməlli yas mərasimi keçirtmək olmur.
– Niyə? Kim cürət edir Allahın göndərdiyi qanunları pozmağa?
– Gözəl İbrahim, şahım.
– Nə edir ki?
– Heç nə.
– Bəs onda niyə onu günahlandırırsan? Əgər qanunları pozubsa, özü də
dini qanunları, dərhal edam edilməlidir.
– Xeyr, şahım. Sadəcə, əhalimiz arasında küfr yayır.
– Nə deyir?
– Deyir ki, “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən
çəkinməyin”.
1

Saleh – xeyirxah, yaxşılıq edәn, saf әxlaqlı.
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– Burda bir günahmı var?
– Xeyr. Sadəcə hər səhər onun bu sözünü eşitmək üçün camaat Mehirxan
dağına axışır, sübh namazına isə gəlmirlər. Məni, din xadimlərini saymırlar.
– Sənin sözündən belə çıxır ki, İbrahim onları məscidə getməkdən
çəkindirir?
– Əsla, şahım. Heç məscidin adını da çəkmir. Əksinə, dinimizə qarşı hörmət‐
ehtiramını bildirir.
– Bəs onda nədir bunun günahı? De, edam elətdirim. Özü də xalqın qarşı‐
sında.
– Şahım, o gün hörmətli ağsaqqalımız Hüseyn ağa rəhmətə gedib. Bütün
şəhər camaatı buna sevinir. Hətta bir‐birilərinə gözaydınlığı da verirlər.
– Başa düşmədim. Hüseyn ağa yaxşı insan olub. Bildiyimə görə, hamıya əl
tutub.
– Şahım, dəfn mərasimini özüm aparırdım. Hamı da qəmgin şəkildə dayanıb
ağlayırdı. Mərhumu qəbrə qoyandan sonra dedim ki, “ay camaat, Hüseyn ağa
gözəl insan idi, yaxşı adam idi. Burda olanların hamısına yaxşılığı keçib. Qapı‐
sına gələni əliboş yola salmazdı. Yəqin ki, onun bu savab işləri Haqq dünyasında
yüksək qiymətləndiriləcək. O dünyada yeri behişt olacaq, cənnətməkan olacaq”.
Bu sözləri dedikcə camaat bir az da bərkdən ağlamağa başladı. Birdən Gözəl
İbrahim qabağa çıxaraq nə desə yaxşıdır?
– Nə?
– “Ay insanlar, niyə ağlayırsınız? Axund dedi ki, çox hörmətli Hüseyn ağa
cənnətməkan olacaq. Buna sevinmək lazımdır. Ömrü boyu yaşayıb bunun üçün
çalışmırıqmı ki, Haqq dünyasında qiymətimizi alaq, cənnətə düşək? İndi axund
belə deyirsə, buna sevinmək lazımdır. Siz isə ağlayırsınız”. Bunu deməyini gör‐
düm. Hamı başladı qucaqlaşmağa, öpüşməyə, “çox şükür ki, Hüseyn ağa cənnətə
düşdü” deyərək bir‐birinə gözaydınlığı verməyə.
– Axund, öləndən sonra cənnətə düşmək yaxşıdır, yoxsa cəhənnəmə?
– Cənnətə, şahım.
– Bəs onda Gözəl İbrahim hansı küfrü yayır ki? Hüseyn ağanın cənnətmə‐
kan olması sizi qüssələndirir, yoxsa sevindirir?
– Allahın hamıya rəhmi gəlib belə bir gün qismət eləsin inşallah.
– Amin. Bunu başa düşdük. Sonra nə deyir Gözəl İbrahim?
– Mollaxanalar yavaş‐yavaş bağlanır, şahım. Hamı uşağını bizdən uzaqlaş‐
dırır.
– Gözəl İbrahim nə haqla insanları cəhalətə sürükləyir?
– Xeyr, şahım. Sadəcə, sizin hərəmxanadan azad etdiyiniz xatınlar evlərində
dərsxanələr açıblar. Özü də pulsuz. Camaat da uşaqlarını onların yanına aparır.
– Elə niyə? Mollaların savadı onlarınkından aşağıdırmı?
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– Əsla. İş bunda deyil. Sadəcə bizdə dərsini bilməyəndə falaqqa işə düşür,
cəza veririk. Amma bu xatınlar uşaqların başlarını sığallayırlar. Səbrlə bir də
başa salırlar. Sarayda öyrəndikləri dünyəvi elmlərdən bəhs edirlər. Sizin adil‐
liyiniz isə dillərindən düşmür.
– Görürsənmi, vəzir? Hərəmləri məmləkət boyu yaydıq və hər birindən xoş
xəbər eşidirəm. Adi yoxsul uşaqları belə şah övladları kimi tərbiyə edirlər. Gözəl
İbrahim mənə deyəsən gözəl övladlar, şahzadələr tərbiyə etdirir. Özü də mənim
xatınlarımın düşüncəsi və tərbiyəsiylə… Başqa! Sonra nə edir Gözəl İbrahim?
– Məsciddə moizə oxuya bilmirəm. Dindarlar mənə cavab qaytarırlar.
– Anlamadım.
– Deyirəm ki, ey insanlar, Allah böyükdür, o hər birimizin günahlarını da
görür, savab işlərini də. Allahdan qorxun. Pis əməllərdən çəkinin. Qayıdıb
mənə nə desələr yaxşıdır?
– Nə?
– Allah böyükdür. Biz bunu qəbul edirik. O müqəddəsdir, o adildir, o bizi
yaradandır, bizə ruzi, su, od verəndir. Ondan niyə qorxmalıyıq ki? Biz Allahımızı
sevirik. Çox sevirik. Belə bir Allahın bəndələri olmaqdan məmnunuq.
– Hə... Bu bir az qəliz məsələ oldu. Deyirsən ki, bunu Gözəl İbrahim aşılayıb
onlara?
– Bəli, şahım.
– Amma gözəl sözlərdir: “Biz Allahımızı sevirik. Çox sevirik. Belə bir Allahın
bəndələri olmaqdan məmnunuq”. Yox, bu Gözəl İbrahim səfil, ağılsız adama
oxşamır. Başqa sözün varmı?
– Var, şahım. Paytaxtda idarələr bağlanır, məmurlar işlərini atıb gedirlər.
Əhali vergi vermir. İşçilər məvaciblərini almaqdan imtina edirlər.
– Anlamadım. Təfsilatıyla izah elə.
– Şahım, şəhərdə heç kim pula nəsə satmır. Kimə çörək lazımdırsa,
tələbatına görə çörəkçidən götürür. Çörəkçiyə paltar lazımdırsa, dərzi havayı
tikir. Loğman hamını havayı müalicə edir. Əczaçı dərmanı pula satmır. Bir
sözlə, öz aralarında mal, ərzaq mübadiləsi edirlər. Pul verirsən, götürmürlər.
Əgər bir iş bacarmırsansa, bir işə yaramırsansa, lap bir küp qızılın olsun, ac
qalarsan. Gərək hökmən bir işin qulpundan yapışmalı, insanlara, məmləkətinə
xeyir verməlisən. Ən azı fəhləlik etməlisən ki, insan olan kəs sən insanı sevsin.
Əyanlar da yaxınlaşıb çörək almaq istəyəndə, çörəkçi nə pul götürür, nə də
çörək verir. Onlar da ”bütün insanlar bir‐birini sevməlidir” deyəndə sual edirlər
ki, sən insanları sevib nə etmisən? “Əyanam” cavabını verən kimi qapıdan qo‐
vurlar. Ona görə varlıların, əyanların çoxu ac qalmaqdan qorxub gediblər ev
tikməyə, su daşımağa, ağac əkməyə, bir sözlə, insanlara faydalı olmağa. Çox
şükür ki, çörək tapıblar.
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– Sonra?
– Deyəndə ki, vergi ver, cavabında “qazancımız var ki, hələ vergi də verək?
Malın üstünə pul qoyub satırıq ki, hələ bir vergi də ödəyək? Əlavə pul qazanıb
nə edirdik? Ev tikirdik, ya paltar tikdirirdik… İndi bunların hamısı havayıdır.
Pul keçmir. İnsanlar bir‐birini insanlıqlarına görə sevməlidir, qazanc əldə
etməyə görə yox. Dünya malı bu dünyada qalır, o dünyaya iki‐üç arşın kəfən
aparırsan. İnsan gərək nəfsini boğsun. Haram yeməsin” deyirlər.
– Axund, düz demirlər?
– Şahım, düz demək nədir? Cümə namazında danışdıqlarımı özümə qay‐
tarırlar.
– Yaxşı, Gözəl İbrahimin bunda nə günahı?
– Bütün bunlar onun “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə
deməkdən çəkinməyin” küfründən sonra başlayıb. İnsanlarda nə Allah qorxusu
qalıb, nə də bizə qarşı hörmət‐izzət.
– Axund, sözündən belə çıxır ki, bir sözə görə Gözəl İbrahimi edam
etdirməliyəm?
Axund fikrə gedir. Dinmir. Başını aşağı salır.
– Cavabını gözləyirəm.
– Xeyr, şahım.
– Onda gedə bilərsən.
Ortaya yenə sükut çökür.
– Vəzir, sənin baş verənlərə münasibətin necədir?
– Şahım, əlbəttə ki, düzünü siz bilirsiniz. Amma nə qədər gec deyil Gözəl
İbrahimi biz də qovmalıyıq məmləkətdən.
– Günahı nədir?
– Bilmirəm.
– İnsanlara sevgi aşıladığı üçünmü?
– Bilmirəm.
Günlər bir‐birini əvəz edir. Məmləkətdə əmin‐amanlıq hökm sürür.
Saray. Şah taxtında oturub. Vəzir, vəkil, əyanlar ayaq üstə dayanıblar. Hökm‐
dar fikrə gedib. Heç kim dinib‐danışmır.
– Vəzir, hüzuruma kimsə gəlibmi?
– Xeyr, şahım.
– Qazi, axund da çoxdandır görsənmir.
– Sizə deyiləsi sözləri yoxdur. Əhalidən şikayət yox, cinayət törədən yox.
Zindanlar da bomboş.
Birdən taxtın qabağında dayanıb ona baxan kəndli şahı diksindirir.
– Şahım, sənə sözüm var.
– Sən kimsən? Vəzir, kim icazə verib bunun saraya girməsinə?
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– Şahım, mən sənin rəiyyətinəm. Mən səni çox sevirəm, – deyib əlindəki
gülü ona təqdim edərək sarayı tərk edir.
– Vəzir, bu nə özbaşınalıqdır? Əsgərlər, eşikağası hara baxır?
– Şahım, sarayda bizdən, şahzadələrdən və aşpazlardan başqa heç kim
yoxdur. Əsgərlər tikintidə işləyirlər. O vaxtdan geri qayıtmayıblar.
– Əla! Əgər mənim düşmənim yoxdursa, xalq məni sevirsə, onda keşikçiyə,
əsgərə nə ehtiyac? Vəzir, son günlər insanlar da saraya axışmır, mənə gül
vermir, sevgilərini ifadə etmirlər. Bircə bugünkü kəndlidən başqa.
– Mən də məəttəl qalmışam. Əvvəllər ehtiyat edirdim ki, gecəmiz‐gündü‐
zümüz olmayacaq bunların əlindən. Amma indi heç kim gəlmir.
– Gözəl İbrahimdən nə xəbər?
– Təzə bir şey yoxdur. Yenə əvvəlki kimi Mehirxan dağının ətəyinə çıxır,
eyni sözləri təkrar edir: “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə
deməkdən çəkinməyin”.
– Başqa nə xəbər?
– Şahım, sarayda yeməyə də, içməyə də bir şey yoxdur.
– Xəzinədən qızıl götürüb, gedib alsınlar. Bununla da mən məşğul olmalı‐
yam? Bu nə cürət?
– Şahım, bazarda pul‐para işləmir. Hətta deyəndə ki, saray üçün, şah üçün
alırıq, yenə heç nə satmırlar. Nə pula satırlar, nə də havayı verirlər.
– Niyə?
– Bilmirik.
– Fərraşları götür get. Pulla satmasalar, məcburi al əllərindən.
– Şahım, dedim axı, sarayda heç kim qalmayıb. Təkcə bizik.
– Onda özüm gedəcəyəm. Dur gedək. Burda nə isə bir müəmma var. Amma
yenə demə ki, təqsir Gözəl İbrahimdədir.
– Şahım, bəlkə dərviş paltarı geyinəsiniz?
– Lüzum yoxdur. Onsuz da hamı məni üzdən tanıyır. Gedək görək şahlarına
qarşı bu nə hörmətsizlikdir edirlər? “Şahım, səni sevirik” deməkləri nədir,
etdikləri nə?
Şah, vəzir və əyanlar bazar meydanına gəlirlər. Əhali şahı görcək, üzük
qaşı kimi dövrəyə almağa başlayır. “Adil, Adil” sədaları, alqış səsi aləmi bürüyür.
Şah üzünü vəzirə tutaraq:
– Vəzir, Adil kimdir?
– Bilmirəm, şahım. Bir az səbr eləyin, aydınlaşdırım.
Alqış sədaları səngidikdən sonra şah hündür bir yerə qalxıb üzünü xalqa
tutur.
– Ey mənim rəiyyətim, necəsiz, necə dolanırsız?
– Hər şey yaxşıdır. Sayənizdə dolanırıq. Allaha çox şükür, hər şeyimiz var,
– deyə yerbəyerdən səslər gəlir.
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– Eşitdim pulu, qızılı yaxına buraxmırsınız. Məmləkətdə hər şey havayıdır.
Bu nə deməkdir?
Kütlədən bir ağsaqqal qabağa çıxıb:
– Adil hökmdar, Gözəl İbrahim məmləkətimizə gələndən, bizim ürəyimizə
sevgi salandan sonra məlum oldu ki, bütün bədbəxtçiliklərimizə səbəb pul‐
para imiş. Qızımızı ərə pula görə verirmişik, qonşumuzun inəyini pula görə
oğurlayırmışıq, loğman xəstəni pula görə müalicə edib, pulu olmayanlar
xəstəlikdən tələf olub, adam pulu olmadığına görə ac qalır və sonda çörək
oğurlayıb zindana düşür, fərraşlar pul qazanmaq üçün insanları incidir, cəllad
xəzinədən məvacib almaq üçün boyun vururmuş... Adil hökmdar, sözü uzadıb
nə başınızı ağrıdım. Buna görə pulu, qızılı həyatımızdan sildik. Hətta cəlladınız
da indi boyun vurmur, şum vurur. İnsanların canını almır, torpağın canını alır,
əkir, becərir, bolluq yaradır. Siz də sağ olun ki, nəzərlərinizi bizim üzərimizdən
əskik etmirsiniz. Dəstək verirsiniz.
– Bəs onda saraya niyə mal satmaqdan imtina edirsiniz? Bu yaxşılığıma
görəmi?
– Əsla, Adil hökmdar. Sizdən incimişik, ona görə.
– Anlamadım!
– Adil hökmdar, hər səhər əlimizdə gül saraya axışdıq, bir‐bir sizə sevgimizi
bildirdik. Amma bunun müqabilində bircə dəfə də sevgi dolu səsinizi eşitmədik.
– Anlamadım! Torpağımı əkib‐becərirsiniz, istədiyiniz qanunları tətbiq
edirsiniz. Bu vaxtacan sizə güldən ağır bir söz demişəmmi? Bundan artıq nə
sevgi?
– Adil hökmdar, Gözəl İbrahim deyir ki, “Ey insanlar, bir‐birinizi sevin və
bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin”. Biz bunu deməkdən çəkinmədik,
indi növbə sizindir.
Kütlədən “Adil, Adil” sədaları, alqış səsləri yenidən ətrafı bürüyür. Şah:
– Ey insanlar, mən də sizi sevirəm və bunu sizə deməkdən çəkinmirəm.
Alqış sədaları bazarı bürüyür. Ağsaqqal yenidən şaha səslənir:
– Adil hökmdar, əyanlarına de ki, bir də bizə pul təklif etməsinlər. Sarayın
tələbatı nə qədərdirsə, götürüb aparsınlar. Bu məmləkətdə hər şey sizindir.
Siz ki, hər şeyinizi bizimlə bölüşürsünüz, sizə malımız nədir, canımız da qur‐
bandır.
– Başqa bir şeyə ehtiyacınız varmı?
– Var, şahım.
– Nəyə?
– Sizə. Sizin xeyir‐duanıza, alqışınıza. İstəyirik hər gün bizim aramızda
olasınız. Bizə dayaq olasınız. Xeyrimizdə, şərimizdə iştirak edəsiniz. Daha çox
sizinlə təmasa ehtiyacımız var.
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Şah qocanın sözlərindən məmnun qalır. Camaatla sağollaşıb yenidən saraya
qayıdır.
– Vəzir, araşdırdınmı bu “Adil, Adil” deyirdilər e... nə deməkdi?
– Bəli, şahım. Mehirxan dağında Gözəl İbrahim əhaliyə sual verib ki, bəs
şahınızın adı nədir? Onlar da çiyinlərini çəkib cavab verə bilməyiblər. O da
deyib ki, “əsas şaha atasının qoyduğu ad deyil. Əsas xalqın ona verdiyi addır.
Dilinizdən “adil hökmdar” kəlməsi düşmürsə, onda şahınızın adını “Adil” deyə
çağırın”.
– Müdrik adammış Gözəl İbrahim. Siz də deyirdiniz axmağın biridir, xata‐
lıdır, sürgün etmək lazımdır.
Həmin gündən şah hər gün əyanlarıyla şəhərə çıxır, camaatla birlikdə namaz
qılır. Qayğılarıyla maraqlanır. Əhali dünyaya gələn oğlan uşaqlarına daha çox
Adil, qızlara isə Adilə adı qoymağa başlayır. Məmləkətin şöhrəti hüdudlarından
kənara da yayılır. Digər xalqlar öz şahlarından üz döndərib məmləkətə axışmağa
başlayırlar. Şahın hökmranlığı gündən‐günə möhkəmlənir. Həyat belə davam
etdikcə vəzir‐vüzəranın, əyanların nüfuzu azalır. Şah bütün günü xalqın arasında
olur. Hətta naharını, şamını da onlarla birlikdə yeyir. Sağında da baş vəzirini
yox, Gözəl İbrahimi əyləşdirir. Buna görə sarayda qısqanclıq artır. Hətta şahza‐
dələr, gələcəyin taxt‐tac sahibi vəliəhd də təlaşa düşürlər. Bir müddət sonra
şah Gözəl İbrahimi saraya gətirir. Vəzir təyin edir. Baş vəzir daha da narahat
olmağa başlayır. Günlərin bir günü üzünü vəliəhd şahzadəyə tutur:
– Şahzadəm, şahımız Gözəl İbrahimi vəzir təyin elədi.
– Hökmdarın hökmünə qarşısanmı?
– Əsla. Sadəcə bir xüsusu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, bir az‐
dan məni saraydan uzaqlaşdırıb Gözəl İbrahimi baş vəzir qoyacaq. Sonra isə
növbə sizə çatacaq.
– Aydın danış.
– Şahzadəm, xalq Gözəl İbrahimi sevir. Allah eləməsin, sabah şahımızın
başına bir iş gəlsə kimin taxta çıxmasına tərəfdar olarlar? Sizin, yoxsa İbrahi‐
min?
– Xalqın nə həddi? Dövlətin ordusu, silahı olan yerdə bu nə deməkdi?
– Şahzadəm, nə ordu? Nə silah? Heç fərraşımız, cəlladımız da yoxdur. Ha‐
mısı Gözəl İbrahimin ətrafındadır. Qanunlar işləmir. Şahımız da bunlara göz
yumur. Elə hey “insanlar, sizi sevirəm” deyə‐deyə gəzir. “Rəiyyətim” sözünü
unudub artıq.
– Məsləhətin nədir?
– Məsləhət sizinkidir, şahzadəm. Nə qədər gec deyil, bir əncam çəkməlisiniz.
– Nə etməliyəm? Atamı devirib, taxt‐taca sahiblənməliyəm?
– Allah eləməsin, şahzadəm.
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– Bəs məsləhətin nədir?
– Məsləhət sizinkidir, şahzadəm.
Həyat beləcə axarıyla davam edirdi. Günlərin bir günü baş vəzir təlaş
içində şaha yaxınlaşır. Xəbər verir ki, bəs qonşu dövlətin padşahı hüdudlarımızı
aşıb. Qoşunuyla paytaxta doğru irəliləyir. Qarşısına nə çıxırsa darmadağın
edir. İnsanları qılıncdan keçirir. Adil şah xalqı meydana çağırıb silahlanmağı
əmr edir:
– Ey xalqım, düşmən qoşunla üstümüzə gəlir. Vuruşub öz torpaqlarımızı
yağıdan qorumalıyıq. Qurub‐yaratdıqlarımızı, torpağımızı müdafiə etmək üçün
silaha sarılmalıyıq.
– Adil hökmdar, üstümüzə gələnlər insandırmı? – deyə kütlədən biri
səslənir.
– Bəli.
– Daha niyə silaha sarılaq ki? Əlimizdə gül Gözəl İbrahimlə gedib çıxarıq
qarşılarına və müdrik kəlamdan onları da agah edərik. Deyərik ki, ey insanlar,
bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin.
– Ay avam, onlar düşməndir. Sizi öldürməyə, qan tökməyə gəlirlər. Başa
düşürsünüzmü?
– Xeyr, Adil hökmdar. Üstümüzə gələnlər elə Gözəl İbrahim kimi insanlardır.
Sadəcə, ürəklərindəki sevgini bizim kimi tapa bilməyiblər. Qoy silahla gəlsinlər,
amma biz onların qabağına gül ilə çıxarıq. Ürəklərinə sevgi toxumu səpərik,
başa salarıq.
– Ey nadanlar, onlar düşməndirlər. Gözlərini qan örtüb. Başa düşün. Gözəl
İbrahim də sizə bunu deyir.
– Ay camaat, əsla! – deyə Gözəl İbrahim yerindən səslənir, – Mən elə
demirəm. İnsanlar, siz düz deyirsiniz. Hər hansı bir qəddarı da sevgi düz yola
gətirər. Siz özünüz əvvəllər necəydiniz, indi necəsiniz?
Bu zaman carçı çaparaq şaha yaxınlaşır.
– Şahım, düşmən kəndlərimizi viran qoya‐qoya, insanları qılıncdan keçirə‐
keçirə irəliləyir. Artıq paytaxta yaxınlaşmaq üzrədirlər – əlli min silahlıyla.
Bir tədbir görmək lazımdır.
– Baş vəzir, şahzadələrim, əyanlar, silahlanın! Düşmənin qabağına özümüz
çıxacağıq.
Beləcə, şah əlli nəfərlik ətrafıyla silahlanıb, paytaxtdan çıxır. Gözəl İbrahim
də vəzir kimi qucağına bir dəstə gül alıb onlara qoşulur. Silah götürməkdən
imtina edir. Paytaxtdan bir qədər uzaqlaşırlar. Amma düşmən gözə dəymir. Bir
kəndə çatırlar. Görürlər ki, insanlar öz işində‐gücündə. Ətrafdan qan iyi yox, gül
ətri gəlir. Bir qədər də irəli gedirlər. Amma düşmən qarşılarına çıxmır ki, çıxmır.
Beləcə, gəlib çıxırlar məmləkətin hüdudlarına. Şah dodağını dişləyir. Burda
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başqa bir oyunun olduğunu anlayır. Ona görə də üzünü baş vəzirə tutub:
– Bəs carçı çaparaq gəldi ki, qoşun yaxınlaşır, rəiyyətimi qılıncdan keçirir.
Baş vəzir, hanı bəs düşmən?
– Şahım, düşmən olsaydı, nə edəcəkdik ki?
– Bu nə axmaq sualdır? Əlbəttə ki, vuruşacaqdıq.
– Əlli minlik düşmən qoşununa biz əlli nəfər nə edə bilərdik ki?
– Əsas bu deyil. Əsl şah, şahzadə, əsilzadələr məğlub olacağını bilsə belə,
döyüş meydanında vuruşub birinci həlak olmalıdır. Ki, rəiyyətinin necə qı‐
lıncdan keçirildiyini, məmləkətinin, torpağının necə viran olduğunu görməsin.
– Şahım, deməli, siz də əminsiniz ki, Gözəl İbrahimin bir dəstə gülü və
müdrik kəlamıyla düşməni durdurmaq, ona qalib gəlmək mümkün deyil.
– Əlbəttə.
– Şahım, mən də, şahzadələr də, əyanlar da başa düşürdük ki, sevgi gözəl
şeydir. Amma vətənə sevgi bütün sevgilərdən üstündür. Gözəl İbrahim yaydığı
sevgiylə bu müqəddəs sevgini insanların ürəyindən sildi və biz meydanda tək
qaldıq. Xalq insan sevgisinin dalıyca gedib, vətənə, torpağa, dövlətə, qanuna
sevgisini unutdu. Hətta düşmənə gül bağışlamaq istədi. Silaha sarılmaqdan
imtina etdi. Hətta əsgərlərimiz də... Bunun isə bir adı var – xəyanət.
Şah atından yerə enir.
– Kim fikirləşib bu oyunu? Sənin işinə oxşayır, baş vəzir.
– Xeyr, şahım. Vəliəhd şahzadəmizin müdrikliyidir bu.
– Yaxın gəl, oğlum.
Vəliəhd ona yaxınlaşır. Şah ilk dəfə oğlunun nə qədər böyüdüyünü,
gözlərində qorxu yox, məsuliyyət olduğunu görüb kövrəlir. Şah tacını götürüb
oğlunun başına qoyur.
– Ay oğul, gözəl dərs verdin mənə. Gözəl İbrahimin yaydığı sevgidən ov‐
sunlanan mən bundan sonra məmləkətə başçılıq edə bilmərəm. Nə “ey insanlar,
bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin” deyən məndən
şah olar, nə də Gözəl İbrahimdən vəzir. Mən də İbrahimə qoşulub onunla
gedirəm. İnsanların ürəyinə sevgi toxumu səpmək üçün. Çünki artıq bundan
başqa bir iş bacarmıram. Heç sənətim də yoxdur. Lap bu Gözəl İbrahim kimi.
Gözəl İbrahim, bəri gəl. Gül dəstəsini mənə ver.
Gözəl İbrahim şaha yaxınlaşıb gül dəstəsini ona verir. Şah birinci qılıncını
çıxarıb oğluna uzadır. Şahzadə qılıncı alıb öpür. Sonra şah gül dəstəsini oğluna
uzadır. Şahzadə gülü o biri əliylə alıb qoxulayır.
– Get, ay oğul, bu xalq, bu torpaq sənə əmanət. Qoru xalqını, idarə et. Bir
əlində ata‐babalarından yadigar qalan qılınc və qanun olsun, o biri əlində isə
Gözəl İbrahimin sevgi çiçəkləri. Amma heç vaxt mənim kimi bunların tarazlığını
pozma. Getdik, Gözəl İbrahim, getdik.
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Beləcə, Adil şah və Gözəl İbrahim dəstədən uzaqlaşıb, qonşu məmləkət
tərəfə keçirlər. Şahzadə, baş vəzir, əyanlar onları ta gözdən itənəcən gözləriylə
yola salırlar. Özləri gözdən itsələr də, uzaqlardan sədaları gəlir: “Ey insanlar,
bir‐birinizi sevin və bunu bir‐birinizə deməkdən çəkinməyin”“.
– Bu qədər, Göyverən Şah. Gözəl İbrahimlə Adil şahın nağılı burda bitdi.
Dövlət qanunla idarə olunur, qılıncla tənzimlənir. Ona görə ədalətli olmağa
çalışma. Sadəcə, tarazlığı qoru. Heç nəyə qarışma, heç gözə də görsənmə. Lap
Allah kimi. Gözə görünmür, dağıdır, öldürür, insanları çörəklə, xəstəliklərlə sı‐
nağa çəkir. Hamı ondan qorxur, hamı onu sevir, hamı ona pənah aparır. Allaha
nifrət edən, onu inkar edən görmüsənmi? Əsla. Sən də bizim yer üzündəki Al‐
lahımızsan – Göyverən Allahımız.
– Axı, ay şair, Həqqi Şahın məzarı bu gün ziyarətgaha çevrilib. Hamı ruhuna
dua oxuyur, diz çöküb sinə daşını öpürlər.
– Şahım, bu o deməkdir ki, özünü qorumağa başla.
Göyverən Şah susdu. Fikrə getdi: buna görəmi Həqqi mənə vəsiyyət etdi
ki, onu qəbrə qoyanda son istəyindən tək mən agah olum?
– Şair, sözündən belə çıxmırmı ki, atama rəhməti mən qazandırmışam.
– Belə çıxmır, elədir ki, var. Ürəyini qısma. Sənə də rəhmət oxuyacaqlar.
– Necə?
– Vəsiyyət edərsən ki, səni Həqqi Şahın ayaqlarının altında basdırsınlar.
– Şair, gəl gedək saraya. Mənim vəkilim ol.
– Ay şah, sən Allah qoy oturmuşuq. İstəyirsən öldürsünlər məni?
– Kim öldürə bilər ki, səni?
– Baş vəzirin. Hər şeyi ona tapşırmısan. Heç o imkan verər ki, sarayda
ikinci ağıllı adam peyda olsun?
– Baş vəzir nə karədir ki, mənim qərarımın əleyhinə çıxsın.
– Ay şah, Lərzanın qətlinə sən özün qərar verdinmi?
– Bəli.
– Düzünü de – ürəkdənmi gəldi bu qərar?
– Xeyr.
– Kimlərinsə felinə uydun demək. Daha doğrusu, Lərzan dilini dinc qoy‐
madı. Səninlə yaxın münasibətlərindən danışdı və bununla da özünə ölüm
hökmünü özü imzaladı. Mən isə fitva qurbanı olmaq istəmirəm. Qoca adamam.
İmkan ver, öz əcəlimlə rahat ölüm.
– Sonra da deyirlər ki, şah pisdir.
– Yanılırsan, ey şah. Hamı deyir ki, şah yaxşıdır, amma ətrafı pisdir. Amma
ümumilikdə götürəndə bu həyat başdan ayağa görüntüdür. Şair Mənsur bu
barədə yaxşı deyib:
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Uyma, ey dil, xəlqdə yoxdur sədaqət, rəngidir.
Məscidü meyxanə rəng, eyşü ibadət rəngidir,
Mey riya, məşuqə ğəşş, hüsnü vəcahət rəngidir,
Rəngidir hər dürlü matəm, hər məsərrət rəngidir.
Anla, ey əbnayi‐xilqət, cümlə xilqət rəngidir.
Görmədim bir zərri‐xalis buteyi‐nasutdə,
Mənəvi min ləkə gördüm ləldə, yaqutdə,
Biqərəz insan olur görmək fəqət tabutdə,
Bilməzəm varmı sədaqət aləmi‐lahutdə,
Azma, fikrim, cümlə ecazü kəramət rəngidir.
Hər kəsin Cibrili kəndi qəlbidir, vicdanıdır,
Var isə insafı şəxsin, dinidir, imanıdır,
Bədnihad insanların öz nəfsi, öz şeytanıdır,
Lövhi‐qəlbi arifin ayatıdır, Quranıdır,
Mabəqi övhamdır, şərü təriqət rəngidir.
Bir zaman vardı ki, mən həmfikr idim zöhhad ilə,
Sonra gördüm fərqi yoxmuş zahidin cəllad ilə,
Dedim: əyyaş olmalı, ta gün keçə mötad ilə,
Cümlə eyşü nuşi gördüm müxtəlif fəryad ilə,
Anladım ki, zöhdü təqva, eyşü işrət rəngidir.
Qıl təsəvvür bir daha şairlərin xülyasını,
Aşiqi‐zarın başında seyr qıl sövdasını,
Qəbri aç, göstər ona Şirinini, Leylasını,
Bir ayılsın da, düşünsün gördüyü röyasını,
"Bax", deyir "həqqi bütün eşqü məhəbbət rəngidir".
Tapmadım aləmdə bir həmdəm ki, olsun biriya,
Görmədim heç kəsdə bir niyyət qərəzdən maəda,
Küllən əbnayi‐bəşər öz nəfsinə olmuş fəda,
Nəfsi uğrunda görürsə hər bəla, hər macəra,
"Məslək"ə isnad edər, məslək, dəyanət rəngidir.
Bilmədim neyçinmiş aləm, bunca da yəsü ələm,
Zövrəqi‐ömrün mühiti vərtəban, dəryayi‐qəm,
Böylə halda kimsədən bihudədir ummaq kərəm,
Hər gələn bulmaq dilər öz nəfsinə asudə dəm,
Arxalanmam kimsəyə, ülfət, rəfaqət rəngidir.
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İndi ki, mümkün deyil aləmdə olmaq kamyab,
Ey gözüm qurbanı, saqi, ver genə sağər şərab,
Ver genə sağər şərab, ey saqiyi‐alicənab,
Bəlkə badənlə edə Mənsur rahət iktisab,
Yoxsa, bu aləmdə yoxdur istirahət, rəngidir.
– Sağ ol rəvayətinə, məsləhətlərinə görə. Bir söz də soruşum, şair.
– Buyur.
– Sən İtbaşı adlı birini tanıyırsanmı?
– İtbaşı? Yox. İlk dəfədir belə bir ad eşidirəm.
– Yaxşı. Mən gedim artıq. Səhər açılır.
– Yaxşı yol, şahım. Gələndə elə bu cür gəl. Evimə gəl. Gecə gəl. Heç kim
bilməsin, duyuq da düşməsin. Gözüm üstə yerin var.
***
Ertəsi gün. Şah taxtında oturub.
– Eşikağası!
– Bəli, şahım.
– Adam göndərin şeyx Mərdanla axund Bərxudarı çağırsınlar bura.
– Başüstə, şahım.
Eşikağası gedir. Şah dünən eşitdiklərinin havasındadır: nə edim? Yenə baş
kəsim? Yoxsa müharibələrə başlayım? Qonşu şahlıqları özümə tabe elətdirib
şahənşah olum? Yox. İndi‐indi məmləkət özünə gəlməyə başlayıb. Nahaq şeyxlə
axundu çağırdım. Gərək heç onlara demədən kilsə, senaqoq tikdirməyə qərar
verəydim. Yox. Sonra başlayacaqdılar aləmi qatmağa. Qoy etiraz etsinlər digər
din nümayəndələrinin Allaha ibadət etmək üçün məscidə girməsinə. Bundan
sonra qərar çıxarmaq daha rahat olar.
Qapı döyülür. Eşikağası içəri girir:
– Şeyxlə axund gəlib, qibleyi‐aləm.
– Gəlsinlər! – deyə şah özünü taxtda dikəldir.
Şeyxlə axund içəri girib şahın hüzurunda dayanırlar. Yüngülcə təzim edirlər.
– Xoş gəlmisiz, şeyx həzrətləri, axund ağa. Hökmən gərək mən sizi çağıram?
Heç vecinizə də deyil ki, qibleyi‐aləminiz necədir. Bəlkə xəstədir? Nəsə köməyə
ehtiyacı var?
– Allah eləməsin, şahım, – deyə şeyx Mərdan dilləndi.
– Dilin belə deyir. Ürəyində Allah bilir nələr düşünürsən.
– Əsla, şahım. Ürəyim də belə deyir, dilim də...
– Yaxşı! İnandım! Sizi bir xüsus üçün çağırmışam. Bir məsləhətinizə ehti‐
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yacım var. Məmləkətdə və paytaxtda digər din mənsubları da var. Onlar da
birgə ibadət etmək istəyirlər. Amma yerləri yoxdur. Məndən xahiş edirlər ki,
onlar üçün senaqoq, kilsə tikdirim.
– Əsla! Olmaz, şahım! Bu məmləkətdə bir dini qanun işləyir – o da İslamdır.
– Mən də bu cür cavab verdim, şeyx Mərdan. Onda belə bir söz dedilər. Mən
isə cavab verməkdə aciz qaldım. Ona görə sizi çağırdım ki, bir tədbir tökəsiniz.
Şeyx həzrətləri, üç səmavi din var. Onların Allahları eynidir, yoxsa ayrı?
– Allah təkdir, şahım.
– Mən də elə bilirəm. Onlara da bu cür cavab verdim. Bunlar isə mənə nə
desələr yaxşıdır? Dedilər ki, müsəlmanlar cümə namazında hamılıqla gedirlər
məscidə, biz də dirilmə günündə gedəcəyik ora və Allaha ibadət edəcəyik,
mərasimlərimizi keçirəcəyik. Şənbə günü də o biri qismimiz. Allah özü necə
təkdirsə, elə evi də tək olmalıdır.
– Şahım, olmaz. Bizi günaha batırma. Biz donuz əti yeyən, şərab içən
kafirləri məscidə buraxıb Allah evini murdarlaya bilmərik.
– Mən də bu xüsusları onlara çatdırdım. Onda mənə dedilər ki, izn verin
özümüz üçün senaqoq, kilsə tikdirək. Mən də sizi çağırdım ki, məsləhət edim.
Şeyxlə axund susub, bir‐birilərinin üzünə baxdılar. İkisindən biri cavab
verməliydi. Amma bilmirdilər ki, nə desinlər. Göyverən Şahın cümə namazla‐
rında çıxardığı hoqqalar hələ yadlarından çıxmamışdı. Bura isə saray idi. Zin‐
dan, cəllad bir addımlıqda – divarın o biri tərəfindəydi. Şeyx xeyli fikirləşəndən
sonra dilləndi:
– Qibleyi‐aləm necə məsləhət bilsə, qəbulumuzdur.
– Bəs axund niyə dillənmir? Ağzına su alıb durub.
– Mən də eyni fikirdəyəm, şahım.
– Xub. Elə bu cavabı da gözləyirdim sizdən. Gedə bilərsiniz.
Şeyxlə axund gedirlər. Şah Təbərxanı çağırır. O içəri girib təzim edir.
– Təbərxan, mən belə görürəm ki, sən yaman kilsə tikmək həvəsindəsən.
– Bəli, şahım.
– Niyə?
– Şahım, nəqqaş özünü kilsədə daha çox göstərə bilir, sənət əsərləri yaradır.
Orda həm heykəllər var, həm divarüstü rəsmlər. Şahımızın da borcundan
layiqincə çıxa biləcəyəm.
– Necə?
– Heykəllərdən bir neçəsini sizə həsr edəcəyəm – bütün səmavi dinlərə
hörmət etdiyinizə görə.
– Gözəl, gözəl. Başla tikməyə. Sənə imkan yaradıram özünü göstərməyə.
– Şəhərin hansı hissəsində, şahım?
– Qala divarlarından kənarda – çöllü‐biyabanda bir yer tap.
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– Adını nə qoyaq kilsənin, şahım?
– Bilmirəm… ora ad qoyulmalıdır ki?
– Bəli. Əsasən tikintiyə icazə verənin adı verilir. Məsəlçün, Göyverən kilsəsi,
Göyverən senaqoqu.
– Onu sonra fikirləşərəm. Əsas odur ki, tikintiyə başla.
– Allah ömrünüzü uzun eləsin, şahım. Siz mənə ikinci dəfə həyat verdiniz.
– Get əraziyə bax. Elə et ki, uzaqdan baxanda Həqqi məscidi, kilsə, senaqoq
və qala divarları bir‐birini tamamlasın. Məscid o birilərindən daha möhtəşəm
olsun. Hətəmə də de, nə qədər lazımdırsa qızıl buraxsın.
– Əmr edərsiniz, şahım. Ən gözəl memarları, heykəltəraşları cəlb edəcəyəm
bu işə.
– Başla, Təbərxan, başla. Nə lazımdırsa, elə. Amma öncə get o yeyib‐içən
şairi bura çağır. Onun istədiyindən hazırla. Bildin də nəyi deyirəm. Sonra isə
get öz işinə.
– Şair Meyxoşu deyirsiniz?
– O qədər içmişdi ki… Adını soruşmaq yadımdan çıxdı.
Təbərxan gedir. Şah yenə otağında təkdir. Darıxır. Karine yadına düşür. Bu
dəm eşikağası qapını döyüb iznlə içəri girir. Vəkil Qaplanın gəldiyini söyləyir.
– Gəlsin! – Qaplan içəri girir, – Qaplan, sağaldın? Mən dedim daha qayıt‐
mazsan. Rəngi‐ruyun sapsarıdır hələ.
– Həmişə şux və sağlam olasınız, şahım. Yaman pis xəstələnmişdim. İndi
babatam.
– Görünür, görünür. Xeyir ola, nəsə deyiləsi bir sözünmü var?
– Bəli, şahım. Məmləkətdə xoşagəlməz xəbərlər dolaşır. Məncə qabağı
alınsa yaxşı olar.
– “Qabağı alınsa”? Al da qabağını! Daha niyə yanıma qaçmısan? O boyda
mənsəb sahibisən. Səni ona görə saraya gətirmişəm ki, hər dəfə balaca uşaq
kimi yanıma qaçasan?
– Şahım, bu mənim səlahiyyətimdə deyil. Mən kiməm ki? Baş vəzir də
yoxdur.
– Yaxşı, de! Nə məsələdir?
– Şahım, xüsusları siz bilirsiniz əlbəttə ki… Üç valiliyin bərpasını ikinci
vəzir Fərmana tapşırmısınız, Göyverən valiliyini əyan Dürəngə, Həqqi məscidini
baş hakim Abdullaya.
– Hə, nə olsun?
– Məmləkətdə xəbər yayılıb ki, əgər bu işlər əyanların cibinin hesabına
görülürsə, onda bizim ödədiyimiz vergi hara gedir?
– Onların nə borcuna? Hara lazımdırsa ora da gedir. Budur pis xəbər?
– Xeyr, şahım. Pis o deyil. Məsəlçün, Həqqi məscidini kim inşa elətdirir?
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– Mən.
– Amma hamı deyir ki, bəs baş hakim Abdulla inşa elətdirir. O üç valiliyi
kim bərpa elətdirir?
– Mən.
– Amma hamı deyir ki, “vəkil Fərman sağ olsun”, “yaşasın hakim Abdulla,
əyan Dürəng!”. Bu Abdulla, Fərman, Dürəng kimdirlər axı? Siz onlara əmr
verməsəydiniz, bunu edərdilərmi? Niyə sizin tapşırıqlarınızı gedib orda‐burda
öz adlarına çıxırlar? Özlərini xalqın gözündə böyütməkçünmü?
– İndi nə deyirsən? Vurdurum hamısının boynunu?
– Əsla, şahım.
– Yəqin qorxursan ki, bu işi sənə tapşıraram. Ona görə belə deyirsən.
– Əsla, şahım. Sizin yolunuzda xalqın yarısının başını kəsərəm, uf demərəm.
– Bəs nə cəza verim?
– Şahım, Ağzıcırıqlar məhəlləsindən əlli nəfərə məvacib kəsmənizi istəyi‐
rəm. Ki, ürəklə mən tapşıracağım işləri görsünlər.
– Nə iş tapşıracaqsan ki, onlara?
– Şahım, sizin sözünüzü valiliklərə yayacaqlar.
– Hansı sözümü?
– Məsələn: Qibleyi‐aləm Göyverən Şah müharibə vaxtı yerlə yeksan olmuş
üç valiliyin bərpasına üç min qızıl ayırıb. Bu işlərə başçılığı ikinci vəziri Fərmana
tapşırıb.
– İndi deyirsən ki, xəzinədən bu qədər pul ayırım ora?
– Əsla, şahım. Bütün işləri Fərman görəcək. Öz cibindən xərcləyəcək, ya
hardansa tapacaq. Amma ad sizin olacaq. Qızıllar da qalacaq xəzinədə. Ca‐
maatın da ağzı yığışacaq.
– Razıyam. Başqa?
– Şahım, belə bir qayda var ki, şahlar öz şahlıqları vaxtı nə tikərlərsə, yaradar‐
larsa, ona öz adlarını verərlər. Məmləkətin ən böyük məscidini tikirsiniz, adını isə
Həqqi məscidi qoymusunuz. Həqqi Şahın da dövründə məscidlər tikilib, bulaqlar
çəkilib, daha nələr‐nələr olub. Birinə atası Alqan Şahın adını qoyubmu? Xeyr.
Göyverən Şah fikrə getdi.
– Düz deyirsən, Qaplan. Belə et. Fərmanımı hər yana çatdır. Qalanın içində
məmləkətdə ən böyük Göyverən məscidi tikilir. Bu işlərə xəzinədən min qızıl
ayrılıb. Qalanın bayırında isə Göyverən kilsəsi və Göyverən senaqoqu tikilir.
Bu işlərə də xəzinədən iki min qızıl ayrılıb.
– Gözəl, şahım. Siz təkcə bu fərmanlarınızla adınızı əbədi olaraq tarixə
yazdırdınız.
– Yaxşı, get adamlarını topla başına və bu xəbərləri yay. Hər cüməyə bir
xəbər. Qoy xalqım bilsin ki, şahları daim onları düşünür. Başqa sözün yoxdursa,
gedə bilərsən.
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– Ömrün uzun olsun, şahım.
Qaplan gedir. Təbərxan şair Meyxoşla gəlir.
– Hə, şair, xoş gəlmisən. Maşallah, bu gün çox gümrahsan. Addımların da
mətindir. Heç səndələyib eləmirsən.
– Evdəydim, şahım. Yatmışdım. Neçə gündür şəhərə çıxmıram.
– Niyə?
– Şahım, qara quruşum yoxdur. Şair dostlarım da hamısı mənim günümdə.
Boş‐boşuna küçələri veyllənməyə nə lüzum? Kimə lazımam ki?
– Mənə. Gördün ki, yenə yada salıb çağırdım səni. Bundan artıq nə istəyirsən?
– İstəyirəm ki, yada salmayasınız.
– Niyə? – deyə şah təəccübləndi.
– Çünki adamı yaddan çıxaranda yada salarlar. Mən isə istəyirəm ki, həmişə
şahımın yadında olum.
– Danışdıq. Bu gündən sən oldun mənim şair dostum. Razısan? Amma yadında
saxla – sarayda rəqqasə‐zad yoxdu ha...
– Olmasın. Razıyam. Əsas məsələ şahın sevdiyi adam olmaqdır. Düzdür
belə adamlara Allahın sevimli bəndəsi deyirlər. Amma yalandır. Şah səni
sevdisə, deməli, hamı sevəcək – üstəlik Allah da…
– Təbərxan, dediklərimi hazırlamısan?
– Bəli, şahım.
– Amma əvvəlcə Hətəmi çağır.
– Başüstə, şahım.
Hətəm gəlir.
– Hətəm, xəzinədən hər ay üç qızıl ayırırsan məmləkətin seçilən yeddi
şairi üçün. Adlarını şair Meyxoş sonra sənə deyəcək.
– Başüstə, şahım, – deyib Hətəm gedir.
– Şahım, sizdən bir dənədir. Yenidən qaytardınız məni həyata.
– Amma keçən dəfə belə demirdin.
– Necə deyirdim ki?
– Deyirdin ki, sənə beş dənə Xəmsə həsr etsəm də azdır. Nə tez yadından
çıxdı?
– Beş nədir, şahım. Yüzünə layiqsiniz. Amma deyəsən keçən dəfə bu sözü
hərəmxana məsələsindən sonra demişdim axı, – deyə şair qımışır.
– Düz deyirsən, şair. Mən elə bildim ki, sərxoşların yaddaşı olmur.
– Sərxoş yox, məst idim, şahım.
Süfrə açılır. Təbərxan şərab dolu kuzəni gətirib şairin yanına qoyur və şahın
əlinin işarəsiylə otaqdan çıxır. Meyxoş saxsı badəyə şərab süzür. Amma içmir.
Nəzərlərini şaha dikir.
– Sən nuş elə, şair. Mənə fikir vermə.
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– Şahım, tək olmaz içmək.
– Niyə?
– Şərabı əyyaşlar tək içər.
– O nə deməkdir ki?
– Şəraba aludə olanlara, onsuz yaşaya bilməyənlərə əyyaş deyərlər.
– Bəs sən şərabın nəyisən?
– Mən əyyaş deyiləm. Yeyib‐içənəm, şərabdan ləzzət alanam, məsti‐xumar
olanam. Bunlar ayrı‐ayrı şeylərdir. Bunları bir‐birinə qarışdıranlar böyük rübai
ustadı Ömər Xəyyamı da əyyaş, sərxoş adlandırırlar. Bu haqda mən bir
rübaimdə belə yazmışam:
Aqibəti xeyir Ömər Xəyyamın,
Tilsiminə düşüb mey dolu camın.
Fikrin‐düşüncənin ayıq sərrafı,
Sərxoşdur gözündə naşının, xamın.
Şairlər meydən, şərabdan yazsalar da, hətta içsələr də, həmişə fikrin‐
düşüncənin ayıq sərrafı sayılıblar.
– Bunu anladım. Bəs, şair, keçən dəfə tək içdin axı.
– Onda hamamın bumbuz suyu məni elə bir günə qoymuşdu ki, başqa
əlacım yox idi. Şahım, bəlkə bir az… mənimlə, – deyə şair çırtmanı boğazına
vurdu.
– Əgər şair xahiş edirsə, olar. Amma azca.
Şair sevincək şahın badəsini götürüb ora şərab süzdü. Göyverən Şah badəni
əlinə alıb dodağına aparanda şair qışqırdı.
– Şahım, belə olmaz!
– Niyə?
– Sağlıq deyilməsə olmaz.
– Sağlıq nədir?
– Məsəlçün, məni siz bura çağırmısınız. Mən sizin qonağınızam. Ona görə
də birinci sağlıq ev yiyəsi tərəfindən “xoş gəldin” olmalıdır. Sonra badələri
toqquşdurmalıyıq bir‐birinə – “sənin sağlığına, sənin şərəfinə” deyərək. Bundan
sonra içmək olar.
– Ay şair, xoş gəlmisən. Düz dedim?
– Əla. Əgər gəlməyim həqiqətən də sizə xoşdursa əlavə edin ki, “həmişə
sən gələsən”.
– Ay şair, xoş gəlmisən. Həmişə sən gələsən.
– Sağ ol, şahım. Həmişə xoş gününə gəlim sənin, – deyərək şair öz badəsini
zərblə şahın badəsinə toqquşdurdu. Ləbaləb dolu badələrdəki şərab çalxala‐
naraq bir‐birinin içinə, azca da süfrəyə töküldü.
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– Nə edirsən, şair? Yavaş vur… Yeməklər də meyə bulaşdı.
– Şahım, qayda belədir.
– Nə qayda?
– Şahım, bu o deməkdir ki, nə siz şəraba zəhər qatmısınız, nə də mən.
Yoxsa o qədər adamı belə zəhərləyiblər? Bu cür toqquşduranda, şərab badədən
badəyə qarışanda isə qarşılıqlı inam yaranır.
– Bunu bilmirdim, – deyə şah güldü, – Nuş olsun, şair.
Şahla şair badələrini başlarına çəkirlər.
– Bu nə şirindir? Üzüm suyudur da… bunun nəyini haram buyurublar? –
deyə Göyverən Şah ağzını marçıldatdı.
– Şahım, tələsmə. Səsi sonra çıxacaq. Qədim şəraba oxşayır. Mən heç vaxt
beləsini içməmişdim.
Göyverənin rəngi qızardı. Əlini süfrəyə uzatdı. İştahla yeməyə başladı.
Şair də bir az yeyib yenidən kuzəni əlinə götürdü. Şərabdan badələrə süzdü:
– Şahım, icazənizlə bu sağlığı mən deyim.
– Buyur, şair.
– Sağlıq şahımın sağlığıdır. Allah sizi məmləkətimizin üstündən əskik
eləməsin. Allah sizin şahlığınızı uzun ömürlü etsin. O gün olsun ki, sizə dövrü‐
müzün ən qüdrətli şahənşahı deyim.
Şair bayaqkından fərqli olaraq badəni şahın badəsinə yavaşca toqquşdurdu.
İçdilər. Şahın gözləri gülməyə başladı. Xumarlandı.
– Şair, əyyaş nə deməkdir? İzah etsənə.
– Şahım, gəlin sizə bir əhvalat danışım. Özünüz agah olun ki, sərxoş, əyyaş
nə deməkdir. Və qarşımızdakı meyin kimləri nə günlərə saldığını təsəvvür
edin.
– Danış.
– Şahım, günlərin bir günü böyük bir məmləkətin şahı xəstələnir. Saray
loğmanları əlac tapa bilmirlər şahın halına. Qonşu məmləkətlərə xəbər
göndərirlər. Ordan da təbiblər gəlir. Amma sağalda bilmirlər ki, bilmirlər. Şah
isə gündən‐günə geriləyir. Yemir. Yataqdan başını qaldırmağa belə taqəti qalmır.
Bir dəri olur, bir sümük. Günlərin birində sarayın qapısına bir səfil yaxınlaşır.
Deyir ki, şahı mən sağaldaram. Tez baş vəziri tapırlar. Vəzir ondan soruşur ki,
bəs dünyanın bütün adlı‐sanlı loğmanları gəlib, şahı sağalda bilməyib. Sən
səfil necə sağaldacaqsan? O da cavab verir ki, bəs şahın əlacı yalnız məndədir.
Onda baş vəzir səfili hədələyir. “Sağaltmasan, boynunu vurduracağam” deyə.
Səfil nəinki qorxur, heç tükü də tərpənmir. Xülasə, vəzirin əmriylə səfili
çimizdirirlər, saç‐saqqalını səliqəyə salırlar, təzə paltar geyindirirlər. Sonra
səfil kağızın üstündə nəsə cızır. Cizgilərə əsasən ustalar təmiz qızıldan qəribə
qurğu düzəldirlər. Ondan sonra səfil qazana su tökür. Altını odlayır. Bir çuval
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zoğal istəyir. Zoğalı tezcənə tapıb gətirirlər. Tumunu təmizləyirlər. Boşaldırlar
qazana. Xülasə, qazan qaynayır və qurğunun bu başındakı lüləsindən başlayır
yavaş‐yavaş nəsə damcılamağa. Bir badə dolanda səfil boşunu onun yerinə
qoyur. Süfrə açılmasını istəyir. Müxtəlif təamlar ortaya gəlir. Səfil ilk olaraq
hamının gözü qabağında, nümayişkaranə badəni götürüb çəkir başına. Sonra
isə süfrədəki təamlardan birini götürüb burnuna yaxınlaşdırıb iyləyir. O vaxta
qədər boş badə dolur. Səfil onu əlinə götürüb şaha yaxınlaşmaq istəyəndə baş
vəzir qoymur. Badəni ondan alıb dodağına aparır. Bir qurtum içib, “bu nədi?
Zəhərdir ki?” deyə səfilin üstünə qışqırır. Səfil isə kefini pozmadan “baş vəzir
həzrətləri, dərman acı olar da…” cavabını verir. Xülasə, şahın başını dikəldib
badədəki dərmanı ona bir təhər içizdirirlər. Şah həmən gözünü açır. Əliylə ya‐
tağa vurmağa başlayır. Sanki boğulur. Baş vəzirin əmriylə mühafizlər tez səfili
qamarlayırlar. O isə “ay vəzir, şah yemək istəyir. Yemək verin ona” deyir. Tezcənə
yemək dolu nimçəni şaha uzadırlar. Şah cücənin budunu götürüb həmən həzmi‐
rabedən keçirir. Sonra əlini ikinci tikəyə uzadır. Yenidən halsız düşərək gözünü
yumur. Səfil isə öz işiylə məşğul olmaqda davam edir. Baş vəzir yaxınlaşır ki, ay
səfil, bəs sonra? O da cavab verir ki, neçə vaxtdır xəstə yatan şahı bir‐iki qurtum
dərmanla sağaltmaq istəyirsiniz? Şah bunu içməkdə davam etməlidir. Ta ki, sa‐
ğalanacan – özü bəs deyənəcən. Günorta olur. Şah gözünü açır. Səfil yenə əvvəlki
qaydada bir badə süzüb özü içir. Sonra isə bir badə də süzüb baş vəzirə verir. Bu
dəfə işini əvvəlcədən bilən baş vəzir dərmanla yanaşı yemək nimçəsini də ya‐
xında saxlayır. Şah “dərmanı” içib əlini yeməyə aparır. Sonra isə yatır. Xülasə,
şah üç gündən sonra özünə gəlir. Səfili saray loğmanı təyin edir. Ona ənam ba‐
ğışlayır. Amma səfilin sözüylə dərmanı gündə üç dəfə içməyinə davam edir.
Səhər içir. Günorta “Vay! Başım ağrıdı!” deyən kimi səfil tezcənə ona “dərman”dan
verir və həmən ağrıları keçir. Axşam da başağrıları başlayan kimi əli badəyə
gedir. Beləcə günlər keçir, aylar ötür. Şah sağalır. Amma dərmansız da qala bilmir.
Dövlət işləriylə də məşğul ola bilmir. Həmişə məsti‐xumar olur. Günlərin bir
günü bezərək səfildən soruşur ki, bəs ay mənim xilaskarım, mən dövlət işləriylə
məşğul ola bilmirəm. Axı nə vaxtacan bu dərmandan içəcəyəm? Şahım, səfil nə
cavab versə yaxşıdır?
– Nə? – deyə Göyverən Şah soruşur.
– Deyir ki, bax mənim günümə düşənəcən. Mən səndən də böyük bir
məmləkətın şahıydım. Ceyran südü məni əyyaş gününə saldı.
– Maraqlıydı. Amma mən anlamadım. Bunun əyyaşlığa, sərxoşluğa nə
dəxli?
– Şahım, əyyaşlar hər gün içirlər. Səhər yuxudan duranda başları elə ağrıdır
ki, bunu yalnız mey aradan götürə bilir. Beləcə öyrəşirlər. Elələrinə əyyaş, içki
düşgünü deyilir. Bu bir başqa bəla, başqa mərəzdir. Ona görə də, şahım, ehtiyatlı
248

İTBAŞI

ol. Öyrəşərsən, evimiz yıxılar. Axı sən şahsan. Mən isə şair adamam. Heç bir
məsuliyyətim yoxdur. Birdən içmək istəsən, iç. Ancaq mənimlə, – deyə şair
Meyxoş gülümsündü.
– Anladım, şair. Mənimçün bir şey də maraqlıdır. Şair içməsə yaza bilməz
ki?
– Şair sərxoş halda şeir yazmır. Yalnız ayıq halında yazır. Məndə elə olub
ki, içib yazmışam. Amma ertəsi günü ayılanda, oxuyub, cırıb atmışam. Şair
ilahi övladıdır. Amma adı bu mey baxımdan pis çıxıb.
– Şair, üç qızıl az olmadı ki?
– Şah verən bir qara quruş da qiymətlidir. Çünki onu şah verib. Bu
məmləkətdə hamı minnət qoyandır. Bircə şahdan başqa.
– Axı deyəsən mən də minnət qoydum. Sizdən Xəmsə istədim.
– Minnət qoymaq başqadır. Ummaq başqa. Dost dostdan umar.
Məclis başa çatır. Şah şair Meyxoşu qapıyacan yola salıb, mühafizlərə tap‐
şırır ki, onu evinəcən ötürsünlər. Sonra yenidən qayıdıb xalçanın üstündə uza‐
nır. Karineni çağırtdırır. Hərəm otağa girib Göyverən Şahı görəndə gülməyini
saxlaya bilmir.
– Şahım məsti‐xumardır?
– Hə, Karine. Bu gün özüm qoyduğum qaydaları özüm də pozmuşam. Gəl
yanıma.
Karine xalçanın üstündə oturur. Şah başını onun dizinin üstünə qoyub be‐
lini qucaqlayır.
– Karine.
– Bəli, şahım.
– Nə istəyirsən istə məndən.
– Şahım, mənim arzum əlçatmazdır.
– Mən şaham. Şahlar hər şeyə qadirdirlər.
– Hər şeyə?
– Əlbəttə ki…
– Şahım, bilirsən nə istəyirəm?
– Bilirəm.
– Yox. Bilmirsən.
– Bilirəm. Ləl‐cəvahirat.
– Dedim də… bilmirsən.
– Onda özün de.
– Niyə deyim ki… onsuz da yerinə yetirilməyəcək arzum.
– Sən de.
– Şahım, bu elə bir arzudur ki, gecələr yatmağa qoymur məni. Yadıma
düşən kimi yuxum ərşə çəkilir.
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Şərabın təsirindən onsuz da məst olan şah Karinenin bu sözündən bir az
da əridi.
– İstənilən arzun həyata keçəcək, Karine. De.
– Şahım, mən sizin yolunuzda baş kəsmək istəyirəm. Öldürmək yox ha...
– Nə? – deyə Göyverən Şah yerindən dikəldi. Əvvəlki məstliyindən əsər‐
əlamət qalmadı. Gözlərini Karinenin qan çökmüş gözlərinə dikib soruşdu, –
Karine, həqiqi sözündür?
– Bəli, şahım.
– Karine, get. Bircə sən qalmışdın baş kəsməyən. Get. Gül kimi halım vardı.
Soğan doğradın əhvalıma.
Karine dinməzcə durub otaqdan çıxır.
***
Günlər keçir. Şah taxtında oturub. Baş vəzir Qüdrət, baş mühafiz Aslan və
əyanlar hüzurunda dayanıblar.
– Axır ki, qayıtdız. Nə var, nə yox məmləkətdə, baş vəzir?
– Hər şey qaydasındadır, şahım. Üç valilik tam bərpa olunub. O biri valiliklər
sülh dövrünü yaşamağa başlayıb. Vergilər yığılır. Xəzinəniz daha da artır. Necə
demişdinizsə elə də oldu, belə də davam edəcək. Göyverən valiliyindən də
yəqin Aslan xəbər verər.
– O sonra. Deməli belə, ikinci vəzir Fərmanı qaytar geri – saraya. Dürəngi
təyin elə o üç valiliyə başçı. Göyverən valiliyinə Aslan kimi desə onu da
göndərərsən.
– Başüstə, şahım.
– Əyanlar, qala divarlarından kənarda mənim adımı daşıyacaq kilsə və sena‐
qoq tikdirirəm. Bu işləri nəqqaş Təbərxana tapşırmışam. Məscidin də adını
dəyişib Göyverən məscidi qoydum. Yəqin ki, xəbəriniz var – vəkil Qaplanın car‐
çıları hər yerə yayıb xəbəri. Bu məqsədlə xəzinədən xeyli qızıl ayrılıb.
– Gözəl işlərdir, şahım. Alqışa layiqdir, – deyə Qüdrət hamının əvəzindən
dilləndi. Əyanlar da başlarını tərpətməklə razılıqlarını ifadə etdilər.
– Bəzəkli arabalar da sifariş edib Təbərxan. Yaxın vaxtlarda səfərə çıxaca‐
ğam uzaq ellərə. Bilməli olduğunuz bunlar idi. İndi isə gedin. Aslan, sən qal!
Hamı çıxır.
– Aslan, indi sən danış. Necədir işlər?
– Şahım, siz dediyiniz kimi, hər şey qaydasında gedir. Ordumuzdan qat‐
qat böyük bir ordu yaranıb. Hamısı da hazırlıqlı. Bircə, müharibədə sınaqdan
çıxarmaq qalır. Ordan da üzüağ çıxsalar, bizə zaval yoxdur.
– Müharibə belə vacibdir ki?
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– Şahım, müharibənin artıq dövlətə ziyanı yox, xeyri var. Həlak olsalar dal‐
larıyca gələn olmayacaq. Qanpulu‐zad verilməyəcək. Əksinə, qalib gəlib
qənimət hesabına özlərini dolandıracaqlar. Bir xüsus da var ki, hamısı cavandır.
Tələbatları da ödənər. Utanıram açıq deməyə.
– Deyirsən ki, hazırdırlar?
– Bəli, şahım. Bu cür olacağını heç mən də gözləmirdim. Əla fikirləşmisiniz.
– Yəqin ki, bu tərif İtbaşıya düşür.
– Əsla, şahım. İtbaşı yetimləri qız‐oğlan qarışıq nəzərdə tutmuşdu. Siz isə
ancaq oğlan uşaqlarını dediniz. Onları çöldəki həyatdan təcrid etməklə
yarıvəhşi bir məxluqa döndərmişik. Sanki zəncirlənmiş itdirlər. Zəncirlərini
gəmirə‐gəmirə qalıblar. Açıb‐buraxsaq…
– Yaxşı. Onu fikirləşərik. Hələlik get.
***
Divan. Baş vəzir taxtında əyləşib. Nəqqaş Təbərxan hüzurundadır. Qüdrət
onu acıqlı‐acıqlı süzür. Birdən ayağa qalxıb Təbərxana yaxınlaşır. Möhkəmcə
şillə ilişdirir. Nəqqaş zərbəyə dözməyib yerə sərələnir. Vəzir sağ ayağını onun
boğazına qoyub:
– Küçüyün biri küçük, mən min bir əzabla xəzinəni doldururam ki, sən
onu xımır‐xımır yeyəsən? Sən haranın qoduğusan ki, şahın yanında özünə isti
yuva qurmusan? Vallahi, sənin də, nəslinin də başına elə oyun açaram ki, qay‐
natan Misqinin müsibəti bunun yanında toy‐bayram olar. Mənim sarayda ol‐
mamağımdan istifadə edib guya şahın ürəyinə yol tapmısan, hə? Bizsiz tənha
qalan şaha qulaqyoldaşı olmusan? İndi də onunla karetaya minib dünyanı gəz‐
mək, şahın gözünü açmaq istəyirsən, eləmi? Sonra da qayıdıb bizlərə sənin
kimi həqarət edib bəyənməsin, hamımızı pərən‐pərən salıb səninkimilərini
saraya yığsın? – bunu deyib vəzir qılıncını qınından sıyırdı. Dizi üstə onun
sinəsinə çökdü. Təbərxanın qulağından tutub burdu. Qılıncı kökünə dirədi. İti
tiyə dəriyə azca işlədiyindən qan axmağa başladı. Təbərxan qışqırdı, – Qorxma.
Elə bilirsən ki, qulağını kəsəcəyəm? Yox. Bu səninçün böyük mükafat olardı.
Bu qılıncı qulağının içinə elə soxacam ki, bir də şahın nə dediyini eşidə
bilməyəsən. Eləcə, qoyun kimi başını yelləyib durasan. Küçük! Buna bax, şaha
kitab aparır. Kareta sifariş verir. Kilsə‐senaqoq tikir. Çörəyini yediyin, casusluq
etdiyin Elbrus elinin siyasətini yayırsan burda, it oğlu it?
– Mən casus deyiləm. Sənətkaram.
– Kəs səsini, küçük. Bunun zingildəməyinə bax. Tik. Nə olar ki, tik. Səni o
tikdiyin kilsənin başından üzüaşağı buraxmaq mənə borc olsun. O kilsənin
ətrafında salınan qəbiristanlıqda ilk elə sənin qəbrin qazılacaq. Heyvan oğlu
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heyvan, dövlətin siyasətinə cavabdeh mənəm. İstər din olsun, istərsə də saray.
Qandın?
– Bəli, baş vəzir həzrətləri.
– Özün kimi küçükləri sarayda yığmısan bir otağa. O nə məsələdir?
– Sirdir. Deyə bilmərəm. Şahımız tapşırıb ki, heç kimə demə. Yoxsa boy‐
numu vurdurar.
– Səndən bir daha soruşuram: o nə məsələdir?
– Deyə bilmərəm. Sirdir. Şah boynumu vurdurar.
– Deməli, demirsən. Deməli, sirdir. Və bu dövlətin ikinci şəxsinin sirdən
xəbəri olmamalıdır. Yaxşı. Nə deyirəm ki… Qorxmağın düzgündür. Mənə desən
boynun vurulacaq. Onda gəl şahımıza əziyyət verməyək. Necə ki, atan Abdulla
qudası Misqinin boynunu otağında vurdu, mən də elə burda sənin başını
kəsim. Onda bilərsən ki, məmləkətin baş vəzirindən sirr gizlətmək nə deməkdir,
– deyib baş vəzir qılıncını Təbərxanın boğazına dirədi.
– Öldürməyin məni, baş vəzir həzrətləri, hamısını deyəcəyəm. Şahımıza
təklif etdim ki, üstündə onun əksi və adı olan dəmir pullar buraxaq. Adını da
“göyverən” qoyaq.
Vəzir qılıncı Təbərxanın boğazından çəkib qınına saldı. Yenidən taxtında
oturdu. Təbərxan dirçəlib diz üstdə dayandı. Əliylə qulağını ovuşdura‐ovuşdura
gözlərini baş vəzirə zillədi.
– Deməli, pul. Özü də ki, dəmir pul. Bəs şahımız nə dedi sənin təklifinə,
hə?
– Dedi ki, “Əla! Əla! Əla‐ül‐əla!”
– Yox, mən yanılmışdım. Sən küçük deyilsən! Şeytansan şeytan! Səni elə‐
belə buraxsam, mən baş vəzir Qüdrət olmaram. Baş fərraş! – deyə Qüdrət qış‐
qırdı. Baş fərraş içəri girib təzim etdi, – Fərraş, bas bunu qoduqluğa. Üstünə
də xüsusi nəzarət qoy.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri, – deyib baş fərraş Qəşşaş Təbərxanı
xirtdəklədi. Sürüyə‐sürüyə Divandan çıxartdı. Bu dəm baş vəzirin çağırdığı
Qaplan içəri girdi.
– Vəkil Qaplan, bu nə oyundur çıxarmısan? Sənə deməmişdim ki, məndən
xəbərsiz heç nə etmə? Təbərxanla birləşib ayağımın altını qazıyırsınız?
– Mən qələt eləyərəm, baş vəzir həzrətləri, bütün nəsil‐nəcabətimlə. Sizin
tapşırığınızı yerinə yetirmişəm sadəcə. Siz deməmişdiz ki, baş hakim Abdul‐
lanın məsələsini həll edim?
– Demişdim.
– Mən də şaha dedim ki, baş hakim Abdulla məscidi öz adına çıxır. Hər
yerdə yayır ki, mən tikdirirəm oranı.
– Bəs o üç valilik, Fərman və Dürəng? Onları niyə şeytanladın?
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– Onları da gözünə qatdım ki, məqsədli görünməsin.
– Deməli, sən mənim adamım ola‐ola mənim o biri adamlarımın quyusuna
daş atırsan, hə? Mən sənə kimi demişdim? Abdullanı, yoxsa Fərmanla Dürəngi?
Qaplan qızardı. Başını aşağı saldı.
– Bura bax‐bura bax, səni hüzuruna şah çağırmışdı, yoxsa özün getmiş‐
din?
Qaplan dinmədi. Canına əsməcə düşdü.
– Yaxşı. Tutaq ki, onları da qatdın Abdullanın gözünə. Sonu nə oldu?
– Heç nə. Şah heç qeyzlənmədi. Məcbur olub öz xəbəryayanlar dəstəmi
yaratmaq təklifini verdim. Bu alındı.
– Deməli, sarayda öz dəstəni bərqərar edirsən. Tərəfdarlarını içəri salırsan,
– deyib baş vəzir taxtından durdu. Otaqda var‐gəl etməyə başladı.
– Baş vəzir həzrətləri, bir xüsus da var.
– Nə xüsus?
– Şahımızla Aslanın gəzməyə çıxanda getdiyi yola adamlarımı saldırdım.
Paytaxtdan kənarda, çox da işlək sayılmayan karvan yolunun üstündə xaraba
karvansaray var. İtbaşı adlı qoca bir səfil yaşayır orda. Doqquz dənə də iti var.
Çox ehtimal ki, şahımız Aslanla ora gedir. Ondan başqa həmin səmtdə bir ins‐
cins yoxdur.
– Kimlər gətirdi sənə o xəbəri?
– Evyıxanlar məhləsindən iki nəfər ən yaxın adamım.
– Çağır onları bura.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
Vəkil çıxır. Baş fərraş Qəşşaş içəri girir.
– Qəşşaş, sən nə oyun çıxarmısan mən burda olmayanda? Hə?
– Baş vəzir həzrətləri, hər şey nəzarətimdə olub siz tapşırdığınız kimi.
Hətta şahımız da…
– Şahımız da..? O necə ola bilər ki? Səni kim saraya buraxıb mən burda ol‐
mayanda?
– Baş vəzir həzrətləri, heç kim buraxmayıb. Sadəcə, şahımız gecənin bir
vaxtı Təbərxanla dərviş seyrinə çıxmışdı. Fərraşlar da duyuq düşüb tez mənə
xəbər etdilər.
– Neçə dəfə çıxıblar təxtgaha?
– Bir dəfə.
– Hara gediblər?
– Şair Abumahirin evinə. Bundan əvvəl isə Təbərxanın müşayiətiylə Abu‐
mahiri gətizdirmişdi saraya. İki dəfə də şair Meyxoşu.
– Bəh‐bəh‐bəh. Day denən ki, atlar ölüb, itlərin bayramıdır da... Daş düşüb
məmləkətin başına. Allah bilir nə çərənləyiblər...
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– Sarayda nə olub bilmirəm. Amma evdə qulaq asdıra bilmişəm.
– Qulaq asdıra bilmisən? Əla, əla. Nə danışıblar?
– Şair şahımıza Gözəl İbrahimlə Adil şahın nağılını danışıb. Şah da diqqətlə
qulaq asandan sonra ona deyib ki, gəl gedək saraya, mənim vəkilim ol. O isə
razılaşmayıb. Deyib ki, belə şeylər danışma. Yoxsa baş vəzirin məni öldürər. O
imkan verməz ki, sarayda ikinci ağıllı adam peyda olsun. Şah da cavab verib
ki, baş vəzir nə karədir mənim qərarımın əleyhinə çıxa. Şair də cavab verib ki,
bəs Lərzan kimin fitvasının qurbanı oldu?
– Sonra nə deyib o qoca əbləh?
– Deyib ki, ay şah, sən yaxşısan, amma ətrafın pisdir. Sağollaşanda deyib
ki, şah nə vaxt istəsə qonaq gəlsin, özü də ki, gecələr. Heç kim duyuq düşməsin.
Bir də hansısa Barəngahdan, İtbaşıdan danışıblar. Mən də başa düşmədim
kimi deyirlər. Qəribə adlardır – Barəngah, İtbaşı.
– Onu mən aydınlaşdıraram. Sən belə elə. O şairin evini gecə‐gündüz
nəzarətdə saxla. Söhbətlərinə qulaq asdır. İçəri girənə dəymə. Çıxanda hamısını
izlət. Adlarını gizlincə öyrən, mənə de. İndi isə çıx. Qaplanın çağırdığı iki nəfər
otağa girəndə qapıda durub işarəmi gözləyərsən. Yəni ki, “Bunları dünyanın
bütün ağrı‐acılarından azad et” deyəcəyəm. Başa düşdün də… Başlarını elə ək
ki, heç kim duyuq düşməsin.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
Baş fərraş gedir. Vəkil Qaplan gəlir.
– Baş vəzir həzrətləri, dediyiniz iki nəfəri gətirdim.
– O iki nəfər öz yerində. Sən mənə başqa şey de. Qaplan, mən şəhərdə yo‐
xam. Boşboğazlar, Ağzıcırıqlar, Evyıxanlar kimi üç məhəllə də sənə işləyir.
Amma hamınız mənim səxavətimdən harınlamısız, fil qulağında yatmısız. Yəni
sənin xəbərin yoxdur ki, şairlər saraya ayaq açıb?
– Xəbərim var. Bir dəfə Abumahiri qucaqlarında gətiriblər saraya, iki dəfə
də Meyxoş gəlib. Hətta Meyxoşa və digər şairlərə şahımız ayda üç qızıl məvacib
də kəsib.
– Bəs bunları bayaq niyə demədin?
– Əhəmiyyətsiz saydım, baş vəzir həzrətləri. Şairlər kimdir axı?
– Şairlər kimdir? Əhəmiyyətsiz saydın? Bəs sənin xəbərin vardırmı ki, şah
şair Abumahirin evində qonaq olub?
– Xeyr.
– Bütün gecəni söhbət ediblər. Şair şahımızın beynini müxtəlif nağıllarla,
məsləhətlərlə doldurub. Sonda da şahımız sənin əhəmiyyətsiz və heçə saydığın
şairə vəkillik mənsəbi təklif edib. O da razılaşıb. Bu da səninçün əhəmiyyət‐
sizdir?
Vəkil Qaplan başını aşağı salıb susdu. Bilmədi nə cavab versin.
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– Nə məsləhət edirsiniz, baş vəzir həzrətləri?
– Nə yaxşı yadına düşdü mənim məsləhət verməyim? Quyruğun qapı ara‐
sında qaldı? Şahın hüzurunda ağzını Allah yoluna qoyanda heç yada salmırdın
məni? Yerini isti eləmək istəyirdin şahın yanında? İndi özün bilərsən. Lər‐
zanın dörd uşağını öldürüb özünü şahın gözündə göylərə qaldırmışdın. İndi
də özün öz dərdinə əlac qıl. Şair Abumahir yəqin ki, sabah səhər vəkil qoyula‐
caq. Hələ vaxtın var.
– Gedim şaha yalvarım ki, mənə dəyməsin?
– Yalvar. O an da boynunu vurdursun. Desin ki, “ay küçük, məni güddürürsən?”
Soruşsa ki, söhbəti hardan bilirsən, nə cavab verəcəksən? Yaxşı ki, səndən fərqli
olaraq məmləkətdə qazdan ayıq insanlar var. Və onların hamısı mənə sədaqətlidir.
Sən isə… sənə güvəndiyim dağlar... Amma mən sən deyiləm. Özümə yaxın bilib
əvvəlcədən xəbərdar etdim ki, işini ehtiyatlı tutasan. Belə getsə mənsəbini
itirəcəksən. Özü də sabah tezdən. Bundan artıq kömək edə bilməyəcəyəm sənə.
O iki nəfəri çağır bura. Özün isə get başına çarə qıl.
Vəkil gedir. Qaplanın dediyi iki nəfər içəri girib təzim edir.
– Nə öyrənmisiniz? Danışın!
– Baş vəzir həzrətləri, – deyə iki nəfərdən yaşlısı sözə başladı, – işlək sa‐
yılmayan karvan yolunun üstündəki xaraba karvansarayda İtbaşı adlı biri ya‐
şayır. Doqquz iti var. Az qalmışdılar ki, bizi parçalasınlar. Yaxşı ki, atın belin‐
dəydik. O səmtdə başqa bir ins‐cins yoxdur.
– Bunu Qaplandan başqa kimsəyə demisinizmi?
– Xeyr, baş vəzir həzrətləri.
– Yaxşı. Baş fərraş, – deyə baş vəzir qışqırdı. Baş fərraş həmən peyda oldu,
– Baş fərraş, bunları dünyanın bütün ağrı‐acılarından azad et.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri, – deyib baş fərraş Qaplanın adamlarıyla
Divandan çıxdı.
Baş vəzir fikrə getdi: deməli, İtbaşı. Şahımıza ağıl verən İtbaşı adlı səfilin
biriymiş. Nə qəribə adı var. Yox. Səfil şaha ağıl verə bilməz. Bu nəsə başqa
adamdır. Yəqin səfil adıyla yaşayır. Bəs Barəngah kimdir? Nəsə tanış gəlir
mənə bu ad. Hər şeyi birigün səhər gedib yerində aydınlaşdıraram. Hələ qoy
sarayda həyatı əvvəlki məcrasına qaytarım.
Hətəmin içəri girməyi baş vəziri xəyalından ayırır.
– Hətəm, nə var, nə yox? Nə baş verib mən sarayda olmayanda?
– Ay Qüdrət, yaxşı ki, qayıtdın. Mən lap başımı itirmişəm. Bu karetalar,
kilsəylə senaqoq xəzinəni boşaldacaq. Hələlik iki min qızıl deyib şahımız. Amma
inanmıram belə ucuz başa gələ. Bu Təbərxan yaman yuxarıdan gedir. Şahın
ürəyinə necə yol tapıbsa, əmr verilib ki, ağzından hansı məbləğ çıxsa ödəyim.
Göyverən Şah bunun dediklərinin hamısına “hə” deyir. Yeddi şairçün aya üç qızıl
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məvacib təyin edib. Onlar da əyyaşın biri. Ağızlarına gələni danışacaqlar şahın
yanında. Bircə təlxəyimiz çatışmırdı. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır.
– Nə təhlükə, Hətəm?
– Belə getsə Təbərxan səni itələyib oturacaq yerində. Belə başa düşürəm.
Şah onu yemək süfrəsində yanında otuzdurur. Bunu sakitin biri sayırdım.
Demə çoxbilmişin böyüyüymüş. Bəlkə də Misqinin qisasını almaq istəyir sən‐
dən. Çox xatalı adamdır.
– Narahat olma, Hətəm. Onun dərsini verərəm. Xəzinə boşalmamalıdır.
Mən ona görə çalışmıram ki, yığıb gətirdiklərimi hansısa it oğlu it yeyib dağıtsın.
Əslində, Təbərxan məndən qisas almır – məmləkəti quru yurdda qoymaq is‐
təyir. Elədikləriylə dilə‐dişə salacaq bizi. Güclüləri üstümüzə qaldıracaq. Sən
bilmirsən. Bu köpəyoğlu Elbrus elinin casusudur. Onların çörəyini yeyib.
– Qüdrət, bir söz də deyim sənə. Şah Karine adlı hərəmə yaman göz qoyub.
Kaminat şahlığındandır. Xaçpərəstdir. Şah tez‐tez çağırır onu.
– Sağ ol, Hətəm. Sənin kimi, baş fərraş Qəşşaş kimi sədaqətli adamlar ol‐
masaydı mən nə edərdim?
– Borcumuzdur, Qüdrət. Köhnələrdən kim qalıb ki? Bir sənsən, bir də mən.
– Hətəm, ödəmələri müxtəlif bəhanələrlə gecikdir. Pul buraxma Təbərxana.
Fitvasını hazırlamışam. Görək nə olur…
– Necə deyirsənsə elə də olacaq, Qüdrət. Mən dolu xəzinənin xəzinədarı
olmaq istəyirəm.
– Elə də olacaq. Amma yalnız məni eşit. Məni tanıyırsan da… Qurbanın
yetirməsiyəm. Çox şey öyrənmişəm ondan. Hətəm, Barəngah adı sənə tanış
gəlmir ki?
– Gəlir. O vaxt rəhmətlik atam danışardı ki, bəs Həqqinin Barəngah adlı qar‐
daşı olub. Sonra isə saraydan yoxa çıxıb.
– Yaxşı. İndisə get. Bu gün çox şeylərdən xali oldum. Bəzi məsələlərə əncam
çəkməyim lazımdır.
– Allah əmanətində ol, Qüdrət.
Hətəm gedir. Baş vəzir hərəmxanadan xacə Dümbələyi yanına çağırtdırır.
Az keçməmiş o gəlir.
– Dümbələk, nə baş verir hərəmxanada?
– Hər şey qaydasındadır, baş vəzir həzrətləri.
– Hər şey qaydasında o vaxt idi ki, şah qəhbəbaşı Şahgülüyə meylini salırdı.
Amma indi qulağıma başqa xəbərlər çatır. Özü də səndən yox, başqalarından.
– Baş vəzir həzrətləri, şah qız seçir. Mən də onu hazırlayıb yatağına yola
salıram. Başqa nə edə bilərəm ki?
– Heç nə eləmə. Sadəcə, mən baş vəzir bütün bunlardan xəbərdar olmalı‐
yam. Qandın? Kimdir bu Karine?
256

İTBAŞI

– Hərəmlərdən biri. Kaminat şahlığındandır. Şah artıq onu öz otağına ça‐
ğırır. Yataq otağına yox, taxt olan otağa. Səhərəcən bir yerdə olurlar. Amma o
gün nədənsə tez qayıtdı. Otağa girməyiylə çıxmağı bir oldu. Pəjmürdə idi. Nəsə
baş vermişdi aralarında.
– “Nəsə baş vermişdi” mənə maraqlı deyil, Dümbələk. Mən səni ora ona
görə qoymamışam ki, sən mənə qeyri‐müəyyən sözlər deyəsən. Özün də
mənim ən ayıq‐sayıq fərraşlarımdan sayılırsan. Öyrən gör nə olub aralarında?
Bu Karine kimdir? Bəlkə elə casusdur? Bəlkə Kaminat Şahın yox, elə xəyanətkar
Qaflanın adamıdır? Kaminatın başını yedi, indi də keçdi Göyverən Şaha.
– Baş vəzir həzrətləri, daha dözə bilmirəm hərəmxanada. Məni Dümbələk
çağırmaqları bir yana, hərəmlər məni kişi saymayıb yanımdan döşü‐başı açıq
saymazyana o yana‐bu yana keçəndə lap yanıb‐tökülürəm. Qurban olum, baş
vəzir həzrətləri, dəyişdirin məni başqasıyla.
– Nə! Dəyişdirmək? Mənə ağıl öyrədirsən? İndi səni həqiqətən axtalatdı‐
raram, onda ağlın həmən gələr başına. Elə əsl xacə Dümbələk olarsan. Fərraş
Canpolad adını isə həmişəlik unudarsan. İstəyirsənmi belə?
– Üzr istəyirəm, baş vəzir həzrətləri, – deyə xacə Dümbələk qızardı.
– Onda başını sal aşağı, dediyimi elə! Qandın?
– Bəli.
– Get Karinenin ürəyinə yol tap. Özünü əsl xacə kimi apar. Öyrən
ürəyindəkiləri. Sən də onların böyük bacısı.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri. Biri də var. Adı Yunnadır. Şahımız onu da
seçmişdi. Amma bir dəfə.
– Hər şeyi öyrən və mənə çatdır! Gedə bilərsən!
Xacə gedir. Baş vəzir Divanda tək qalır. Fikrə gedir: on‐on beş gün paytaxtda
olmayan kimi aləm dəyib bir‐birinə. Amma xeyirliyədir. Nehrə çalxalanmasa,
yağ olmağa iddia edən ayranları tanımaq mümkün olmaz. Amma şükür ki, Al‐
lah məni “ayran”larla, şairlərlə sınağa çəkib. Qaplan da boş şeydir. Artıq heç
kimdir. Təbərxanın hökmü isə artıq oxunub. Amma Karine? Onun qabağını
tez almalıyam. Çünki şaha məndən bir köynək yaxın ola bilər. “Ola bilər” niyə
ki? Elə yaxındır. “Bir köynək yaxın” nə deməkdir? Yatağa girəndə əyinlərində
heç köynək olur ki? Sadəcə, şahla arasındakı narazılığı bilsəm yetər. Səhəri
gözləyək. Əgər mən həqiqətən də ağıllı vəzirəmsə, sabah səhər hər şey öz yo‐
luna düşməyə başlayacaq.
***
Səhərdir. Şah taxtında əyləşib. Baş vəzir hüzurunda dayanıb. Baş mühafiz
Aslan da burdadır.
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– Qüdrət, kim öldürüb şair Abumahiri?
– Vəkil Qaplan, şahım.
– Vəkil Qaplan? Niyə?
– Bilmirəm.
– Bəs siz necə bildiz?
– Şahım, gecənin bir aləmi gedib şairgilə. Pəncərədən girib evə. Yatdığı yerdə
başını kəsib. Şairin arvadı duyuq düşüb qışqırıb. Səsə yaxınlıqda keşik çəkən
fərraşlar gəliblər. Qaplan da pəncərədən çıxıb qaçmağa başlayıb. Fərraşlar təqib
edib onu yaxalamaq istəyəndə xəncərini çıxararaq müqavimət göstərib. Fərraşlar
da nə bilsinlər ki, qarşılarındakı vəkil Qaplandır. Soxublar qılıncı qarnına.
– Qaplanın onunla nə düşmənçiliyi?
– Şahım, dünən yaman fikirliydi. Yanıma gəldi ki, qurban olum, mənə
kömək et. Şahın qəzəbinə tuş gəlmişəm. İstəyir məni vəkillikdən çıxarıb,
yerimə şair Abumahiri qoysun. Dedim ki, inanmaram. Sən şahımıza sədaqətini
Lərzanın dörd oğlunu qətlə yetirməklə sübut eləmisən. Şahımız niyə səni
bimənsəb etməlidir ki?
– Bu hardan çıxdı ki, mən Abumahiri vəkil qoymaq istəyirəm. Əlsiz‐ayaqsız
şildən nə vəkil? Nəsə qaranlıq qaldı mənə bu məsələ.
– Üç məhəllə ona işləyirdi axı… Şəhərdə belə şayiələr gəzir ki, bəs şahımız
təğyiri‐libas olub şair Abumahirin evinə gedib. Onunla səhərəcən söhbət edib.
Sonda da ona vəkillik mənsəbi təklif edib. Boş‐boş şeylərdir də. Xalq həmişə
şahını dərviş libasında simasını yaratmağa çalışıb. Şahımızın işi‐gücü qurtarıb
ki, gecənin bir yarısı kiminsə evinə getsin? Bir də… Barəngah adı yaman dolaşır
camaatın dilində. Mən də anlamıram bu nə addır, yaxud İtbaşı kimdir?
Göyverən Şah üzünü çevirib Aslana baxdı.
– Boş‐boş danışırlar. Vəkili və şairi layiqincə dəfn edin. Mənim adımdan
ailələrinə başsağlığı verin. Sarayın adı hallanmasın deyə xəbər yayın ki, canilər
hələ yaxalanmayıb, axtarılır. Bildin, Qüdrət?
– Bəli, şahım. Şahım, bir xüsus da var. Xəfiyyələr mənə çatdırıb ki, sarayda
Elbrus elinin casusu peyda olub. Sirlərimiz, xəzinədə qızılımızın çox olmasıyla
bağlı xəbərlər göndərirmiş oralara. Belə bir namə aparanı xəfiyyələr yaxa‐
layıblar. Budur, – deyib Qüdrət tumarı şaha təqdim edir, – İcazə versəydiniz
araşdırardım. Xaçpərəstlər çox qorxulu olurlar. Buna əncam çəkilməlidir.
– Kimdən şübhələnirsən?
– Təbərxan özünü çox şübhəli aparır. Danışdırdım onu. Aradan çıxmaq
istəyirdi. Hər ehtimala qarşı salmışam baş fərraşın qoduqluğuna. Gerisini şa‐
hımız nə məsləhət bilsə…
– Aslan! – deyə şah Qüdrətin sözünü kəsdi, – Tut Təbərxanın qulağından
sürü bura!
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Qüdrət və baş mühafiz otaqdan çıxırlar. Bir az keçir Aslan Təbərxanla qa‐
yıdır. Şah taxtından durub ona yaxınlaşır. Qəfil boğazından yapışaraq boğmağa
başlayır. Aslan onlara yaxınlaşıb hazır vəziyyətdə durur.
– Küçük, mən sənə ürək qızdırıb özümlə gecə seyrinə apardım. Demə sən
xəbərçi imişsən ki? Hamıya faş etmisən şairlə aramızda olan söhbəti. Sənin
ucbatından Qaplan bu gecə Abumahirin başını kəsib.
– Şahım, mən heç vaxt sizə xəyanət etmərəm. Heç kimə deməmişəm bu
barədə.
– Kəs səsini. Hələ casusluğunu demirəm. Elbrus elinə yazdığın namə ələ
keçib. Bütün sirlərimiz yazılıb orda. Yaxşı ki, xəfiyyələr ələ keçiriblər bunu, –
deyib şah əlindəki kağızı onun gözü önünə gətirdi.
– Əsla, şahım. Mənim xəttim deyil. Bunu mən yazmamışam. Mən karetaların
sifarişiylə bağlı namə göndərmişəm. Orda qeyd etmişəm ki, imperatorlara
layiq bir iş ortaya qoysunlar. Nə qədər qızıl lazımdırsa, ödəyəcəyik.
– Aslan!
– Bəli, şahım.
– Bu xəyanətkarı heç kimə tapşırma. Açarı da al gətir mənə.
– Anladım, şahım, – deyib Aslan Təbərxanı otaqdan çıxartdı. Bir az keçmiş
geri qayıtdı. Açarı şaha verib, – Şahım, əmriniz yerinə yetirildi, – dedi.
– Aslan, baş vəziri çağır bura.
Baş vəzir gəlir.
– Qüdrət, götür bu açarı. Saraydakı gizli otağın açarıdır. Pulu – göyverənləri
orda kəsirlər. Bundan sonra ora cavabdeh sənsən. Təbərxanın şagirdlərindən
birini başçı qoy, işləsinlər. Sonrasını deyəcəyəm. Bir də… Təbərxanı da şair
Abumahir və Qaplan kimi layiqincə dəfn edin. Deyərsiniz ki, zəhərlənib ölüb.
– Başüstə, şahım, – deyib baş vəzir otaqdan çıxır.
Şah taxtına əyləşdi. Hirsi soyumamışdı. Barəngahı üzdən tanıyan yeganə
adamı itirmişdi.
***
Divan. Baş vəzir əyləşib. Hətəm və Qəşşaş hüzurunda dayanıblar.
– Təbərxanla Qaplanın məsələsini həll etdim. Qaldı… Baş fərraş, adamlarına
de ki, gözdə‐qulaqda olsunlar. Ta ki, vəziyyət əvvəlki məcrasına qayıdanacan.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
– Hətəm, Təbərxan artıq yoxdur. Yəqin, kilsə‐senaqoq məsələsi də aradan
qalxar. Karetalar da çətin gələ.
– Qüdrət, vallah dəhşətsən. Səndən qorxmağa başlamışam.
– Qorxma, Hətəm. Sənsən, baş fərraşdır – sizlər mənim dayağım, arxamsı‐
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nız. Siz olmasaydınız mən olanlardan necə xəbər tutacaqdım? Qaldı bircə
müəmmalı Karine. Onun da məsələsini həll etsəydim olardı əla. Tayqulaq
Fərman qayıdandan sonra hər şey yağ kimi gedəcək.
– Allah ömrünü uzun eləsin, Qüdrət. Bəs bu şairlərin işini necə edim? Şair
Meyxoş altı nəfərin adını yazıb gətirib.
– Ver getsinlər. Onsuz da qoca, əyyaş şeydirlər. Bugün‐sabah öləcəklər.
Qaplanın carçılar məsələsini də şahımla danışaram.
– Qüdrət, sən Allah, özün də ehtiyatlı ol. Yoxsa hamımız yanarıq.
– Narahat olma, Hətəm. Şahın baş mühafizi, bizim isə baş fərraşımız var.
Bütün məmləkət nəzarətimizdədir.
– Ömrünüz uzun olsun, baş vəzir həzrətləri, – deyə Qəşşaş təzim eləyir.
***
Şahın otağı. Baş hakim Abdulla, baş mühafiz Aslan şahın hüzurundadırlar.
Abdullanın beli bükülüb. Sanki yumağa dönüb.
– Şah sağ olsun. Sizdən bir ricam var. İcazə verin gedim qocalığımı yaşa‐
yım.
– Niyə? Oğlundan sənə nə? Günahı vardı, cəzasını aldı.
– Şahım, düzünü siz bilirsiniz. Amma keçən dəfə olduğu kimi bu dəfə də
baş vəzirin fitvasına getdik. Oğlum sizə xəyanət etməyib.
– Bəs Abumahirlə onun öz evində üçlükdə etdiyimiz söhbətdən Qaplan
necə xəbər tutub? Bütün paytaxta xəbər necə yayılıb?
– Şahım, divarın da qulağı var.
– Ay hakim, sən təsəvvür belə etməzsən ki, Abumahir mənə necə lazım
idi. İtirdim onu.
– Mən isə balamı itirdim. Yeganə oğlum idi. Qoymadım qalıb yaşasın Elbrus
elində. Məcburən qaytardım geri ki, evimin çırağını yandıran olsun mən öləndən
sonra. Özüm sağ qala‐qala çırağım söndü artıq. Şahım, burax məni gedim.
– Yaxşı. Sən deyən olsun. Get. Allah Təbərxana rəhmət eləsin.
– Həmişə xoş sədalarınızı eşidim, şahım.
Abdulla gedir. Şah üzünü Aslana tutaraq:
– Aslan, qanunları yaxşı bilirsən. Saraydan heç kim elə‐belə sağ çıxıb gedə
bilməz. Baş hakimin də ayağı sürüşüb, başı daşa dəyib. Çoxlu qan itirdiyindən
xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin!
– Anladım, şahım.
Aslan otaqdan çıxır. Şah baş vəzir Qüdrəti və xəzinədar Hətəmi çağırır.
– Hətəm, kilsəylə senaqoqun tikintisini dayandırıram. Karetalara pul bu‐
raxma. Qüdrət, məscidin adını dəyişdirib Göyverən ibadətgahı qoyuram. Car‐
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çılar da sənlikdir. Lazım bilərsənsə, saxla. Məmləkətdə nə baş versə səndən
soracağam. Təbərxan kimi casuslar sarayda yenə də ola bilər. Bunu diqqətdə
saxla. Baş hakim Abdulla oğlunun ölümünə tab gətirə bilmədi. Onun yerinə
ikinci vəzir Fərmanı təyin edirəm.
– Ömrün uzun olsun, şahım. Həmişə olduğu kimi çox düzgün qərar çıxart‐
dınız.
– İndi isə gedin.
***
Baş vəzir Qüdrət Divandadır. Ötən gecə baş verənlər hələ də yadından
çıxmır: “Gecənin bir aləmi evinin qapısı döyülür. Gələn baş fərraşla vəkil Qap‐
landır.
– Nə olub? Nə hadisə baş verib?
– Baş vəzir həzrətləri, fərraşlar vəkil Qaplanı həbs edib gətiriblər yanıma.
Mən də bilmirəm nə edim.
– Nə cinayət törədib ki?
– Qoy özü desin, baş vəzir həzrətləri.
– Danış, Qaplan.
– Baş vəzir həzrətləri, gecənin bir aləmi pəncərədən girdim şair Abuma‐
hirin evinə. Elə yatağındaca başını kəsdim. Arvadı duyuq düşüb qışqırdı. Mən
pəncərədən çıxıb qaçanda fərraşlar hardansa peyda olub yaxaladılar məni.
Dedim ki, vəkil Qaplanam. Onlar da gətirdilər baş fərraşın yanına. O da burax‐
madı məni. Gətirdi sizin hüzurunuza.
– Düz edib. Baş fərraş sən deyilsən ha özbaşına qərar qəbul edib, sonra
başını cəncələ salsın. Sağ ol de ki, fərraşlar səni elə yerindəcə öldürməyiblər.
– İndi nə edim, baş vəzir həzrətləri? – deyə baş fərraş dilləndi.
– Nə edəcəksən ki? Bilmirsən vəkil Qaplan mənim ən yaxın adamımdır? Onun
dərdinə şərik olmalıyıq. Ağrı‐acısını unutdurmalıyıq. Təmiz adının ləkələnməsinə
yol verməməliyik.
– Ömrünüz uzun olsun, baş vəzir həzrətləri. Bilirdim ki, ağır ayaqda mənə
dayaq olacaqsınız, – deyə Qaplan diz çöküb, baş vəzirin əbasının ətəyindən
öpür.
– Get, Qaplan. Baş fərraş nə lazımdırsa edəcək. Get rahat yat”.
Xacə Dümbələyin otağa girməsi baş vəziri xəyalından ayırır.
– Nə oldu, xacə Dümbələk, bir şey öyrənə bildin?
– Baş vəzir həzrətləri, çox girdim qılığına. Amma heç nə çəkə bilmədim.
Sonda sizi soruşdu. Dedi ki, mən baş vəzirlə görüşmək istəyirəm. Ona vacib
sözüm var. Dedim mənə de çatdırım. Demədi.
– Əla. Lap əla. Çağır onu bura.
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– Baş vəzir həzrətləri, bura?
– Bura gətir onu! Qulağın kardır? – deyə Qüdrət səsini qaldırdı.
Xacə Dümbələk otaqdan çıxır. Az sonra Karineylə birlikdə qayıdır.
– Xacə Dümbələk, sən eşikdə gözlə.
Dümbələk otaqdan çıxır.
– Xacə dedi ki, mənə vacib sözün var.
– Bəli, baş vəzir həzrətləri.
– Niyə məhz mənə demək istəyirsən, şahımıza yox?
– Şahımıza demək istədim. Amma arxasını dinləmədən, niyəsini soruş‐
madan qovdu məni otağından. İndi ümidim sizədir.
– Niyə məhz mənə?
– Çünki siz ağıllı adamsınız.
– Sən məni tanımırsan. Üzümü də ilk dəfədir görürsən. Hardan bildin ağıl‐
lıyam?
– Şahımız dedi ki, şahbanu mənsəbini siz ləğv etmisiniz. Ona görə.
– Yaxşı! Sözünü de! – baş vəzir daha ciddi görkəm aldı.
– Mən Qaflan Şahı qətlə yetirmək istəyirəm.
– Qaflan Şahı? – baş vəzir təəccüblə soruşdu.
– Bəli. Təkcə öldürmək yox – başını qibləyə tutub, qurbanlıq qoyun kimi
kəsmək.
– Baş kəsmək? Hərəm, insan öldürmək bu qədər asandırmı yəni? – deyə
Qüdrəti soyuq tər basdı.
– Mən insan öldürmək istəmirəm. Qatil deyiləm. Mən ailəmin qisasını ala‐
cağam. Bunlar ayrı‐ayrı şeylərdir.
– Qaflan şahdır. Sən onu necə tutacaqsan ki, hələ bir ədəb‐ərkanla başını
da kəsəsən. Onu heç oxla da vurmaq mümkün deyil. Güclü mühafizə olunur.
– Ona görə sizə pənah gətirmişəm. Siz çox müdrik adamsınız. İstəsəniz
onu tələyə sala bilərsiniz.
– Bunu niyə istəməliyəm ki? Qaflan vaxtlı‐vaxtında bac‐xəracını ödəyir.
Cınqırını da çıxarmır. Buna bir səbəb yoxdur axı, hələ bir onu həbs edim, sonra
da sənin ixtiyarına verim ki, gəl başını kəs. Bir də… sən axı açıqlamadın. Niyə
onu öldürmək istəyirsən?
– O mənim ailəmi qılıncdan keçirib. Canımı güclə qurtarmışdım ki, qul‐
darların əlinə keçdim. Onlar da məni Göyverən Şaha hərəm hədiyyə etmək
tapşırığını alan valiyə satdılar. Beləcə, gəlib düşdüm bura.
– Deməli, saraya soxulmaqda məqsədin var?
– Saraya soxulmamışam. Taleyim belə gətirib.
– Birdən kömək etməsəm sənə?
– Əvvəl‐axır qisasımı alacağam.
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– Necə?
– Şahdan oğul dünyaya gətirəcəyəm. Vəliəhd taxt‐taca çıxanda validə ola‐
cağam. Sonra şah oğlumu müharibəyə məcbur edib qisasımı alacağam. Amma
bu, çox uzun çəkə bilər. Ya da Qaflan dünyasını tez dəyişər. Və bunların heç
biri baş tutmaya bilər. Mən tez bir zamanda arzumu həyata keçirməliyəm.
Artıq dözə bilmirəm. Saraydan qaçıb gedə bilmərəm. Bu xəyanət sayılar. Bir
xəyanətkarı öldürmək üçün xəyanətkar olmağa dəyməz.
– Düz deyirsən. Şahidi olmuşam. Qaflan Kaminat Şaha xəyanət etdi. Karine,
heç vaxt şahına xəyanət etmə.
– Düz buyurursunuz, baş vəzir həzrətləri. Bir xüsus da var: mən Qaflanı
siz bayaq dediyiniz kimi – əsir yox, şah kimi öldürmək istəyirəm. Siz bu
xoşbəxtliyi mənə qismət edin, borclu qalmaram.
– Bir şərtim var.
– Əmr edin.
– Qulum olmalısan!
– Mən onsuz da qulam. Amma şahın qulu. İkinci şəxsin qulu olmaq şaha
xəyanət sayılar. Siz dediniz ki, heç vaxt şaha xəyanət etmə. Amma əmin olun,
sizə borclu qalmayacağam. On qat artıq verəcəyəm yaxşılığınızın əvəzini.
– Bəs şahımız nə dedi bu sözünə?
– Şahımızın kefi kök idi. Dedi ki, nə arzun varsa yerinə yetirəcəyəm. Mən
də ürəklənib “şahım, mən sizin yolunuzda baş kəsmək istəyirəm…” demişdim
ki, qəzəbləndi. Qovdu məni otaqdan. Heç soruşmadı da kimin başını kəsmək
istəyirəm, niyə istəyirəm.
– Hərəmxanada səndən başqa Kaminat şahlığından olan varmı?
– Var.
– Kimdir?
– Afra.
– Yaxşı. Bir şey fikirləşərəm. Gedə bilərsən. Soruşan olsa, səni özüm ça‐
ğırtdırmışam. Sarayda casus peyda olub. Sən də hərəmxanada ayıq‐sayıq ol.
Bir şey duysan xacə Dümbələyə de, mənə çatdırsın. Şahımıza xəyanət edəni
yerindəcə məhv etməliyik.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
– Xacə Dümbələk, – qapı açılır, – hərəmi qaytar hərəmxanaya. Afranı gətir
bura! – deyə baş vəzir xacəyə əmr edir.
– Başüstə.
Xacəylə Karine gedirlər. Baş hakim Fərman içəri girir.
– Xoş gəlmisən, Fərman, – deyib Qüdrət ayağa qalxır. Fərmanı qucaqlayır,
– Axır ki, qayıtdın paytaxta. İstəyirdim səni muştuluqlayam. Amma deyəsən
xəbərin var.
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– Düz bilmisən, Qüdrət. Şahımızın yanındaydım. Xeyir‐duamı verdi.
– Əla. Lap əla. Baş hakim də oldu bizimki. Əl‐ələ verib çox işlər görə bilərik.
– Amma köhnə işlərim öz qaydasında getsin ha, Qüdrət.
– Kim sənə nə deyir? Bu sənin halalca haqqındır. Sənin hoqqaların olmasa
mənim bir karvansarayım, çayxanam, adi qəlyanaltım belə bir gün işləyə
bilməz.
– Ay Qüdrət, qarşılıqlıdır. Sənin şahgülülərin, xangülülərin olmasa mənim
malım xırd olmaz. Karvansaray dedin, Qüdrət, yadıma bir şey düşdü. Paytaxtın
mərkəzində əzəmətli bir karvansaray gördüm. Təzə tikilib. Kimindir o?
– Aslanın. Şahın baş hərəmi vardı – şahgülü Qəndab. Əvvəllər onun mül‐
küydü. Özü də içində yandı, yandırdılar, bilmirəm. O da yetimin biriydi. Şahın
xeyir‐duasıyla keçdi Aslanın əlinə. Aslan isə oranı və ətrafını sökdürüb böyük
bir karvansaray tikdirdi. Adını da qoyub Aslan karvansarayı. Xəbəri yoxdur
ki, biz ora öz adamlarımızı buraxmasaq, heç cücə karvansarayı da olmayacaq.
– Niyə ki? Danışaq, buraxaq da…
– Tələsmə. Özünü tox tut. Onsuz da ziyandadır. Bu gün‐sabah özü gəlib
yalvaracaq. Qoy hörmətli olsun. Biz də sabah ondan bir şey xahiş edəndə “yox”
deməsin. Necə olsa şaha bizdən bir köynək yaxındır axı. Bax, ay Fərman, Hə‐
təmlə baş fərraşa demişəm, sənə də təkrarən deyirəm, məndən xəbərsiz bir
addım da atma. Yanarsan. Təbərxanla Qaplanın yandığı kimi. Bildin?
– Başüstə, ay Qüdrət. Başım çəkib. Başımla yanaşı qulağım da, – deyə hər
ikisi gülüşür.
– Uğurlu olsun yeni mənsəbin. Get işinin başına.
– Hələlik, Qüdrət.
Baş vəzir otaqda təkdir. Fikrə gedir: deməli, Karine saraya qisas almaq
üçün gəlib. Yox, nəyisə gizlədir. Görəsən əvəzini on qat artıq necə çıxacaq?
Amma adam başı kəsməyi bacarırsa, bizə lazım adamdır. Özü də ki, saraydadır
– düz şahın yatağının içində. Bunu özünə ram edə bilsən, sənə zaval yoxdur,
ay Qüdrət. Baş işlət. Bəs İtbaşı? O, əsas sayılmırmı? Hər dəfə şahla Aslan o
səmtə gedib qayıdandan sonra aləm bir‐birinə dəymirmi? Deməli, qarşımda
iki hədəf var. İkisinə də çatmalıyam. Bacarsam mənə zaval yoxdur.
***
Sübh tezdən qala qapılarından qaraniqablı bir atlı çaparaq karvan yoluna
çıxır. Çapıb‐çapıb xaraba karvansarayın yanına çatır. Doqquz it onu hürə‐hürə
qarşılayıb komayacan müşayiət edirlər. İtbaşı səsə çıxır. Qaraniqablı atdan dü‐
şüb onun qənşərinə gəlir.
– Nə lazımdır, a bala?
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– İtbaşı.
– Mənəm İtbaşı. Bəs sən kimsən?
Qaraniqablı diz çökür. Başını qaldırıb qocanın gözlərinə baxır:
– Sənin onuncu itin.
– Adın nədir?
– Adım…
Qoca bir müddət dinmir. Qaraniqablını diqqətlə süzür. Sonra onu ayağa
qaldırıb alnından öpür.
– Xoş gəlmisən, – deyib komaya dəvət edir.
***
Səhərdir. Şahın otağı. Göyverən Şah fikirlidir. Baş mühafiz Aslan qarşısında
dayanıb.
– Şahım, bəlkə bir seyrə çıxaq? Nəsə pəjmürdə görürəm sizi.
– Hara?
– İtbaşının yanına.
– Niyə? Nə soruşacağam ki, ondan? Bütə çevirib məni ruhsuz qoydu. Heç
nəyə həvəsim yoxdur. Bircə hərəmxana qalıb. Hərəmxana dedim yadıma düşdü.
Karvansarayda nə var, nə yox?
– Ömrünüz uzun olsun, şahım. Tikib başa çatdırmışam. Amma işlədə
bilmirəm.
– Niyə?
– Şahım, tapşırmışam ki, mənim karvansarayımda təxtgahın qanunları
pozulmamalıdır. Yəni, şahgülülər, hoqqa‐moqqa yaxına buraxılmasın. Bu
səbəbdən ora yalnız ailəli gəlmələr düşür. Belə getsə bağlamalı olacağam.
Xərci borcunu ödəmir.
– Onda Qüdrətlə şərikə gir. Bilirsən necə işlədər oranı? Özün isə pulunu
götür.
– Şahım, öz adımı vermişəm ora.
– Adını dəyişərlər.
– Mahiyyət dəyişməyəcək, şahım. Hamı bilir ora mənimdir. Mən başqa bir
şey fikirləşmişəm. Əgər şahımız məsləhət bilsə…
– De.
– Şahım, məmləkətdə loğmanlar çatışmır. Bəlkə orda…
– Əhsən! – deyə şah qoymadı ki, Aslan sözünü axıra çatdırsın, – Sarayda
da loğman yoxdur. Bir mədrəsə yarat. Loğman alimləri yığ ora. Bizimkilərə
dərs keçsinlər, xəstələri də sağaltsınlar. Nə kömək lazım olsa çəkinmə, de.
– Ömrün uzun olsun, şahım.
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– Hə, kefimi açdın bu xəbərinlə. İnsan gərək nəsə yeni bir söz eşitsin. Bu
Qüdrət karvansaray, tacir‐tüccardan başqa heç nə bilmir. Hələ hoqqa‐moqqanı
demirəm. Aslan, düz deyirsən, gedək İtbaşını ziyarət edək.
Sübh tezdən iki atlı qala qapılarından çıxıb karvan yoluna düzəlirlər.
– Aslan.
– Bəli, şahım.
– Mən İtbaşıyla söhbət edəndə sən orda olursan. Keçən dəfə İtbaşı dedi ki,
“şahım” arvada deyərlər. İzahını sən də eşitdin. Amma yenə mənə bu cür
müraciət edirsən. Niyə?
– Şahım, mən elə düşünmürəm – ona görə. İtbaşı düz demir.
– Düz demir?
– O sizi qadın təsirindən, qadın hiyləsindən qurtarmaq üçün belə deyir.
– Anlamadım. İzah elə.
– Şahım, mən sizə həmişə deyirəm ki, siz mənim Allahımsınız. Elədirmi?
– Elədir.
– Bəs Allahın cinsi nədir – kişi, yoxsa qadın? Kimsə onu görübmü? Kimsə
onun əksini çəkib bizə göstəribmi?
– Yox.
– Şah da Allahın yerdəki kölgəsidir, sizin təbirinizcə desək – əksidir. İnsanlar
əllərini açıb göyə qaldıraraq “ay Allah”, ya da “Allahım” deyə müraciət edirlər.
Bizlər də sizə “ey şah”, yaxud da “şahım”.
– Yaxşı. Tutaq ki, İtbaşının sözünü yalana çıxartdın. Bəs qara camaatı itlə
eyniləşdirməyi necə, düzgündürmü?
– Şahım, idarəetmə baxımından, hə. Amma mən başqa misal çəkərdim.
– Maraqlıdır.
– Şahım, “günlərin bir günü bir qartal hündür şiş qayalıqda oturub, ətrafı
seyr edir. Aşağıdan dövşan keçir. Qartalı görüb soruşur:
– Qartal, sən orda neyləyirsən?
– Heç nə eləmirəm, oturmuşam özümçün.
– Olarmı mən də oturum və heç nə eləməyim?
– Niyə olmur ki? Otur.
Dovşan sakitcə oturur. Bu zaman qabağından tülkü keçir. Görür dovşan
oturub və onu heç vecinə də almır. Fürsətdən yararlanan tülkü dovşanı parça‐
layıb yeyir. Bütün bunları yuxarıdan seyr edən qartal düşünür: hayıf, unutdum
dovşanı xəbərdar edəm ki, özündən əmin olmaq üçün lap yuxarıda oturmaq
lazımdır". İndi, şahım, qara camaat nədir, işləməmək, çalışmamaq nə. Dovşan
kimi doyub, harınlayıb, heç nə eləmək istəməyəndə, o an başını əzirlər ki, o
birilərə dərs olsun. Yoxsa, yuxarıda oturub işləməyənlər nə yeyər?
– Yaxşı misaldır. Bəs bunları İtbaşının yanında niyə demirdin?
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– Şahım, bizə belə tərbiyə veriblər: böyüklər səndən söz soruşanda cavab
ver. Ona görə. Soruşdunuz, dedim. Siz şahsınız. Hamıya qulaq asa bilərsiniz.
Sonda hökm vermək, son söz sizinkidir.
– Aslan, sən müslimsən?
– Bəli, şahım.
– Anadangəlmə?
– Bütün nəsillikcə.
– Bax, sənsən, Qüdrətdir, Qurban idi, Fərmandır – hamınız müslimsiz.
Hərəmxanam isə digər din mənsublarıdır. Elə Qəndabın özü də… Amma
Təbərxandan sonra çəkinməyə başlamışam onlardan. Bəlkə hamısını müslüm
edək? Təbərxanı götürək… Elbrus elində bir müddət yaşamaqla tamam
dəyişmişdi. Sonda isə xəyanət...
– Şahım, mənim fikrimi soruşursunuzsa, bunun heç bir mənası yoxdur. Lap
müslim olsalar da, heç nə dəyişməyəcək.
– Niyə?
– Ad dəyişəcək, mahiyyət, kök, maya, cövhər həmən‐həmən qalacaq. Lazım
olanda sandıqlarında gizlətdiklərini çıxarıb salacaqlar boyunlarına. Yəqin şahım
bir əhvalatı eşidib.
– Hansını deyirsən?
– Şahım, deməli, bir xristian müsəlman olmaq istəyir. Gəlir məscidə. Mol‐
laya yaxınlaşır. Molla bütün ayinləri ona başa salır. Xristian da ədəb‐ərkanla
bütün bunlara əməl edir. Mollanın bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Dəllək
gətizdirib bəh‐bəhlə özünü sünnət elətdirir. Vaxt çatır sonuncu ayinə. Molla
məscidin həyətində qəbir qazdırır. Tabutu da yanında. Əvvəlcə kəfənəbənzər
ağ libası geyindirir xristiana. Uzandırır tabuta. Sonra dörd nəfər tabutu üç dəfə
qəbrə salıb çıxarırlar. Hər dəfə də salıb çıxaranda molla deyir: “Xristian getdi,
müsəlman gəldi. Xristian getdi, müsəlman gəldi. Xristian getdi, müsəlman
gəldi”. Sonra da müsəlmançılığı qəbul edəni tabutdan çıxarırlar. Molla deyir:
“Sən bu gündən artıq müsəlmansan. Get dinimiz nə tələb edir, ona da əməl et,
yaşa”. Müsəlmançılığı qəbul edən xristian müsəlman həyatı yaşamağa başlayır.
Günlərin bir günü könlünə kabab düşür. Xristianlar da kababı bilirsiniz də...
donuz ətindən çəkirlər. Daha doğrusu donuz balasını ocağın üstündə bütöv o
yan‐bu yan qızardırlar. Bizim din də donuz ətini haram buyurub. Bu müsəlman
olmuş xristian da üzü qibləyə bir toğlu kəsir. Kabab çəkir yeyir. Amma ləzzət
eləmir. On gündən sonra bir də kabab çəkir. Amma donuz ətinin ləzzətini ala
bilmir. Nəfsi güc gəlməyə başlayır. Qırıla‐qırıla qalır ki, nə etsin. Axırda “tapdım”
deyib başlayır həyətdə çala qazmağa. Donuzu bir taxta yeşiyə qoyur və üç
dəfə qəbrə salıb çıxarır. Hər dəfə də təkrar edir: “Donuz getdi, qoyun gəldi.
Donuz getdi, qoyun gəldi. Donuz getdi, qoyun gəldi.” Sonra donuzu şişlə öldürür.
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Kabab çəkib yeyir.
– Yox, bunu ilk dəfəydi eşidirdim. İbrətamiz əhvalatdır. İndi nə deyirsən?
Hərəmxananı dağıdım, ya müslimləri yığım ora?
– Müslimləri yığsanız, gərək qaydalara görə kəbin kəsdirəsiniz. Onda da
hərəm yox, arvad sayılacaq.
– Həyatın çox qəribə qanunları var, Aslan. Biri o birisini inkar edəndə,
digərini təsdiq edir.
– Düz buyurursunuz, şahım. Bir qadın – ana bizə həyat verir, sonra isə o
biri qadın – arvad bizi rahat yaşamağa qoymur. Babam həmişə belə deyirdi.
Onu da əlavə edirdi ki, arvadlar kişilərdən çox yaşayır.
– Elə niyə?
– Ona görə ki, kişinin ömrünü qısaldan arvadıdır. Arvadın isə arvadı olmur.
– Yəqin ata‐baba şahlarımız nəsə biliblər ki, bu cür qanunlar yazıblar da...
Gəl, heç nəyi dəyişməyək. Sadəcə, ayıq ol.
– Başüstə, şahım.
Uzaqdan karvansaray xərabəlikləri görsənməyə başlayır.
– Aslan, itlər gözə dəymir nəsə. Həmişə burda pişvazımıza çıxardılar.
– Mən də məəttələm, şahım. Salamatçılıq olar inşaallah.
Şahla Aslan komaya yaxınlaşırlar. İtbaşı çomağına söykənib oturub. İtlər
də kölgəlikdə uzanıblar. Başlarını qaldırıb saymazyana şahla Aslana baxırlar.
– Salam, İtbaşı.
– Salam, ey şah. Xoş gəlmisən.
– Xoş gününə gəlim, ay İtbaşı.
– Day denən gəlmək istəmirsən də. Xoş günüm olacaq ki, hələ bir gələsən də...
– Yenə başladın, ay İtbaşı?
Aslan gətirdiyi pay‐puşu komaya daşıyır.
– Bunlara nə olub?
– Heç. Bir az halsızdırlar.
– Niyə?
– Yeməkləri kəsilib.
– Yeməkləri? – deyib şah başını sür‐sümük qalaqlanmış topaya çevirdi.
– Sən ora baxma, ey şah. Sadəcə sümükdür.
– Bilirəm ki, sümükdür. Sümüyün üstündə azca ət olur, içində də ilik. To‐
padan belə görünür ki, yeməkləri çox olub.
– Ey şah, əvvəllər saribanlar bizə atıq‐urtuq gətirirdilər. Hansılara ki, diş
dəyməmişdi, onları mən yeyirdim. Qabaqdan qalan artıqları isə itlərə atırdım.
Son vaxtlar vəziyyət pisləşib. Əvvəlki diri tikələr yoxdur. Ona görə qabaqdan
qalan artıqları özüm yeyirəm, sümükləri itlərə atıram. Sümüklərin də hamısı
ortadan qırılıb, iliyi çıxarılıb.
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– Anlamadım, İtbaşı.
– Nəyi anlamadın? Məmləkətdə vəziyyət o qədər ağırlaşıb ki, insanlar bir
vaxtlar itə atdıqları sümüyün iliyinə indi özləri möhtacdırlar.
– Aslan gələndə tədarük görüb. Dur ver itlərə, bir az özlərinə gəlsinlər.
– Xeyri yoxdur, ey şah. Taqətdən elə düşməyiblər ki, yenidən dirçəlsinlər.
Küçüklər də tələf oldu.
– Yəni karvanlar belə azalıb?
– Azalıb, ya çoxalıb – bunun nə dəxli? Gətirməyinə gətirirlər. Amma
içindəkindən bir təpər yoxdur.
– İndi nə edəcəksən, ay İtbaşı?
– Heç nə. Görək sona kim qalacaq. Kim qalsa o da qalib adlanacaq.
– Nəyin qalibi?
– Bax məsələ də bundadır. Məmləkətdəki bütün qızılları xəzinənə yığa‐
caqsan. Hər şey səninki olacaq. Bəs sonda kimin qabağında qürrələnəcəksən
ki, mən sizin şahınızam? Mən də sənin kimi. İtlər öləndən sonra adımın İtbaşı
çağrılmasının nə mənası?
– Necə demişdinsə, yerinə yetirmişəm. İndi isə narazılıq edirsən.
– Mən demişdim xalqı sümüksüz qoy? Sümükdən də vergi yığ? Mən de‐
mişdim ki, tənzimlə.
– Vergi yığılır axı...
– Gəlmələrdən yığılır. Onlar kefə gəlirlər. Tacirlərdən yığılır. Onlar da
alverlərini edib gedirlər. Əksinə, xalqın canından çıxarıb öz ölkələrinə aparırlar.
Bundan varlanan yerlilər əti gətirib sənə verirlər, bir azını qırtırlar özləriyçün,
sür‐sümüyü də paylayırlar camaata.
– Yaxşı, Qüdrət, – deyə şah işarət barmağını yellədi, – səni pazlamaq mənə
borc olsun.
– Qüdrətdə nə təqsir, ey şah? Demisən ki, xəzinəni doldur, o da doldurur.
Bəlkə düz demirəm?
– Düz deyirsən, İtbaşı. Qüdrətdə günah yoxdur.
– Qara camaatda bir şey saxla ki, onu itirməkdən qorxsun... niyə ayağa
qaldırmaq istəyirsən onları? Niyə qorxu hissini yox edirsən? Yazığın gəlmir
qara camaata? Axı qalxsalar hamısını qılıncdan keçirəcəksən. Sən özünü şah
kimi yox, lap dilənçi kimi aparırsan. Yəqin şahla dilənçinin hekayətini bilirsən.
– Bəlkə də... danış.
– Böyük, varlı bir şahlıq olur. Şahzadələri hər valiliyin başında durur.
Günlərin bir günü vəzir şaha yaxınlaşır ki, bəs təxtgahda bir dilənçi peyda
olub. Hamıya car çəkir ki, bəs şah onu hüzuruna çağıracaq, başındakı tacı gö‐
türüb onun başına qoyacaq, üstəlik qarşısında diz də çökəcək. Şah vəzirin
dediklərindən qeyzlənir. Əmr edir ki, səfili saraya çağırın. Tez dilənçini tapırlar.
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Gətirirlər saraya. Şah soruşur ki, həqiqətənmi o belə söz deyib? Dilənçi kefini
pozmadan vəzir deyənləri olduğu kimi təkrar edir. Bunu eşidən şah taxtından
qalxır. Əbasını çıxarıb dilənçinin çiyninə salır, tacını götürüb onun başına
qoyur və aparıb otuzdurur taxtında. Sonra isə qarşısında diz çöküb deyir: “Şa‐
hım, əmr elə!” Dilənçi də nə desə yaxşıdır?
– Nə? – deyə Göyverən Şah maraqla xəbər alır.
– Taxtından durub şaha yaxınlaşır və əlini açıb ona uzadaraq deyir: “Şahım,
beş quruş ver də...” Şah tacı səfilin başından götürür, əbasını da soyundurub
deyir: “Dilənçidən şah olmaz. Rədd edin bunu gözümün qabağından”.
– Maraqlı hekayətdir. Amma bunun mənə nə dəxli?
– İndi, ay şah, sən də dilənçi kimi camaatın sonuncu beş quruşuna göz
dikib əlindən alırsan. Buna vergi yığmaq yox, dilənmək deyirlər. Dilənçidən
isə şah olmaz. Allah həyat bəxş edibsə, şah da rəiyyətinə dolanmaq üçün az da
olsa imkan yaratmalıdır.
– İmkan yaratmasam nə edəcəklər?
– Heç nə. Yolaverənlər xalqı hər şeyə dözəndir. Desən ki, sabah hamınızı
dar ağacından asacağam, bilirsən nə cavab verəcəklər?
– Nə?
– Deyəcəklər ki, ey şahımız, kəndir olacaq, yoxsa özümüzlə gətirək? –
bunu deyib İtbaşı qəhqəhə çəkdi. Handan‐hana özünə gəlib şahın matı‐qutu
quruyan sifətinə baxıb bir də şaqqanaq çəkdi.
– Elə gülməyi bilirsən, İtbaşı. Sən de neyləyim, nə çarə qılım camaata?
– Yolu var. Amma Qüdrətlik deyil. Sənlikdir, ey şah.
– Hansı yoldur?
– Ey şah, sənə demişdim şahənşah ol. Vaxtdır. İndi cavan yaşında başla ki,
qocalana başa çatdıra biləsən. Uşaqlarına şahlıq yox, şahənşahlıq miras qoya‐
san.
– Müharibədən təzə qurtarmışıq. Başlayım yenə qırğına?
– Kim deyir ki, müharibə et? Əvvəlcə hücum etmək istədiyin ölkənin şahını
çağır yanına. Denən müharibəsiz təslim olsun və səni şahənşah çağırsın. Ça‐
ğırışına gəlməsə, yaxud da gəlib şərtlərinlə razılaşmasa... onda nə istəyirsən
et. Ordun da var, gücün də... Bu yolla tacirlərin öz ölkələrinə apardıqlarını da
geri qaytar. Xalqına da bir gün ağla.
– Xalqa nə dəxli şahənşahlığın?
– Necə yəni “nə dəxli”? Əzən dövlətin əhalisi kimi, onlar da özlərinə “ağa”
deyib, başqa xalqları əzib əlindəkilərini alacaqlar. Yaxşı yaşamağa başlayacaqlar.
Səndən asılı olmayacaqlar. Hamısı da canla‐başla vergi verəcək. Sənin də
canına dua oxuyacaqlar.
İtbaşı sözünü bitirib komaya girdi. Əlində çuval geri dönüb içindəkiləri
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təknəyə boşaltdı. İtlər könülsüz‐könülsüz durub bir az yedilər, halsız‐halsız
şahın üzünə baxıb yenidən kölgədə uzandılar.
– İtdə ağıla bax e... bunlar da başa düşürlər ki, hər şeyə təqsirkar sənsən.
İndi də istəyirsən bir tikə ətlə könüllərini alasan.
– Yaxşı da, ay İtbaşı. Ağ eləmə. İtdə ağıl olsaydı adına it deməzdilər. Yaxşı,
dediklərini anladım. Amma məmləkətdə baş verənlərdən danışmadın heç.
– Nə danışım, ey şah? Lərzanın ürəyi yaralı arvadını Qəhqəhə qalasına
saldırmısan. Vəkilin Qaplanı, şair Abumahiri, baş nəqqaş Təbərxanı, baş hakim
Abdullanı edam etdirmisən. Xırda‐mırda söhbətlərdir. Dövlət üçün vacib adam
sayılmırlar. Əcəb eləmisən.
– Başa düşmədim, İtbaşı. Axı mən Təbərxanla Abdullanı edam etdirmişəm.
– Ey şah, sən gecəyarısı Təbərxanla gizlin‐gizlin Abumahirin evinə
getməsəydin, orda onunla söhbət edib özünə vəkil etmək istəməsəydin,
nəqqaşın bunu aləmə yaymasaydı, Qaplan eşidib qısqanmasaydı... Qılıncın ki‐
min əlində olmasının dəxli yoxdur. Səbəbkar sənsən. Sonra deyirsən ki, təqsir
məndə deyil. Bəs kimdədir, ey şah? Həqqi Şahın yolunu getmək istəyirsənsə,
get. Amma alınmayacaq. Hamı deyəcək ki, atasını yamsılayır. Bir də ki,
qəddarlığın haqqında artıq dastanlar gəzir. Geriyə yolun yoxdur. Sən yeni bir
şeylə yadda qal. Babaların şahənşah ola bilməyiblər. Sən isə çalış ol. Bu cür
fərqlən. Yoxsa ki, dərviş seyrinə çıxırsan. Camaatı da bədbəxt edib qoyursan.
Tanımırdım onları. Allah rəhmət eləsin.
– Abumahiri də tanımırdın? – deyə şah gözlərini İtbaşıya zillədi.
– Tanımırdım, ey şah, tanımırdım. Deyirlər yaxşı şair olub.
Şah başqa heç nə demədi. İçində partlayırdı. Abumahir sağ olaydı...
– Ay İtbaşı, indi deyirsən bu itlər daha dirilməyəcəklər?
– Ey şah, diriləcəklər. Onlar məndən inciyiblər. Əvvəl yediklərimiz arasında
cüzi fərq olurdu. İndi isə... Ona görə də heç kimə hürmürlər day.
– Lap yaxşı... heç hürməsinlər.
– Elə demə, ey şah, burdan keçən karvanların bəzisi düşməndir. Məqam
axtarırlar məni öldürməyə.
– Yox, axı əvvəllər hər şey yaxşı olub. Hürərlər. İtirməzlər çörəyi.
– İtirmək nəyə deyirsən ki? Sadəcə, mənim üstümə gələn olsa, üzlərini o
yana çevirib baxmayacaqlar. Uzağı bu qədər. Xalq da inciyəndə elə bilirsən ki,
şahın əleyhinə qalxır? Sadəcə, heç nə etmir. Susaraq üzünü divara çevirir, qu‐
laqlarını barmaqlarıyla qapadırlar ki, şahın imdad yalvarışlarını eşitməsinlər.
Nə vaxtsa doyunca yedikləri quru çörəyə görə.
– Yaxşı olar. Hər şey düzələr. Aslan əncam çəkər bu işə.
– Ey şah, indi də mənə keçdin? İstəyirsən məni də Abumahirin gününə
salsınlar? İstəmirəm. Eləmə yaxşılıq.
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– Yaxşı. Eləmərəm. Bir sual da verim, İtbaşı. Sonra icazə ver biz gedək.
– Buyur.
– Mədə belə əsas yerdirsə, bəs onda tacı niyə başa qoyurlar?
– Qısa cavabını verim. Çünki mədəyə nə gedəcəyinə baş qərar verir. Ətraflı
isə... gələn dəfə, ey şah. Gələn dəfə xırdalayaram səninçün.
– Amma yenə inanmağım gəlmir ki, xalqım acınacaqlı vəziyyətdədir.
– Bunu yoxlamağın yolunu demişdim sənə.
– Məmləkətdə həyat səviyyəsini fahişələr müəyyən edir. Onu deyirsən?
– Hə.
– Axı mən şaham. Fahişəxanaya necə gedim?
– Bəs Şahgülünü necə tapmışdın? İndi də elə. Gedirsən girirsən fahişəxanaya.
Ən gözəlini, yaraşıqlısını seçirsən. Əgər naz edirsə, sənin çəlimsiz bədəninə, kifir
sifətinə baxıb ələ salırsa, nə qədər pul vəd edəndən sonra yalnız bir dəfə, iyrənə‐
iyrənə yatağa girməyə razı olursa, deməli, məmləkətdə hər şey qaydasındadır.
Əgər fahişəxanaya girəndə həmin gözəl üstünə qaçırsa, sənə bəh‐bəhlə “igidim,
pəhləvanım” deyirsə, lap az pulun qarşılığında səhərəcən yataqda mazaqlaşmağa
razı olursa, deməli, vəziyyət pisdir. Əgər fahişəxanaya girəndə pul kisəndəki
qızılları görüb və tez razılaşıb səni yatağa salırsa bu o deməkdir ki, artıq xəbər
göndərib. Fərraşlar harda olsalar özlərini çatdıracaqlar və fahişəni bakirə kimi
zorladığına görə üzünə durğuzub cibindəkiləri əlindən alacaqlar. Bu o deməkdir
ki, məmləkətdə vəziyyət acınacaqlıdır. Eyş‐işrətə pul xərcləyənlər azalıb. Camaat
yeməyə bir şey tapır ki, hələ bir kefə də xərcləsin? Əgər fahişəxanaya girdin və
gördünsə orda alababat qız yoxdur... deməli, artıq özləri axtarmağa çıxıblar. Onda
get özünə vəliəhd axtar. Sonundur. İndi isə get, ey şah, get. Get yenə öz bildiyini
elə. Sən çətin ki, mənim sözümə baxasan.
– Ay İtbaşı, sən Barəngahsan?
– Xeyr, ey şah. Mən İtbaşıyam.
– Onda mən sənə niyə qulaq asmalıyam? Həqqi Şah mənə demişdi ki,
Barəngahı tap, ona qulaq as. Sən də deyirsən Barəngah deyiləm.
– Qulaq asıb ziyan görmüsənsə, qulaq asma. Onu da yadından çıxartma ki,
mən yox, sən bu boyda yolu durub mənim yanıma gəlirsən. Bir misal da çəkim
sənə. Bir nəfər sallaqxanaya gəlib, təzə mal ciyəri axtarır. Deyirlər gözlə, indi
kəsəcəyik, ciyərini sənə verərik. Orda işləyən yaşlı bir qəssab isə deyir ki,
gözləmə, bu malın ciyəri partlayıb. Xülasə, malı kəsirlər və görürlər qoca
dediyi kimidir. Ondan soruşurlar ki, bəs sən hardan bildin bunu? Cavab verir
ki, bundan əvvəlki heyvan bunun balasıydı. Gözünün qabağında kəsdilər, soy‐
dular, şaqqaladılar. Ona görə ciyəri yandı, partladı. İndi sən, ey şah, Lərzanın
arvadını Qəhqəhə qalasından burax. Onsuz da çox yaşamayacaq. Gözünün qa‐
bağında dörd uşağının başını kəsəndə ciyəri partlayıb.
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– Salamat qal, İtbaşı, – deyib şah ayağa durdu. Atlarına minib Aslanla
oradan uzaqlaşdılar. Bir az gedəndən sonra, – Aslan, İtbaşı bu dəfə çox
qeyzləndirdi məni. Dediklərini artıq həzm edə bilmirəm.
– Şahım, lazımdırsa...
– Yox, Aslan. Lazım ola bilər. Qoy yaşasın hələ. Səncə hansı ölkədən başla‐
yaq?
– Şahım, mən əmr quluyam. Şahzadə Göyverənlər ordusu tam hazırdır.
Hansı tərəfə başınızı çevirsəniz, bilin ki, o ölkə artıq sizinkidir. Amma bir
xüsus var.
– Nə xüsus?
– Şahım, yəqin siz də hiss elədiniz. Elə‐belədə xalqı itlə bir edən İtbaşı, bu
dəfə onların qaydına qaldı.
– Mən də hiss etdim. Aslan, doğrudanmı vəziyyət belə acınacaqlıdır?
– Şahım, deməzdim. Hamı öz işində‐gücündə. Ciddi bir şey olsaydı, həmən
çatdırardım sizə. Amma şahənşahlıq gözəl arzudur, idarə olunması isə qəliz.
Əminəm ki, şahım bunun öhdəsindən gələcək.
– Sən Göyverənlər ordusunu hələlik saxla. Camaatı səfərbər edək ki, İtbaşı
dediyi kimi gedib ağalıqlarını eləsinlər. Aslan, məscidin tikintisi də lap tilsimə
düşüb. Bilmirəm nə edim. İşləri sən başa çatdır.
– Başüstə, şahım.
– Aslan, bir məsələ var. İstəyirəm mənim adıma olacaq dini məbəddə
bütün səmavi dinlərin nümayəndələri ibadət etsinlər. Ona görə tikintidə bunu
nəzərə al. Üstünə də Göyverən ibadətgahı yaz. Məscidlərimiz onsuz da çoxdur,
bu isə olsun ibadət evi. Elə tik ki, bütün səmavi dinlərin rəmzləri uzaqdan
aydın görünsün. Kim istəyir girsin, öz ibadətini etsin. Allah təkdirsə, ibadət
yeri də tək olmalıdır mənim məmləkətimdə. Bir din xadimi də yaxın gəlməsin
ora. İstəsə gələ bilər – yalnız ibadət etmək üçün.
– Ürəyimdən xəbər verdiniz, şahım. Çox düzgün qərardır. Allah təkdirsə,
onun evi niyə tək olmasın ki?
– Aslan, bilməmiş olmazsan. Fani dünyada insana ən ağır cəza kəsəndə,
niyə boynunu vururlar?
– Şahım, o dünyada sorğu‐sual edilməməyi üçün.
– Xırdala.
– Bax, Lərzanın başını kəsdik. O dünyada İnkir‐Minkir onu necə sorğu‐
suala tuta bilər ki, hələ sizdən şikayət də etsin, ayağınıza günah da yazdırsın.
Şahın kəsdiyi başa Haqq dünyasında da sorğu‐sual yoxdur. O cümlədən vəzir‐
vüzəranın, əyanların, hətta valilərin də kəsdiyi başa.
– Nə gözəl, nə gözəl. Əla izah verdin.
– Ömrünüz uzun olsun, şahım.
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***
Səhərdir. Baş vəzir Qüdrət şahın hüzurunda dayanıb.
– Baş vəzir, xəzinə dolur. Tutduğun mənsəb halal olsun sənə.
– Ömrün uzun olsun, şahım.
– Amma camaatın vəziyyəti pisləşir. Əcnəbi tacirlər isə bizdən qazanıb öz
məmləkətlərinə daşıyırlar. Ona görə xəzinəni daşdırmaq üçün digər yollar
aramalıyıq.
– Əmrinizə müntəzirəm, şahım.
– Bunun üçün mən şahənşah olmağa qərar verdim. Digər məmləkətlər
bizə bac‐xərac ödəməlidirlər.
– Şahənşah Göyverən – gözəl səslənir.
– Şahənşahın gələcək baş vəziri kimi məsləhət ver – hardan başlayaq,
nədən başlayaq?
– Şahənşahın baş vəziri olmaq mənimçün böyük şərəf olar, şahım. Bildiyim
qədər, belə hallarda ilk hədəf hüdudlara yaxın ölkələr olur.
– Düz deyirsən. İlk hansı olsun?
– Qaflan Şah.
– Niyə məhz o?
– Çünki ən hiyləgəri, xatalısı odur. Həm də onu sınağa çəkməyimiz yaxşı
olardı.
– Nə yolla? Açıqla!
– Kaminat Şahın sağ qalmasından Qaflanın xəbəri yoxdur. Çağırırıq onu
saraya. Siz öz qərarınızı elan edirsiniz. Razı oldu oldu, olmasa, lap nəm‐nüm
etsə belə, sakitcə aradan götürürük. Sonra Kaminat Şahı qaytarıb otuzdururuq
taxtında. O da ömrü boyu nə etsə bizim yaxşılığımızdan çıxa bilməz. Təbəəliyi
sevinə‐sevinə qəbul edəcək.
– Əla, əla, əla‐ül‐əla. Yaxşı fikirləşmisən. Başlayaq Qaflandan. Çağır onu
paytaxta.
– Başüstə, şahım.
Qüdrət Divana qayıdır. Baş fərraşı yanına çağırır.
– Qəşşaş, yaxın adamlarından birini hazırla. Qaflan Şaha məxfi tumar apa‐
racaq.
***
Ertəsi gün. Karine baş vəzirin hüzurundadır.
– Hərəm, səninlə sövdələşməmiz baş tutmaya bilər. Bir hiylə qurmuşdum.
Amma Qaflan Şah dəvətimizə məhəl qoymadı. Bura gəlməkdən imtina etdi.
Göyverən Şaha desəm, qoşun göndərib əsir alacaq. Sən də onu əsir kimi
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öldürmək...
– Xeyr, baş vəzir həzrətləri, Qaflanı şah olaraq gəbərtməliyəm.
– Alınmır, Karine, alınmır.
– Çıxış yolu var, baş vəzir həzrətləri.
– Nə çıxış yolu?
– İki günlük məni saraydan buraxın. Amma heç kim bilməsin. Gedim Qaf‐
lanın kəlləsini gətirim sizə.
– Necə?
– Onu deyə bilmərəm. Sadəcə, bir nəfər yaxın adamınızı qoşun mənə. Bir
də kişi paltarı, qara niqab və silah verin. Gerisi mənlikdir.
– Birdən şah çağırsa səni?
– Baş vəzir həzrətləri, körpə uşaq yatmayanda xaş‐xaş suyu içizdirirlər, –
deyib, Karine bic‐bic güldü.
– Xaş‐xaş suyu? Sən bunu hardan bilirsən? – deyib baş vəzir saqqalını tu‐
marlamağa başladı, – Yaxşı. Sən deyən olsun. Çalışaram şahı yola gətirim. Amma
çox əmin danışırsan.
– Ölməyimdən qorxursunuz?
– Ölməyin heç. Birdən getdin, əsir düşdün. Onda sənin də kəllən gedəcək,
mənim də...
– Zəhər yaxalığımda olacaq. Sizə heç bir ziyanım dəyməz. Sadəcə arzumu
yerinə yetirin. Ölsəm, deyərsiniz ki, hərəmxanadan qaçıb.
– Yaxşı. Çalışaram, – Qüdrət əlini əlinə vurur. Xacə içəri girir, – Xacə
Dümbələk, hərəmi qaytar hərəmxanaya, başqa ikisini çağır bura.
Şahın otağı.
– Deməli, gəlmir.
– Bəli, şah sağ olsun.
– Deyəsən, bu da Karzat Şahın taleyini yaşamaq istəyir. Mən müharibə
etmək, qan tökmək istəmirdim. Amma belə görürəm...
– Şahım, varlı məmləkətdir. Dağıtmağa dəyməz. Əgər qibleyi‐aləm məsləhət
bilsə başqa çarə qılaram.
– Nə çarə?
– Əgər razı olsanız casuslardan istifadə edərdik. Sakitcə gedib kəlləsini
gətirərdilər o məlunun. Nahaq qan tökülməzdi. Kaminat Şahı da aparıb otuz‐
durardıq taxtına – təbəəmiz kimi.
– Mən razı.
***
Gecəyarısı qala qapıları açılır. Qara libaslı, qara niqablı iki atlı karvan
yoluna çıxıb qaranlıqda gözdən itirlər.
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***
İki gün keçir. Divan. Üzü qara niqablı casus baş vəzirin hüzurundadır.
– Danış olanları təfərrüatı ilə!
– Baş vəzir həzrətləri, gecənin bir yarısı çatdıq Qaflan şahlığına. Mənə
tapşırdığınız adam xəlvət bir yerdə atdan düşüb onu gözləməyi əmr etdi.
Sonra qaranlıqda gözdən itdi. Üstündən bir az keçmiş əlində torba qayıtdı.
Yolüstü bir xarabalığın yanında dayanıb mənə bir qapını işarə verdi. Sonra
heç yerdə dayanmadan qayıtdıq geriyə. Torbanı da sizə çatdırmağı tapşırdı.
– Torbadakı nədir, bilirsən?
– Xeyr, baş vəzir həzrətləri.
– Bilməsən yaxşıdır! – deyib Qüdrət pul kisəsini ona tərəf atdı, – Gedə bilərsən!
Bu haqda bir kimsə bilməməlidir! Yoxsa...
– Elə bilin qəbirdə ölüyəm, baş vəzir həzrətləri, – deyib casus Divandan çıxır.
Şahın otağı. Baş vəzir əlindəki gümüş məcməyini taxtın qarşısında yerə qo‐
yur. Üstündəki qırmızı örtüyü qaldırır. Saçından tutub kəsik başı yuxarı qaldırır.
– Qaflanın kəlləsidir, şahım.
– Əhsən, Qüdrət, əhsən! – deyə şah taxtından durub vəzirə yaxınlaşır. Qanı
qurumuş kəlləyə diqqətlə baxır, – Deməli, bu işi müharibəsiz aşırdın. Halal ol‐
sun tutduğun mənsəb sənə. Gerisini özün yaxşı bilirsən. Baş sərdar Abbası,
qoşunu götür, apar Kaminat Şahı ora. Meydanda təbəəliyimizi qəbul etsin.
Sonra otuzdur taxtında. Kim onun əleyhinə çıxsa məhv elə.
– Şahım, inanmıram ki, gecənin bir yarısı, yataq otağında şahının başı
kəsilən bir məmləkət cınqırını belə çıxara bilsin.
– Yaxşı. Necə bilirsən elə də et.
– Ömrün uzun olsun, şahənşahım.
– Tələsmə, Qüdrət, tələsmə. Bir gül ilə bahar olmaz.
– Bahar nədir, şahənşahım, gülüstana çevriləcək şahənşahlığımız.
***
Divan. Karine baş vəzirin hüzurundadır.
– Danış, Karine. Bir gecənin içində necə etdin bunu?
– Baş vəzir həzrətləri, intiqam hissi güclü olanda qarşısında dağ da dayana
bilməz. O ki, qaldı təfərrüata... sormayın. Bu mənim sirrim olaraq qalsın.
– Halal olsun ananın südü sənə. Kişi qeyrətli qızsan. Bir söz soruşum...
səninlə gedən adama özünlə bağlı nəsə demisən?
– Heç nə, baş vəzir həzrətləri. Heç bilmədi hərəm olduğumu. Kişi səsiylə
danışırdım onunla.
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– Düz eləmisən. Ona qapı nişan vermisən. Ora nə yerdir?
– Sizə söz vermişdim ki, yaxşılığınızın əvəzini on qat çıxacağam. Bu həmin
xəzinədir. Yeri sizə nişan verəndən sonra onu qətlə yetirin. İki nəfərin bildiyi
şey sirr sayılmaz. Əvvəl‐axır faş olar.
– İlk dəfədir sözünə sahib çıxan hərəm görürəm. Amma bunu bil ki, ordakılar
son qızılınacan şahın xəzinəsinə yatırılacaq.
– Ömrünüz uzun olsun, baş vəzir həzrətləri. Mənim qisasımı qiyamətə
qoymadınız. Bir ricam da var sizdən.
– De!
– Bilmirəm o məmləkətin yeni şahı kim olacaq, amma mümkünsə əvvəlki
adını özünə qaytarın – Kaminat şahlığı.
– Əlbəttə. Başqa cür necə ola bilər ki? Kaminat Şah yenidən taxtına otura‐
caqsa, şahlığın adı da bərpa olunmalıdır. Əlbəttə ki, bizim təbəəliyimizi qəbul
etmək şərtiylə. Göyverən Şahımız da artıq şahənşahdır.
– Kaminat Şah sağdır? – deyə Karinenin gözləri güldü. Amma tezcənə
özünü ələ alıb, üzünə ciddilik verdi.
– Mən elə o vaxt anlamışdım ki, öz şahına xəyanət edən Qaflan zatıqırıq
adamdır. Ona görə şahımıza məsləhət etdim ki, Qaflanın əsir kimi bizə təslim
etdiyi Kaminat Şahı və ailəsini edam etdirməsin. Birdən... Ehtimalım düz də
çıxdı. Çağırdıq, gəlmədi. Sənə yəqin artıqdır nəsə demək... – deyə baş vəzir
işarət barmağını şaquli vəziyyətdə dodaqlarına yapışdırdı.
– Bu sirri özümlə o dünyaya aparacağam, baş vəzir həzrətləri. Ölənəcən
unutmaram yaxşılığınızı.
– Yaxşı, gedə bilərsən. Xacə! – deyə baş vəzir səslənir. Qapı açılır, – Hərəmi
geri qaytar. Afranı Divana gətir.
***
Axşamdır. Şah eyvandan şəhəri seyr edir. Həyat əvvəlki məcrasına qayıdıb.
Təxtgahdan musiqi, gülüş səsləri gəlir. Tez‐tez “dədəm gətirib, nənəm bişirib,
mən yemişəm” sədaları eşidilir. Şah fikrə gedir: axı hər şey yaxşıdır. İtbaşı
hardan çıxartdı vəziyyətin pis olduğunu? Bəlkə valilikləri nəzərdə tutub? Yox.
Pis olsaydı bilərdim. Özü də İtbaşı pis bir söz demədi. Şahənşah sayılıram
artıq. Hələ bu başlanğıcdır. Görək Qüdrət səfərdən necə qayıdacaq? Növbəti
məmləkət hansı olacaq? Amma İtbaşının Barəngah olub‐olmamasını
dəqiqləşdirə bilmədim. Tutaq ki, heç Barəngah deyil İtbaşı. Amma dediklərində
həqiqət var. Düzdür, bəzilərinə öz düzəlişlərimi verirəm. Bu da təbiidir. Əgər
onun dediklərini hərfbəhərf etsəm onda mən niyə şah sayılmalıyam? Eh, İtbaşı,
İtbaşı. Sən bilmirsən bu Göyverənin başında nələr var. Mənim əsl adım Əfdaldır
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e, Əfdal. Yəni fəzilət sahibi, ən üstün, yüksək. Görəsən hərəmxanada nə var,
nə yox? Axırıncı dəfə elə əsəbləşdim ki, heç yadıma da düşmürlər. Amma bu
gün gərək gedim. İlk qalibiyyətimi onlarla qeyd eləyim.
– Eşikağası, hərəmlərə de hazırlaşsınlar!
***
Hərəmxana. Şah içəri girir. Pul kisəsindəki qızılları ovuclayıb hərəmlərin
başına səpir. Sonra mütəkkələrə dirsəklənir. Dörd hərəm onu dövrəyə alır.
Digərlərisə rəqs edirlər. Həmişə pəncərənin qabağında oturub, qəmli‐qəmli
həyətə baxan Karine də onların arasındadır. Şah ona baxıb düşünür: gör necə
oynayır? Gərək hərdən bir bunların üstünə qışqırıb otaqdan qovasan. Onda
yumşalıb bax belə oynamağa başlayacaqlar. Ay‐hay. Elə bilir ki, onu seçəcə‐
yəm bu gün. Qoy bir az da yansın‐yaxılsın. Elə bilməsin ki, şahın üç dəfə seçdiyi
qadın onun hisləriylə oynaya bilər.
Şah əllərini bir‐birinə şappıldatdı. Qızlar qarşısında düzüldülər. Şah Afranı
işarə verib yataq otağına yollandı.
Hərəmxana. Hamı yatıb. Karine həmişəki kimi pəncərənin qarşısında oturub
eşiyə baxır. Sevinir: deməli, atam Kaminat Şah, anam və qardaşlarım sağdırlar.
Bəs o gecə nə bağırtı idi, indiyəcən qulağımdan getmir? Yalnız qətlə yetirilən in‐
san belə səs çıxara bilərdi. Bir şahzadə‐vəliəhd kimi cənglərdə elə səsləri çox
eşitmişdim. Deməli, nahaq gizlənirmişəm? Yox. Mən vəliəhd idim. Hiyləgər
Qaflan çətin ki, məni sağ buraxaydı. Çünki mən onun altdan‐altdan elədiklərini,
bütün sirlərini yaxşı bilirdim. Hətta saraydan oğurlayıb yığdığı gizli xəzinəsinin
yerini də... Elə bu səbəb oldu onun xainliyinə. Amma yox. Əsas atamın
sadəlövhlüyü səbəb oldu bütün bədbəxtliklərə. Qaflan ürəyinə girmişdi. Mənə
yox, ən çox ona inanırdı. Niyə bunları fikirləşirəm ki? Görəcəyim işi gördüm.
Qaflanı cəhənnəmə vasil etdim. Yaman xoşbəxtəm bu gün. Nə olsun ki, ailəm
sağdır. Sonucda xəyanətə cavab sayılır Qaflanı qətlə yetirməyim. Sevinirəm. Uç‐
mağa bircə qanadım yoxdur. Amma sevincimi bölüşməyə adam da tapmıram.
Kiminlə bölüşüm ki? Digər hərəmlərlə? Onlar da elə bunu istəyirlər də... üç dəfə
şahın yatağına girənə paxıllıq etmələri sifətlərindən oxunur. Nəsə desəm, həmən
aparıb məni qatil‐casus kimi təhvil verərlər şaha. Bəs onda baş vəzir niyə belə
etmədi? Yəqin nəsə qeyri‐adi bir şey gördü məndə. Ya da sonacan istifadə etmək
istəyir. Axı mən şaha ondan bir köynək yaxınam. Amma yox. Yaxşılığının əvəzini
on qat ödədim. Bir baş vəzirin uzun illər oğurlayıb gizlətdiyi xəzinənin yerini
göstərdim. Baş vəzir Qüdrətin isə ömründə bu qədər qızılı olmayıb. Nə yoğurdu,
nə yapdı, hazırca kökə tapdı. Amma sağolsun. Səbəbkar odur. Üstəlik ailəmi də
edamdan qurtarıb. İndi bildim. O olmasaydı... Yaxşı ki, ona vəliəhd olduğumu
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demədim. Çünki indi də məmləkətimi təbəəlikdən qurtarmalıyam. Bu isə Qaflan
Şahın başını qurbanlıq qoyun kimi kəsməkdən qat‐qat çətindir. Şah isə Afranı
seçdi. Elə bilir başa düşmürəm mənə yanmışlıq verməyini? Belə edirsə, deməli,
sevgi ürəyində artıq cücərməyə başlayıb. Nə olar, mən də şahın özünün oynadığı
havaya oynayaram. Özü də elə oynayaram ki...
***
Üstündən iki gün keçir. Səhər tezdən şah səs‐küyə oyanır. Tez eyvana çıxır.
Görür ki, Qüdrət başda, arxasıyca baş sərdar Abbas və ordu gəlir. Camaat onların
pişvazına çıxıb. Saraya çatanda ordu dayanır. Qüdrət, Abbas və üstü örtüklü on
araba həyətə daxil olur. Şah tez əbasını geyinib onları qarşılamağa çıxır.
– Şahənşahım, Kaminat şahlığı təbəəliyi qəbul etdi. Qaflanın bütün ətrafı
qılıncdan keçirildi. Qaflan daxil olmaqla hamısının başı qala qapısında nizələrə
taxıldı. Bu on araba qızıl, ləl‐cəvahirat isə qənimət kimi götürüldü, – deyib,
Qüdrət arabaların örtüyünü qaldırdı. Sandıqların ağzını açdı. Şahənşah
Göyverənin gözləri işıldadı.
– Əla! Əla! Əla‐ül‐əla! Halal olsun sənə tutduğun mənsəb. Bu gündən oldun
şahənşahın baş vəziri.
– Ömrün uzun olsun, şahənşahım. Böyük şərəfdir mənimçün.
– Hətəm, qəniməti təhvil al. Qüdrət, bu qələbəmizdən bütün məmləkət
xəbər tutsun. Yeddi gün bayram təşkil olunsun. Xəzinənin hesabına bayram
süfrələri açılsın.
– Başüstə, şahənşahım, – deyərək Qüdrətlə Hətəm təzim etdilər.
***
Məmləkətin hər yerində bayramdır. Şahənşah Göyverən artıq üçüncü
gecədir ki, Afrayla birlikdə keçirir. Dördüncü gün Aslan başılovlu gəlir.
– Şahənşahım, bu gecə hərəmxanada bir nəfərin başını kəsiblər.
– Kimin?
– Afranın.
– Kim edib bunu?
– Karine adlı hərəm. Xacə xəbər verdi. Zindana salmışam.
– Karine? Niyə edib bunu?
– Deyir ki, şahənşaha təhlükə vardı. Baş vəzir Qüdrət əvvəlcədən onu
xəbərdar edibmiş ki, sarayda casus peyda olub. Afra da demə Qaflanın yaxın
adamı imiş. “Qaflan məğlub edilibsə, o, qisas ala bilərdi” deyir hərəm. Ona
görə başını kəsib Afranın.
279

MAHİR QABİLOĞLU

– Qüdrəti çağır bura! – deyə şahənşah qışqırdı.
Qüdrət gəlir.
– Qüdrət, bu nə məsələdir? İndi də hərəmxanaya girişmisən?
– Əsla, şahənşahım. Sadəcə bu Təbərxan məsələsindən sonra özünüz de‐
mişdiniz ki, digər din sahibləri casus kimi saraya soxula bilərlər. Buna görə
sizin yataq otağınıza girən hərəmləri Divana çağırıb, söhbət etdim, kimliklərini
öyrəndim, onları ayıq‐sayıq olmağa çağırdım. O cümlədən Karine adlı hərəmi
də... O hərəmi ki, Qaflan Şah ailəsini qılıncdan keçirib. O da yəqin nədənsə du‐
yuq düşüb, amma mənə xəbər verməyə macal tapmayıb və Afra adlı hərəmi
qətlə yetirib. Əgər izn versəniz...
– Ehtiyac yoxdur. Aslan danışıb onunla. Zindandadır.
Şah fikrə getdi: casus oyunu oynayır. Guya casus olduğuna görə Afranı öl‐
dürüb. Amma mən tam əminəm ki, Karine qısqanclıqdan edib bunu.
– Aslan!
– Bəli, şahənşahım.
– Gedək zindana. Gözümün qabağında vurulmalıdır onun boynu.
– Şahənşahım, qıymayın. Sizin yolunuzda baş kəsib hərəm, – deyə baş
vəzir dilləndi. Şahənşah isə buna əhəmiyyət vermədi.
Zindan. Karine əli‐qolu zəncirlənmiş halda zindanın bir küncünə qısılıb.
Şahənşah gəlir.
– Hamınız çıxın! – deyə əmr edir. Cəlladla Aslan çıxırlar. Şah Karineyə ya‐
xınlaşır. Qənşərində dayanıb, – Karine, Afranı niyə öldürdün? – deyə soruşur.
– Şahənşahım, o casus idi. Özü də Qaflan Şahın casusu.
– Karine, düzünü de. Niyə öldürdün Afranı?
– Şahənşahım, o casus idi. Qaflan Şahın casusu.
Şahənşah Göyverən Karinenin saçından yapışaraq sürüyüb başını cəllad
kötüyünün üstünə qoyur. Qılıncını qınından sıyıraraq havaya qaldırır:
– Karine, səndən sonuncu dəfə soruşuram. Afranın başını niyə bu cür
amansızlıqla kəsmisən?
– Qısqanclıqdan, şahım. Sizi çox sevdiyimdən, – deyib Karine huşunu itirir.
***
Hərəmxana. Şahənşah Karinenin yatağı başında əyləşib. Təbiblər dövrə
vurub dayanıblar. Şah əsəbidir.
– Karine özünə gəlməsə boynunuzu vurduracağam.
– Şahənşahım, əlimizdən gələni edirik. Həyata qaytaracağıq. Amma...
– Nə amma?
– Qorxuruq ki, uşaq tələf ola. Yəqin zindanda iztirab keçirib. Bu səbəbdən,
– deyə təbib Məkrubə cavab verdi.
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– Anlamadım. Nə “uşaq”?
– Karine hamilədir, şahənşahım.
– Mənim niyə xəbərim yoxdur?
– Biz də bilmirdik. Yoxsa şahı muştuluqlamaq fürsətini heç vaxt əldən bu‐
raxmazdıq.
– Xilas edin onu da, uşağı da... muştuluğunuz məndə, – deyib şahənşah
ayağa qalxdı və hərəmxananı tərk etdi.
Şahənşah otağında təkdir. Fikrə gedib: Karine Afranı öldürməyinin əsas
səbəbini etiraf etdi. Birdən boynuna almasaydı necə olacaqdı? Belə çıxır ki, öz
uşağımın qatili olacaqdım? Birdən təbiblər xilas edə bilməsələr? Belə çıxır ki,
yenə qatil sayılacağam? Karinenin saçından tutub edam kötüyünə sürüyən mən
deyildimmi? İstiylə soyuq arasında qalmışam. Bilmirəm sevinim, yoxsa
qəmlənim. Əşşi, nə olar, olar. Yazıya pozu yoxdur. Əsas məsələ Kaminat şahlı‐
ğından xəzinəyə yatırılan qızıllar idi. Bəs onları xalq arasında necə bölüm?
– Eşikağası, Qüdrətlə Hətəmi çağır!
– Başüstə, şahənşahım.
Qüdrətlə Hətəm gəlirlər.
– Qüdrət, qəniməti xalq arasında necə bölək?
– Anlamadım, şahənşahım. Qənimətdən xalqa nə? – deyə Qüdrət təəccüblə
Hətəmin sifətinə baxır.
– Necə yəni “xalqa nə?” Eşitmişəm ki, camaat pis yaşayır. Acından ölür.
– Onu kim dedi şahənşahım?
– İt... – şahənşah az qaldı İtbaşı desin. Amma özünü güclə saxladı, – Nə
bilim hansı it oğlu it deyir. Deyirlər də...
– Qələt edirlər əcdadlarıyla. Kim cürət edib şahənşahımıza yanlış məlumat
çatdırıb? Həmin kəsi edam etdirmək yox, şaqqalatdırmaq lazımdır.
– Yaxşı, sən deyən olsun. Xalq pis yaşamır. İndi de: qəniməti nə edək?
Xəzinə aşıb‐daşır. Yeni otaqlar ayrılmalıdır Hətəmə.
– Qibleyi‐aləm, şahənşahlıq kimin fikri idi? Sizin, yoxsa xalqın? Əlbəttə ki,
sizin. Ora qoşun yox, casus göndərməyə kim razılıq verdi? Xalq, yoxsa siz?
Əlbəttə ki, siz. Əgər hamını səfərbər etsəydiniz, müharibə, tələfat olsaydı, har‐
dasa qənimətin onlarla bölüşdürülməsini anlamaq olardı. İndiki halda isə bu,
tam sizin haqqınızdır. Hələ allahlarına şükür etsinlər ki, qan‐qadasız qurtarıblar.
Siz də sağ olun ki, yeddi gün bayram elan etdiniz. Hər gün bayram süfrələri
açılır. Onları da valilərə tapşırmışam, ciblərindən xərcləyirlər. Əgər məsləhət
bilsəydiniz və bu yolda kiçik zəhməti keçənlərə adi bir ənam versəydiniz, bunu
heç vaxt yaddan çıxartmazdıq, – deyə baş vəzir Qüdrət qımışdı.
– Razıyam. Hətəm, qənimətdən Qüdrətə bir sandıq qızıl ənam verirəm. Sənə,
Aslana, Abbasa, mühafiz‐əsgərlərə, saray əyanlarına da şahənşah ənamı verilsin.
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– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım. Məsləhət bilsəniz... fərraşlar yaddan
çıxdı, – deyə Qüdrət dilləndi.
– Fərraşlara da... Razı qaldın, Qüdrət?
– Ölənəcən qulunuzuq, şahənşahım.
– Qüdrət, deyirsən ki, camaat yaxşı dolanır?
– Xeyr, şahənşahım.
– Bəs səhərdən deyirdin ki, yaxşı dolanır.
– Əsla, şahənşahım. Mən “pis dolanmır” deyərdim.
– İnanıram sənə. Yalan deməzsən. Qüdrət, yadından çıxmayıb yəqin, sənə
demişdim ki, bir gül ilə bahar olmaz.
– Düz buyurursunuz, şahənşahım.
– İkinci şahlığın adını de!
– Ərdan şahlığı. Dəvət göndərimmi?
– Yox. Tələsmə hələ.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
– Qüdrət, üç gündən sonra camaatı meydana yığarsan. Sözüm var onlara.
– Başüstə, şahənşahım.
– Yaxşı, siz də gedin şənlənin. Bayramdan sonra başqa məsələləri həll edərik.
Qüdrətlə Hətəm gedir. Aslan gəlir.
– Şahənşahım, bir xüsus var – sizin təhlükəsizliyinizlə bağlı.
– De!
– Karineni sağ qoymaq olmaz.
– Nə? – deyə Şahənşah Göyverən qışqırıb taxtından qalxdı, – İstəyirsən
özüm öz əllərimlə öz gələcək övladımı anasının bətnindəcə öldürüm?
– Xeyr, şahənşahım. Uşaq doğulacaq, sonra. Ona qədər Karine nəzarət altında
olmalıdır və sizə yaxın buraxılmamalıdır.
– Yəni, bu qədər təhlükəlidir?
– Bəli, şahənşahım.
– Niyə? Adam öldürdüyünə görəmi? – deyə şahənşah yenidən taxtına
əyləşdi.
– Xeyr, şahənşahım. Adamı zəhərləsəydi, assaydı, ürəyinə xəncər soxsaydı,
başa düşərdim. Amma qurbanlıq qoyun kimi başını kəsmək... bu çox təhlükəlidir,
şahənşahım.
Bu zaman qapı döyülür. Təbib otağa girib təzim edir.
– Muştuluğumu verin, şahənşahım. Hərəm də yaşayacaq, bətnindəki də...
təhlükə sovuşdu. O gün olsun, səkkiz aydan sonra sizi yenə muştuluqlayım.
Şahənşah Göyverən pul kisəsindən bir ovuc qızıl götürüb təbibin qarşısına
atdı. O da dizin‐dizin iməkləyib, yerə düşən qızılları yığdı, dua edə‐edə otağı
tərk etdi.
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– Aslan, nə lazımdırsa elə. Səkkiz aydan sonra baxarıq. Amma bu barədə
kimsə bilməməlidir.
– Başüstə, şahənşahım.
***
Yeddigünlük bayram başa çatıb. Paytaxt əhli şahənşahın çağırışıyla mey‐
dana toplaşıb. Şahənşah Göyverən kürsüyə çıxır. Heç kim onu alqışlamır.
– Cəmaət, məlumunuz olsun ki, bu andan Həqq dövləti artıq tarixə qovuşur.
Kaminat Şah təbəəliyimizi qəbul etdi və siz artıq Göyverən şahənşahlığının xalqı‐
sınız, Göyverən soyunun nümayəndələrisiniz. Bu gündən əyanlarla yanaşı Göyve‐
rən soyadını siz də fəxrlə daşıyacaqsınız. Amma bir məmləkəti ram etməklə iş
bitmir. Növbə Ərdan şahlığınındır və biz oranı müharibəylə ram edəcəyik. Daşını
daş üstündə qoymayacağıq ki, digərlərinə də görk olsun – Göyverən adımız gələn
kimi özləri pişvazımıza çıxıb elliklə təslim olsunlar. Ona görə bu gündən əli silah
tutan bütün kişilər səfərbər olmalıdırlar. Bütün qənimət də sizin aranızda bölünəcək.
Mənim rəiyyətim şahənşaha layiq rəiyyət olmalıdır. Qalib gəldiyim torpaqlarda
meydan sulamalıdır. Geyimin ən yaxşısını onlar geyinməlidir, təamların ən yaxşısını
onlar yeməlidir. Haydı! Şahənşahlıq uğrunda!
Şahənşah elə bunu demişdi ki, meydan dalğalandı, onu fitə basmağa başladılar.
Yerdən etiraz səsləri artdı: “Ərim ötən cəngdə şəhid oldu, imkan vermərəm ki,
oğlum döyüşə getsin”, “atam şəhid olub, qardaşlarımı buraxmaram”, “axı bizə
hücum etməyiblər. Sən niyə hücum edirsən?”, “hər şeyimiz vardı, bircə
şahənşahımız çatışmırdı”, “bəsdir qan tökdün. İmkan ver kasıbçılığımızı edək”,
“acından ölürük, bu isə müharibə edir...” Kütlə kükrəyərək kürsüyə doğru
irəliləyirdi. Mühafiz və əsgərlər çətinliklə də olsa qalxanlarıyla onları arxaya basa
bilirdilər. Aslan ehtiyatlı tərpənib şahənşahı mühafizlərin köməyiylə ordan uzaq‐
laşdırdı.
***
Saray. Qüdrət və Aslan şahənşahın hüzurunda dayanıblar.
– Qüdrət, eşitdin də xalqın dediklərini? Vuruşmaq istəmirlər şahənşahları
uğrunda. Heç qənimət də onları şirnikləndirmədi.
– Şahənşahım, yəqin şəhid ailələri üçün təyin etdiyiniz aylığı ləğv etdiyinizə
görə narazı qalıblar.
– Qüdrət, sözündən belə çıxır ki, təqsir məndədir?
– Əsla, şahənşahım. Demək istəyirəm ki, səbəb ciddi deyil. Adi inciklik,
xırda giley‐güzardır. Sizin şahənşah olduğunuz məmləkətdə hər şey gözəldir.
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– İndi nə edək, Qüdrət?
– Şahənşahım, Qaflanı necə etdik, Ərdanı da elə.
– Casusmu göndərəcəksən?
– Xeyr. Casusa ehtiyac yoxdur. İzn verin birinci dəvət göndərim. Əgər
gəlməsə...
– Birdən gəlmədi və yaxud da gəldi razılıq vermədi. Onda necə olacaq?
Eşitmədin ki, xalq vuruşmaq istəmir? Deməli, itirməli heç nəyləri yoxdur. Ha‐
mısını almısınız əllərindən. Ağ yox, ağappağ günə çıxartmısan hamısını. Qara
gününə ağlamağa heç nə saxlamamısan. İndi kiminlə müharibə edəcəksən?
Qüdrət başını aşağı saldı. Şahənşah da fikrə getdi. Handan‐hana:
– Yaxşı, Qüdrət, get.
Qüdrət gedir.
– Aslan, sən nə fikirləşirsən? Şahzadə Göyverənləri sınaqdan çıxaraqmı?
– Mən də onu deyəcəkdim, şahənşahım. Sizin o boyda şahzadə Göyverənlər
ordunuz var, xalqa nə ehtiyac? Xəzinədən bu qədər qızıl xərclənib onlara. Vaxt‐
dır, gedib əvəzini çıxsınlar. Əgər ölsələr nə qanpulu veriləcək, nə də ailəsi
narazı qalacaq. Hamısı yetimdir.
– Əminsən onların gücünə?
– Şahənşahım, heç ağlıma da gəlməzdi ki, bu cür ordu yarana. Qibtə edirəm
ağlınıza.
– Onda, sabah hazırlaş. Gedirik Göyverən valiliyinə.
– Başüstə, şahənşahım.
***
Göyverən valiliyi. Qara geyimli, qara niqablı, dişinəcən silahlanmış gənclər
meydanda sıraya düzülüblər. Şahənşah Göyverənlə Aslan bu mənzərəni seyr
edirlər.
– Aslan, nə qədərdir bunlar?
– Şahənşahım, iyirmi min nəfər. Onlardan on mini döyüşə hazırdır.
– Bəs o birilər?
– Onlar da hazırdır. Amma on yeddi yaşına çatmayıblar. Lazım olsa onlar
da gedə bilərlər.
– Yox. Lazım deyil. Hələlik bunları sınaqdan çıxaraq.
– Şahənşahım, bəlkə onlara xeyir‐dua verəsiniz? Sizi ilk dəfədir ki, görürlər.
– Nə deyirəm ki... olsun, – deyə Şahənşah Göyverən kürsüyə qalxır, – Ey
şahzadə Göyverənlər! Ey mənim övladlarım! Ərdan şahlığı bizə meydan oxuyur.
Onları ram etmək zamanıdır. Döyüşün və dədəniz Şahənşah Göyverən qarşı‐
sında öz borcunuzu yerinə yetirin. Bu yolda şəhid ola bilərsiniz. Amma hərəyə
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on düşmən öldürməmiş şəhid olsanız qanınızı halal etmərəm. Ən əsası isə
ətraf məmləkətlərin canına vəlvələ salın. Haydı, aslanlarım, irəli!
– Şahənşah Göyverən uğrunda! – deyə şahzadə Göyverənlərdən alqış
sədaları yüksəldi.
– Aslan, döyüşə özün başçılıq elə. Ərdan Şahı qətlə yetirmə. Təbəəliyimizi
qəbul etdir. Təxtgahın baş meydanında özü bunu xalqa bəyan etsin. Sonra da
bac‐xərac təyin edib, heç kimə xəbər vermədən qayıt geriyə. Qəniməti paytaxta
gətirmə. Valiliyin xəzinəsinə yatır. Mən indi xalqa göstərərəm şahənşahın
üzünə ağ olmaq nə deməkdir.
– Başüstə, şahənşahım, – deyib Aslan təzim etdi.
Şah mühafizlərin müşayiətiylə Göyverən qalasından çıxıb, təxtgaha tərəf
yol aldı.
***
Saray. Şah eyvandan paytaxta tamaşa edir. Fikrə gedir: nə dəyişib ki? Heç nə.
Həmin təxtgah, həmin insanlar. Bircə xəzinəm artıb. Əvvəllər var‐dövlət
məmləkətdə bu cür evlərin içindəydisə, indi saraya axır, xəzinəmdə toplanır.
Təkcə bu dəyişib. Mən də həmin Göyverən Şaham. Nə olsun ki, adım şahənşah
çağrılır. Lap tutaq ki, on, iyirmi məmləkəti ram etdim və xəzinəm yüz qat artdı.
Sonra? İtbaşı “şahənşah ol” deyəndə bunumu nəzərdə tutmuşdu? Yox. Məm‐
ləkətdə hər şey dəyişməlidir. Şahlıq şahənşahlığa çevrilirsə, mənim rəiyyətim də
şahənşaha layiq rəiyyət olmalıdır. Qalib gəldiyim torpaqlarda meydan sulamalı‐
dırlar. Geyimin ən yaxşısını onlar geyinməli, təamların ən yaxşısını onlar
yeməlidirlər. Ayıl, ey Göyverən. Meydanda səni fitə basmaqları yadından çıxıb?
Meydanda car çəkmədinmi bunları? İstəmədilər döyüşmək. Sənin uğrunda ölümə
getmək bir yana qalsın... əziləndən əzənə çevrilmək, varlanmaq istəmədilər. Hətta
səni Əzrayılla bir elədilər. Göyverən soyadını qəbul etmədilər. Niyə dinmədim
onlara? Hamısını qılıncdan keçirməliydim? Əsla. Belə olsaydı digər şahənşah‐
lardan fərqim olmazdı. Bir də ki, ölmək dünyanın ən böyük xoşbəxtliyi sayılır.
Canın birdəfəlik qurtarır həyatdan. Mən isə Şahənşah Göyverənəm. Bir vaxtlar
mənə “göyvərən” deyib cırnadanların şahənşahı. Uşaqlarının adlarını Göyverən,
Göyveranə qoyub, sonradan dəyişdirənlərin şahənşahı. Mənim iztirablarımı başa
düşməyib, iniltilərimi qulaqardına vuranların şahənşahı. Mən bunu unuda bilmə‐
rəm. Mən indi bütəm. Məndən qorxurlar, məni sevirlər, mənə sitayiş edirlər.
Mənim yolumda başlar kəsilir, qurbanlar verilir. Mən isə Allah kimi dinməzcə
bütün qurbanları qəbul edirəm və yenə öz bildiyimi edirəm. Baxmayaraq ki, ha‐
mısı kəsdiyi qurbanlara görə qarşılıq istəyir, nəsə umur. Amma bu, bir vaxtlar
çəkdiyim iztirabları unutdura bilməz. Bəs hərəmxana? Yox. Sadəcə başımı alda‐
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dırmışam. Bəs şairlər? Yox. Sadəcə başımı qatırmışam. Bəs məmləkətlərin ram
edilməsi? Yenə də başımı aldadıram. Bununla soyuya bilmərəm. Mən içimdə
Həqqi Şahın əkdiyi göyvərən toxumunu gəzdirirəm. O isə məni rahat buraxmır,
o qədər dərinə kök atıb ki, gündən‐günə bütün ruhuma sarılır, sahib olur, mənim
özümdən də böyük bir qüvvəyə çevrilir. Bu qüvvəyə qarşı niyə çıxmıram?
Bugünəcən çıxmaq istədim, çıxmışdım da... Xalqa sonuncu çağırışım və onların
etirazı buna son qoydu.
– Eşikağası, Qüdrəti çağır bura!
– Başüstə, qibleyi‐aləm.
Qüdrət içəri girib təzim edir.
– Qüdrət, sən bir sualıma cavab ver. Paytaxt nə vaxt salınıb?
– Üç əsr bundan qabaq, şahənşahım.
– Bəs əsrlər keçsə də niyə artım olmayıb?
– Niyə ki, şahənşahım, olub.
– Amma evlər həmən‐həmən qalıb. Bəs artan camaat qalaya necə sığır?
– Şahənşahım, bəs müharibələr nə üçündür? Elə ki, camaat artır, dolanışıq
çətinləşir, giley‐güzar artır... bax onda müharibə sövdələşməsi meydana gəlir.
– Mən bildiyim qədər bizim təxtgah‐qala toxunulmaz qalıb.
– Şahənşahım, kimin haqqı nədir ki, bizə hücum edə. Biz hücum edirik. Həm
öldürürük, həm də ölürük. Beləcə, həm artımın qabağı alınır, həm də camaatın
ağzı yığılır. “Elnən gələn bəla toy‐bayram olar” deyib başlayırlar deyib‐gülməyə.
– Bəs xalq etiraz edib vuruşmaqdan imtina edəndə, quduranda necə?
– Ona da əlac var, şahənşahım.
– Nə əlac?
– Sarayın bütün tədarükü əvvəlcədən görülür. Qapıları bağlanır. Nə içəri girən
olur, nə də çıxan. Sonra iki vəba xəstəsini gətirib salırsan şəhərin basabas yerinə.
Qala darvazalarını da bağlayırsan. Beləcə, xəstəlik yayılır bütün şəhərə. Əhali
başlayır kütləvi qırılmağa. Üç‐dörd gündən sonra təbiblərə əmr edirsən ki, başla‐
sınlar əncam çəkməyə. Beləcə ölən ölür, bir qisim də sağ qalır. Hər yer də ilaçlanıb1,
təmizlənir.
– Bəs deyirlər ki, vəbanın əlacı yoxdur.
– Heç bir xəstəlik elə‐belə yaranmayıb, şahənşahım. Onu başbilənlər yaradırlar
– əlacını da yanında. Sadəcə, o dərmanı bir az gecikdirirsən, vəssalam. Şahənşahım,
əmr edin, bu yolla cəzalandıraq camaatı. Qudurublar. Şahənşaha qarşı çıxırlar.
– Lazım deyil. Vaxtı çatanda deyərəm.
– Əmr edərsiniz, şahənşahım. Camaata gəldikdə isə, hər ay sayılır. Məscidlər
məşğuldurlar bununla. Yaş və ölüm kağızlarını onlar verir axı. Say təhlükəli
həddə çatanda sizə ərz edəcəyəm. Nəzarətimdədir.
1

İlaçlamaq – dezinfeksiya etmәk.
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– Qüdrət, çoxdandır boşboğazların, ağzıcırıqların, evyıxanların səsi gəlmir.
Vəkil mənsəbinə də heç kimi irəli sürmürsən.
– Şahənşahım, Lərzanın, onun dörd uşağının müsibəti və Qaplanın qətli
elə su səpməyib ki, bir də alovlansınlar.
– Bəs nəylə dolanırlar?
– Dolanmağa gəldikdə... evyıxanlar fərraşlardan aldıqlarından onlara da
pay verirlər. Şahənşahım, Ərdan Şahı dəvət edimmi saraya?
– Yox, Qüdrət. Lazım olanda özüm deyəcəyəm.
– Şahənşahım, bir bəd xəbərim var. Cəllad Mirqəzəb rəhmətə gedib.
– Cavan, şir kimi adam idi. Nə oldu ona birdən‐birə?
– Şahənşahım, şam yeməyini zindanda yeyib. Səhər gəliblər qabları
götürməyə, görüblər ki, qapını açmır. Mənə xəbər verdilər. Qapını sındırıb aç‐
dırdım. Gördüm ki, Allah rəhmətinə gedib.
– Layiqincə dəfn eləyin onu. Ailəsinə də aylıq təyin edin.
– Ailəsi yoxdur, şahənşahım. Cəlladların ailəsi olmaz.
– Anladım. Dəfn edin. Yerinə də bir adam tap.
– Şahənşahım, cəsarətimə görə bağışlayın. Cəlladı baş mühafiz təyin
etməlidir.
– Bilirəm. Bəs birdən baş mühafiz qəzəbimə tuş gəlsə, onu öz adamına
necə tapşırım?
– Ağlınıza heyranam, şahənşahım.
– Çoxdandır soruşmuram. Şairlər nə edir?
– Yaxşıdırlar, şahım. Meyxoş kimin adını vermişdisə, hamısına aylıq ənam
kəsilib.
– Yaman ürəyim sıxılır. Dəvət et onları şam yeməyinə.
– Başüstə, qibleyi‐aləm.
– Yəqin ki, süfrəyə üzüm suyu da taparsan.
– Əmr edərsiz, şahənşahım. Lap ceyran südü də taparam.
– Tap.
– Başüstə, şahənşahım. Bir xüsusu da çatdırmaq istərdim sizə.
– De!
– Baş mühafiz Aslan karvansarayını mədrəsəyə çevirib. Tanınmış loğman‐
ları dəvət edib. Həm elm öyrədirlər, həm də camaatın dərdinə əlac qılırlar.
– Əla. Nəyi pisdir ki?
– Şahənşahım, sadəcə mənim vəzifəmdir sizi hər şeydən xəbərdar etmək.
Gedim şairləri çağırım.
– “Çağırım” yox, “dəvət edim” deyərlər.
Axşamdır. Şairlər saraya təşrif buyurublar. Baş vəzir onları qarşılayır. Şair
Meyxoşu kənara çəkib:
– Meyxoş, dörd nəfərsiz. O biri üçü hanı?
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– Baş vəzir həzrətləri, mən onları tapanda artıq “hazır” idilər. Ona görə
çağırmadım.
– Düz elədin. Meyxoş, biz bir‐birimizi nə vaxtdır ki, tanıyırıq. İndiyə qədər
aramızda nə olub, qoyuram kənara. Arxamca nə danışmısan – bunların da ha‐
mısını unuduram. Amma indi çox həssas məqamdır. Şahənşahın qanı yaman
qaradır. Mən dedim ki, şairləri dəvət edək, söhbətləş, zarafatlaş, kefin açılsın. O
da razılaşdı. Ona görə yalnız ürəkaçan söhbətlər elə. Abumahir kimi boş‐boş
zəvzəyib özünü ağıllı göstərmə. Gördün də onun taleyini? O gün də nakəslər
meydanda bir‐iki ağız banlayıblar. İstədim boyunlarını vurduram. Amma bunun
ürəyi o qədər yumşaqdır ki, qoymadı. Birdən çaşıb “şahım” deyə müraciət
edərsən ha... “şahənşahım” – yadından çıxmasın. Özün şair adamsan. Hər şairə
qismət olmur saraya gəlmək. Elə et ki, qapı üzünə həmişə açıq olsun. Başqa sö‐
zün olsa şahənşaha demə. Bəs mən neyçünəm burda? Hazıram qulluğunuzda.
– Anladım, baş vəzir həzrətləri. Yaxşı ki, əvvəlcədən xəbərdar etdin. Yoxsa
başlayacaqdım ki, xalq acından ölür, vəziyyəti pisdir, əyanlar camaatın qanını
sorur, filan‐bəsməkan. Başa düşdüm. Sən deyən kimi olacaq. Qoymaram
şahənşahın kefi pozula, əksinə...
– Get həmpiyalələrini də başa sal. İçəndən sonra ağızlarını Allah yoluna
qoymasınlar. Kefə gəliblər, keflərini də çəksinlər.
– Rəqqasələr də olacaq?
– Şahənşah sevmir belə şeyləri. Burdan çıxandan sonra tapşıracağam,
gedərsiniz mənim baş karvansarayıma. Düz səhərəcən sizə ayrı cürə qulluq edərlər.
Şairlər otağa girirlər. Şahənşah onları görüb taxtından durur.
– Şair Meyxoş və dostları xoş gəlib.
– Xoş gününüzə gələk, şahlar şahım. Şahənşahlığın şairləri kimi sizinlə
görüşməyimizdən çox məmnunuq. Bunlar da mənim şair dostlarımdır: Tənxan,
Əmrac, Əsnaf.
– Çox gözəl. Keçin süfrənin arxasına. Baş vəzir, – deyə şahənşah işarə etdi.
Baş vəzir tez eşikağasına göz elədi. Kuzələrdə süfrəyə ceyran südü gətirildi.
Baş vəzir otaqdan çıxdı.
– Hə, şairlər, necəsiz?
– Ömrünüz uzun olsun. Yaxşıyıq, şahənşahım, – deyə hamının əvəzindən
Meyxoş dilləndi, – Aylığımızı alırıq. Yemək‐içməyimizi görür. Təbimiz gələndə
də yazırıq. Arzu edirsinizsə, təzə şeirlərdən sizinçün oxuyaq.
– İndi yox, sonra. Nuş eləyin. Şair Meyxoş, başçılığı da öz üzərinə götür.
– Şahənşahım, buna el arasında tamada deyirlər.
– İlk dəfədir eşidirəm. Nə deməkdir ki?
– “Təam atası”dır açması.
– Nə gözəl, nə gözəl.
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Meyxoş kuzəni götürüb içindəkini badələrə süzməyə başlayır. Şahənşah
Göyverən badənin içindəki suyabənzər mayeyə baxıb:
– Ay Meyxoş, Qüdrət dedi ki, ceyran südüdür. Bu ki, sudur.
– Şahənşahım, bu xüsusi sudur. Keçən dəfə sizə bir əhvalat danışmışdım
ha... xəstələnən şah barədə. Bu həmən nemətdir. Digər içkilərdən fərqləndiyi
üçün adını əzizləyib “ceyran südü” qoyublar.
– Yoxlayarıq. Götürün badələri, – deyə şahənşah birinci dilləndi, – Xoş gəlmisiz.
Həmişə siz gələsiz. Meyxoş, düz dedim?
– Düpbədüz, şahənşahım. Yadınızda yaxşı saxlamısız.
– Müəllimim yaxşı olub, şair. Amma xahiş edirəm, toqquşduranda asta
toqquşduraq. Axı biz dostuq, – deyə şahənşah güldü.
– Başüstə, şahənşahımız. Xoş gününüzə gələk həmişə, – deyib şairlər
badələri ehmalca toqquşdurdular.
Şahənşah bir qurtum içmişdi ki, üzünü turşudub dayandı.
– Bu nədi? Zəhərdi ki?
– Şahənşahım, bu şərab deyil. Bunu qurtum‐qurtum yox, birnəfəsə içmək
lazımdır. Yoxsa beyinə vurar.
Şahənşah şairin sözündən sonra badəni başına çəkdi. Əlini duzlu xiyara
uzatmaq istəyirdi ki, bacarmadı. Gözlərindən od çıxdığı üçün iki əliylə üzünü
tutdu. Nəfəsi getmişdi, amma qayıtmırdı. Ceyran südünün boğazından mə‐
dəyəcən qət etdiyi yolu hiss edə‐edə gözlərini birtəhər açıb şairlərə baxdı. Bir
an beləcə quruyub qaldı. Gözləri yaşardı. Sonra ağzını açıb iki dəfə dərindən
nəfəs aldı. Əli uzana qalan Meyxoşdan xiyarı alıb dişlədi. Yanğısı bir az söndü.
– Bu nə idi, ay Meyxoş? Yandırdı məni.
– İlk dəfəydi, şahənşahım. Ona görə yandıra‐yandıra getdi. Sabah həmin
yanıqların qaysağı qopanda yenə istəyəcəksiniz. Onda süd kimi gedəcək.
– Yaxşı, başa düşmədim. Mənə deyirsiniz ki, axıracan iç, amma özünüz
yarı‐yarı içirsiniz.
– Şahənşahım, bunu içmirlər, gillədirlər. Badəni başına elə qaldırmalısan
ki, ceyran südü birbaşa damağa, sonra boğazın divarına dəysin, ordan da içəri
gillənsin. Dil‐ağız bunu hiss etməməlidir. Bir də ki... içəndən sonra duzlu xiyarı
öncə burnunuza tutub iyləyin, sonra yeyin. Bunun qaydası belədir. O ki qaldı
bizə... birinci sağlıq özümüzün sağlığı idi. Ağzımız nədir ki, şahənşahın sağlığına
sonacan içməyək? – deyib Meyxoş badələri yenidən doldurdu, – Şahənşahım,
sizin sağlığınıza. Ceyran südü gedən yerə heç vaxt qada‐bala getməsin. O gün
olsun ki, sahib olduğunuz şahlıqların sayını itirib, adlarını yadınızdan çıxara‐
sınız. Biz də şahənşahlığın şairləri olmaqdan həmişə qürur duyaq.
– Bəh‐bəh‐bəh. Nə gözəl dedin, Meyxoş? Yaxşı ki, məmləkətdə şahənşahlığın
mahiyyətini düzgün başa düşən, qiymətləndirməyi bacaran sizin kimi insanlar
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var. Söylədiyin sağlığa, – deyib şahənşah badəni toqquşdurub başına çəkdi.
Rəngi qızardı. Əlini yenə də duzlu xiyara apara bilmədi. Başının ortasından bir
damla tər üzü aşağı süzülərək alnının ortasıyla burnunun ucuna, ordan da
sinəsinə damcıladı. Gözləri tam açıldı, – Meyxoş, ceyran südünü başa düşdüm,
bəs niyə ancaq duzlu xiyarı mənə uzadırsan? Süfrədə başqa təamlar da var axı.
– Şahənşahım, bu ceyran südünü içəndə bədəndə olan duzları qovmağa
başlayır. Ona görə duzlu bir şey yeməlisən ki, əvəz‐əvəz olsun.
– Əhsən bunu fikirləşənə. Yaman tərlədim amma.
– Soyuqdəyməniz çıxır, şahənşahım.
– Süz, Meyxoş, süz.
– Şahənşahım, bəlkə bir az yeyəsiniz?
– Niyə?
– Təsiri pis ola bilər.
– Əladır təsiri, Meyxoş. O qədər əladır ki, sizin üç qızıllıq aylıq ənamınız
dönüb beş qızıl oldu.
Bunu eşidən şairlərin kefi kökəldi. Meyxoş başqa şairlərə imkan verməyib
sağlığa başladı.
– Şahənşahımızdan bir dənədir. Mən bir tamada kimi sağlıq demək istəyirəm.
Demək istəyirəm ki, Allah hamıya şahənşah ənamı qismət eləsin. Çox insanlarla
oturub‐dururuq. İçərilərində varlılar da var, ortabablar da... Amma hamısı
təmənnalıdır. Sonuncu dəfə saraydan çıxandan sonra bilirsinizmi nə qədər qo‐
naqlığa çağıranımız var? Getmirik. Bilirik ki, nəsə xahişləri olacaq. Əvvəllər niyə
dəvət etmirdilər? Amma indi dalımızca adam göndərirlər. Niyə getmirik? Çünki
şahımız bizə aylıq kəsib. İstədiyimiz vaxt istənilən yerdə oturub yeyib‐içə bilirik.
Hörmətimiz də birə‐beş artıb şahənşahımız bizə “dost” deyəndən. Bu aylığı biz
nuşicanlıqla yeyirik. Bilirik ki, şahənşah bizdən nəsə ummur. Şah hökm edər.
Biz də rəiyyəti kimi ona tabe olarıq. Amma mən və dostlarım keçən aylar ərzində
bir dəfə də eşitmədik ki, verilən pulun əvəzində bizdən nəsə istəsin şahənşahımız.
Təmənnasızlığın şərəfinə. Bu məmləkətdə yeganə təmənnasız insan olan şahlar
şahı Göyverən şahənşahın sağlığına. Onu bizə bəxş edənə qurban, – deyib Meyxoş
badəsini şahənşahın badəsinə toqquşdurub başına çəkdi.
Şahənşah da badəni sonacan içdi. Gözləri xumarlandı. Belini divara söykədi.
Güclə sezilən fısıltı səsi gəlməyə başladı.
***
Səhərdir. Şahənşah taxtında məsti‐xumardır. Bu an baş vəzir Qüdrət və
baş sərdar Abbas başılovlu içəri girirlər. Şahənşah diksinir.
– Nə olub, Qüdrət? Nə baş verib?
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– Heç bilmirəm necə deyim. Hələ tam aydınlaşdıra bilməmişəm.
– De, Qüdrət!
– Ərdan şahlığı tərəfdən təqribən on min üzü qara niqablı, dişinəcən si‐
lahlanmış əsgər sərhədi keçərək üzü paytaxta doğru gəlir. Nə edək,
şahənşahım? Bir tədbir tökün.
Şah təlaşlanmadan taxtına yayxandı.
– Qüdrət, nə etməlisən ki? Tez qala qapılarını bağla. Abbas qoşunu hazır‐
lasın. Camaatı səfərbər et. Bunu da mən deməliyəm sənə? Get! Abbas, sən isə
qal!
Baş vəzir “başüstə, şahənşahım” deyib otaqdan çıxır. Şahənşah Abbası ya‐
nına çağırıb, qulağına nəsə pıçıldayır. O, “aydındır, şahənşahım” deyib otağı
tərk edir.
Şahənşah fikrə gedir: deməli, Aslan qayıdır. Belə görürəm ki, itkisi olmayıb.
Halal olsun ona. Elə edib ki, paytaxta xəbər başqa cürə çatıb. Qüdrəti yoxlamaq
məqamıdır. İndi görüm o nə edəcək?
Bir az keçir. Baş vəzir yenə başılovlu qayıdır:
– Şahənşahım. Vəziyyət pisdir. Qoşun, mühafiz və fərraşlar hamısı qala di‐
varlarındakı mazğallardadır. Amma əhali silaha sarılmaqdan imtina edir.
– Niyə?
– Qorxuram deməyə, şahənşahım.
– De!
– Deyirlər ki, elə əcəb oldu Göyverən Şaha. Qurban olarıq düşmənin
qədəmlərinə. Gəlib Göyverəni taxtdan süpürüb atsaydılar canımız qurtarardı,
ürəyimizdən tikan çıxardı. Qala qapılarını düşmənin üzünə elə özümüz aça‐
cağıq. Əllərinə də gül alıb hazır dayanıblar. Bu üsyan sayılır, şahənşahım.
– Eybi yox. Qoy üsyan eləsinlər.
– Nə edək, şahənşahım?
– Heç nə. Nə etməliyiksə onu? Gedək qalanın mazğalından döyüşə başçılıq
edək.
– Getməyin, şahənşahım. Təhlükəlidir. Saray mühafizlərinin əksəriyyəti
qala divarlarındadır.
– Nə olsun ki? Onlarla birlikdə ölərik. Şəhidlik zirvəsinə ucalmaq hər
insana qismət olmur.
– Şahənşahım, sizinlə birlikdə şəhid olmaq xoşbəxtlikdir. Amma camaat
sarayı mühasirəyə alıb. İmkan verməyəcəklər çıxaq.
– Ağciyər olma! Gedək!
Şahənşah Göyverənlə baş vəzir Qüdrət sarayın qapılarından kənara çıx‐
maqlarını görürlər. Camaat onları qamarlayıb əl‐qollarını bağlayır, ağızlarına
dəsmal soxurlar. Tabut kimi çiyinlərinə alıb, meydana tərəf aparırlar. Qətlgah
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qurulan kürsünün üstünə qaldırıb diz üstə çökdürürlər. Qadın və uşaqlar kür‐
sünü əhatə edib dövrə qururlar. Kişilər isə qala qapılarına üz tuturlar. Qarani‐
qablılar paytaxta yaxınlaşırdılar. Baş sərdar Abbas əsgərləri döyüşə hazır
vəziyyətə gətirir. Bu zaman camaat qala qapılarını qoruyan əsgərlərə hücum
çəkib, tərk‐silah edirlər. Qapıları taybatay açırlar. Ordu paytaxta girir. Camaat
əllərindəki gülləri qaraniqablıların başına səpməyə başlayırlar. “Xilaskarlar,
xilaskarlar, meydana gedək. Şahla baş vəziri sizə qətlgahda təslim edəcəyik”
sədaları ətrafı bürüyür. Qoşun qətlgahın ətrafında dövrə vurub bütün meydanı
tutur. Camaat məcbur olub ətraf küçə və dalanlara çəkilirlər. Aslan atından
düşüb üzündəki qara niqabı çıxararaq kürsüyə qalxır. Şahənşah Göyverənin,
baş vəzirin əl‐qolunu açıb, ayağa qaldırır. Təzim edir.
– Şahənşahım, hökmünüz yerinə yetirildi. Ərdan şahlığı təbəəliyi qəbul etdi,
– deyib Ərdan Şahın qılıncını Şahənşah Göyverənə təqdim edir. O da qılıncı başı
üstünə qaldırıb:
– Ey şahzadə Göyverənlər, halal olsun sizə. Bu gün paytaxt sizindir. Siz qa‐
libsiniz. İstənilən evin, karvansarayın qapısını icazəsiz açıb, oranın qonağı ola
bilərsiniz. Bayram edin, şənlənin. Səhər isə yenidən Göyverən valiliyinə qayıdın.
Növbəti səfəriniz Əllam şahlığı olacaq.
Şahzadələrin “Şahənşah Göyverən”, “Şahənşah Göyverən” sədaları altında
hökmdar kürsüdən düşdü və saraya qayıtdı.
***
Saray. Baş vəzir və baş mühafiz şahənşahın hüzurundadırlar. Qüdrət
kövrəlib. Göz yaşlarını saxlaya bilmir.
– Gördün, Qüdrət? Bu da bizim xalqımız. Əl‐qolumuzu, ağzımızı bağlayıb bizi
düşmən saydıqlarına təhvil verdilər. Qala qapılarını onların üzünə taybatay açdılar.
Mən isə üç gün bayram elan etmək istəyirdim bu xəyanətkarlar üçün. Bugündən
vergiləri iki dəfə qaldırıram. Car çəkərsən meydanda.
– Başüstə, şahənşahım. Amma ağlınıza heyranam. Heç duyuq da
düşməmişdim ki, məmləkətdə bu cür hadisələr cərəyan edir.
– Baş vəzir, Göyverən valiliyi yeganə yerdir ki, orda nə vali var, nə də fərraş.
Amma sınağımdan üzüağ çıxdın. Var ol!
Baş vəzir gedir. Şahənşah Aslanla tək qalır.
– Danış, Aslan. Necə oldu?
– Şahənşahım, mən inanmazdım ki, şahzadə Göyverənlər bu qədər hazır‐
lıqlı olarlar. Ömrümdə belə ordu görməmişdim.
– Qarşılarına çıxanı məhv edirdilər, eləmi?
– Bu öz yerində, şahənşahım. Amma bunlar qoşunun canına canavar kimi
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daraşırdılar. Qarşılarına çıxan istənilən silahlı onların niqablı sifətini görcək,
qorxusundan qılıncını atıb qaçırdı. Bunlar da onlara çatıb...
Aslan susdu. Arxasını gətirmədi.
– Danış, Aslan. Nə edirdilər?
– Arxasını deyə bilmərəm, şahənşahım.
– Yəni bu qədər dəhşətli mənzərədir?
– Bəli, şahım. İnsan olan şəxs belə vəhşilik edə bilməz. Mən bunu
öyrətməmişdim onlara. Zəncirini qıran itə bənzəyirdilər.
– Xub, xub. Səhər hamısını yığıb qaytararsan yerinə. Ertəsi gün isə hücum
edərsən Əllam şahlığına. Qəniməti neylədin?
– Siz deyən kimi. Hamısını yatızdırdım Göyverən valiliyinin xəzinəsinə.
Əsirlər üçün də ayrıca yer ayırdım.
– Nə əsir? Mən demişdim ki, əsirləri qətlə yetirsinlər.
– Şahım, qulaq asmadılar mənə. Dedilər ki, qənimət bizi maraqlandırmır.
Qalada qalan şahzadələrə söz vermişik ki, onlar üçün qənimət olaraq kişi
əsirlər gətirəcəyik. Beziblər bütləri nizələməkdən, yalançı başları kəsməkdən.
– Xub, xub. Amma nəzarət elə ki, hamısını öldürsünlər. Birdən gözdən ya‐
yınanı olar. Qayıdandan sonra ibadətgahın tikintisini başa çatdır. Yaman yu‐
banır.
– Başüstə, şahənşahım.
Şahənşah Göyverən daha heç nə demədi. Aslana əliylə get işarəsi verdi.
***
Axşam düşür. Qara geyimli atlı qaladan çıxıb karvan yoluna dönür. Uzun
yolçuluqdan sonra xaraba karvansaraya çatır. İtlər onu hürə‐hürə qarşılayıb
komaya qədər ötürürlər. Çapar atından düşüb diz çökür. Qoca onu ayağa qal‐
dırıb qucaqlayır:
– Xoş gəlmisən, bala. Həmişə sən gələsən.
***
Səhərdir. Baş vəzir şahənşahın hüzurundadır.
– Nə olub, Qüdrət?
– Hər şey qaydasındadır, şahənşahım. Şahzadə Göyverənlər Aslanın baş‐
çılığı ilə paytaxtı tərk elədilər. Camaata vergiylə bağlı xəbəri çatdırdım. Cın‐
qırlarını da çıxarmadılar. Sanki dünən qışqırıb kükrəyən onlar deyildi.
– Xub, xub.
– Əllam Şah təşrif buyurub. Sizi görmək istəyir.
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– Nə tez xəbər çatıb ona?
– Pis xəbər tez yayılır. Həm də ki, adı Əllamdır – hər şeydən xəbərdar.
– Qoy gözləsin. Sabah danışarıq.
– Əmr edərsiniz, şahənşahım.
***
Divan. Şair Meyxoş baş vəzirin hüzurundadır.
– Xoş gəlmisən, Meyxoş. Nə olub, niyə əsəbisən?
– Baş vəzirim, bu şair Cəbbarı tanıyırsan da... yığıb bizi boğaza. Camaatın
içində hədyanlar danışır.
– Nə deyir?
– Buyur oxu.
Baş vəzir şairin ona uzatdığı tumarı açıb oxuyur: “Varlılar məhləsində bir
evin küçəyə açılan pəncərəsindən boylanan əyanın qəzəbli çığırtısı bayaqdan
bəri zibillikdə eşələnib, aramsız ulayan köpəyin səsini anındaca kəsdi.
– Ay it, qanacağın olsun. Qoymazsan bir çimir alaq, yuxumuzu yataq? Allah
sənə insaf versin, nooolar axı...
Meyxoş köpək bulanıq gözləri ilə yuxarıları seyr elədi, açıq pəncərədən
baxan əyanı gördü və başını aramla aşağı‐yuxarı yellədi. Yəni ki, “anladım, ağ‐
saqqal, daha hürmərəm”.
Pəncərə örtüldü və Meyxoş köpək sədaqətli boz qancığını yanına çağırdı.
– Görürsən də... məndən qanacaq umurlar. Daha bilmirlər ki, qanacağım,
mərifətim olsaydı indi hansısa varlının həyətində şellənirdim. Qanacaq deyəndə
ki, ay arvad, gərək felin‐fəndin olsun, quyruq bulamağı bacarasan. İndi bacar‐
mamışam, vurun öldürün məni. Fərsiz olduğumdan indi varlılar məhləsində
səninlə bir yerdə aşağı‐yuxarı sülənirik ki, görən hansı pəncərədən sür‐sümük
tolamazlayacaqlar ki, biz də ac qalmayaq. Bu varlı məhləsinin sakinləri də qə‐
ribə adamlardı. Yayda əllərindəki daş parçasını, qışda isə çomaqlarını az qala
gözümüzə soxurlar. Soruşan lazımdır ki, balam, sizə neyləmişik? Yayda araba
altında xudmani kölgələnirik, soyuq havalarda isə başımızı soxmağa isti yer
tapmırıq. Ac‐yalavac itlərə nə əkmisiniz ki, biçə bilmirsiniz? Əyanlar heç vaxt
yaddan çıxarmamalıdır ki, Yaradanın sevimli məxluquyuq və bizə adamların
lap süfrəsinin qırağında, evinin qənşərində görünmək, şöngümək, bir tikə
çörəkdən, sür‐sümükdən dadmaq icazəsi verilib uca göylərdən. Başqa hansı
heyvanı, həşəratı insan öz evinə, həyətinə buraxar? Heç birini. Bizik, bir də
pişiklər. Atlar da öz yerində. Sədaqətdən, etibardan söz düşəndə atlarla biz
itlərin adı həmişə birinci çəkilir. Adamları hər cür təhlükədən, lap ayıdan, ca‐
navardan da qoruyuruq. Qışın şaxtasında, yayın qızmarında qulluqlarındayıq.
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Eşitdiyimə görə Allah çörəyi də birinci biz itlərə göndərib. Düzdür, bizim
içərimizdə naşükürləri, xəyanətkarları, oğruları tapmaq olar. Amma bütövlükdə
itlər insanların yaxın dostu sayılır.
Boz qancıq sevgilisinin sözlərini təsdiqləmək üçün iri başını xeyli yellədi.
– Düzdür, əzizim, qohum‐əqrabamızdan bəziləri şirin dillərinə salıb,
qəssabxanaların, kababxanaların yan‐yörəsində girələnirlər. Tanış‐biliş də var
ki, mülkləri, bağları qoruyur. Bizdəsə Allah göstərməsin, birinə lap xoş niyyətlə
dişini ağardıb gülsən, yerdən daş götürüb başını yaracaq, çomaqla ayaqlarını
qıracaq. Hələ gəbərtməyi demirəm. Soruşan lazımdır ki, sizə nə pisliyimiz ke‐
çib? Yemək vermirsinizsə, imkan verin özümüz aşıb‐daşan zibilliyinizdən
görək axtarıb nə tapırıq da...
Meyxoş köpək pəncəsini qaldırıb diqqətlə onlara qulaq asan balalarının
çirkli başlarını bircə‐bircə sığallayıb köksünü ötürdü.
– Bu küçükləri böyütmək üçün nə qədər əziyyət çəkirik, tənələri, tənbehləri
qəbul edirik. İndi gecədir, bekarçılıqdır, bir ağız çaşıb hürdüm də, nə olsun?
Bu adamlar hələ haqqımızda lətifələr də düzəldirlər. Deyir ki, itdən soruşurlar,
ay it niyə hürürsən? Cavab verir ki, qorxuzuram. Bəs niyə quyruğunu bulayırsan
sualına da guya itin cavabı bu olur ki, həm də qorxuram axı... Bəli, qorxuruq.
Vururlar, şikəst edirlər. Hələ bir məsəllər də düzəldirlər – itlə dostluq elə, ço‐
mağı yerə qoyma. Amma başqa bir söz də var – it insanın sadiq dostudur. İndi
hansına inanaq? Bir qəti fikriniz olsun da... Görün hələ nə deyirlər – it itin
ayağını basdalamaz, filankəs it günündədir. Bəli basdalamarıq, özümüz özü‐
müzü qorumasaq bizi kim qoruyacaq bəs? Sizsiniz bir‐birinizi tapdalayan,
sürüyən, canını alan, biz yox. Sonra, elə gəzin‐dolanın ki, it gününə düşməyin
də. Ağlınız, başınız var, bizim kimi çöl quşu, səhra daşı deyilsiniz ki... Savadınız,
işiniz, pulunuz‐paranız, ətiniz‐yağınız...
Qancıq “ət” sözünü eşitcək ayağa qalxıb yaxşıca gərnəşdi, sonra silkələndi.
– Deyirəm, ay Meyxoş, görəsən bir də möhkəmnən hürsən bayaq söyən
varlı kişi bizə sür‐sümük atmaz ki? Atanda nə olar ey, onsuz da evlərdən hər
gün atılan əşyaların, artıq‐urtuğun sayı‐hesabı yoxdur. Biri də olsun bizə atılan
sür‐sümük. Allahı çağırıb bir ağız ulamaq keçirmi könlündən?
Meyxoş it bir ağız da hürdü. Səsə varlı kişi yox, Şahənşah Göyverən çıxdı.
Ona və zibillikdə eşələnən altı dostuna ilikli sümüklər atdı”.
– Buna görə əsəbləşmisən, Meyxoş? Əksinə, sevinməlisən. Bu sənə paxıllıq
edir. Ona qızıl çatmayıb. Ona görə hürür. Aylıq bir yana – şahənşahımız sənin
xətrini çox istəyir, mənim hüzuruma istədiyin vaxt gələ bilirsən. Bütün bunlar
şair Cəbbarın heç xəyalından da keçə bilməz. Belə şeylərə fikir vermə. Get,
şeirini yaz, kefini elə. Ona baş qoşsaq, şərəfləndirmiş olarıq. Necə deyərlər, it
hürər, karvan keçər.
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***
Ertəsi gün. Əllam Şah şahənşahın hüzurunda dayanıb.
– Nə istəyirsən, Əllam?
– Şahənşahım, – deyib Əllam Şah susur.
– Soruşuram ki, niyə gəlmisən, Əllam?
– Şahənşahım, – deyib Əllam Şah yenə sözünün arxasını gətirmir.
– Ay Əllam, mənim səbrimi sınağa çəkmə. Vallahi, – deyib Göyverən ayağa
durub qılıncını qınından sıyırdı. Əllam Şah diz çöküb başını irəli verdi.
– “Şahənşahım” deyə müraciət etdim sizə. Bununla təbəəniz olduğumu izhar
etdim. Başqa deyiləcək sözüm yoxdur.
Şahənşah Göyverən qılıncını qınına saldı. Taxtına əyləşdi.
– Bir şeyi anlat mənə. Bildiyim qədər güclü şahlardan sayılırsan. Sadəcə
adını meydanda çəkməklə niyə tez çatdırdın özünü?
– Şahənşahım, mən xalqıma görə diz çökərəm, təbəəliyi qəbul edərəm,
təki namus‐qeyrət əldən getməsin.
– Nə? Mən nə vaxt binamusluq, biqeyrətlik etmişəm ki? Müharibə etmişəm,
torpaqlar zəbt etmişəm, baş kəsmişəm, qənimət götürmüşəm. Buna binamus‐
luq, biqeyrətlik deyirsən? Bu nə cəsarət?
– Şahənşahım, qaraniqablıların Ərdan şahlığında etdikləri bizə də gəlib
çatdı. Ərdan Şah dözdü, amma mən dözə bilmərəm onların elədiklərinə. Qıy‐
mayın bizə.
– Açıq danış, Əllam!
– Şahənşahım, sizin qaraniqablılar kişiləri əvvəlcə tərksilah ediblər. Döyüş
bitdikdən sonra isə... – Əllam Şah susdu. Gözünü şahənşahın gözünə dikdi.
– Sonra, Əllam, sonra! Sözünü sona yetir!
– Sonra isə dombaldaraq, it kimi arxadan... şəhvətlərini söndürəndən sonra
isə qətlə yetiriblər. Öldürmədiklərini isə əsir kimi aparıblar Göyverən qalasına.
Şahənşah Göyverən, yalvarıram, bunu qıymayın bizə.
– Qadınlarla, uşaqlarla işləri olubmu?
– Xeyr.
Əllam Şah daha heç nə danışmadı. Susub başını aşağı saldı. Şahənşah
Göyverən:
– Əllam, çıx get şahlığına. Allah necə məsləhət bilirsə, elə də olacaq.
– Bizim Allahımız sizsiniz, şahənşahım. Yalvarıram, qıymayın bizə. Qoşun
göndərib qırdırın, yağmalayın. Amma o qaraniqablılar mənim torpağıma ayaq
basmasın.
– Get, Əllam, get. Şahzadə Göyverənlər artıq məmləkətindədirlər.
Təbəəliyini burda yox, şahlığının baş meydanında car çək.
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Əllam Şah ayağa durdu. Otağı tərk etdi. Şahənşah fikrə getdi: deməli, Göyverən
şahzadələr Ərdan şahlığında belə “vuruşublarmış”. Gözəl, gözəl. Belə də
gözləyirdim. Qalaya zənən xeylağı buraxmamağımın sonu belə də olmalıydı. Əv‐
vəl bir‐birilərini, sonra isə... Bəs bunun sonu pis qurtarmazmı? Əsla! Göyverən
şahzadələr bu yolla bütün cahanı zəbt edəcəklər. Çünki onları bir qayə birləşdirir.
Hamını göyvərən görməkdir arzuları. Dünyada bir şahənşahlıq olacaq. O da
Göyverən şahənşahlığı. Dünyada bir xalq olacaq. O da Göyverən xalqı. Bu cahanda
hər şey mənim adımla çağrılmalıdır.
– Eşikağası!
Eşikağası hövlnak özünü içəri salır.
– Bəli, şahənşahım.
– Baş vəzir Qüdrəti çağır!
– Başüstə, şahənşahım.
Çox keçmir baş vəzir gəlir.
– Qüdrət, Aslandan nə xəbər?
– Hələ ki, xəbər yoxdur, şahənşahım.
– Vəzir, bu Əllam Şah heç xoşuma gəlmədi.
– Hər şey yaxşı olar, şahənşahım. Pis olub nə edəcək ki?
– Nəqqaşlar işləyirmi?
– Bəli, şahənşahım. İncə iş olduğundan çox vaxt aparır. Amma gözəl
fikirləşmisiniz. Təkcə göyverən pullarıyla varidatınız ikiqat artacaq.
– İkiqat? – deyə şahənşah taxtında dikəldi, – Mən bir qızıla beş dəmir
göyverən nəzərdə tutmuşdum.
– Siz nə danışırsınız, şahənşahım? Siz onu Həqq dövlətinin şahı olarkən
nəzərdə tutmuşdunuz yəqin. İndi isə məmləkətin adı Göyverən şahənşahlığıdır.
Siz isə Şahənşah Göyverən. Təkcə adına görə bir dəmir göyverən bir qızıldan
qiymətlidir.
– Vergilər necə, yığılırmı?
– Şahənşahım, vergini təzəcə qaldırmışıq. Hələ ki, çətinlik yoxdur.
– Xalq nə edir?
– Səsləri çıxmır. Elədiklərinə peşman olublar yəqin.
– Amma layiqli cəzalarını hələ almayıblar. Şahənşaha, onun baş vəzirinə
üsyan qaldırmağın bədəlini artıqlamasıyla ödəməlidirlər. Görəcəksən, vaxt
gələcək, döyüşə getmək üçün gəlib sarayın qapısında sıraya düzüləcəklər. Hə‐
ləlik isə sabah hamını meydana yığ. Çoxlu dar ağacları qur.
– Başüstə, şahənşahım. Bəs cəllad?
– Cəllada ehtiyac yoxdur.

297

MAHİR QABİLOĞLU

***
Ertəsi gün. Paytaxt meydanı. Ortada dar ağacları qurulub. Şahənşah
Göyverən ağ atın belində meydana gəlir. Atdan düşüb kürsünün üstünə qalxır.
Baş vəzir Qüdrət gəlib arxasında dayanır. Mühafizlər iki dövrə vurub ətdən
çəpər çəkirlər. Fərraşlar isə camaatın içindədirlər.
– Ay cəmaət! Bu gün qətl günüdür. Amma gördüyünüz kimi nə əli‐qolu
qandallı qatillər gözə dəyir, nə hakim, nə də cəllad. Mən məmləkətdə ölüm
hökmünü sabah axşamdan ləğv edirəm. Mənim şahənşahlığımda heç kim
hökmlə cəhənnəmə vasil olmayacaq. Amma bu o demək deyil ki, cəzasızlıq
hökm sürəcək. Əsla. Amma bir cinayət baş verib və cəzasız qalıb. Ona görə də
o cinayətkarların cəzalanmasını mən sizin öhdənizə buraxıram. Özünüz çox
yaxşı bilirsiniz ki, şah Allahın yerdəki kölgəsidir. Ona qarşı çıxmaq Allaha
üsyan etmək kimi qiymətləndirilir. Bunun cəzası fani dünyada edam, Haqq
dünyasında isə cəhənnəm əzabıdır. Zatıqırıqlar şahzadə Göyverənləri düşmən
bilib fürsətdən yararlandılar. Mənim və baş vəzirin əl‐qolunu bağlayıb mey‐
dana gətirdilər. Vuruşmaq, silaha sarılmaq əvəzinə, əsgərləri tərksilah etdilər.
Qala qapılarını açıb düşmən zənn etdikləri qaraniqablıları təxtgaha buraxdılar.
Öz aləmlərində məni düşmənə təslim etdilər. Düzdür, mən onları bağışladım.
Çünki mən rəhmli şahənşaham. Öz xalqımı çox sevirəm. Həmin yüz‐iki yüz
başıpozuğu, yolunu azmışı həbs elətdirib həmən boyunlarını vurdura da
bilərdim. Ki, başqalarına dərs olsun. Etmədim. Əvəzində cəza olaraq vergiləri
iki dəfə qaldırdım. Amma indi görürəm ki, onlara görə bütün xalq əziyyət
çəkməməlidir. Buna görə də qərar çıxarmağı öz öhdənizə buraxıram. Əgər
vergilərin əvvəlki məcraya qayıtmasını istəyirsinizsə, həmin adamları özünüz
üzə çıxarın və bura gətirib dar ağacından asın. Həm hökm çıxarın, həm də
ilgəyi həmin zatıqırıqların boğazına keçirib, ayağının altındakı kürsünü aşırdın.
Yüz‐iki yüz nəfərə görə hamı əziyyət çəkməməlidir. Dar ağacları sabaha qədər
burda olacaq. Fərraşlar da asayişi qoruyacaqlar.
Meydana ölü sükut çökmüşdü. Şahənşah Göyverən sözünü bitirib kürsüdən
düşdü. Atına minib mühafizlərin müşayiətiylə saraya doğru yol aldı.
***
Səhərdir. Şahənşah Göyverən taxtında oturub. Baş vəzir Qüdrət, baş hakim
Fərman da burdadırlar.
– Deməli, heç kim dara çəkilməyib?
– Heç kim, şahənşahım, – deyə Qüdrət dilləndi.
– Nə olar. Gözləyək. Hələ axşamacan vaxtları var.
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– Başüstə, şahənşahım.
– Aslandan nə xəbər?
– Hələ bir xəbər yoxdur.
– Baş hakim Fərman, nəsə sözün var?
– Bəli, şahənşahım. Ölüm hökmü çıxarılanları nə edim?
– Ölüm hökmünü ləğv etdim etməyinə. Amma hökm çıxarılanlara dəxli
yoxdur. Gələcəyinə isə... canilərlə adi oğrunun cəzasını bir eləmək, sonra da
azadlığa buraxmaq olmaz. Belələrinin yeməyinə zəhər qat. Ya da xəlvət yer
olanda fərraşlar belələrini həbs etməsinlər, elə yerindəcə qətlə yetirsinlər.
Müxtəlif adlarla: qaçmaq istəyirdi, əl qaldırdı və sairə, ilaxır.
– Gözəl qərardır, şahənşahım. Bəs cəllad?
– Cəllad qalsın. O yalnız mənə tabe olacaq.
– Başüstə, şahənşahım. Sözünüz qanundur, – deyə baş hakim Fərman
təzim etdi.
Axşam düşüb. Yenə şahənşahın otağı.
– Şahənşahım, camaat heç kimi asmadı, – deyə baş vəzir peşman‐peşman
şahənşaha ərz etdi.
– Xub, xub. Deməli, asmadılar. Şahənşahlarına qarşı üsyan qaldıranları ələ
vermək istəmədilər. Yerdəki Allahlarının yolunda qurban kəsməkdən boyun qa‐
çırdılar. Qoy olsun.
– Şahım, fərraşlar hamısını tanıyır. Barmağınızın bir işarəsi yetər ki, gecə
yataqlarındaca başlarını kəsək.
– Yox, Qüdrət! Tələsmə! Hər şey öz yerini tapacaq yavaş‐yavaş. Sadəcə,
zamana ehtiyac var.
– Dar ağaclarını neyləyim?
– Yandır hamısını! Qüdrət, Aslandan nigaranam yaman. Görəsən harda
qaldı? Çapar göndər Əllam şahlığına.
– Başüstə, şahənşahım.
– Yox. Yaxşısı budur özün get. Yəqin nəsə baş verib. Keçən dəfə tez qayıt‐
mışdı.
– Başüstə. Sübh tezdən çıxaram yola.
Qaranlıq düşüb. Şahənşah Göyverən eyvandan paytaxtı seyr edir. Fikrə
gedir: nə dəyişib ki? Heç nə. Həmin şəhər, həmin adamlar. Deyirlər‐gülürlər.
Hərə öz kefindədir. Varlısı varlı, kasıbı da kasıb kimi. Sanki məmləkətdə baş
verənlərin bunlara heç bir dəxli yoxdur. Vergiləri iki dəfə qaldırmağım da
veclərinə deyil. Eh! Vaxt var idi mən bunların məhəbbətini qazanmaq
istəyirdim. Amma nifrətləri günü‐gündən artdı. İndi də qənimət yığmaq, ali
xalq olmaq, əzmək hüququ verirəm. İstəmirlər. Ölüm hökmünü ləğv etdim,
sevinmirlər. Sevinmirlər, yoxsa mənim sözümə, ədalətimə inanmırlar? Bəlkə
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başqa hüquqlar verim? Yəni ki, qadağaları götürüm. Car çəkim ki, bəs kim
istəsə şərab içə bilər. Kim istəyir hoqqa çəksin. Gizli yox, lap aşkarca. Kim
istəsə zina edə bilər – məhəbbət, sevgi azaddır Göyverən şahənşahlığında.
Hazırdırmı camaat buna? Qəbul edəcəklərmi mənim bu bəxşişimi? Lap qəbul
etsinlər... onda da əyanlar əleyhimə qalxacaq. Yenə özümü cəncələ salacağam.
Axı Şahənşah Göyverən, sənin nəyinə lazımdır elə həlləm‐qəlləm işlər? Nə
etmək istəyirsən axı? İtbaşı da nə qədər məsləhət verir, amma yenə öz bildiyini
edirsən. Amma yox. Şahənşahlıq söhbətini o saldı. Deməyinə o dedi. Amma
demədi ki, on günə üç şahlığı viran elə. Dedi elə et ki, varislərinə şahənşahlıq
miras buraxıb gedəsən. Yəni ölənə qədər vaxtın var. Bəs niyə tələsirəm? Belə
gənc öləcəyəm ki, tələsirəm? Yoxsa, özüməbənzər şahzadə Göyverənlərdən
güc aldım? Güc almadım... bəlkə də köhnə dərdim yenidən yadıma düşdü.
Bəlkə paytaxtı köçürüm Göyverən valiliyinə? Özüm kimi göyverənlərin ara‐
sında yaşayım. Onları məndən, məni onlardan yaxşı anlayan başqa bir kimsə
varmı bu məmləkətdə? Amma yox. Mən fitrətən göyvərən deyiləm. Məni zorən
göyvərən ediblər. Yaxşı... axı, bu şahzadə Göyverənlər də heç fitrətən göyvərən
deyildilər. Binəva yetimlər idi. Mən onlara arxa durdum, himayə etdim. Belə
çıxır ki, göyvərənin himayə etdiyi sonda elə göyvərən də olmalıymış? Belə
çıxır ki, göyvərənin lap əzdiyi də göyvərənə çevrilməlidir? Bir də, nə fitrətən,
fitrətən salmışam e... Kim anasının qarnında göyvərənə çevrilib ki? Yox. Uzaq
qovmalıyam bu fikirləri özümdən. Mən kişiyəm. Mənim hərəmlərim var. Artıq
biri hamilədir də... Bəs onda Karineylə niyə maraqlanmıram? Hərəmxanaya
niyə getmirəm? Belə çıxır ki, bir atımlıq barıtım varmış? Qurtardı getdi? Bəs
şairlər? Bər‐bəzəkli karetalar, səyahət xəyalları? Axı bunların hamısına
həvəsliydim mən. Nə oldu birdən‐birə yox oldu? Yox. Qüdrətdir təqsirkar. O,
paytaxta qayıdandan sonra baş verdi bütün əhvalatlar. Əvvəl yeganə düşmənim
Qurban idi. Belə çıxır ki, indi də Qüdrətdir? Vurum boynunu canım qurtarsın?
Onda belə çıxmazmı ki, məni idarə edən Qüdrət imiş? Bəs öz ağlım hanı? Həm
də Qüdrət öz sədaqətini sübut etdi. Məni meydanda tək buraxmadı. Mənimlə
birlikdə xalqa əsir düşdü. Əvvəlcədən bunu bilə‐bilə, məni xəbərdar edə‐edə.
Demişəm xəzinəni doldur, o isə aşırıb‐daşdırır. Bəs niyə onda günah axtarıram?
Hər şeyi üstünə atmışdım. Niyə birdən‐birə yenidən hər şeyi öz əlimə aldım?
Niyə xalqın qanına susadım? Bu xalq axı mənə nə edib? Mənim kimi göyvərən
deyil, bəlkə ona görə? Lap yaxşı... deyil‐deyil də... Mən özüm yenidən elə olmaq
istəyirəmmi ki, onlara da bunu arzulayım? Əsla. Şahənşahlıq yoluna Qüdrətlə
başladım. Birincisi uğurlu alındı. Bəs sonrakı fikirlərimi niyə gizlətdim? Baş
sərdar Abbas da qalıb kənarda. Aslan başçılıq edir şahzadə Göyverənlər or‐
dusuna. Birdən Aslanı öldürdülər? Onda kimə güvənəcəyəm? Əhalini cəngə
Qüdrət çağıra bilməzdimi? Bilərdi. Bu onun vəzifəsidir. Döyüşə Qüdrət başçılıq
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etməməlidirmi? Etməlidir. Bəs onda niyə əvvəlki halıma qayıdıram? Mən axı
büt idim. Yolumda qurban kəsən yoxdur? Bəlkə ona görə qeyzlənmişəm? Qan
istəyirəm ki, sakitləşim. Kimin qanını? Öz rəiyyətimin qanını? Lap tutaq ki, iki
yüz üsyançını xalq meydanda asaydı. Nə dəyişəcəkdi? Yox. Artıq mən dəli olu‐
ram. Mən kimlərinsə idarə etdiyi idarəolunmaz dəliyə çevrilirəm. Bəlkə Şah‐
gülünün bir vaxt verdiyi məsləhətlərə qulaq asım? Məncə, lap vaxtıdır. Düz
deyirdi: mən şaham. Səhv qərar verərəmsə bu, fəlakətə çevrilə bilər. Ona görə
hoqqadan iki qullab vurub yatağıma uzanmalıyam ki, beynim dincəlsin.
– Eşikağası!
– Bəli, şahənşahım.
– Baş hakim Fərmanı çağır bura.
– Başüstə, şahənşahım.
Bir az keçmiş Fərman gəlir.
– Əmrinizə müntəzirəm, şahənşahım.
– Fərman, əmr edirəm. Hərəmxananı hoqqayla təmin et.
– Əmr quluyam, şahənşahım.
***
Hərəmxana. Şah taxtda mütəkkəyə dirsəklənib. Qarşısında hoqqa – qəlyan
tüstülənir.
– Şahənşahımız bizi saymır, – deyə hərəmlərdən biri Göyverənə naz satdı.
– Saymasaydım hərəmxanaya gələrdimmi? – deyə Göyverən təəccüblə so‐
ruşdu.
– Səhərdən burcuda‐burcuda göbək rəqsi oynayırıq. Şahənşahımız heç
gözünün ucuyla da baxmır biz tərəfə.
– Adın nədir, hərəm?
– Yanina.
– Nə qəribə addır?
– Qədim yəhudi adıdır. “Allah tərəfindən verilən mərhəmət”dir mənası.
– Onda adaşıq ki... mən də Ulu Göyün, Allahın bəxşişiyəm, sən də...
– Deməli, belə çıxır ki, bu gün şahənşahın yatağına mən gedəcəyəm?
– Hoqqa imkan versə, hə.
– Mən olan yerdə şahənşahımın tiryəkə nə ehtiyacı? Şahənşahımı hamamda
elə kisələyərəm, elə ovxalayaram ki, ruhu bədənindən çıxar.
Şahənşah əlini əlinə vurdu. Hərəmlər onun qabağında düzlənməyə macal
tapmamış, barmağıyla Yaninanı işarə verdi.
Hərəmxananın hamamı. Göyverən isti mərmərin üstündə uzanıb. Bir tərəfdən
tiryəkin təsiri, o biri tərəfdən Yaninanın nəvazişləri onu hayıl‐mayıl edib.
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– Yanina, vallah, sən şir ürəyi yemisən. Karinedən qorxmursan? Qorxmur‐
san ki, səni də Afranın yanına göndərər?
– Qorxmuram.
– Niyə?
– O məndən qorxsun, şahənşahım.
– Niyə?
– Çünki mən ondan ağıllıyam.
– Yəni ki, qısqanc.
– Xeyr, şahənşahım. Qadınlar heç vaxt qısqanc olmurlar. Sadəcə, kişilərin
hisləriylə oynamaq üçün özlərini qısqanc göstərirlər.
– Anlamadım.
– Şahənşahım, siz biləndə ki, o, Afranı sizi qısqandığına görə öldürüb... nə
hiss keçirdiniz?
– Ləzzət elədi mənə.
– Fikirləşdiniz ki, hərəmlər mənim üstümdə ölüm‐itim savaşına çıxıblar.
Eləmi?
– Hə.
– Fikirləşdiniz ki, sarayda sizdən qüvvətli, sizdən yaraşıqlı, sizdən cüssəli
kişi yoxdur.
– Elə deyil ki?
– Şahənşahım, axı hərəmxanaya sizdən başqa hansı kişinin girməyə ixtiyarı
var ki, hələ bir müqayisə də edək? Sizdən başqa kişi görmüşük ki? Bu sadəcə
qadın riyakarlığıdır. Sizə özünü bu cür göstərdi. Demək istədi ki, qırx hərəmdən
ən çox sizi mən sevirəm. Qısqanclıqdan hətta rəqibimi də öldürə bilərəm.
Vəssalam‐şüdtamam. Əslində isə belə deyil.
– Yanina, sən necə, şahənşahının yolunda baş kəsərdinmi?
– Düşmənin başını kəsərdim, şahənşahım. Çünki o silahla üstünə gəlir.
Sən öldürməsən, o öldürəcək. Məsum, on yeddi yaşlı, gözəl‐göyçək hərəm
olan Afranın yatdığı yerdə başını kəsmək sevgi, məhəbbət izharı yox, sadəcə
vəhşilikdir. Mənə paxıl deməyin – Karine hərəmə yox, daha çox sarayın içinə
salınmış casusa, sizin yatağınıza girən əfi ilana oxşayır. Əvvəl‐axır sizi çala
bilər. Zənən xeylağı bu qədər qəddar ola bilməz. Qadın yalnız balasını qoru‐
yanda yırtıcı heyvana çevrilə bilər. Onda da gücü yalnız cırmaq atmağa çatar.
Ya da bu Karine dəlidir. Dəlinin də yeri hərəmxana yox, dəlixanadır.
– Bax, son sözündən sonra dəqiq bildim ki, paxılsan. Hamilə Karineni sa‐
raydan uzaqlaşdırmaq istəyirsən. Qorxursan ki, hamınızdan qabaq oğlan do‐
ğar.
– Xeyr, şahənşahım. Sadəcə, sizi qorumaq üçün dedim. İstəməzdim ki,
dediklərim əvvəl‐axır düz çıxsın. Amma...
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Şahənşah Göyverən gözlərini yumub fikrə getmişdi: bu da hərəmxana.
İstədim dincələm. Hətta hoqqa da çəkdim. Sonu isə... Həqqi Şah düz edibmiş
hərəmxananı ləğv etməkdə. Bundansa ürəyin istəyəndə saraya bakirəliyini
satmaq istəyən fahişə gətirmək daha yaxşı olardı, nəinki hərəmxana saxlamaq.
Bunlar dedi‐qoduyla, qeybətlə məşğuldurlar. Axı nə etsinlər? Bütün günü dörd
divarın arasındadırlar. Karinedən danışmasın, bəs kimdən danışsın? Kimə da‐
nışsın? Kimə paxıllıq etsin? Bir‐birilərindən başqa kimi görürlər ki?
– Yanina, keçək yatağa. Daha bir kəlmə də danışma. Hərəmlər yalnız ya‐
taqda məsum və gözəl görünürlər.
***
Səhərdir. Şahənşah Göyverən taxtında oturub. Baş vəzir Qüdrət otağa girir.
– Qüdrət, nə tez gedib‐gəldin?
– Şahənşahım, gecə çapar gəldi. Aslandan namə gətirdi. Hərəmxanada ol‐
duğunuz üçün narahat etmədim.
– Nə yazır?
– Hər şey əladır, şahənşahım. Əllam şahlığı ram edilib. Amma Aslanın işi
çətinə düşüb. Bilmir nə etsin. Sizin hökmünüz lazımdır.
– Nə çətinlikdir? İlk dəfədir müharibə aparır? Əllam Şah meydanda
təbəəliyi qəbul etdiyini özü car çəksin, Aslan da qəniməti yığışdırıb, bac‐xərac
təyin edib, şahzadə Göyverənlərlə qayıtsın geriyə.
– Elə çətinlik də bundadır. Əllam Şah burdan qayıdandan sonra görüb ki,
artıq gecdir. Şahzadə Göyverənlər paytaxt qalanı da götürüblər. Kişilərin lüt
cəsədləri küçələrdə qalaqlanıb. Meydana gedib. Görüb ki, şahzadələr vəliəhdi
üzüüstə edam kötüyünə uzadıblar. Şalvarını da aşağı çəkib... Arvad‐uşağı da
məcburi ora yığıblar ki, tamaşa etsinlər. Əllam Şah kürsüyə qalxıb. Oğlunu ya‐
nına çağırıb ki, bəs biz Şahənşah Göyverənin təbəəsi olduğumuzu bir yerdə
car çəkəcəyik. Bu an xəncərini çıxarıb oğlunun boğazına soxub. Sonra da özü‐
nün boğazını kəsərək intihar edib. Aslan da qalıb neyləsin. Əllam Şahın da
övrətindən, qızlarından başqa heç kimi qalmayıb. Bircə oğlu varmış.
Şahənşahım, indi özünüz qərar çıxarın, nə edək?
Şahənşah Göyverən taxtına yayxandı. Əlini çənəsinə qoyub fikrə getdi:
neçə illər Həqqi Şahın təcavüzünə məruz qaldım. Bir dəfə də intihar etmək
ağlıma gəlmədi. İntiqam hissiylə yaşadım həmişə. Əllam Şah isə sadəcə gözüylə
gördü, heç hiss də etmədi. Sadəcə, gördü. Amma dözməyib özünü öldürdü.
Axmağın biri axmaq, bir addımlığında dayanmışdım. Üzünə də dedim ki, artıq
şahzadə Göyverənlər məmləkətindədirlər. Heç olmasa birinci məni öldürəy‐
din, sonra özünü. Yox, artıq məni öldürməklə də iş bitmir. Mən tək deyiləm –
iyirmi min şahzadəm var. Hamısı da Göyverən kökənli. Hətta istəsəm də onları
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durdura bilmərəm. İndi anladım ki, şahzadələr niyə zənən xeylaqlarına, qır‐
qızıla gözlərinin ucuyla da baxmırlarmış.
– Əyan Dürəngi apar, mənim adımdan şah elan et. Sonra da keçən dəfəki
kimi, məmləkəti dolaşa‐dolaşa, qala meydanlarından keçə‐keçə, “Şahənşah
Göyverən” hayqıra‐hayqıra gəlin paytaxta. Qalibiyyətimizi burda qeyd edək.
– Gözəl fikirdir, şahənşahım, – baş vəzir Qüdrət təzim edərək otaqdan çıxdı.
Axşam düşüb. Şahənşah Göyverən otağında təkdir. Darıxır. Qərara alır ki,
təğyiri‐libas olub şəhərə çıxsın.
Şahənşah Göyverən paytaxtın qədim, qənbər döşənmiş küçələrini tək dolaşır.
Fikirləşir: nə qədər insan bu daşların üstüylə addımlayıb. Amma heç birinin izi
qalmayıb. Yəqin mənim də izim qalmayacaq. Yola qənbər döşəyərək camaatı
palçığa batmaqdan qurtaranın da adı heç yadda deyil. Öz aləmində guya ki, yax‐
şılıq edib, adını yaxşı kişi kimi əbədiləşdirmək istəyib. Daş‐kəsəklə insan yadda
qalarmı? Düz deyirlər ki, insanlar əzazillikləriylə yadda qalırlar. Tikdikləri qala‐
larla yox, insan kəllələrindən ucaltdıqları qüllələrlə adlarını tarixə yazdırırlar.
Mən də elə olacağam. İndi məmləkətin ən varlı adamıyam. Məndən varlısı yoxdur.
Ən əzazili də özüm olmalıyam. Bu sonranın işidir. Başlayım qapı döyməyə. Bu
nədir? Qapının yuxarısındakı bu balaca deşik nədir? Əvvəllər belə şey yox idi.
Şahənşah qapını tıqqıldatdı. Oyuqdan göz baxdı. Sonra kişi səsi gəldi:
– Kimdi?
– Dərviş babadır.
– Nə dərviş? Bircə dərvişimiz çatmırdı. Özümüz güclə yemək tapırıq.
Üstəlik ondan da kəsib sənin xurcununa pay qoymalıyıq? Rədd ol öz
məmləkətinə.
– Acam. Bir tikə quru çörək verin, nə olar, – deyə şahənşah səsinə yazıqlıq
qatdı.
– Get sarayın qapısını döy. Bütün pullarımızı göyvərənə vermişik. Baca‐
rırsan get ondan al.
– Ay kişi, keç bu yana. Fərraşlar eşidər. Tutub apararlar səni. Əcəb də
eləyərlər. Sənin şahənşahda nə işin var? Tayın‐zadındır? Bizi başsız qoymaq
istəyirsən? – deyə arvad kişini qapıdan uzaqlaşdırdı.
Şahənşahın dizləri əsdi. Çömbəlib belini divara söykədi. Bir qədər bu cür
oturdu. Sonra durub o biri evə yaxınlaşdı. Qapını döydü. Gözləyirdi ki, desinlər
“kimdir?”. O da cavab versin ki, “Allah qonağı”. Amma bu dəfə heç onu da so‐
ruşmadılar. Deşikdən baxıb:
– Ay arvad, narahat olma. Yenə dilənçidir. Vallahi bezmişik sizlərin əlindən.
Günlərin bir günü hansınızısa baltalayıb gedib düşəcəyəm zindana. Min dəfə
demişəm. Bizim heç nəyimiz yoxdur. Gedin şahınıza... şahınıza yox e.. şa‐hən‐şa‐
hı‐nı‐za əl açın. Sizin payınızı da ona vermişik. Bacarırsınızsa gedin ondan alın.
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Səs kəsildi. Göyverən bir qapını da döydü, sonra o birini, sonra bu birisini.
Hamısından eyni cavab gəldi. Nə vaxtlarsa qulağı öyrəşdiyi “Allaha da qurban
olum, qonağına da” ifadəsini isə eşitmədi. Küçənin ortasında beləcə durub qu‐
rudu. Birdən kiminsə onun ətəyini dartdığını hiss etdi. Balaca oğlan uşağıydı:
– Nə istəyirsən, ay uşaq?
– Dədəm gətirməyib, nənəm bişirməyib, mən yeməmişəm, – deyə uşaq
əlini açıb ümid dolu gözlərlə ona baxdı.
– Yox, ay bala, misal elə deyil. Bax sən belə deməlisən. Özü də ki, əl açma‐
dan: “Dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən yemişəm”.
Bu dəm kənarda dayanan ata onlara yaxınlaşdı.
– Ay dərviş baba, o əvvəllər idi. Quru çörəyimiz, suyumuz vardı heç olmasa.
Qarnımız yarı ac, yarı tox idi. Yalnız yaxşı şeylərə əlimiz çatmırdı. Onları
görəndə belə deyirdik. İndi isə acıq. Sən də dərvişsən. Yəqin ki, səni əliboş
yola salmazlar. Bizim məmləkətdə qəribə daha çox hörmət var, nəinki yerliyə.
Gör heybəndə nə var? Arvad‐uşaq acdır, – deyib ata kənarda boynunu büküb
dayanan arvadıyla körpə qızını göstərdi.
– Özün niyə yaxınlaşmadın ki?
– Balaca uşağa yazıqları gəlir. Az da olsa nəsə verirlər. Mən yaxınlaşanda
təpikləyib qovurlar.
– Yoxdur heç nəyim. Bu Şahənşah Göyverən camaatda bir şey qoyub ki,
hələ bir mənə də nəsə versinlər? Səhərdən yüz qapı döymüşəm. Hamısı söyüb
qovub.
– Gecdir. Küçələrdən əl‐ayaq yığışıb. Son ümidimiz sənə idi. Sən də ki,
belə, – deyib atanın gözlərində yaş gilələndi. Göyverən isə eləcə gözlərini ona
dikib tərpənmirdi. Ata son ümidinin də boşa çıxdığını görüb diz çökdü. Əllərini
göyə qaldırıb qarğış tökməyə başladı.
– Allah evini yıxsın, Şahənşah Göyverən!
– Amin! – deyə Göyverən də onun yanında diz çöküb əllərini göyə açdı.
– Sağ xərcləmə yığdığın qızılları!
– Amin! – deyə Göyverən bir az da səsini qaldırdı.
– Balaların bir tikə quru çörəyə möhtac qalsın!
– Amin! – deyə Göyverən bağırdı.
Yaxından keçən fərraşlar onun bağırtısını eşidib yaxına gəldilər. Ataya da,
Göyverənə də bir şillə çəkib yerə uzatdılar.
– Nə hürürsünüz gecənin bu vaxtı? İndi aparıb sizi basarıq qoduqluğa.
Onda bilərsiniz ki, şahənşahımıza qarğış yağdırmaq nə deməkdir. Heyf ki, gecdir.
Həm də keşik vaxtımız bitib, evə gedirik. İş vaxtı olsaydı göstərərdik sizə. Ax‐
maqlar! Sizin nə ixtiyarınız çatır ki, varlı məhlələr tərəfə keçmisiniz. Bundan
sonra həddinizi bilin. Nə qədər ki, fikrimizi dəyişməmişik, rədd olun xarabanıza.
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Fərraşlar çıxıb getdilər. Ata artıq heç nə demədi. Şillədən qızarmış üzünü
əliylə tutub ailəsinin yanına qayıtdı. Şahənşah əlini pul kisəsinə aparmaq
istədi. Amma “bunlar qarğış tökəcəklər, mən isə bunlara qızıl verəcəyəm?”
deyib fikrindən daşındı. İti addımlarla ordan uzaqlaşdı. Sarayın gizli qapısından
otağına girdi. Hoqqadan iki qullab vurub yatağına uzandı.
***
Şahənşah taxtında oturub. Baş vəzir Qüdrət hüzurunda dayanıb. Əlində
pul kisəsi tutub.
– Bu nədir, Qüdrət?
– Şahənşahım, nəqqaşlar bir böyük və otuz doqquz balaca qızıl, yüz gümüş
göyverən pulu hazırlayıb qurtardılar. Onları gətirmişəm.
– Əla! Əla! Əla‐ül‐əla! – deyə şahənşahın gözləri güldü, – Qüdrət, o
nəqqaşların arasında zərgər də olmalıydı.
– Var, şahənşahım.
– Ona ver, bunlardan sırğa hazırlasın. Hamısını sağ qulaq üçün nəzərdə tut‐
sun. Təkcə bu böyük qızıl sırğanı isə sol qulağa düzəltsin. Yəni ki, mənim əksim
olan hissə görsənən tərəf olsun. Sonra gətirərsən mənə. Nəqqaşlar isə dəmir
göyverənləri düzəltməyə başlasınlar. Başlarının üstündə ol ki, gecikdirməsinlər.
– Başüstə, şahənşahım.
– Bura bax. Sən Dürəngi Əllam şahlığına aparmalıydın. Heç bundan danış‐
mırsan.
– Onu deməyə gəlmişdim. Şahənşahım əlimdə tutduğum pul kisəsiylə ma‐
raqlandı əvvəlcə. Ona görə unutdum. Hər şey dediyiniz kimi oldu. Dürəng
artıq şahdır. Amma şahlıq Əllamın adını daşıyacaq.
– Olsun. Oranı valilik edə bilmərəm. Bəs Aslan, şahzadə Göyverənlər
necədirlər?
– Onlar da bac‐xəracı götürüb yola düşdülər. Siz deyən kimi – hər valilikdə
“Şahənşah Göyverən” hayqıra‐hayqıra gələcəklər paytaxta. Amma...
– Nə amma?
– Şahzadə Göyverənlər qulaq asmırlar Aslanın sözünə.
– Necə yəni tabe olmurlar?
– Tabe olurlar. Amma bir sözünü qulaqardına vururlar. Aslan deyir ki, si‐
lahlıları döyüş meydanında öldürürsünüzsə, sizə halal olsun. Amma silahsızları
öldürməyin, başqa nə edirsinizsə özünüz bilərsiniz. Qaliblər ittiham olunmaz‐
lar. Onların isə vecinə deyil. Öldürürlər. Arvad‐uşaq da ölüm‐zülüm qəbir qa‐
zıyıb ölülərini dəfn edir. Çox iyrənc bir mənzərədir, şahənşahım, – deyib baş
vəzir öyüməyə başladı.
– Çıx otaqdan! Tez çıx! Bircə bura qusmağın qalmışdı.
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Baş vəzir özünü tez ələ alıb sözünə davam etdi:
– Növbəti şahlığın adını deyimmi, şahənşahım?
– Tələsmə, Qüdrət. Dünyanın axırıdır? On günə üç şahlığı tarimar etmişik.
Bir az ara verək.
– Əmr sizinkidir, şahənşahım, – deyib baş vəzir təzim etdi, – Şahənşahım
heç qənimət barədə soruşmadı.
– Aslana demişəm ki, hamısını Göyverən valiliyinin xəzinəsinə aparsın.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım. Qızıl‐zinət dolu sandıqlar yüklənən
on araba idi.
– Maraqlı deyil mənimçün, Qüdrət.
– Başa düşdüm, şahım. Sizi rahatsız etdim. Bir xüsus da var, şahənşahım.
Amma cürət etmirəm.
– De!
– Camaatla bağlıdır. Fərraşlar nə qədər çalışsalar da bacarmırlar. Bəlkə
siz məsləhət verəsiniz?
– Nə məsələdir ki?
– Qorxuram qəzəbinizə tuş gələm.
– De, qorxma!
– Şahənşahım, camaatın dilində “göyvərən” kəlməsi yayılmaqdadır. Eşikdə,
bazarda qarğış tökənlər çoxalıb. Baş fərraş çatdırdı. Mən də əmr verdim ki, ki‐
min dilindən bu kəlməni eşitsələr, tutub bassınlar qoduqluğa. Zopalasınlar.
Şahənşah Göyverən fikrə getdi. Hələ də tiryəkin təsirində olduğundan çox
da qeyzlənmədi.
– Qoy sən deyəni etsin fərraşlar. Qabağını ala bilməsələr bir şey fikirləşərik.
Evlərin içinə də nəzarət etsinlər.
– Necə, şahənşahım?
– Hamı qapısında bir deşik açıb. Həmin deşiklərdən pussunlar. Evlərdə
danışılanlar küçədə danışılanlardan təhlükəlidir. Çünki balacalar da qulaq asır.
Ürəklərində şahənşahlarına qarşı nifrət indidən kök salır. Sarayın da bütün
qapılarında adam boyu səviyyəsində dəmir quruş boyda deşiklər açdır.
– Başüstə, şahənşahım.
– Gedə bilərsən.
***
Divan. Baş vəzir taxtında pəjmürdə oturub. Baş xəzinədar Hətəmlə baş
hakim Fərman da burdadırlar.
– Ürəyinə salma, ay Qüdrət. İndi deməyib‐deməyib də... Gələn dəfə deyər, –
deyə Hətəm ürək‐dirək verməyə başladı.
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– Bəlkə mənim hoqqamın təsirində olub? Əla tiryək idi, – deyə Fərman hır‐
tıldadı.
– Yox. Ağlı özündəydi. Əvvəllər “min qızıl” deyəndə, çırtıq çalıb yerindən
hoppanırdı. İndi on araba qənimət dedim, heç tükü də tərpənmədi. “Əla! Əla!
Əla‐ül‐əla!” ifadəsi çıxmadı ağzından. Qəniməti isə paytaxta gətirib, sənə
vermir, Hətəm. Yatızdırır Göyverən valiliyinin xəzinəsinə. Yox. Şahənşaha nəsə
olub. Deyirəm camaat dil açıb – sizə “göyvərən” deyir. Heç vecinə də almadı.
Fikrində nəsə hazırlayır. Nə qədər gec deyil tutmalıyam fikrini. Daha doğrusu
yeni zəif yerini. Qızıl artıq maraqlı deyil onun üçün. Hərəmxanaya demək olar
ki, getmir. Hamilə Karineylə maraqlanmır. Şairləri soruşmur. Zəbt etmək üçün
yeni şahlıq adı çəkmək istədim – ağzımdan vurdu. Üstündə “Göyverən” sözü
yazılan pulları göstərəndə isə “Əla! Əla! Əla‐ül‐əla!” deyib gözləri işıldadı. Üstəlik
onlardan qəribə sırğalar hazırlatdırmaq əmri verdi. Yenə nəsə qarışdırır
beynində. Yox, bunun fikri tamam başqa şeydir. Siz də gözdə‐qulaqda olun.
– Lap yaxşı. Burda pis nə var ki? Qızıl istəmirsə bizim də xeyrimizədir. On‐
suz da tükənə‐tükənə gedirik. Biz də, camaat da...
– Kəs səsini, Fərman. Mən nədən danışıram, sən nədən? Sən acından
ölməyəcəksən heç vaxt. Nə qədər ki, bütün hoqqaxanaları tiryəklə təmin
edirsən, sənə zaval yoxdur. Mən başqa şeydən qorxuram.
– Nədən? – deyə Fərman soruşdu.
– Deyəsən bunun yenə də ibnəsi oyanıb.
– Aydın danış sən Allah, Qüdrət.
– Əllam şahlığında şahzadə Göyverənlər elə bir oyun çıxarıblar ki, Əllam
Şah biabırçılığa dözməyib əvvəlcə vəliəhdi, sonra isə özünü öldürüb. Özü də
meydanda. Lüt kişi meyitləri küçələrdə qalaqlanıb. Mən özüm dəhşətə gəldim
bu mənzərədən. Aslanın da sözünə baxmırlar şahzadələr. Şahənşaha deyəndə
o da soyuqqanlılıqla qarşıladı sözlərimi. Ürəyinə yağ kimi yayıldı xəbər. Mən
indi başa düşmüşəm ki, niyə Göyverən valiliyi belə güclü qorunurmuş. Məni
niyə ora buraxmırlarmış. Belə getsə...
Baş vəzir susdu.
– Ay Qüdrət, day ağ eləmə də... biz düşmən deyilik ha... Yəni şahzadə
Göyverənlər özlərinkiylə düşməni bir‐birindən ayırd edə bilməyəcəklər?
– Nə bilim vallah. Nəsə yaman narahatam. Gözləyək görək nə olur. Bir
xəbərim də var. Mənə deyir ki, paytaxtdakı evlərin qapılarında deşiklər açılıb.
Görəsən bunu hardan bilir? Saraydakı qapılarda da deşik açdırmaq əmri verdi
şahənşahımız. Yəqin ki, pusacaqlar qapıları. Həm sarayda, həm də evinizdə.
Ehtiyatlı olun. Danışığınıza fikir verin.
– Ömrün uzun olsun, Qüdrət. Yaxşı ki, xəbərdar etdin.
– İndi isə gedin. Ayıq‐sayıq olun. Çətin zəmanəyə gəlib çıxdıq.
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***
Səhərdir. Baş vəzir şahənşahın otağına girib onu yuxudan oyadır.
– Şahənşahım, gözünüz aydın. Aslan şahzadə Göyverənlərlə qalaya yaxın‐
laşır. Çapar xəbər gətirib.
– Nə gözəl? Tez meydana yığ camaatı. Biz də ora gedirik.
– Başüstə, şahənşahım.
Meydan. Şahənşah Göyverən kürsünün üstündədir. Arxasında baş vəzir
Qüdrət dayanıb. Aslan qoşunla meydana daxil olur. Şahzadə Göyverənlər kür‐
sünün ətrafında dövrə vurub dayanırlar. Aslan atdan düşüb kürsüyə qalxır.
Təzim edərək Əllam Şahın qılıncını şahənşaha uzadır.
– Şahənşahım, Ərdan, Kaminat şahlıqlarından sonra Əllam şahlığı da
təbəəliyi qəbul etdi. Yaşasın Şahənşah Göyverən!
Şahzadə Göyverənlərin alqış sədaları ətrafı bürüyür. Şahənşah Göyverən
qılıncı alıb üzünü qoşuna çevirir.
– Şahzadə Göyverənlərim! Halal olsun çörəyim sizə. Qəhrəmansınız. On
günə iki şahlığı diz çökdürdünüz. Ona görə sizin üçün üç gün bayram elan
edirəm. Bayramı istədiyiniz paytaxt sakiniylə, ailəylə birgə keçirin. Hər bir ev
sizin doğma eviniz sayılır. Çünki siz onların yolunda vuruşub qan tökmüsünüz.
Çünki siz mənim şahzadələrimsiniz. Qalibsiniz. Qaliblərə isə hər şey qurbandır.
Üç gündən sonra isə Göyverən valiliyinə geri dönün.
“Şahənşah Göyverən”, “Şahənşah Göyverən” sədaları altında şahənşah
kürsüdən enib atına mindi və saraya doğru yol aldı.
***
Üç günlük bayram başa çatıb. Saray. Şahənşah taxtında əyləşib. Baş vəzir
Qüdrət, baş mühafiz Aslan hüzurundadırlar.
– Şahənşahım, şahzadə Göyverənlər təxtgahı tərk etdilər, – deyə birinci
Aslan dilləndi.
– Xub, xub. Razı getdilərmi barı? Müharibənin ağrı‐acısını çıxara bildilərmi?
– Bəli, şahənşahım.
– Başqa məmləkətlərin əhalisi bir‐iki şahzadənin nazına dözə bilmir. Bizim
camaat on min şahzadə Göyverəni yola verə bilibsə, halal olsun onlara.
– Düz buyurursunuz, şahənşahım, – bu dəfə baş vəzir Qüdrət dilləndi, –
İki şahzadə bizim də qapımızı döydü. Layiqincə qulluq etdik onlara.
– Əla! Əla‐ül‐əla! – deyə Göyverən taxtına yayxandı, – Qüdrət, sən get, –
baş vəzir otaqdan çıxır. Şah üzünü baş mühafizə tutur, – Aslan, yenə əsir
gətirmişdilər qalaya?
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– Bəli, şahənşahım.
– Gedib artıq adamları təmizləyərsən qaladan. Əvvəlki vəziyyətinə salarsan
həyatı. Hələlik heç bir müharibə olmayacaq.
– Başüstə, şahənşahım.
– Göyverən ibadətgahının tikintisinə diqqəti artır.
– Şahənşahım, minarələri ucaltmağa başlamışıq. Həm də günbəzin
tikintisinə hazırlıq görülür.
– Aslan, yəqin sənə demək yadımdan çıxıb. Məscidin günbəzi olmayacaq.
– Günbəzsiz məscid? Maraqlıdır, – deyə Aslan təəccübləndi.
– Bir daha təkrar edim ki, yadından çıxmasın: adını divara məscid yox,
Göyverən ibadətgahı yaz. Üç səmavi dinin rəmzləri isə giriş qapısının üstünə
həkk olunsun.
– Yadımdadır, şahənşahım – bütün dindarların Allahı birdir. Alqışlayıram fik‐
rinizi bir daha. Şahənşahımdan heç kimin bugünə qədər atmadığı müdrik addım.
– Aslan, Alqan Şahın məzarının yerini öyrən. Ziyarət etmək istəyirəm.
– Başüstə, şahənşahım.
Şahənşah Göyverən daha heç nə demədi. Aslana əliylə get işarəsi verdi.
Axşam düşüb. Şahənşah hərəmxanadadır. Mütəkkələrə dirsəklənib
hərəmlərin rəqsinə tamaşa edir. Fikirlidir. Həmişəkinə rəğmən yanında
hərəmlərin oturmasına izn verməyib. Karine isə pəncərənin qabağındadır.
Qəmgin‐qəmgin eşiyə baxır. Xacə Dümbələk hoqqanı közləyir.
– Xacə Dümbələk, sən hardan bilirsən hoqqa közləməyi?
– Şahənşahım, rəhmətlik babamla nənəm hər axşam iki‐üç qullab vurma‐
saydılar, yatmazdılar. Onlarda görmüşəm.
– Özün çəkirsən?
– Xeyr, böyük şahənşah.
– Niyə?
– Nə dərdim var ki, hələ bir tiryək də çəkim.
– Sözündən belə çıxır ki, mənim dərdim böyükdür.
– Biz kiçik adamlarıq. Böyük adamların dərdi də böyük olar, şahənşahım.
– Bəs axtalanmağı böyük dərd saymırsan?
Xacə dinmədi.
– Kim səni axtalayıb, Dümbələk?
– Quldarlar, şahənşahım. On iki yaşım olardı. Oğurladılar. Xacələr də
hərəmlər kimi alınır‐satılır. Mən də satıla‐satıla gəlib çıxdım sizin məmləkətə.
Qul bazarından on qızıla alıb gətirdilər saraya.
– Özünü necə hiss edirsən hərəmxanada?
– Mənim kişi hislərim çoxdan ölüb, şahənşahım. Mən nə kişiyəm, nə də
qadın.
310

İTBAŞI

Şahənşah daha heç nə soruşmadı. Xortumdan bir qullab vurub, hərəmxana
təbibini əl işarəsiylə yanına çağırdı. Bunu görən hərəmlər pıqqıldaşmağa baş‐
ladılar. Qırx‐qırx beş yaşlarında olan təbib şahənşahın əmriylə gəlib onun ya‐
nında oturdu. “Deyəsən yenə də Qəndab yadına düşüb şahənşahımızın”, “təbib
də onun kimi ətli‐canlıdır”, “yəqin birinci hamama gedərlər”, “elə bir atımlıq
barıtı varmış bunun. Yenə sığallanmağı gəldi” pıç‐pıçları hərəmxananı bürüdü.
Şahənşah əyilib təbibin qulağına nəsə dedi. O, razılıq əlaməti olaraq başını
tərpətdi. Bu zaman şahənşah əlini‐əlinə vurdu. Qızlar düzlənməmiş, – Xacə
Dümbələk, təbibi otağıma gətir, – deyib hərəmxanadan çıxdı.
Şahənşahın otağı. Göyverən əbasını soyunub. Təbib isə şam işığında iynə
saplayır.
– Mən hazıram. Başlayımmı, şahənşahım?
– Ağrıdacaq?
– Ovuşdurub‐ovuşdurub keyidəcəyəm yerini. Həm də hoqqa çəkmisiniz.
Ağrını az hiss edəcəksiniz. Hansı qulağınızı deşəcəyəm, şahənşahım.
– Sol qulağımı. Hardasa oxumuşdum ki, sol qulaqda sırğa gəzdirmək təklik
əlamətidir.
– Əmr edərsiniz, şahənşahım.
Təbib şahənşağa yaxınlaşdı. İşarət və baş barmağını qızılgül yağıyla islatdı.
Şahənşahın sol qulağının sırğalığını – mərçəyini ovxalamağa başladı.
– Adın nədir, təbib?
– Məkrubə.
– Nədir mənası?
– Kədərli, qəmli deməkdir, şahənşahım.
– Qəribə addır.
– Şahənşahım, bir xüsusu nəzərinizə çatdırmaq istərdim.
– Nə xüsus? Xüsus vaxtıdı? Yaxşı, de!
– Şahənşahım, Dümbələk dedi ki, onu on iki yaşında axtalayıblar. Amma
heç oxşamır balaca vaxtı axtalanana.
– Balaca vaxtı axtalananın buynuzu olur ki?
– Şahənşahım, oğlan uşağını kiçik yaşlarında axtalayanda səsi qadın səsinə
oxşayır, üzünə tük çıxmır, əzələləri inkişaf etmir. Zahirən zənən xeylağına ox‐
şayır. Amma bu deyir ki, məni on iki yaşında axtalayıblar. Yalan danışır.
– Yəqin utanır deməyə böyük yaşlarında axtalanmağını.
– Sizinlə danışanda dedi ki, “mənim kişi hislərim çoxdan ölüb, şahənşahım.
Mən nə kişiyəm, nə də qadın”. Uşaq vaxtı axtalanan hardan bilir ki, kişi hisləri
nə deməkdir?
Şahənşah bu sözlərə əhəmiyyət vermədi. Təbib isə şahənşahın sırğalığını
barmaqlarıyla ovuşdurmaqda davam edirdi. Bu, əvvəlcə şahənşahın xoşuna
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gəlirdi. Amma təbib getdikcə barmaqlarını daha bərk sıxmağa başladı. Birdən
iynəni qulağın tənəsinə taxıb o biri tərəfdən çıxartdı. Şahənşahı ağrıtsa da
qışqırmadı. Təbib işini qurtarıb, sapa düyün vurdu.
– Ucunu elə kəs ki, aydın görünməsin.
– Başüstə, şahənşahım. Başqa bir əmriniz?
– İndi bu neçə günə sağalacaq? – deyə Göyverən ufuldaya‐ufuldaya so‐
ruşdu.
– Yəqin ki, beş‐on günə, şahənşahım. Hər gün sapı tərpətməliyəm. Sağalanda
isə sapı çıxarıb... – təbib duruxdu, – Sapı çıxarandan sonra yerinə nə salacaqsınız,
şahənşahım?
– Vaxtı çatanda biləcəksən. İndi isə get.
– Şahənşahım, bir xüsusu da çatdırmaq istərdim.
– De.
– Karine yaman əsəbidir.
– Niyə?
– Ona diqqət ayırmadığınıza görə.
– Sənə nə dəxli var ki, bunun?
– Bir təbib kimi deyirəm. Bunun hamiləliyin gedişinə pis təsiri ola bilər.
Ona görə.
– Heç nə olmaz. Baş kəsəndə heç tükü də tərpənməyib, indi diqqətsizlik
təsir edəcək ona? Get!
Təbib təzim edib otaqdan çıxır. Şahənşah aynaya yaxınlaşıb qanı qurumuş
qulağına baxır. Öz‐özünə deyir:
– Hə, Şahənşah Göyverən, yavaş‐yavaş qulağısırğalıların zamanı gəlir. Artıq
əsl göyverənləri uzaqdan tanıyacaqlar, – sonra xortumu əlinə götürdü. İki
qullab vurub, yatağına uzandı.
***
Axşam düşür. Qara geyimli atlı qaladan çıxıb karvan yoluna dönür. Xaraba
karvansaraya gəlib çatır. İtlər onu hürə‐hürə qarşılayıb komaya qədər ötürürlər.
Çapar atından düşüb diz çökür. Qoca onu ayağa qaldırıb qucaqlayır:
– Xoş gəlmisən, bala. Həmişə sən gələsən.
***
Səhərdir. Şahənşah taxtında oturub. Aslan hüzurundadır.
– Şahənşahı pəjmürdə görürəm.
– Düz deyirsən. Yaman ürəyim darıxır.
– Bəlkə İtbaşını ziyarət edək?
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– Gedək. Görək indi nə deyib qanımızı qaraldacaq?
– Nə deyəcək ki? Dediklərinin hamısı həyata keçib.
– Hazırlıq gör, səhər çıxaq.
– Başüstə, şahənşahım.
***
Sübh əzanının səsi bütün təxtgahı bürüyür. Qala qapılarından dərviş pal‐
tarında iki atlı çıxıb karvan yoluna düzəlir. Aslan fikirlidir.
– Aslan, axır vaxtlar yaman fikirlisən.
– Xeyr, şahənşahım. Hər şey qaydasındadır.
– Deməzdim. Nəsə olub sənə.
– Şahənşahım, axırıncı vuruşda şahzadə Göyverənlər yaman qorxuzdular
məni.
– Səni qorxuzdular? Mənim igid baş mühafizimi?
– O mənada yox. Sadəcə mənə çatmır bunların hərəkəti. Biz görmüşük ki,
kişi qadına meyllənər. Mən də müharibə tərəfdarı idim ki, bunlar cavandır.
Qalada da zənən xeylağı yox. Vuruşarlar, həm də tələbatlarını ödəyərlər. Bunlar
isə kişi qanına susayıblar. Elə bil həzz alırlar kişiyə işgəncə verib, sonra da
öldürməkdən.
– Öldürməkdən? Burda qeyri‐adi nə var ki, Aslan? Əsgərin qabağına kişi
əsgər çıxar da... arvad çıxmayacaq ha. Ya sən onu öldürməlisən, ya da o səni.
– Düz buyurursunuz, şahənşahım. Yəqin yanılmışam.
– Yox. Deyəsən nəyisə gizlədirsən məndən.
– Xeyr, şahənşahım. Sizdən nə gizlədə bilərəm ki?
Aslan susdu. Şahənşah fikrə getdi: gizlədir, ya da ki, utanır mənə deməyə.
Amma bilmir ki, əvvəl Əllam Şah, sonra da baş vəzir hamısını danışıb mənə.
Vuruşda baş verənləri də, paytaxtda gəzən söz‐söhbətləri də... Ola bilsin ki,
qorxur. Qorxur ki, birdən qeyzlənərəm. Üstüörtülü şəkildə “işgəncə” dedi.
Açıqcana – “kişi də kişiyə belə edər? Day onun nəyi kişi oldu?” desə, başa
düşür ki, bunun sonu edamdır. Ağıllı adamdır Aslan. Ona görə içində çəkir.
Bəs Qüdrət niyə qorxmadı? O Qüdrət ki, uşaqlıqda hamıdan çox məni
“göyvərən”, “göyvərən” deyib cırnadırdı. Yox. Baş vəzir başqa, baş mühafiz
başqa. Amma hər dəfə “darıxıram” deyəndə, tez İtbaşını salır yadıma. Yəqin
özü də nəsə yeni bir şey öyrənməyə meyllidir. Ona görə.
Uzaqdan karvansarayın xarabalıqları görsəndi. Axırıncı dəfədən fərqli ola‐
raq itlər onlara tərəf cumdular. Çatıb hürməklərində davam etdilər. Həmişə
səslərini kəsib, ağızlarının suyu axa‐axa, quyruqlarını bulaya‐bulaya qonaqları
komaya tərəf ötürürdülər. Amma indi hürməkləri kəsilmirdi. Hürsələr də
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atlara hücum etmirdilər, diş atmırdılar. Sadəcə hürürdülər. İtbaşı çomağına
söykənərək onları gözləyirdi.
– Şahənşah Göyverən xoş gəlib, səfa gətirib!
– Axır ki, səndən bir xoş söz eşitdik, ay İtbaşı! Salam! Deyəsən elədik‐
lərimdən razı qalmısan.
– Onu kim dedi?
– Razı qalmasaydın, bu cür qarşılamazdın axı.
– Düz deyirsən. Razı qalmışam. Amma, ay şahənşah, it itin ayağını basda‐
lamaz da...
– Yenə keçdin qarğa dilinə? İndi gəl başa düş ki, nə demək istəyir İtbaşı.
Hə, tapdım. Xalq xalqın ayağını basdalamaz.
– Yox.
– Adam adamın ayağını basdalamaz.
– Yox.
– Ay İtbaşı, vallahi tapmaca tapmağa halım yoxdur. Özün izah elə.
– Bunu izah edə bilmərəm. Özün fikirləşib tapmalısan.
– Yaxşı. Sonra fikirləşib taparam. Keçən dəfəkindən fərqli olaraq bu dəfə
itlərin də özün kimi gümrahdır. Deyəsən məmləkətdə hər şey qaydasına düşüb.
– Yox, ay şahənşah.
– Bəs onda niyə belə diriliblər?
– Guya ki, bilmirsən?
– Yox.
– Ey şahənşah, meydana çıxıb acından ölən xalqa dedin ki, müharibə
eləməliyik. Şahənşahlıq olmalıyıq. Qənimət də sizin. Gedin əzin‐tökün, talayın
təbəələrinizi. Nə dedilər?
– İstəmədilər. İndi suç məndədir?
– Yox, məndədir? Əlbəttə ki, səndədir. O qədər yalan danışdın, o qədər
qan uddurdun ki, xalqa, sənin xeyirli çağırışına məhəl qoymadılar. Üstəlik
cavab da qaytardılar. Cavab qaytarmaq bilirsən nədir? Veclərinə almırlar səni.
Bir biədəb söz də ağızlarında yayıla‐yayıla gedir. Nədir o söz? O gün sariban‐
lardan biri demişdi mənə... İndi yadıma salaram.
Bunu deyib İtbaşı gözünü Göyverənin gözünə dikdi. Şahənşah dinmirdi.
Gözləri az qala oynayıb hədəqəsindən çıxacaqdı.
– Demişdim də Aslana... Ki, inanmıram İtbaşıdan bir xoş söz eşidək. Nahaq
gəldik.
– Təbrik gözləyirdin? Mübarək deyim? Ağsaqqal xeyir‐duası verim?
Başüstə, şahənşah. Şahənşahlığın mübarək. Xeyirli olsun.
İtbaşı sözünü bitirib komaya girdi. Aslanın gətirdiyi çuvallardan birini
gətirib itlərin təknəsinə boşaltdı. İtlər əvvəlki vaxtlardakı kimi yeməyə daraşıb
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kim çox qamarlayar deyə qırğına çıxmadılar. Əksinə, İtbaşı onlara yaxınlaşa‐
nacan və yenidən komaya girib su tuluğunu gətirənəcən dalıyca hürürdülər.
İtbaşı onların qabına su töküb yenidən qonaqların yanına qayıtdı. İtlər isə
yeməyə daraşmaq əvəzinə, hürməklərində davam edirdilər.
– Bunlar niyə belə edir, ay İtbaşı? Əvvəllər mırıldayanda çomaqla bir‐iki
dənə çəkirdin bunlara. İndi isə hürürlər. Amma tükün də tərpənmir.
– Xeyri yoxdur, ey şahənşah.
– Niyə?
– Çünki artıq mırıldamırlar, açıq‐aşkar hürürlər.
– Birinə çək, hamısına dərs olsun. Keçən dəfəki kimi.
– İstəyirsən məni parçalasınlar? Hamısı hürəndə çomaq köməyə gəlmir.
Onlara az vermişəm yemək, özüm çox yemişəm. Ona görə acıqlıdırlar mənə.
– Bəs indi niyə yemirlər? Axı indi yeməyin ən əlasını atdın qabaqlarına.
– Onlara indi hürmək ləzzət eləyir, nəinki yemək. Əvvəllər yeyirdilər. Doy‐
mayanda hürmürdülər. Çomaqlayanda incimirdilər. Çünki qarınları tox olurdu.
Həm də bilirdilər ki, ruzumu onlarla bölüşürəm. İndi isə onlar üçün hürmək
yeməkdən irəlidir. Lap sənin rəiyyətin kimi. Səni söydüklərinə görə fərraşlar
birini şil‐küt edir, o yandan pırtlayıb beşi çıxır. Fərraşlar da artıq beziblər
kötəkləməkdən. Qorx ki, bir azdan xalqa qoşulub ağız‐ağıza verələr. Onda vay
halına.
– İndi nə məsləhət edirsən?
– Məsləhətdən keçib. Çünki danışan çoxdur. Onların ağzını ağzıcırıqlarla,
evyıxanlarla, fərraş‐mərraşla bağlaya bilməzsən.
– Nə edim bəs?
– Qoşunu sal, qırdır hamısını.
– Bəs sonra?
– Sonra da saray əyanlarını, mühafizləri, fərraşları, qoşunu yığ başına ki,
bəs mən yalnız sizin şahənşahınızam.
– İtbaşı, sən məni dolayırsan? – deyə şahənşah qeyzləndi.
– Yolu budur. Mən çıxış yolunu deyirəm. Bacarırsansa elə.
– Bəlkə xəzinənin ağzını açıb paylayım onlara?
– Xeyri yoxdur.
– Müharibəyə getməkdən imtina edirlər. Bəlkə vəba xəstəliyi yayım
məmləkətə?
– Özün də yoluxub ölə bilərsən. Bax, ey şahənşah, şətrənc diliylə danışsaq,
indi əsl pat vəziyyətindəsən.
– Sənə qulaq asmışam – ona görə.
– Belə çıxır ki, günahkar mənəm?
– Hə. Sən saldın beynimə bu şahənşahlıq sövdasını.
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– Düz deyirsən. Mən demişdim şahənşah ol. Amma deməmişdim ki, çıx
xalqın qabağına özün əhalini səfərbər et. Bunun üçün baş vəzirin var. Dedim
ki, ömrünün sonunda varislərinə atan‐baban kimi şahlıq yox, şahənşahlıq qoy
get. Demədim ki, on günə üç şahlığı böyrü üstə qoy. Dedim ki, şahlar çıxıb
təbəəliklərini özləri elan etsinlər. Demədim ki, kişiləri ucdantutma qır‐çat.
Şahlar da buna dözməyib intihar etsinlər. Sonda... – İtbaşı ah çəkdi. Sözünə
ara verib, – İt itin ayağını basdalamaz, ey şahənşah. Yenə də anlamadın?
– Yox.
– Ey şahənşah, ey şahlar şahı! Sən hər şeydən qabaq kişisən. Kişi kişinin
qüruruna toxunmaz. Kişi kişiyə qurşaqdan aşağı zərbə vurmaz. Özü də arvad‐
uşağının gözü önündə. Yenə başa düşmədin?
Şahənşah Göyverən dinmədi.
– Zəbt etdiyin şahlıqlardakı əhali sənin təbəən sayılmırmı?
– Sayılır.
– Kişiləri öldürtdün. Bəs onda kim işləyəcək? Kim xəzinənə bac‐xərac
ödəyəcək? Savadı, sənəti olmayan avam dul qadınlar, yetim qızlar?
Fahişəlikləmi? Köləlikləmi? Şahənşahlıq yaratmaq yeni fahişəxanalar, kefxa‐
nalar açmaq deməkdirmi?
– Mən onlara bu cür əmr verməmişəm. Aslan yaxşı bilir.
– Vermisən. Sübut edim?
– Et!
– Mən demişdim ki, yetim oğlan‐qızları bir yerə yığ, böyüt, evləndir. Qoy
onlar da, uşaqları da sənə “dədə” desinlər. Demişdimmi?
– Hə!
– Bəs sən nə etdin? Yalnız oğlan uşaqlarını bir yerə yığdın. Bilmirdin ki,
sonu belə olacaq? Əvvəl bir‐birilərini, sonra da... İndi isə deyirsən ki, “əmr
verməmişəm”.
– İtbaşı, sən Barəngahsan?
– Yox. Mən İtbaşıyam.
İtbaşı susdu. Başını döndərib gözlərini karvan yoluna dikdi.
– Karvanlar yenə az keçir burdan?
– Yox.
– Bəs onda gözün niyə yol çəkir?
– Dost karvanlar az keçir. Düşmən karvanlar çoxalıb.
– İtbaşı, keçən dəfə demişdin ki, bir məsələni izah edəcəksən. Soruşdum e
səndən – mədə əsasdırsa, onda tacı niyə başa qoyurlar?
– Yadımdadır. Amma mən elə bilmişdim ki, başa düşmüsən. Deyəsən, axı
danışmışdım sənə.
– Yox. Yadımda deyil.
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– Deməmişdimmi ki, dövlət sanki dəvədir? Dövlətin dəvə kimi dörd ayağı
– dörd dayağı var. Qabaq ayaqlarından biri – birinci əsas dayaq saray
əyanlarıdır. Onları həmişə tox saxla. Hərdən də təpiyini bas, artıq yağları çıxsın.
Onlar camaatı incidib, sənin hörmətini “Şah bilmir. Bilsə bunların canını alar”
deyən xalqının gözündə qaldıran birinci dayaqdır. Deməmişdimmi ki, qabaq
ayaqlarından ikincisi – ikinci əsas dayaq qazi və hakimlərdir? Onlar camaata
cəza verməklə, ölüm hökmü çıxartmaqla sənin əlini qana batırmayan, sonda
Allah yanında günah qazandırmayan dayağındır? Deməmişdimmi ki, arxa
ayaqlardan biri din xadimləri və məsciddir? Onlar xalqı Haqq dünyası xülyası
ilə xumarlandırıb sakitləşdirən, müti və qulaqasan edən üçüncü dayağındır?
Mollaxana və mədrəsələr, elm‐bilik sahələri onlara tabedir. Kim evlənir‐kim
boşanır, kim doğulur‐kim ölür, hamısı onların üstünə qaçır. Bir də ki, xəbəri
camaata onlar çatdırır. Cümə namazları məhz sənə sərf edən xəbəri rəiyyətinə
çatdırmaq üçündür. Deməmişdimmi ki, arxa ayaqlardan o birisi – dördüncü
dayaq cibiboş, başıdolu insanlar, şairlər, təfəkkür sahibləridir? Onlar əslində
dayaq deyil. Onları ayaq üstündə saxlayan sadaladığım üç dayaqdır. O üç dayaq
çökəndə, səni dəstəkləməyəndə, dördüncü dayaq dünəndən dəstəkləmir.
– Yadıma düşdü. Demişdin.
– Deməmişdimmi ki, bu təfəkkür sahibləri əleyhinə çıxa da bilər, çıxmaya
da... Ağır məqamda əsasən, arxanda durmurlar. Deməmişdimmi ki, şahı xalq
devirmir, saray devirir? Xalq isə alətdir – mənim dilimlə desək ac‐yalavac, sa‐
baha ümidi olmayan, əzilən, təpiklənən talesiz itlər.
– Demişdin. Ay İtbaşı, qəribə adamsan. O yandan elə deyirsən, bu yandan
belə. Xalqı itə çevirirsən. Qılıncını həmişə qınından sıyrılmış vəziyyətdə hazır
saxla deyirsən. Mən təpikləyəndə isə itləri müdafiə edirsən.
– Mən dedim ki, təpiklə. Demədim ki, hər şeyini əlindən alıb qarnını ac
qoy. Üstəlik də qurşaqdan aşağı...
Bu dəm uzaqdan karvan göründü. İtlər ox yaydan çıxmış kimi o səmtə
cumdular. Hürə‐hürə karvanı komayacan müşayiət etdilər. Sariban qocanın
bərabərində dəvəni saxladı. Düşüb onunla və qonaqlarıyla salamlaşdı. Tuluğu
və çuvalı yerə qoydu.
– Nə var, nə yox, ay sariban? Nə baş verir məmləkətdə? – deyə İtbaşı xəbər aldı.
– Nəsə böyük bir hadisə baş verməyib. Sakitçilikdir. Deyilənə görə
şahənşahımız bir qulağını deşdirib. Sırğa taxmaq üçün etsəydi, yəqin ki, iki
qulağını deşdirərdi. Niyə belə edib, heç kim başa düşmür. Bir də ki, tiryəkə
qurşanıb. Hə, yadıma düşdü. O boyda gözəl, bakirə hərəmləri ola‐ola, meylini
hərəmxananın yaşlı təbibinə salıb.
– Hardan eşitmisən bu şayiələri? – deyə dərviş qiyafətli şahənşah soruşdu.
– Bazarda danışırdılar.
317

MAHİR QABİLOĞLU

– Nəsə həqiqətə oxşamır, – deyə şahənşah əlavə etdi.
– Mən də belə düşünürəm. Xalqdır da... boş‐boş danışmağı bacarır ancaq.
Yolçu yolda gərək. Mən getdim.
Sariban sağollaşıb dəvəsinə mindi. Dəvə ayağa qalxsa da yerindən
tərpənmədi. Arxasından peyin, sidik tökülməyə başladı. Arxa ayaqları, quyruğu
bulaşdı. Rahatlanandan sonra yerindən tərpəndi. İtlər karvanı gözdən itənəcən
ötürüb geri qayıtdılar.
– Gördün? – deyə İtbaşı Şahənşah Göyverəndən soruşdu.
– Hamısı yalandır.
– Onu demirəm.
– Nəyi deyirsən?
– Dəvənin batırmağını.
– Hə. Burda qeyri‐adi nə var ki?
– Bayaq dediyim məsələdir. Sariban dəvəni yedizdirir, şah isə öz dövlətini.
Yem gedir mədəyə. Qabaq ayaqları, yəni saray əyanları, qazi və hakimlər
mədəyə yaxın olduqlarından istədiklərini çırpışdırırlar. Çatdırıb götürə bilmə‐
dikləri keçir bağırsağa. Bu zaman növbə valilərə, fərraşlara, xırda‐mırda
məmurlara çatır. Onlar da bacardıqlarını qamarlayırlar. Yem, su həzmdən keçib
dönür peyinə, sidiyə. Bayıra çıxanda bir hissəsi bulaşır dal ayaqlara, quyruğa.
Yəni ki, bu, din xadimlərinin, təfəkkür sahiblərinin və quyruqlarının – əllaməlik
eləyənlərin qismətidir. Yerə tökülən isə xalqındır. İndi sən şahənşah dəvəni
yaxşı yedizdirmirsənsə, su vermirsənsə, bu xalq nə etsin? Yerə bir şey tökül‐
məlidir ki, onlar da... İndi hürməkdən, diş atmaqdan başqa əlacları qalırmı?
Ona görə tac saribanın – şahın başına qoyulur ki, həmin baş bu ruzunun
bölünməsinə cavabdehdir. Amma dediklərimin indi zərrə qədər əhəmiyyəti
yoxdur. Sənin haqqında eşitdiklərim əgər doğrudursa, bu artıq sənin sonunun
başlanğıcıdır.
– Devirəcəklər məni?
– Yox! Qətlinə fərman veriləcək. Sən özün özünü ölümə aparacaqsan. Hamı
da tamaşana duracaq.
– Zəhərləyəcəyəm özümü?
– Yox.
– Axı o qoçaq kimdir ki, mənim qətlimə fərman versin?
– Səndən sonra taxt‐taca sahib olacaq şəxs.
– Mənim o boyda şahzadə Göyverənlər ordum var. On günə üç məmləkəti
özlərinə ram etdilər. İndi də hazır vəziyyətdədirlər. Yəni mənim üstümə qal‐
xanları yatızdıra bilməyəcəklər?
– Onlar xəbər tutanacan gec olacaq, ay şahənşah.
İtbaşı diqqətlə şahənşaha baxdı.
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– Qulağının ucunda ağ nəsə var.
– Heç. Boş şeydir. Ağacın budağı toxunub cızmışdı. Pambıq basmışdılar.
Yəqin yapışıb.
– Neynək. Olsun boş şey.
– Vaxtdır, İtbaşı. Biz gedək.
– Di salamat qal, Şahənşah Göyverən.
***
Saray. Şahənşah taxtında oturub. Fikirlidir: deməli, məni boğub
öldürəcəklər. Kim? Qüdrətmi? İnanmıram. Nə pisliyim keçib ki? Əksinə. Qu‐
yunun dibindən çıxarıb baş vəzir qoymuşam onu. Bütün səlahiyyətləri də
vermişəm ona. Ürəyi nə istəyir onu da edir. Amma ki, yox. Öldürə bilər. Axı
yerimə yeganə vəliəhd odur. Vəliəhd olmağına vəliəhddir. Amma inanmıram
onda o ürək ola. Bəs kim? Aslanmı? Niyə öldürməlidir? Əksinə, mənim ağır
vaxtlarımda arxamda dayanıb. Fərmanmı? Kəsilmiş sağ qulağının heyfini çı‐
xacaq məndən? Yox. Onda cürət olsaydı qulaqkəsən Birrəngi öldürərdi. Bəs
kim? Axı İtbaşı kimi nəzərdə tutub belə söylədi? İndi də işimi‐gücümü atıb,
gərək qatil axtarışına çıxım. Hər otağıma girəni qatil cismində görüm. Yox.
Belə yaşamaq olmaz. Şahənşah qorxaq olmamalıdır. Amma İtbaşı onu düz
dedi ki, şahzadə Göyverənlər köməyimə çata bilməyəcəklər. Nə edim? Onları
paytaxta köçürüm? İyirmi min gəncə burda nə ehtiyac var ki... Onda içərisindən
ən cüssəlilərini, cəsurlarını seçib saray mühafizi edim. Bəs onda öz
mühafizlərim? Onlar neçə ildir ki, mənə sədaqətlə qulluq edirlər. Aslan, Abbas,
onlar olmasaydı çoxdan başımı yemişdilər. Olmaz. İndi mən bütün sarayı
didərgin salmalıyam ki, nədi‐nədi İtbaşı ürəyimə xal salıb? Dedi ki, öldürə‐
cəklər. Demədi axı nə vaxt öldürəcəklər? Həm də qismətimə nə yazılıb, o da
olacaq. Yox. İtbaşının dediyi xəbərdarlıq idi. Bir şey bilir ki, deyir. Ona görə də
tədbir görməliyəm – ehtiyat tədbiri. Bunu etmək istəyənin gözünü qorxutma‐
lıyam ki, bu fikri yerli‐dibli başından çıxartsın.
Bu an baş vəzir içəri girir.
– Nə olub, Qüdrət? Nə baş verib?
– Hər şey qaydasındadır, şahənşahım. Sadəcə, zərgər qızıl sırğaları hazır‐
layıb qurtardı. Onu çatdırmaq istəyirdim, – deyib baş vəzir balaca zərli kisəni
şahənşaha uzatdı.
Göyverən kisənin ağzını açıb içindən ən böyük qızıl sırğanı tapıb çıxartdı.
Asqı yerindən tutub gözünün önündə yellətməyə başladı.
– Yaxşı düzəldib. Əhsən. Gümüşləri də düzəldən kimi gətir. Zərgər təkbaşına
çatdırmayacaq. Başqalarını da cəlb eləsin.
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– Başüstə, şahənşahım. Şahənşahım, başqa şahlıqlar da dəvətimizi gözləyir.
Çağırımmı saraya?
– Dəvət gözləyirlər?
– Bəli, şahənşahım. Şahzadə Göyverənlərin qəhrəmanlığı canlarına qorxu
salıb.
– Əla! Əla! Əla‐ül‐əla! – deyib şahənşah taxtından durdu. Otaqda var‐gəl
etməyə başladı, – Yox. Dəvət etmə. Qoy qorxu içində yaşasınlar. Hər ay birinə
səfər et, təpiyini basıb yağlarını çıxart. Şahənşahlığın baş vəziri onların hamı‐
sından yüksəkdir.
– Ömrün uzun olsun, şahənşahım.
– Amma yaman həvəsin var ha müharibə etməyə. Hardandır bu həvəs?
– Bir səbəb var. Amma qorxuram deməyə.
– De! Qorxma!
– Şahənşahım, camaat vergi ödəməkdən açıq‐aşkar imtina edir. Xəzinəyə
pul gəlmir. Ona görə istədim ki, müharibə edib bac‐xərac yığım. Son iki savaş‐
dan gələn qənimət Göyverən valiliyinin xəzinəsinə yatırılıb. Saray xəzinəsinin
üstündən yeyirik.
– Bunumu deməyə qorxurdun?
– Bəli.
– Burda qorxulu nə var ki?
– Axı xəzinəyə qızıl gəlmir. Qorxdum ki, qəzəbinizə tuş gələm.
– Belə xırda şeylərə görə ürəyini sıxma. Qoy istədiklərini eləsinlər. Piylənsinlər.
Sonra özləri gəlib vergi də ödəyəcəklər, elədiklərinə və boş‐boş hürdüklərinə görə
əfv də diləyəcəklər.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
– Yığ camaatı meydana. Sözüm var onlara.
– Başüstə, şahənşahım.
***
Meydan. Camaat yığışıb. Şahənşah Göyverən ağ atın belində gəlir. Heç kim
dinmir. Şahənşah atından düşüb kürsüyə qalxır.
– Ay cəmaət, eşitdim vergiləri ödəməkdən imtina etmisiniz.
“Nə ödəyək?”, “nəyimiz var ki, nə də ödəyək?”, “pul tapsaq yemək alardıq”
deyə kütlədən səslər gəldi. Şahənşah təmkinini pozmadan sözünə davam etdi:
– Üç şahlığı ram etmişik. Artıq siz şahənşahlığın rəiyyəti sayılırsınız. Ona
görə mən öz doğma rəiyyətim üçün vergiləri iki dəfə aşağı salıram.
Kütlədən yenə səs çıxmadı. Şahənşah kürsüdən enib, atına mindi. Saraya
doğru yol aldı. Şahənşah gedəndən sonra meydanda pıçhapıç başladı...
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***
Saray. Baş vəzir şahənşahın hüzurunda dayanıb.
– Vergiləri iki dəfə azaltdım. Yəqin ki, camaat razı qalar.
– Ömrün uzun olsun, şahənşahım.
– Başqa nə var, nə yox məmləkətdə?
– Hər şey qaydasındadır, şahənşahım.
– Yeni nə baş verir? Nə deyirlər? Nə danışırlar?
– Sakitçilikdir, şahənşahım. Açıq heç nə demirlər. Amma yaman pıçapıçdır.
– Nə pıçapıç?
– Heç bilmək olur ki? O qədər yavaş danışırlar ki, fərraşlar da çox şeyi
eşidə bilmirlər.
– Eşitdiklərindən de.
– Deyirlər ki, dilənçilik artıb, oğurluq artıb, tiryəkilər çoxalıb, fahişəlik
baş alıb gedir.
– Day denən ki, səninlə Fərmanın kefidir də... – baş vəzir başını aşağı saldı,
– Nə oldu? Niyə dinmirsən?
– Hər şey köhnə vaxtlardakı kimidir, şahənşahım.
– Bəs deyirsən ki, hər şey artır.
– Şahənşahım, hər şeyə nəzarət lazımdır. Hər şey tənzimlənməlidir. Amma
indi elə bir həddə çatıb ki, nəzarət edə bilmirik.
– Bəs fərraşlar hara baxır?
– Oğru, cani, tiryəki sayı fərraşlardan qat‐qat çoxdur. Necə nəzarət etsinlər?
– Amma sən narazı olmamalısan. Gəlirin çoxalıb.
– Əksinə, şahənşahım. Əvvəlkindən aşağı düşüb. Fahişəlik peşə idi. Bununla
pul qazanıb haq verirdilər. İndi isə bir qarın çörəyə görə bu yola düşənlər var.
Özü də cavan, yaraşıqlı, dul ev qadınları. Üstəlik bakirə qızlarını da çəkirlər
bu yola. Elə ər var ki, evdə oturub uşaqlara baxır, arvad isə gedib “işləyir”.
Tənzimləmək mümkün deyil.
– Mümkün deyil, yoxsa sən bacarmırsan?
– Burda yalnız bir çıxış yolu var – müharibə.
– Nə qazanacağıq müharibədən?
– Həmin oğrular, dilənçilər, tiryəkilər elə müharibənin birinci günü tələf
olacaqlar. Fahişəliyi özlərinə sənət edənlər isə acından qırılacaq.
– Yox! Müharibə olmayacaq! Şahənşah öz xalqını qırğına verməz! Müharibə
etmək artıq şahzadə Göyverənlərin borcudur. Bir də ki, qurunun oduna yaşı
yandırmaq olmaz.
– Şahənşahım, meşənin ortasında ağacsız, açıq bir yerə çıxırsan. Adına
tala deyirlər. Orada gözəl güllər, çiçəklər bitir. Başlayırsan gəzməyə. Ayağının
altında çiçək də əzilir, ot da, tikan da, alaq da... Bu təbiidir.
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– Başqa çıxış yolu tap.
– Başqa çıxış yolu isə vəbadır, xəstəliklərdir.
– Özümüz də yoluxa bilərik.
– Düz ehtimaldır, şahənşahım.
– Başqa?
– Başqa çıxış yolu bilmirəm.
– Mən isə bilirəm. İnsanların həyatını dəyişmək, rəngarəng etmək lazımdır.
Gündə bir yeni söz eşitməlidirlər, yeni bir şey görməlidirlər ki, başları qarışsın.
Fikirləri əsas məsələlərdən yayınsın.
– Məsləhət sizinkidir, şahənşahım.
– Ağzıcırıqları fəallaşdır. İlk yaydıqları xəbər isə bu olsun: “Göyverən
şahənşahlığında yeni dəmir pullar – “göyverən“lər buraxılır. Köhnə pulların
dəyəri aşağı düşəcək. Yeni pullar qızıldan da qiymətli olacaq”.
– Nə vaxt buraxılır, şahənşahım?
– Nəyinə lazımdır nə vaxt buraxılır? Sən xəbəri yay. Nə vaxt desəm, onda
da buraxılacaq.
– Başüstə, şahənşahım, – deyib baş vəzir otaqdan çıxır. Baş xəzinədar
Hətəmlə rastlaşır.
– Nə olub, Qüdrət? Nə baş verib?
– Heç nə. Nəqqaş Təbərxanın lap...
***
Göyverən şahənşahlığında camaat təşviş içindədir.
– Ay Allah, bu nə gündür saldın bizi? Bu, müharibədən də betər oldu.
– Heç vecimə də deyil. Nəyim var ki, nəyim də batsın.
– Ömrü boyu işləyəsən, bir az qızıl yığasan, sonu da bu. Dəmir qızıldan
irəli olub.
– “Dəmir qızıldan irəli olub?” Day denən dünyanın axırıdır da...
– Ay camaat, qızıl nə rəngdə olur? Bir göstərin, bilək də...
– Yox. İnanmıram ki, şahənşahımız bu addımı ata. Mən həmişə vergini
vaxtında vermişəm. Düz deyirlər e... qurunun oduna yaş da yanar.
– Görəsən bir qızıl neçə göyverən olacaq?
– Sən soruş ki, bir göyverən neçə qızıl olacaq? Başabaş olsa yenə yaxşıdır.
– Tacirlər yenə qaçacaq. Nə yeyəcəyik..?
***
Saray. Şahənşah taxtında oturub. Baş vəzir hüzurundadır.
– Nə var, nə yox məmləkətdə, baş vəzir?
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– Puldan başqa bir şey yoxdur. Hamı dəmir göyverənlərdən danışır,
şahənşahım.
– Xub, xub. Deməli, bunların ən zəif yeri pul imiş. Mən niyə bunu əvvəldən
bilməmişəm? Hazırlayırlarmı nəqqaşlar dəmir göyverənləri?
– Bəli, şahənşahım.
– Qoy tez hazırlasınlar.
Baş vəzir otaqdan çıxır. Aslan gəlir.
– Aslan, biz ayrıseçkilik salırıq. Şahzadə Göyverənlərdən on mini paytaxtı
iki dəfə görüb. Amma o biri on mini heç vaxt qala divarlarından kənara çıx‐
mayıb. Nədi‐nədi on beş, on altı, on yeddi yaşları var. Bu haqsızlıq deyilmi?
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
– Get Göyverən valiliyinə. Onlarla birlikdə yürüş keçir paytaxta. Bir‐iki
gün qonağım olsunlar.
– Gözəl fikirdir, şahənşahım.
– Aslan, mədrəsədə necə gedir işlər?
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım. Həm camaatı sağaldırlar, həm də
gənclərə bilik verirlər.
– Xub, xub. Həm də sənə xeyir verirlər. Əsas budur.
– Ömrünüz uzun olsun, hökmdar.
– Sənə halaldır. Sədaqətli adamsan. Başqa nə istəyirsənsə elə. Sənə qadağa
yoxdur. Mühafizlərlə bağlı da nə sözün olsa de.
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım.
– İndi isə get. Yolçu yolda gərək.
***
Səhərdir. “Göyverənlər gəlir”, “Göyverənlər gəlir” sədalarına şahənşah yu‐
xudan oyanır. Sevincək eyvana çıxır. Uzaqdan ordunun qalaya yaxınlaşdığını
görür.
– Baş vəzir, – deyə çağırır. Qüdrət hövllü özünü otağa salır, – hazırlaşın
meydana gedirik.
Meydan. Şahənşah mərkəzdə dayanıb. Qoşun meydana daxil olduqca kür‐
sünün ətrafında çevrə qurur. Baş mühafiz Aslan atından düşüb kürsünün
üstünə qalxır. Şahənşaha təzim edərək deyir:
– Şahənşahım, şahzadə Göyverənlər əmrinizə müntəzir paytaxta gəliblər.
– Xoş gəlmisiniz, şahzadələrim, – deyə şahənşah üzünü Göyverənlərə tutdu, –
Üç gün təxtgahda olacaqsınız. İstənilən evin qapısını döyə, o ailənin qonağı ola
bilərsiniz. Üç gündən sonra səhər toplaşıb, Göyverən valiliyinə qayıdacaqsınız.
Sözünü başa çatdırıb, Şahənşah Göyverən atına mindi. Saraya doğru yol aldı.
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***
Üç gün keçib. Saray. Şahənşahın otağı.
– Baş vəzir Qüdrət, nə var, nə yox?
– Hər şey yaxşıdır, şahənşahım. Bu gün səhər şahzadə Göyverənlər Aslanın
başçılığıyla qalanı tərk etdilər.
– Görəsən razı getdilər?
– Əlbəttə ki, şahənşahım. Lap düzünü Aslan bilər.
– Xub, xub. Camaat nə danışır?
– Hələ ki, heç nə. Bir‐iki günə dil açarlar. Nəsə pis bir şey axtarışına çıxıblar
yəqin.
– Pis nə danışacaqlar ki? Şahzadə Göyverənlər onların əvəzinə vuruşur,
qan tökürlər. Onlar isə burda özlərini günə verib keyf edirlər. Üç gün onların
nazına dözmək borclarıdır. Durub hələ bir narazılıq edəcəklər?
– Şahənşahım, nə etsəniz də xeyri yoxdur. Lap beş barmağınızın beşini də
bala batırıb soxun xalqın ağzına, yenə narazılıq edəcək. Dünya əzəldən belə
qurulub. Şahənşahım, bir xüsusu çatdırmaq istərdim.
– De!
– Vergilərin az yığılması narahat edir məni. Nə əlac qılaq?
– Narahat olma, Qüdrət! Xəzinə indikindən on qat artıq olacaq.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
***
Saray. Şahənşah taxtında oturub. Baş mühafiz Aslan hüzurundadır.
– Şahzadə Göyverənlər razı qaldılarmı ilk səyahətlərindən?
– Bəli, şahənşahım. Yol boyu adınız düşmürdü dillərindən. Əvvəlcə heç
qayıtmaq istəmirdilər. Güclə çıxartmışam təxtgahdan. Uşaqdılar da...
– Xub, xub. Aslan, sən də ordaydın. İtbaşı dedi ki, məni öldürəcəklər. Sən
şahənşahın baş mühafizi kimi nə təklif edirsən ki, bu baş verməsin?
– Şahənşahım, mən əmr quluyam. Siz nə desəniz o da olacaq.
– Mən səndən soruşuram.
– Şahənşahım, İtbaşının yanına gedirik. Mühafizsiz‐filansız. Siz deyirsiniz
ki, onlarsız gedək. Yolda hücum etsələr, mən birinə, ikisinə, lap onuna cavab
verim, sonda taqətdən düşməyəcəyəmmi? Məni də öldürə bilərlər, sizi də...
Yox idim paytaxtda. Savaşdaydım. Mən sizin təhlükəsizliyinizə necə cavabdeh
ola bilərdim? Hər gün otağınıza kimi istəyirsiniz çağırırsınız. Hərəmxanaya
gedirsiniz. Gecələr dərviş seyrinə tək çıxmağınız da öz yerində. İndi deyin.
Mən neyləyim? Sizin bu sualınıza necə cavab verim?
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– Belə çıxır ki, sən gecə‐gündüz yanımda olmalısan. Bunu demək
istəyirdinmi?
– Əvvəllər beləydi.
– Sən indidən danış.
– Bəli. Həmişə yanınızda olmalıyam – mən və şahzadə Göyverənlər. On‐
lardan yüz nəfərini saraya gətirmək istəyirəm. O şahzadələr ki, kənardan ba‐
xanda silahsız belə ürəklərə vahimə salırlar. Və o şahzadələr növbəylə gecə‐
gündüz sizin otağınızda, yatağınızın başında, hərəmxanada və qapının ağzında
keşik çəkməlidirlər. Heç kimi, o cümlədən baş vəziri belə beş addımdan yaxına
buraxmamalıdırlar.
– Sənin sözündən belə çıxır ki, mən onların yanında dövlət işlərindən da‐
nışmalıyam? Mən onların yanında hərəmlərlə mazaqlaşmalıyam?
– Şahənşahım mənim fikrimi soruşdu, mən də düşündüyümü dedim.
– Aslan, sən dediyin axı həyat deyil. Zindandan da pisdir.
– Şahənşahım, öz sualınıza özünüz də cavab verdiniz. Mən şahənşahımı
özüm öz əllərimlə zindana sala bilmərəm. Şahənşahım, Karineni edam edimmi?
– O hardan yadına düşdü? Yəni belə vacib məsələdir?
– Bəli, şahənşahım.
– Axı bunu sənə demişdim, Aslan! Doğandan sonra.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
– Təbiblərin neyləyir?
– İşləri çoxalıb axır vaxtlar. Müraciət edənlərin əksəriyyəti isə kişilərdir.
– Vuruşmaq istəmirlər, vergi ödəmirlər, üstəlik də xəstələnirlər. Nə olub
bunlara?
– Xırda şeydir, şahım. Təbiblər deyirlər ki, çox oturmaqdan, işləməməkdən
yaranan mərəzdir. Adına babasil deyirlər.
– Öz günahlarıdır, qoy çəksinlər. Aslan, sabahdan Göyverən ibadətgahının
tikintisiylə məşğul ol. Mənim otuz yaşım tamam olan gün açılışını edərik.
– Başüstə, şahənşahım. Alqan Şahın məzarını tapmışam əmr etdiyiniz kimi.
– Yadıma sal, açılışdan sonra gedib ziyarət edək.
Aslan gedir. Baş vəzir gəlir.
– Nə var, nə yox, Qüdrət?
– Hər şey qaydasındadır, şahənşahım. Kim vergi ödəmirsə, qoduqluğa ba‐
sırıq. İşgəncə veririk. Bunların ipini boş buraxmaq olmaz. Qudurarlar.
– Camaatı əleyhimizə qaldıracaqsan! Xəzinədə qızıl yoxdur ki, belə əl‐
ayağa düşmüsən?
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım. Amma qudurublar bunlar. Quduzluğun
isə müalicəsi yoxdur. Yeganə dərmanı odur ki, gərək yerində gəbərdəsən. Siz
ölüm hökmünü ləğv etmisiniz deyə, ayaqları yer alıb.
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– Ölüm hökmünü ləğv etmişəm. Öldürməyə ki, qadağa qoyulmayıb.
– Düz buyurursunuz, şahənşahım. Zindandakı işgəncələrə tab gətirməyib
ölənlər olur. Bu isə sizin hökmünüzün əleyhinə getmək deyil. Şahənşahım, bir
xüsus da var. Amma bilmirəm necə deyim.
– De! İcazə verirəm.
– Bir şair Cəbbar var. Sizə həcvvari bir şey qoşub. Salıb camaatın dilinə.
– Oxu!
–
Şahənşah olub Göyverən –
İt kef çəkir, atlar ölmüş.
Allah bizi öldürməmiş,
Özü bizdən qabaq ölmüş.
– Deməli, mənə həcv yazmağa başlayıblar. Lərzan bunların yanında toya
getməliydi ki? O heç mənim adımı da çəkmirdi, işi‐gücü sizləri aşağılamaq idi.
Amma mən buna dözmədim. Onun dilini də kəsdim, başını da... Üstəlik dörd
oğlunu qətlə yetirdim. Amma indi məni söyürlər, sizlər isə durub tamaşa edir‐
siniz?
– İndi gedib başını kəsərəm onun, şahənşahım.
– Mən deyəndən sonra? Küçədə biri o birini söyəndə çıxarıb qəməni soxur
qarnına. Amma sizin şahənşahınızı söyürlər, siz isə qaçıb yanıma xəbərçilik
etməklə məşğulsunuz. Bircə muştuluqlamağınız çatmır, – deyib, Şahənşah
Göyverən taxtından durdu. Otaqboyu var‐gəl etməyə başladı, – Yox. Heç nə
etmə ona. Qoy yaşasın hələlik, – deyib şahənşah baş vəzirə əliylə “get!” işarəsi
verir.
Taxtına əyləşir. Fikrə gedir: deməli, məni təhqir edirlər. Əvvəl camaat, indi
də zəka sahibləri. İtbaşının təbirincə desək, dörd dayağımdan – dövlətin rəmzi
sayılan dəvənin isə peyinlə, sidiklə dolanan dal ayaqlarından biri. Adımı da it
qoyub. Deməli, atlar ölüb, itlərin bayramıdır. “İtlər”i başa düşdüm, bəs “atlar”
kimlər idi ki, artıq ölmüş sayılırlar? Saray əyanlarımı, yoxsa sözünü heçə en‐
dirdiyim ziya sahibləri? Bəlkə dörd dayağımdan biri sayılan din xadimləri?
Belə çıxır ki, dəvənin iki ayağı artıq məni dəstəkləmir? Bəs onda ayaq üstə
necə dayanıram? Niyə yıxılmıram? Birdən çökəcəyəm? İtbaşı bunumu
xəbərdarlıq etdi? Yox. O demədi ki, devirəcəklər. O dedi ki, öldürəcəklər. Deməli,
dəvənin ayaqları çökməyəcək. Yəni dövlət dağılmayacaq. Sariban, yəni mən
yerə yıxılmayacağam. İtlər, yəni ki, xalq hücuma keçib məni parçalamayacaq.
Hə... indi çatdı mənə. Bu, sui‐qəsd olacaq. Mənim şahənşahlığım kimin xoşuna
gəlmirsə, o da qatilim olacaq. Kimdir o şir ürəyi yemiş qoçaq?
– Aslan! – şahənşah qışqırdı.
– Bəli, şahənşahım, – deyə Aslan içəri girib təzim etdi.
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– Mən sən düşündüyün “zindan”ı seçirəm. Get yüz şahzadə Göyverəni
gətir. Bir də... Göyverən qalasında mollaxana, mədrəsə aç. Məşhur üləmaları
ora cəlb et. Şahzadələrin arasından ən ağıllılarını seçib elm, bilik, dövlət qa‐
nunlarını öyrətsinlər.
– Başüstə, şahənşahım, – deyib Aslan otaqdan çıxır.
Şah yenə xəyala dalır: saray əyanlarından ikinci vəzir yox, vəkil yox, əyan
yerləri boş. Amma hər şey qaydasında gedir. Görəsən, şah da olmasa bu
məmləkət necə yaşayar? Yaxşı, yoxsa pis? Bəlkə də kökündən məhv olar. Çünki
heç kim bir‐birindən qorxmur. Qorxduqları göydəki Allahdır, bir də yerdəki
şah. Çünki öldürməyi bacarırlar. Mən isə ölüm hökmünü ləğv etdim. Bəlkə
buna görə hörmətimi itirirəm xalq arasında? Xalq yox, elə əyanlar arasında
da... Kim deyə bilər ki, sabah valilər, hakimlər, qazilər, fərraşlar əleyhimə qalx‐
mayacaqlar? Sözümün kəsəri qılıncın kəsərindən itidirmi? Sözlə baş kəsə
biləcəyəmmi? Bəlkə bərpa edim edam hökmünü? Yox. Özümü hörmətdən sa‐
laram. Mən elə bir cəza fikirləşməliyəm ki, ölüm hökmü onun yanında toya
getməli olsun. Bəs onda niyə tələsirdim? Niyə yenisini yaratmadan köhnəsini
ləğv etdim? Yaxşı olar, Göyverən. Ürəyini sıxma. Ürəyin belə istəyib, belə də
etmisən. Lap əcəb eləmisən.
***
Şahənşah Göyverənin otuz yaşı tamamdır. Bu günü o, Göyverən
ibadətgahının açılışı ilə qeyd edir. Hamı Əraf məhəlləsinə yığışıb. Şahənşah
Göyverən ağ atın belində ibadətgaha yaxınlaşır. Atından düşüb kürsüyə qalxır.
– Ay cəmaət, bu gün mənim – şahənşahınızın otuz yaşı tamam olur. İstədim
bu tarixi sizinlə birlikdə – Göyverən ibadətgahının açılışıyla qeyd edim. Çoxları
məni qınayır ki, niyə inşasına Həqqi məscidi kimi başlanılan tikilinin adını
dəyişib Göyverən ibadətgahı qoydum. Amma yaddan çıxartmasınlar ki, pay‐
taxtda və yerlərdə Həqqi məscidlərinin tikintisinə başlamaq təşəbbüsünü
dilimə gətirəndə, çoxu əleyhinə durub “nəyə lazımdır axı bu? Onsuz da hər
məhlədə məscidlər fəaliyyət göstərir” deyə ağızlarını büzmüşdülər. Düzdür.
Məscidlər çoxdur. Amma şahlıqdan şahənşahlığa çevrilən məmləkətimizdə
digər xalqlar, din mənsubları da yaşayır. Onlar da ibadət etmək istəyirlər. Özü
də biz müsəlmanların inandığı Allaha. Çünki Allah təkdir. Ona görə mən qərara
aldım ki, məscidin adını dəyişib ibadətgah qoyum. Bu ibadətgahın iki minarəsi
var. Amma günbəzi yoxdur. Minarələr azan vermək üçün deyil. Bu, ibadətgahın
İslam dövlətində yerləşdiyinə bir işarədir. Qapısının üstündəki rəmzlər üç
səmavi dinə məxsusdur. Minarələr arasında asılan yoğun kəndir isə Haqq dün‐
yasındakı Qıl körpüsünə bir işarədir ki, hər kəs bunu görüb öz həyatını düzgün
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qurmalı, hamıyla yaxşı davranmalıdır. Bu dünyada hamı Allah qarşısında
bərabərdir. Göyverən şahənşahlığında da bu bərabərliyi mən bərqərar
edəcəyəm.
Kütlədən səs çıxmadı. Alqış səsləri eşidilmədi. Handan‐hana bir nəfər
dilləndi:
– Şahənşahım, mən müsliməm. Belə çıxır ki, bu gündən mən şərab içə, do‐
nuz əti yeyə bilərəm?
– Ay müslim, birinci sən ona niyə çevrilirsən? Çalış, qoy o sən edəndən
etsin, sən yeyəndən yesin. İkincisi də, ay gic müsəlman, müslim olmağın beş
şərti var: kəlmeyi‐şəhadəti bilmək, namaz qılmaq, oruc tutmaq, Həccə getmək
və zəkat vermək. İndi özün de: burda şərabdan, donuz ətindən bir söz deyilib
ki, hələ bir soruşursan da?
– Şahənşahın sözündən belə çıxır ki, tiryək də çəkə bilərik, üstəlik zina da
etməyə ixtiyarımız çatır? – deyə bir başqası dilləndi.
– Guya ki, etmirsiniz?
– Onda niyə qadağa qoyulub bunlara?
Şahənşah Göyverən bu sözdən tutuldu. Bilmədi nə cavab versin. Üzünü
baş vəzir Qüdrətə və baş hakim Fərmana tutub:
– Hökmümü hər yerə yayın. Bu gündən Göyverən şahənşahlığında bütün
qadağalar ləğv olunur. Kim nə istəyir yesin‐içsin, kim nə istəyir çəksin. Kim
də istəsə zina etsin. Özü də təkcə kişilər yox, zənən xeylaqları da... Qızlar, qa‐
dınlar mollaxanada, mədrəsədə təhsil də ala bilərlər.
Pıçhapıç meydanı götürdü. Qüdrətlə Fərman matdım‐matdım bir‐birinin
üzünə baxdılar. Şahənşah Göyverən sözünü bitirib kürsüdən düşdü.
– Aslan, gedək Alqan Şahın məzarını ziyarət edək.
Şahənşahla Aslan atlarına minib qədim qəbiristanlığa gəlirlər.
– Bura haradır, Aslan?
– Qəbiristanlıqdır, şahənşahım.
– Bəs qəbirlər hanı?
– Yerlə‐yeksandır hamısı. Dini qanunlarımıza uyğun olaraq.
– Bəs Alqan Şahın məzarı hanı?
– Hardasa buralardadır. Tapa bilmədim. Sizə də deyə bilmədim tapmadı‐
ğımı. İstədim özünüz gözlərinizlə görüb şahid olasınız. Keçmişdə dini qanunlara
riayət edirdilər. Şahlığından və ya kasıb‐varlılığından asılı olmayaraq. İndi isə
hər şey dəyişib.
Şahənşahla Aslan yeni qəbiristanlığa gəlirlər. Həqqi Şahın türbəsini ziyarət
edirlər. Geri qayıdanda Göyverən bir kəlmə də danışmır.
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***
İki gün keçib. Saray. Aslan şahənşahın hüzurundadır.
– Şahənşahım, əmriniz yerinə yetirildi. Yüz nəfər say‐seçmə, lal‐kar şahzadə
Göyverəni gətirdim paytaxta.
– Lal? Kar? Bəs mənim əmrlərimi bunlar necə eşidəcək?
– Əsas odur ki, danışmırlar. Amma bərkdən deyəndə az‐maz eşidirlər.
Gözləri isə qırğı gözüdür maşallah. Savadları isə yoxdur.
– Əla! – deyə şahənşah razılıqla başını yellədi, – Mən dediklərimi düzgün
tutmusan. Bəs onları necə lal‐kar etdin? Dillərini kəsdin, yoxsa qulaqlarına
şiş soxdun?
– Əsla, şahənşahım. İyirmi minin içində belələri də kifayət qədər idi.
– Yaxşı, indi onları necə yerləşdirək?
– Siz necə məsləhət bilsəniz, elə.
– Aslan, onlar yalnız mənə və sənə tabedirlər bu gündən. Dörd nəfər gecə‐
gündüz taxtımın, yatağımın başında dayanmalıdır. İki nəfər qapının o tərəfində,
iki nəfər də bu tərəfində. Otağıma silahla bir adam da buraxılmır. Üst‐başları
yoxlanılır.
– Bəs hərəmxana?
– Görürsənmi, Aslan, burda boşluğa yol vermişik. Gərək yetim qızlardan
da yüz nəfərini yığıb, başkəsən hazırlayardıq. İndi mən bu cavan uşaqlarla
hərəmxanaya necə girim?
– Ona əlac taparam, şahənşahım. Azca vaxt lazımdır. Şahənşahım, sizin
əmriniz yerinə yetirildi. Üləmalar dərsə başladılar.
– Xub, xub. Aslan, indi yəqin Qüdrətlə Fərmanın qanı qaralıb qadağaları
ləğv etdiyimə görə. Hələ fərraşları demirəm.
– Şahənşahım, mən onları yaxşı tanıyıram. Bir çıxış yolu tapacaqlar.
– Aslan, mənim yaxın adamım kimi səni şahənşah ənamına layiq görürəm.
Göyverən valiliyindəki xəzinədən bir sandıq qızıl sənin hədiyyən olsun.
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım. Bir xüsus da var. Nəzərinizə çatdırmaq
istərdim.
– De!
– Mən savaşda olduğumdan rəhmətlik Mirqəzəbin yerinə cəlladı baş vəzir
təyin edib. Cəllad sarayın daxilində silah gəzdirdiyi üçün mənim adamım ol‐
malıdır. Çünki baş mühafizə tabedir. Mən isə onu tanımıram.
– Ölüm hökmünü ləğv etmişəm. Hələlik qoy qalsın zindanbaşı kimi.
– Əmr sizinkidir, adil hökmdar.
– Aslan, düz etdimmi ölüm hökmünü ləğv etməkdə?
– Alqışlayıram hökmünüzü, şahənşahım. Amma hökmdarım gözəl bilir ki,
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dünyanı idarə edən iki qüvvə var: ölüm qorxusu, sonra cəhənnəm əzabı.
Camaat qudura bilər. Qudurana isə əlac yoxdur, gərək gəbərdəsən.
– Narahat olma, Aslan. Öz əlimizdə deyil? Bir anda bərpa edərəm.
– Əmr sizinkidir, şahənşahım.
– Əhali necədir, Aslan?
– Hər şey qaydasındadır. Başlarını aşağı salıb, kasıbçılıqlarını edirlər.
– Yaxşı, get. Qüdrət gəlsin.
Aslan gedir. Baş vəzir Qüdrət qanıqara vəziyyətdə otağa girir.
– Nə olub, Qüdrət? Yük dolu gəmilərin dəryada batıb? Yoxsa son hökmlərim
xoşuna gəlməyib? Bəlkə nəyəsə etirazın var?
– Əsla, şahənşahım. Alqışlayıram əmrlərinizi.
– Onda niyə kefin yoxdur?
– Nəsə gözlənilməz oldu qərarınız.
– Neyləməliydim? Rəiyyətimin sözünün qabağından qaçmalıydım? Nədi‐
nədi sənin, Fərmanın, fərraşlarının acığına gələcək?
– Əsla, şahənşahım. Əksinə, sevindik sizin qərarınıza.
– Sevindiz?
– Bəli.
– Bəs onda kefin niyə yoxdur?
– Şahənşahım, hazır deyilik. Bu cür qərarların icra olunmağa başlanmasını
əsasən bir‐iki ay sonraya nəzərdə tuturlar ki, hazırlıq görülsün.
– Əsaslandır fikrini!
– Şahənşahım, siz elan etdiniz ki, kim istəyir tiryək çəksin, kim istəyir
şərab içsin, kim istəyir zina etsin. Hələ haram buyrulmuş təamları demirəm.
Bunlar çoxları üçün maraqlı idi. Amma qanundan, şəriətdən qorxurdular. Qorx‐
mayanlar, yolunu azanlar az idi. Biz də onların və gəlmələrin ehtiyacını
ödəyirdik. İndi o qorxmayanlara qorxanlar da qoşuldu. Tələb artdı. İndi tələbatı
necə ödəyək? Üstünə də əcnəbiləri gəlsək... Hələ azad həyat, azad məhəbbət
eşqiylə yanıb məmləkətimizə köçmək istəyənləri demirəm. Karvansaraylar
tikmək vaxt aparacaq axı. Onları necə yerləşdirək? Qalaya sığışmayacaqlar.
– Anladım. Mən də sənin pəjmürdə halını görüb elə bildim ki, narazı qal‐
mısan.
– Əsla. Şahənşahımız onun sədaqətli qullarını heç vaxt çörəksiz qoymayıb,
indi də elə oldu. Birə on artacaq gəlirimiz.
– Anlamadım.
– Şahənşahım, siz dediniz ki, çəkməyə, içməyə, zinaya icazə verirəm.
– Dedim. Bu, qadağanın götürülməsi deyilmi?
– Elədir. Amma bunların alış‐verişinə icazə yenə kimdə qaldı? Onu ki,
əlimizdən almamısınız.
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Şahənşah qəşş eləyib güldü. Handan‐hana özünə gəlib.
– Bəs mənə demişdilər ki, bir şey qadağan olunanda daha şirin olur, daha
çox gəlir gətirir?
– Qadağa bir şeyin qiymətini qaldırır. Onu əlçatmaz edir. Həmən şeyə
həvəsi daha da artırır. Yox, elə bilməyin ki, siz qadağanı götürəndən sonra
hamı tiryəkə qurşanacaq, yaxud da şərab içəcək. İçməyən‐çəkməyən onsuz
da həmən‐həmən qalacaq. Amma tərəddüd edənlər, qanundan qorxanlar on‐
lardan qat‐qat çoxdur. Bizim işimiz də artacaq, gəlirimiz də... Üstəlik idarə
etmək asanlaşacaq.
– Anlamadım.
– Şahənşahım, içəcəklər şərabdan, çəkəcəklər tiryəkdən, dalaşacaqlar, bir‐
birilərinin başını yaracaqlar, hətta qətlə də yetirəcəklər. Beləcə, başları qarışacaq.
Boş‐boş danışmağa heyləri qalmayacaq. Asayiş də tez‐tez pozulacaq. Fərraşların
da işi artacaq. Amma bircə karvansaray məsələsini necə həll edəcəyəm, bilmirəm.
Yer yoxdur qala daxilində yenilərini tikməyə.
– Mən bilirəm yolunu. Qala divarlarından kənarda məhəllələr salınmasına
fərman verirəm.
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım. Hökmdar, yüz gümüş sırğa da hazırdır.
Dəmir pullar da xeyli hazırlanıb. Dövriyyəyə buraxaqmı?
– Yox. Onları da sırğa elə yavaş‐yavaş. Zamanı çatanda deyəcəyəm. Gümüş
sırğaları isə özündə saxla.
– Başüstə, şahənşahım.
Axşam düşüb. Şahənşah hərəmxanaya gedib. Hərəmlər qarşısında rəqs
edirlər. Gözünü onlara diksə də fikri başqa yerdədir. Əlini əlinə vurur. Qızlar
düzlənirlər.
– Xacə Dümbələk, təbib Məkrubəni gətir otağıma.
Şahənşahın yataq otağı. Təbib şahənşahın qulağına baxır.
– Təbib, yəqin sağalar yeri.
– Düz buyurursunuz, şahənşahım.
Şahənşah balaca kisədən qızıl sırğanı çıxarıb Məkrubəyə verir:
– Sapı çıxart, bunu tax yerinə!
– Başüstə, şahənşahım.
Təbib hökmdar dediyi kimi edir. Göyverən yerindən durub güzgüyə ya‐
xınlaşır.
– Yaraşırmı, təbib?
– Bəli, şahənşahım. Amma biz görmüşük ki, sırğa iki qulaqda olar. Amma
bu, sol qulaqdadır yalnız. Yəqin bir rəmzi mənası var.
– Hə. Göyverənliyin rəmzidir bu sırğa. Üstündə mənim əksim və adım var,
– deyib sırğanı təbibin gözünə yaxınlaşdırır.
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– Zərgəri bilmirəm kimdir. Amma gözəl işləyib. Mən də arzu edərdim bu
sırğadan.
– Bu qadın sırğası deyil. Kişilərçündür. O da yalnız Göyverənliyi qəbul
edənlərçün.
– Qüsura baxmayın, şahənşahım. Bilmirdim. Mən buna zinyət kimi qiymət
verdim.
– Təbib, mən xacə Dümbələyə deyəndə ki, təbibi gətir otağıma, hərəmlər
niyə gülüşdülər?
– Şahənşahım, onlar mənim bura niyə gəlməyimin məğzini bilmirlər. Ağıl‐
larında başqa şeydir. Həm də yaşıma lağ edirlər.
“Yaxşı, əgər burda olanları heç kimə deməyibsə, onda sariban, İtbaşı bun‐
dan necə xəbər tutublar?” sualı şahənşahı narahat etdi.
– Yaşlı məsələsi bir yana qalsın. Məncə əsas qadının gözəl‐kifir olmasıdır.
– Şahənşahım, kifir qadını sev, gözəlləşəcək. Çünki insan seviləndə özünə
baxmağa başlayır, qəşəng geyinib‐keçinir. İstər kişi olsun, istər qadın. Lap gözəl
olsun, sevilməsə kifirləşəcək. Ona görə deyirlər ki, gözəl‐kifir qadın yoxdur.
Var özünə baxan və baxmayan qadın. Bir də ki, beş ayın gəlini olmuşam, ərim
qəflətən öldü. Uşağım da yox. Həyat mənim üçün indi‐indi başlayır. Axı nə
yaşım var ki? Qırx olmayıb heç. Bu hərəmlər anlamırlar ki, qadının yaşı olmaz.
– O niyə?
– Qadın qadındır. İstəyir cavan olsun, istəyir yaşlı. Həmişə diqqət, sevib‐
sevilmək acıdır. Burda yaş heç fərq etməz. Özü də yaş söhbəti müqəddəs sayılır.
Bəşəriyyəti fəlakətdən qurtarıb. Yəqin şahənşahım rəvayəti eşidib.
– Yəqin ki... danış görüm.
– Hökmdar, dünyada böyük dəyişikliklər gedirmiş. Kişilər yavaş‐yavaş öz
mövqelərini itirirlərmiş. Qadınlar bundan istifadə edib, üstünlüyü ələ
keçirməyə başlayırlar. Matriarxatın, madərşahlığın – qadınların hakimiyyətinin
əsası qoyulub. Amma qadınlar dünyanın düzənini pozaraq, kişiləri ümumilikdə
yer üzündən silməyə qərar verirlər. Sağ qalıb canlarını qurtarmağa çalışanları
isə harda yaxalayıblarsa, ordaca divan qurub, ölüm hökmü çıxarıb, elə ye‐
rindəcə edam ediblərmiş. Beləcə kişilərin kökü yer üzündən kəsilməyə başla‐
yıb. Günlərin bir günü dağlarda gizlənən iki kişi ələ keçir. Onları paytaxtın
meydanına gətirirlər. Madərşah hamıya müraciət edir ki, bəs bunlara nə cəza
verək? Hamı bir ağızdan deyir ki, edam edilsinlər. Dar ağacı qurulur. Kişilərə
son arzu imkanı verilir. Birinci kişi deyir ki, bəs filan yeməyi istəyirəm. Tez
bunun arzusunu yerinə yetirirlər. Sonra edam edirlər. Bu dəfə ikinci kişidən
soruşurlar ki, sənin son arzun nədir? O nə desə yaxşıdır?
– Nə? – deyə şahənşah maraqla soruşur.
– Deyir ki, məni ən yaşlı qadın assın. Bir nəfər də irəli çıxmır. Çünki heç
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bir qadın özünü yaşlı saymaz. Həmin ağıllı kişinin bu sözü bəşəriyyəti son‐
suzluqdan qurtarır. İndi hərəmlər mənə lağ elədilər. Sizə görə dinə bilmədim.
Qayıdıb cavablarını verəcəyəm. Onda biləcəklər ki, yaşlı kimdir, cavan kim.
– Deməli, heç bir fərqi yoxdur. Təbib, bəlkə bunu mənə də sübut edəsən?
Bacararsan?
– Elə bacararam. Aqillər demişkən: “Su girdi qaba, oldu içməli”. Nə olsun
ki, təbibəm? Amma hərəmxananın çörəyini yeyirəm. Elə hərəmlərin acığına
şahənşaha elə bir gecə yaşadacağam ki, düşündüklərinə peşman olsunlar, –
deyib təbib şamı fülədi.
***
Səhərdir. Şah taxtında oturub. Gecə olanlardan hayıl‐mayıldır. Ətrafında
dörd qara niqablı şahzadə durub. Qılınclarını qınından sıyırıb hazır dayanıblar.
Qapının hər iki tərəfində də ikisi durub. Qapı döyülür.
– Gəl! – deyə şahənşah dillənir. Baş vəzir vahimələnmiş halda içəri girir.
Şahənşaha yaxınlaşıb təzim etmək istəyəndə, irəlidə dayanmış şahzadələrdən
biri onu beş addım arxaya itələyir, – Nə olub, Qüdrət? Nəsə birtəhərsən.
– Şahım, başqa vaxt belə olmamışdı. Ona görə.
– Nə olub ki? – şahənşah özünü bilməməzliyə vurur.
– Şahzadə Göyverənlər məni soyundurdular. Ağzımın içinəcən yoxladılar.
Qılıncımı da əlimdən aldılar.
– Aslan mənim tapşırığımla yeni qaydalar qoyub sarayda.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
– Amma yoxlanmağını istəmirsənsə? – deyib şahənşah balaca kisənin
ağzını açdı. İçindən bir dənə balaca qızıl sırğa çıxarıb, gözünün önündə
yellətməyə başladı. Sonra isə barmağıyla qulağından asılanı göstərdi, – Şahzadə
Göyverənlər sağ qulağında bu cür sırğa olanları yoxlamırlar. İstəyirsən sənə
də verim. Hərəmxananın təbibinə də tapşıraram qulağını deşər. Məcbur deyil.
Amma hər adama nəsib olmur bu cür xoşbəxtlik.
Baş vəzir Qüdrət susdu. Bilmədi nə cavab versin. Sırğanın üstündə
“Göyverən” yazıldığını bilirdi. İndi başa düşdü ki, sırğaları hazırlatmaqda
şahənşahın məqsədi nə imiş.
– Şahənşahım, böyük şərəf olardı mənimçün. Amma qulağımı deşdirməyə
qorxuram.
– Necə istəyirsən, Qüdrət. Məndən deməkdir. Çünki sən mənim ən yaxın
adamımsan. Sədaqətlisən.
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım.
– Sözün yoxdursa gedə bilərsən!
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Baş vəzir Divana gəlir. Taxtında oturur. Fikrə gedir: indi də sırğa məsələsi
ortaya çıxdı. Sırğa taxdırmaq istəyir bizə. Mən də fikirləşirdim ki, niyə qırx
qızıl hazırlatdırır. Axı sarayın qırx əyanı var. Amma məcbur etmədi. Onda belə
çıxır ki, sırğalar boş yerə hazırlanıb? Yox. Göyverən elə‐belə etməz heç nəyi.
Görsəm ki, vəziyyət gərginləşir, gedib ayağına düşüb, yalvarıb alaram sırğanı.
***
Axşam düşür. Qara geyimli atlı artıq xərabə karvansaraya çatır. İtlər onu
hürə‐hürə qarşılayıb komaya qədər ötürürlər. İtbaşı səsə çıxır.
– Salam, İtbaşı.
– Salam, salam. Yenə gəldin? Nəsə ciddi bir şey baş verib yəqin. Keç içəri.
***
Aylar keçir. Saray. Şahənşah taxtında oturub. Baş vəzir hüzurundadır.
– Necədir vəziyyət, vəzir?
– Hər şey yaxşı gedir. Məmləkətə əcnəbilərin axını başlayıb. Karvansaraylarda
yer tapılmır. Çoxu burda qalıb yaşamaq istəyir. Öz ölkələrində olan qadağalar
burda olmadığına görə.
– Qalıb yaşasınlar da... kim nə deyir ki, onlara?
– Yaşamaq üçün ev tikmək istəyirlər. Qalada isə yer yoxdur.
– Yeni salınan məhəllələr bəs nə üçündür? Orda tiksinlər. İcazə verirəm.
Ora təkcə karvansaraylar üçün deyil ha... Camaat necə dolanır?
– Camaatın vəziyyəti yaxşılaşıb. Amma yenə narazıdırlar.
– Nə istədilər verdim onlara. Azadlıqdan böyük nemətmi var? İndi nə
istəyirlər?
– Deyirlər ki, “şahənşah uşaqlarımızı öz gününə saldı. Onlar hardan
bilirdilər ki, şərab nədir, tiryək nə. Dinləri birləşdirdikdən, qadağaları aradan
götürdükdən sonra abır‐həya, din‐iman, böyük‐kiçiklik – hamısı heç oldu”. Qa‐
dınlar da ərlərinin, ata‐qardaşlarının üzünə ağ olmağa başlayıblar. Üstlərinə
çımxıranda, onları sizinlə qorxuzurlar. Deyirlər ki, şahənşahımız qadınlara da
zina icazəsi verib. Siz zina edəndə olar, biz yox? Hətta bəziləri zinayla pul qa‐
zanmağa başlayıblar. Çox arvadı olanların da sayı azalıb. Fərraşlar da çatdır‐
mırlar. Nə qədər saylarını artırsam da... Nəzarətdən çıxır məmləkət.
– Deməli, yenə narazıdırlar. Nə təklif edirsən, vəzir?
– Şahənşahım, müharibə labüddür. Sadəcə sizin hökmünüz lazımdır. Belə
uzun çəkə bilməz. Fəsadı çıxacaq hökmən. Onda idarəedilməz olacaqlar.
– Deyirsən ki, qurduqlarımızı heç edək?
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– Hökmdar, kimin haqqı nədir ki, bizə hücum etsin. Müharibəni biz elan
edəcəyik. Döyüş onların torpağında gedəcək. Sadəcə, camaatı səfərbər edək.
Şahzadələrimiz qoy bir az dincəlsinlər.
– Yox, baş vəzir, hələ yox.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
– Qüdrət, tutaq ki, idarəedilməz oldular. Nə edəcəklər?
– Şahənşahım, onsuz da neçə aydır ki, vergi ödəməkdən boyun qaçırırlar.
Bu artıq üsyan deməkdir. Bir məsələ də var, deyə bilmirəm. Qorxuram.
– De!
– Əvvəllər sizi “göyvərən” çağırırdılar. İndi isə əvvəlinə “oğraş” sözü də
artırıblar.
– Mənim oğraşlığımı nə vaxt görüblər? – deyə şahənşah taxtından durdu.
Hirsindən qızarmışdı. Çırtma vursaydın qanı çıxardı. Əliylə baş vəzirə “get!”
işarəsi verdi. Hirsi soyuyandan sonra baş mühafiz Aslanı çağırdı.
– Aslan, gedirsən Göyverən valiliyinə. İyirmi min şahzadənin hamısını
səfərbər edirsən. “Şahənşah Göyverən” hayqıra‐hayqıra gəlirsiniz paytaxta. Üç
gün burda qalsınlar.
– Başüstə, hökmdar, – deyib Aslan gedir.
Şahənşah eyvana çıxır. Hündürlükdən təxtgaha tamaşa edir. Fikrə gedir: deməli,
mənə “oğraş” deyirlər. Vergi ödəməməkləri, “göyvərən” deməkləri, həcv yazmaqları
az idi, bir söyüşü də bu yandan artırdılar. Mən isə dözürəm. Dözürəm, yoxsa hələ
yığıram? Yox. Belə görürəm ki, yığıram. Bəs əvvəllər niyə dözmürdüm? Məni lağa
qoyub cırnatdıqlarına görə bütün saray əyanlarının soyadını Göyverən etdim.
Mənim sirrimi bildiklərinə görə baş vəzir Qurbanla saray həkimi Loğmanı aman‐
sızlıqla edam etdirdim. Lərzanın arvadı məni söymürdü, sadəcə qarğış edirdi –
adını dəli qoyub Qəhqəhə qalasına apardılar. Bəs indi nə olub? Niyə dözürəm?
Yox. Mənim də hövsələmin sonu var. Xalqa yaxşılıq edə‐edə, əvəzində söyüş
eşitmək? Axı, dünyanın heç bir məmləkətində – istər İslama, yaxud da ki, digər
dinlərə sitayiş etsinlər – qadağalar tamamilə aradan qaldırılmayıb, Göyverən
ibadətgahı kimi Allah evi açılmayıb, ölüm hökmü ləğv olunmayıb. Budurmu mənim
təqsirim? Əcnəbilər bunu qiymətləndirib axınla gəlirlər şahənşahlığın təxtgahına,
həmişəlik qalmaq istəyənlər də var. Amma özümkülər məni söyür. Üstəlik vergi
də vermirlər. Çıxacağam paytaxta. Özü də günün günorta çağı. Görüm nə deyəcəklər.
Düzdür Aslan yoxdur. Amma şahzadə Göyverənlər yanımdadır.
***
Paytaxtın küçələri. Şahənşah Göyverən yüz qaraniqablının müşayiətiylə
addımlayır. Qulağındakı sırğa parıldadığından hamının diqqətini cəlb edir.
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Şahzadələrin bədheybət zahirindən qorxaraq camaatdan kimsə ona yaxınlaş‐
mağa cürət eləmir. Uzaqdan salamlayır, yaxud da dinməzcə durub gözləriylə
şahənşahlarını yola salırlar. “Şahənşah Göyverən, ömrün uzun olsun”, “Səni
var olasan” deyə alqış yağdıranlar da var. Beləcə, şahənşah paytaxtı dövrə
vurub yenidən saraya qayıdır.
***
Saray. Şahənşah taxtında əyləşib. Baş vəzir hüzurundadır.
– Deməli, bəzi kişilər zərgərlərə qızıl sırğa sifariş edirlər.
– Bəli, hökmdar. Hələlik azdır belələri. Əsasən üzdəniraqlardır.
– “Üzdəniraq” nə deməkdir?
– İbnələr.
– Yenə anlamadım.
– Kişi fahişələr. Xalq onları belə çağırır. Təbiblər üçün də iş açılıb. Qulağı
bir gümüşə deşirlər.
– Əla! Əla! Əla‐ül‐əla! Amma ki, sağ qulaqlarına taxmalıdırlar sırğanı. Özü
də qızıldan olmamalıdır. Təbiblərə və zərgərlərə xəbərdarlıq elə!
– Başüstə, şahənşahım.
– Amma sən sırğa istəmədin. Özü də hədiyyə edirdim sənə.
– İstəyirəm, şahənşahım. Necə istəməyə bilərəm? Sadəcə qorxuram qula‐
ğımı deşdirməyə. Sizin əlinizdən qızıl sırğa almaq mənim üçün böyük şərəfdir.
– Deməzdim. Nəsə axır vaxtlar özünü şübhəli aparırsan.
– Əsla, şahənşahım. Dəfələrlə sınaqlarınızdan üzüağ çıxan həmin sədaqətli
Qüdrətəm. Sadiq qulunuz.
– Dilin deyir.
– Dilim ürəyimdəkini deyir, şahənşahım. Məni yenidən həyata siz qaytar‐
mısınız.
– Bəs onda niyə tədbir görmürsən?
– Kimə?
– Mənə söyüş yağdıranlara. Lərzandakı kimi gərək hökmən mən qərar çı‐
xarım? Özü də kargüzar Lərzan mənim barəmdə bir dənə də nalayiq söz
işlətmirdi. Sizləri heç söymürdü də... tənqid edirdi. Onu amansız edama
məhkum etdim. Bəs siz? Məni söyən zatıqırıq nakəslərdən neçəsinin başını
kəsmisiniz camaatın gözü qabağında? Hə? Sayəmdə var‐dövlətiniz günü‐
gündən artır. Adi valilər özlərini kiçik padşahlar kimi aparırlar. Mən sizləri
təhqir edənlərin nəslini sildim yer üzündən. Elə qətlgah qurdum ki, indiyəcən
cınqırını çıxaran yoxdur. Rahatca sorursunuz camaatın qanını, varlanırsınız.
Amma indi məni söyürlər. Bəs siz niyə mənim kimi hərəkət etmirsiz? Dəm
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vurduğun sədaqət camaatın söyüşlərini mənə çatdırmaq, ya da qoduqluğa
salıb şallaqlatdırmaqdırmı yalnız? Siz saray əyanısınız, yoxsa xəbərçi?
Böyrünüzdə gəzdirdiyiniz qılınc nə üçündür? Rədd ol gözümün qabağından!
Hamınızı pazlamaq mənə borc olsun, – deyə şahənşah qışqırdı. Bunu eşidən
qaraniqablılar baş vəzirin qoluna girərək sürüyüb otaqdan çıxartdılar.
Göyverən hirslənmişdi. Otaqda var‐gəl etməyə başladı. Bilmirdi ki, son
vaxtlar onda hardan yaranmışdı rəhmlilik. Əvvəllər ona yad olan bu hiss idi
indi qəti qərar çıxarmağa qoymayan. İtbaşının son sözləri – “it itin ayağını
basdalamaz” ifadəsi də onu lap çaşbaş salmışdı. Bilmirdi həyatını qorusun,
yoxsa düşmənlərini susdursun. Ürəyində bir qorxu hissi vardı. Kimdən qorx‐
duğunu isə tapa bilmirdi. Amma son söyüş ona yaman yer eləmişdi. Şahənşah
taxtına oturdu. Fikrə getdi: deməli, “oğraş”. Mən oğraşammış. Axı oğraş anası
qəhbəyə deyilir. Lap bura bacısı, arvadı qəhbə olanı da qataq. Mənimsə nə
anam var, nə bacım. Şah olduğum üçün evlənmək də qadağandır. Onda mən
hardan oğraş oldum? Bəlkə xalq məni özünün atası, qardaşı, oğlu, əri sayır?
Çünki mənəm hamının böyüyü. Allahın da yerdəki kölgəsi, əksi mənəm. Belə
çıxır ki, qadınları, kişiləri pis yola salan mənəm? Ona görə adımı oğraş qoyub‐
lar? Onları bir tikə çörəyə möhtac qoyan mənəm? Kişiləri öldürüb arvadlarını
dul, qızlarını başsız qoyaraq özlərini satmağa məcbur edən mənəm? Belə çıxır
ki, həqiqətən də mən oğraşam? Bəs onların ataları, ərləri, qardaşları oğraş sa‐
yılmırmı? Sayılır. Onda belə çıxır ki, onlar oğraşdırlar, mən isə baş oğraşam?
Kənardan mənə şahənşah – şahların şahı deyirlər. İçəridə isə baş oğraş – oğ‐
raşların oğraşıyam? Nə edim? Qadağaları yenidən tətbiq edimmi? Şahənşahlığı
ləğv edib şahlıqları öz şahlarına qaytarımmı? Şahzadə Göyverənləri özüm öz
əllərimlə qətlə yetirimmi? Bacararammı? Geriyə yol varmı? Yox. Axı şətrəncdə
uduzulan daşları geri qaytarmaq mümkün deyil. Şətrəncin axı bura nə dəxli?
Mən də şey tapdım müqayisə etməyə. Axı hanı qarşı tərəfin qara şahı, qara
vəziri, qara topu, atı..? Axı onlar da yoxdur. Mən hamıya mat vermişəm, hamını
mat qoymuşam. Yox! Geriyə yolum yoxdur! Hamı eyni olmalıdır. Cəmiyyətdə
bərabərlik yaratmalıyam. Atam Həqqi Şah da vəsiyyətində belə demişdi. Amma
o camaatın cibini nəzərdə tutmuşdu. Mən də hamının güzəranını
bərabərləşdirdim. Bəs indi hansı bərabərlikdən söhbət gedir? Mənəvi cəhətdən
bərabər deyillər? Axı buna nail olmuşam: məmləkətin adı – Göyverən;
sülalənin, xalqın adı – Göyverən; məscidlərin adı – Göyverən; mollaxanaların,
mədrəsələrin adı – Göyverən; pulun adı – Göyverən; dünyada yeganə, bütün
dinləri birləşdirən ibadətgahın adı – Göyverən; iyirmi min şahzadəmin ha‐
mısının adı da, soy adı da, atasının adı da Göyverən. Başqa nə qalıb axı?
Göyverən əhli olan kişilər sağ qulaqlarına sırğa taxmalıdırlar? Nə çətin şeydir
ki? Bircə fərmanın bəsdir buna. Yox. Bu könüllü olmalıdır. Bu istək ürəkdən
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gəlməlidir. Burda amiranəlik olmamalıdır. Daxilən, zahirən göyverənə
çevrilmək üçün şahın hökmü yox, ürəyin hökmü olmalıdır. Hamı mənim kimi
olmalıdır. Bax onda heç kim mənə “göyvərən” deyib, həqarət edə bilməyəcək.
***
Divan. Baş vəzir qanıqara halda taxtında oturub. Baş hakim Fərman, baş
xəzinədar Hətəm, baş fərraş Qəşşaş hüzurunda dayanıblar.
– Lap başımı itirmişəm. Bilmirəm şahənşah nə istəyir. Əvvəllər bilirdim
ki, yalnız qızıldır istəyi. Amma indi...
– Düz deyirsən, ay Qüdrət. Elə gün olmurdu ki, üç‐dörd dəfə yanına çağır‐
masın məni. Belə getsə şahənşahın sifəti yadımdan çıxacaq. İş‐güc də yox. Qı‐
zılların üstündə yatan ilana oxşayıram. O da azala‐azala gedir. Nə fikirləşir
hökmdar, bilmirəm, – deyə baş xəzinədar Hətəm Qüdrətin sözünə qüvvət
verdi.
– Şahənşahın otağına girməyə çox da həvəs göstərmə, Hətəm. Əvvəlki
vaxtlara ağlın getməsin. Hər dəfə ora sağ girib sağ çıxanda Allahıma şükür
edirəm. Aslanın seçib qapıya qoyduğu şahzadə Göyverənlərə baxanda belə
adamın zəhri yarılır. O ki qaldı, adamı soyunduralar, ayağının arasınacan, ağ‐
zının içinəcən yoxlayalar. Bir dəfə səni çağırsa, özün görəcəksən.
– Baş vəzir, başqa bir şey etmirlər ki? Sadəcə yoxlayırlar? – deyə baş hakim
Fərman dilləndi.
– Başın xarabdır, Fərman? Qulağını itirmisən, yenə də ağlın gəlmir yerinə.
Amma şahənşahımız mənə yolun göstərdi. Öz qulağına taxdığı sırğadan mənə
də verib dedi ki, bəs istəmirsənsə səni hər yanıma gələndə soyundurub yox‐
lasınlar, get sağ qulağını deşdir. Mən külbaş isə razı olmadım.
– Sən qurd ürəyi yemisən, Qüdrət. Şahənşahın yerində olsaydım çoxdan
ilim‐ilim itirmişdim səni.
– Sonra da səni aparıb qoymuşdu mənim yerimə baş vəzir. Eləmi? Arzun
ürəyində qalsın, Fərman! Bura sizi çərənləmələrinizə qulaq asmaq üçün ça‐
ğırmamışam. Bir tədbir tökün – nə edək? Şahənşah onu söyənlərin biz tərəf‐
dən cəzalandırılmasını istəyir. Dedi ki, əncam çəkməsəniz, sizin özünüzü paz‐
layacağam.
– Başa düşmədim. Xalqın hamısını qırdırmaq istəyir? Onu söyməyən var
ki? – deyə Fərman yenə dilləndi.
– Sən də söyürdün, mən də söyürdüm, hələ Qurbanı, Loğmanı demirəm.
Sonu nə oldu? Hamımızı oturtdu yerimizdə. İstəsə hamısını susdurar. Amma
eləmir. Nəyisə gözləyir. Hiss edirəm. Bizimlə məzələnir, bəlkə də sınağa çəkir.
Nə edək? Danışın.
338

İTBAŞI

– Qüdrət, öldürməklə iş hasil olan deyil. Çoxdurlar, – deyə Fərman dilləndi,
– Buna yalnız baş fərraş əncam çəkə bilər. O, oğraş‐qəhbənin dilini yaxşı bilir.
– Nə deyirsən, baş fərraş? Əncam çəkə bilərsənmi bu məsələyə? – deyə
baş vəzir Qüdrət üzünü Qəşşaşa tutdu.
– Əmr edərsiniz, baş vəzir həzrətləri. Xırda şeydi. Üçcə gün vaxt verin, hər
şeyi qoyum yoluna. Camaat nəinki “oğraş”, “göyvərən” sözünü deyə biləcək,
heç xəyalına da gətirməyəcək.
– Qətlə yetirəcəksən?
– Ölmək bu zəmanədə xoşbəxtlik sayılır, baş vəzir həzrətləri. Başqa yolu
var. Sadəcə, əmrinizi gözləyirəm.
– Axı nə etmək fikrin var?
– Bu məsələyə əncam çəkməsəniz sizləri necə cəzalandıracaq şahənşahımız?
– Dedi ki, hamınızı... Hə, indi çatdı mənə. Ay fərraş, sən nə ağıllı adammış‐
san. Afərin.
***
Baş fərraşın zindanı. Fərraşlar meydanda, bazarda “oğraş Göyverən”,
“göyvərən” sözlərini işlədənləri yaxalayıb bura gətiriblər. Yüz on iki nəfərdir.
Əl‐ayaqları qandallanıb. Qoduqluqda işgəncə verilmək üçün müxtəlif qurğular
var. Həbs olunanların rəngi ağarıb, tir‐tir əsirlər. Baş fərraş onların sırası
önündən keçərək hamısına diqqətlə baxır.
– Deməli, söyürdünüz. Özü də kimi‐kimi – Şahənşah Göyverəni. Heç kim
də sizə dinmirdi. Arada fərraşlar şillələyirdi, şallaqlayırdı, o da təsir etmirdi.
Hökmdarımızın rəhmli olmasından sui‐istifadə edirdiniz. Elə bilirdiniz ki,
dinmirsə, deməli, qorxur. Elə axıracan da belə davam edəcək. Amma yanılır‐
mışsız. Niyə əsirsiniz? Qorxursunuz? Qorxmayın. Sizi heç kim qətlə
yetirməyəcək. Bəxtiniz gətirib ki, adil və rəhmli şahənşahımız ölüm hökmünü
ləğv edib və bizim əlimizin sizin kimi haramzada, zatıqırıqların qanına bulaş‐
masına razı olmayıb. Olaydı əvvəlki vaxtlar... artıq cəhənnəmin qır tiyanında –
bədəniniz bir tərəfdə, başınız isə o biri tərəfdə – pıqqapıqla qaynayırdınız.
Amma lap ölüm hökmü olsaydı da, bu sizin üçün çox yüngül cəza sayılardı.
İndi bilirsinizmi sizin başınıza nə oyun gətirəcəyəm? Yox, şallaqlamayacağam.
Dırnaqlarınızı da çıxartmayacağam. Dişlərinizi qırıb qarnınıza tökməyəcəyəm.
Gözlərinizi çıxarıb kor etməyəcəyəm. Qulaqlarınıza şiş soxmayacağam. Bir də
söyüş söyə bilməyəsiniz deyə dilinizi də kəsməyəcəyəm. Əsla. Bura bilirsiniz
haradır? Baş fərraşın zindanı. Adına xalq arasında “qoduqluq” deyirlər. Eşşək
oğlu eşşəklər, sizi qoduq kimi damğalayacağam. Necə? Əvvəlcə sizin başınızı
qaynar suya saldırıb, saçınızı toyuğun tükü kimi bircə‐bircə yolduracağam ki,
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gec çıxsın. Sonra kim şahənşahımıza oğraş deyibsə, bax bu dəmir damğanı
közün üstündə qızdırıb alnına “oğraş” sözünü həkk edəcəyəm. Kim ki, göyvərən
söyləyib, alnına “göyvərən” dağı basacağam. Ondan sonra meydanda qəfəsə
salıb, üç gün hamıya nümayiş etdirəcəyəm ki, başqalarına dərs olsun.
– Nə olsun? Hamı yaxşı bilir ki, biz həqiqi oğraş və göyvərən deyilik. Kimin
həqiqi oğraş və göyvərən olmasını isə xalq gözəl bilir. Əsl oğraş və göyvərən
Şahənşah Göyverəndir, – deyə məhkumlardan biri baş fərraşa xoruzlandı.
– Bərəkallah. Sənin ağlın o qədər çoxdur ki, artıq qıcqıraraq yerə tökülür.
Mən bilməzdim ki, xalqımın belə ağıllı övladları var. Yaxşı ki, məni tez ayıltdın.
Yoxsa günaha batacaqdım. Siz belə edin. Əvvəlcə iki yerə bölünün. “Oğraş”
deyənlər bu tərəfə, “göyvərən” deyənlər isə o tərəfə keçsin, – deyib baş fərraş
kömürlə yerdə cızıq çəkdi. Tutulanlar iki yerə bölündülər, – Düz buyurdu bu
ağıllı şəxs. Mən baş fərraşam. Ömrümdə heç kimə böhtan atmamışam, atma‐
malıyam da... Bura düşənlərin hamısının təqsiri olub. Çoxlarını da bağışlamışam
– hakimsiz, qazisiz. Amma şərləməmişəm. İndi də böhtançı ola bilmərəm.
Fərraşlar, “oğraş” damğası vurulacaq adamlardan kimin anası, bacısı, arvadı
varsa gətirin bura. “Göyvərənlər” üçünsə “gülünc şalban” indi lap işimizə yarıyar.
Hə, bilirsinizmi “gülünc şalban” nədir? – deyə baş fərraş ortasında bir böyük,
onun da hər yanında balaca yumru deşiyi olan, qıraqlarından kəndirlə bağlanan
iki arşın uzunluğu olan taxta parçasını əlinə götürdü, – Bunu lap qədimdən
qullar üçün nəzərdə tutublarmış ki, bir yerdən başqa yerə aparanda aradan
çıxa bilməsinlər. Bunu onların başına taxanda gülməli göründüklərinə görə,
adını “gülünc şalban” qoyublar. Əslində bu iki hissədən ibarətdir. Kəndirlə bir‐
birinə bağlanıb, – deyib Qəşşaş kəndirləri açmağa başladı. Taxta uzununa ortadan
iki yerə bölündü. Fərraşlar hərəsi əlinə bir hissəni götürüb bayaq dil‐dil ötən
məhkuma yaxınlaşdılar. Qurğunu onun boğazına və əllərinə keçirib, taxtanın
hər iki tərəfini kəndirlərlə bərkitdilər. Baş fərraş sözünə davam etdi, – Lap
günaha batacaqdım. Yaxşı ki, özünü həqiqi göyvərən saymayan bu məxluq vax‐
tında məni ayıltdı. Heç kim layiq olmadığı cəzanı ala bilməz. Mən isə lap az qal‐
mışdı ki, günaha batım. Axı mən siz deyiləm. Axı siz nə vaxt şahənşahımızın oğ‐
raşlığını görmüşdünüz ki, hələ bir ona “oğraş” da deyirdiniz? Axı siz nə vaxt
hökmdarımızın göyvərənliyini görmüşdünüz ki, onu “göyvərən” adlandırırdınız?
Hə? Mən isə günaha bata bilmərəm. Və nə vaxtsa Haqq dünyasında bunun
bədəlini ödəməyə halım yoxdur. Özlərini göyvərən saymayanlar əvvəlcə öz
cəzalarına layiq görüləcəklər. Sonra isə saçları yolunacaq və alınlarına həmin
damğa basılacaq. Özlərini oğraş saymayanların gözü qabağında isə ana‐bacılarını,
arvadlarını... – deyib baş fərraş gülünc şalbanı dartaraq məhkumu üzüqoylu
kürsünün üstünə uzatdı. Fərraşlar onun şalvarını aşağı çəkdilər... – Yox, elə oğ‐
raşlar da gülünc şalbanın həzzini almalıdırlar – ana‐bacılarının gözü qabağında.
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***
Divan. Baş vəzir taxtında oturub. Baş hakim Fərman, baş xəzinədar Hətəm,
baş fərraş Qəşşaş hüzurunda dayanıblar.
– Əhsən, baş fərraş. Gör bu mənim saray əyanlarımın ağlına gələrdi? Pul
yığmaqdan başqa heç nə bilmirlər. Əhsən sənə. Ənamın məndə.
– Xırda şeydir, baş vəzir həzrətləri. Nə desəniz canla‐başla hazırıq.
– Hətəm, indi xəbəri şahənşahımıza çatdıranda, görəsən nə deyəcək?
– Deyəcək ki, “Əla! Əla! Əla‐ül‐əla!” – deyə Hətəm şahənşaha xas bəlağətlə
ifadə etdi.
Saray. Şahənşahın otağı. Baş vəzir baş fərraşın etdiklərini hökmdarın
nəzərinə çatdırır. Göyverən deyilənlərə qulaq asıb, taxtına yayxanır.
– Əla, Qüdrət, əla! Əla‐ül‐əla! Bu kimin ağlına gəldi?
– Əlbəttə ki, mənim, ey adil hökmdar. Baş fərraş da layiqincə icra etdi.
– Görürsən? İstəyəndə çıxış yolu tapırsan. Gərək tez‐tez təpinim sənə.
– Şahənşahım, siz sağ olun ki, ayıltdınız məni. Deməsəydiniz ki, “pazlaya‐
cağam sizi”, hardan yadıma düşəcəkdi bu cəza?
– Pazladılar, yoxsa..?
– Şahənşahım, cismani cəza verdilər. Pazlamaq məcazi mənada işlənir, –
deyə baş vəzir güldü.
– Sənə və baş fərraşa şah ənamı verirəm.
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım.
– Neçə nəfərdir onlar?
– Yüz on iki.
– Elə o qədər dəmir sırğa götürüb keçir onların sağ qulağına. Uclarını da
lehimlətdir ki, çıxara bilməsinlər. Bundan sonra kim bu söyüşü dilinə gətirsə,
belə et. Sol yox ha... sağ qulağına. Qandın?
– Qandım, şahənşahım, qandım. Bir ricam var. O qızıl sırğanı verərsinizmi
mənə?
– Get deşik açdır sağ qulağında, sonra danışarıq. İndisə gedə bilərsən.
Baş vəzir Qüdrət otaqdan çıxır. Əllərini göyə qaldırıb “Ay Allah, məni heç
kimin yanında peşman eləmə. Axır ki, şahənşahın təzə zəif yerini tapa bildim”
deyərək sevinə‐sevinə gedir.
***
Səhərdir. Şahənşah səs‐küyə oyanır. Eyvana çıxır. Uzaqdan qara bir zolağın
paytaxta yaxınlaşdığını görür. Tez əbasını geyinib başının dəstəsiylə meydana
tələsir. Şahzadə Göyverənlər qala qapısından təxtgaha daxil olurlar. Düz meydana
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gəlib şahın dayandığı kürsü ətrafında böyük çevrə yaradırlar. Meydan tutmadı‐
ğından arxa küçələrə, dalanlara sıxışırlar. Baş mühafiz atından düşüb şahənşahın
önünə gəlir:
– Şahənşahım, əmriniz yerinə yetirildi. İyirmi min şahzadə hüzurunuzdadır.
Hökmdar önə çıxıb:
– Şahzadələrim, xoş gəlmisiniz. Yaman darıxmışdım sizinçün. Ona görə
paytaxta dəvət etdim. Üç gün qonağımsınız. Karvansarayların yox, hansı evin
istəsəniz qonağı ola bilərsiniz. Kim üzünüzə pis baxdısa ona elə orda yerini
göstərin. Siz şahənşah övladlarısız. Nə istəsəniz onu da eləməyə ixtiyarınız
var. Sağ qulağında üstünə “Göyverən” sözü həkk edilmiş sırğa gəzdirənlərə
isə hörmətlə yanaşın. İndi isə dağılışın.
Şahzadələrin “Şahənşah Göyverən”, “Şahənşah Göyverən” sədaları altında
Göyverən kürsüdən düşüb atına mindi. Meydanı tərk etdi.
***
İki gün keçir. Divan. Baş fərraş baş vəzirin hüzurundadır.
– Necədir vəziyyət, baş fərraş?
– Yaxşıdır, baş vəzir həzrətləri. Yüz on iki nəfəri meydandakı qəfəsə salmaq
olar.
– Belə tez? Damğalar pozulmaz ki?
– Heç vaxt, baş vəzir həzrətləri. Hər səhər alınların qaysağını özüm öz
əllərimlə qopartmışam. Meydanda da üç gün belə edəcəyəm. Dünya da qopsa
pozulan deyil.
– Əla! Əla! Əla‐ül‐əla! – deyib baş vəzir taxtına yayxandı, – Amma bir şeyi
başa sal mənə. Bu, ağlına hardan gəldi?
– Baş vəzir həzrətləri, biz əsasən fahişələri belə edirik. Başını keçəl qırxmaq
üçün ülgücü, “fahişə” damğasını görən kimi həmən tabe olurlar. İnsan isə in‐
sandır. Qorxu hissi hamıda eynidir. İstər fahişə olsun, istərsə də...
– Anladım. İndi bildim ki, bu boyda məmləkəti fərraşlar əllərində necə
saxlayırlar. Halal olsun sənə verilən şahənşah ənamı.
– Hamısını böldüm fərraşlarım arasında.
– Niyə?
– Bölməsəm sabah yanlarında sözüm keçməz.
– Bir daha halal olsun. Gözəl qayda qoymusan.
– Bu qaydanı mən qoymamışam, baş vəzir həzrətləri. Minilliklərdən bizə
miras qalıb.
– Elə belə də davam elə. Üstəlik baş vəzir ənamın da məndə.
– Ömrünüz uzun olsun, baş vəzir həzrətləri. Salım onları qəfəsə?
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– Sırğalarını da taxdın?
– Bəli.
– Sabah apar meydana. Üstlərinə də nəzarət qoy.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
***
Bir gün keçir. Saray. Şahənşahın otağı. Baş vəzir qanıqara halda Göyverənin
hüzurunda dayanıb.
– Nə olub, baş vəzir? Qanın qaradır. Bir hadisə baş verməyib ki?
– Xeyr, şahənşahım. Hər şey qaydasındadır. Şahzadələr bu gün səhər
təxtgahı tərk elədilər.
– Xub, xub. Razı getdilərmi barı?
– Bəli, şahənşahım. Ürəkləri istədikləri kimi əyləndilər. Dünən üç şahzadə
bizim evə gəlmişdi.
– Qulluqlarında yaxşı durdunmu?
– Bəli, şahənşahım, – deyib baş vəzir qızardı. Başını yerə dikdi.
– Amma deyəsən məndən nəyisə gizlədirsən. Nəsə olub sənə.
– Xeyr, şahənşahım. Bir balaca soyuqlamışam.
– Allah şəfanı versin. O yüz on iki nəfərin aqibəti necə oldu?
– Hamısının damğası vuruldu, sırğaları da taxıldı. Saldıq meydanda qəfəsə.
– Əla! Camaat necə qarşıladı bunları?
– Şahənşahım mən gözləyirdim ki, tənə edərlər, məzxərəyə qoyarlar, balaca
uşaqlar arxalarıyca düşüb təpik vurarlar. Amma nəsə sakit qarşıladılar. Düzdür,
pis‐pis söyənlər oldu. Amma az qisim.
– Niyə?
– Bilmirəm.
– Öyrən, de. Özün də get müalicə olun.
Baş vəzir gedir. Şahənşah eyvana çıxır. Paytaxtı seyr etməyə başlayır:
deməli, yüz on iki nəfərə heç kim heç nə deməyib. Niyə? Məni hər hansı eybimi
görməyə‐görməyə təhqir etməkləri, söyməkləri nə idi, gözüylə görən, gülünc
şalbanın qoynundan üzüqara çıxan alnı damğalı oğraşlara, ibnələrə heç nə
deməməkləri nə? Bəlkə iyirmi min şahzadəmin paytaxta gəlməyidir buna
səbəb? Gözlərini qorxuza bilmişəm deməli. Yəqin ağızları yığışar bundan
sonra.
– Baş fərraşı çağırın bura!
Bir az keçir baş fərraş gəlir. Qaraniqablılar onun üst‐başını yoxlayıb,
xəncərini əlindən alandan sonra otağa buraxırlar. Şahənşaha təzim edib qar‐
şısında dayanır.
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– Eşitmişəm qəhrəmanlığını, baş fərraş Qəşşaş. Əhsən sənə.
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım. Ölənəcən qulunuzuq.
– İlk dəfədir ki, mənim otağıma girmisən. Yəqin ki, sonuncu olmaz.
– Hökmdarın çağırışı böyük fəxrdir nəslimçün.
– Səni qızıl sırğaya layiq görürəm. Əlbəttə ki, sağ qulağına taxmaq şərtiylə,
– deyib şahənşah əlindəki sırğanı ona uzatdı. Baş fərraş irəli addım atmaq
istəyəndə qaraniqablılar qarşısını kəsdilər. Göyverənin əl işarəsindən sonra
geri çəkildilər. Baş fərraş sırğanı alıb öpdü, – Şahzadələrim sağ qulağına bu
cür sırğa taxanlara hörmətlə yanaşırlar. Məndən göstəriş belədir. Otağıma
gələndə isə artıq üst‐başın yoxlanmayacaq. Bu o deməkdir ki, mənim ən etibarlı
adamım sayılırsan.
– Böyük şərəf verdiniz mənə, şahənşahım, – deyə baş fərraş diz çöküb
əbanın ətəyini öpür.
– Gedə bilərsən!
Baş fərraş gedir.
***
Aylar keçir. Şahənşahlıq öz ahəngiylə yaşayır. Günlərin bir günü
hərəmxananın təbibi sevincək hökmdarın otağına gəlir.
– Şahənşahım, muştuluğumu verin. Oğlunuz oldu.
Göyverən taxtından tərpənmədi. Saraya gətiriləndən sonra ilk dəfəydi ki,
şad xəbər eşidirdi. Bilmədi nə cavab versin. Qızıl dolu pul kisəsini təbibə tərəf
tulladı. Məkrubə kisəni elə göydəcə qapıb sevincək otaqdan çıxdı. Göyverən isə
taxtında oturub sanki donmuşdu: bilmirəm sevinim, yoxsa kədərlənim. Əlbəttə
ki, sevinməliyəm. Oğlum dünyaya gəlib. Oğlum yox e... bəlkə də vəliəhd –
gələcəyin şahənşahı. Amma bir yandan da həyatımın ilk sevgisini itirməliyəm.
Karine qətlə yetirilməlidir. Aslan harda olsa özünü yetirəcək indi. Amma mən
Karineyə qıya bilmərəm.
Aslan otağa girir:
– Şahənşahım, gözünüz aydın. Ata oldunuz. Amma borcumdur demək. Ka‐
rine edam edilməlidir.
– Aslan, yəqin yadından çıxıb. Mən məmləkətdə ölüm hökmünü ləğv
etmişəm.
– Bilirəm, şahənşahım. Amma Karineyə ölüm hökmü çıxarılanda qadağa
yox idi. Sadəcə icrasını sonraya keçirtdik.
Göyverən susdu. Taxtından durub otaqda var‐gəl etməyə başladı. Bilmirdi
nə cavab versin. Karinenin qətlini səkkiz ay gecikdirmişdi. İndi başqa bəhanə
axtarırdı.
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– Çağaya ana südü lazımdır, Aslan. Qırx gün möhlət verək. Uşaq dirçəlsin
bir az.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
– Darıxıram, Aslan. Həyat getdikcə sıxıcı olur.
– Bəlkə İtbaşını ziyarət edək?
– Nə deyirəm ki... sabah gedək. Görək indi nə deyib qanımızı qaraldacaq.
***
Axşam düşür. Qara geyimli atlı qaladan çıxıb karvan yoluna dönür. Kar‐
vansaraya çatan kimi itlər onu hürə‐hürə qarşılayıb komaya qədər ötürürlər.
Çapar atından düşüb diz çökür. Qoca onu ayağa qaldırıb qucaqlayır:
– Xoş gəlmisən, bala. Həmişə sən gələsən.
***
Səhər azanından sonra qala qapıları açılır. Dərviş paltarı geyinmiş iki atlı
təxtgahdan çıxırlar. Yolboyu şahənşah bir kəlmə də danışmır. Beləcə gəlib
xərabə karvansaraya çatırlar. İtlər həmişəki kimi onları qarşılayıb komayacan
ötürürlər. İtbaşı pişvaza çıxır.
– Salam, ey Şahənşah Göyverən. Xoş gəlib, səfa gətirmisən. Bura son
gəlişindən sonra axtarışına çıxdığın düşmənin axır ki, dünyaya gəldi.
– Düşmənim niyə? Bəlkə də gələcək vəliəhd, sonra da şahənşah.
– Bağışla, ey şahənşah, üzürlü say. Amma mən elə düşünürdüm ki,
düşmənin dünyaya gəlib.
– Niyə ki, ay İtbaşı?
– Birincisi, meydanlarda carçılar bunu car çəkmədilər. İkincisi, hələ də
adını qoymamısan. Görəsən niyə?
– İmkan verirlər ki, başım açılsın? O qədər dövlət işi var ki... Hamısı tö‐
külüb qalıb. Yaxşı, car çəkməyiblərsə, sən hardan xəbər tutmusan?
Bu zaman zınqırov səsi gəldi. İtbaşı üzünü karvan yoluna döndərdi. İtlər
ox yaydan çıxmış kimi o tərəfə cumdular. Karvan gəlib komanın bərabərinə
çatdı. Sariban dəvədən düşüb İtbaşıyla və onun qonaqlarıyla görüşdü. Çuvalla
su tuluğunu aparıb komaya qoydu.
– Təxtgahda nə var, nə yox, ay sariban?
– Qəribə işlər baş verir, ay İtbaşı. Şahənşah Göyverən iyirmi min şahzadəni
paytaxta qonaq gətirmişdi. Onlara da istədikləri evin qonağı olmaq ixtiyarı
vermişdi. Üç gün qonaq olub yenidən qayıtdılar Göyverən valiliyinə.
– Sonra?
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– Xalq deyir ki, şahənşah qorxur. Göyverən valiliyindən yüz bədheybət
şahzadə Göyverəni gətirib özünə əlavə mühafiz qoyub. Gecə yatanda da yata‐
ğının başında dayanırlar. Şahənşah artıq nə mühafizlərə, nə də əsgərlərə ina‐
nır.
– Sonra?
– Şahı təhqir etdiklərinə görə yüz on iki nəfəri fərraşlar basıblar zindana.
Ana‐bacılarını da qoduqluğa gətirib onları gözüyləgörən ediblər. Başlarını,
qollarını gülünc şalbana keçirib şahənşahın ünvanına dedikləri söyüşlərə layiq
ediblər. Saçlarını da toyuq tükü kimi yolub, alınlarına dillərinə gətirdikləri
söyüşləri dağlayıblar. Sonra da sağ qulaqlarına dəmir sırğa taxıb salıblar mey‐
dandakı qəfəsə ki, hamı tamaşa eləsin.
– Sonra?
– Şahənşahımızın oğlu dünyaya gəlib deyirlər. Amma dəqiq deyil. Çünki
carçılar car çəkməyib hələ. Gəzən söz‐söhbətə görə, çağanın anası Karineni
şahənşahımız qətlə yetirmək istəyir. Səkkiz ay qabaq hərəmxanada Afra adlı
hərəmin başını kəsdiyinə görə.
– Başını kəsdiyinə görə? – deyə İtbaşı heyrətləndi.
– Bəli.
– Adı nədir hərəmin?
– Karine. Kaminat şahlığındandır. Mən gedim, İtbaşı. Yolçu yolda gərək.
Xudahafiz.
– Sağ ol, sariban, – deyib İtbaşı karvanı gözdən itənəcən gözləriylə yola
saldı.
Şahənşah dinmirdi. Acıqlı‐acıqlı Aslana baxırdı. Handan‐hana İtbaşı
dilləndi.
– Əla sarayın var, şahənşah.
– Düz deyirsən, İtbaşı. Ağzıcırıqlar məhəlləsi həsəd çəkə bilər sarayıma.
Yaxşı, indi də yavaş‐yavaş sən gül ağzını aç, ay İtbaşı.
– Yox. Niyə ki? Hər şeyi düz eləmisən. Şahzadələri qonaq çağırmısan – düz
eləmisən. Səni söyənləri öz söyüşlərinə layiq etmisən – düz eləmisən. Yüz
şahzadəni yaxın mühafiz etmisən – düz eləmisən. Şahzadəni də car çəkməmisən.
Bunu da indi başa düşdüm.
– Nəyi başa düşdün?
– Bayaq düz deyirəmmiş. Düşmənin dünyaya gəlib. Axı bunu niyə car
çəkməliydin ki? Adam da düşməninin dünyaya gəlməsinə sevinər? Ağıllı adam‐
san.
– Ay İtbaşı, düşmən‐zad dünyaya gəlməyib. Sadəcə unutmuşam. Baş vəzir
də yada salmayıb. Yarım əsrdən çoxdur ki, sarayda şahzadə dünyaya gəlmir.
Yəqin o da yadırğayıb.
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– Ay şahənşah, gəl sənə bir əhvalat danışım. Günlərin bir günü şahın oğlu
olur. Bunu ilk olaraq vəzirə deyirlər. O da sevinə‐sevinə qaçır şahın yanına ki,
bəs “ay şah, muştuluğumu ver. Oğlun olub”. Şah da neyləsə yaxşıdır?
– Nə? – deyə Göyverən maraqla soruşdu.
– Mühafizlərə əmr edir ki, vəzirə yüz çubuq vursunlar. Üstündən illər keçir.
Şahın oğlan nəvəsi dünyaya gəlir. Vəzir bu xəbəri şaha çatdırır. Qorxusundan
muştuluq istəmir. Şah sevincindən bilmir nə etsin. Vəzirə qiymətli hədiyyələr
verir, başına qızıl səpir. Vəzir şahın bu hərəkətindən məəttəl qalır. Soruşur ki,
bəs şahım, niyə onda elə etdin, indi isə belə? Şah cavab verir ki, onda düşmənim
dünyaya gəlmişdi, indi isə düşmənimin düşməni.
– İndi nə demək istəyirsən, İtbaşı?
– Düşmən axtarmırdın sarayda? Tapmısan da...
– Anlamadım. İki günlük çağa mənim düşmənimdir?
– Fərqi nədir? Zamanı çatanda olacaq böyük kişi. Onda nə edəcəksən?
Öldürməyəcəksən?
– Anlamadım. İndi sən deyirsən ki, iki günlük çağanı qətlə yetirim?
– Hə. Üstəlik anasını da. Adam başı kəsən anadan doğulan uşaq nəyinə la‐
zımdır? Böyüyüb onun tayı olacaq da. Baş kəsməyi anasının qarnında öyrənib.
İtbaşı susdu. Karvan yoluna baxmağa başladı.
– Yenə karvanlar az keçir burdan?
– Yox. Karvanlar çoxdur. Amma hamısı əcnəbidir. Onlardan da mənə xeyir
yoxdur. Yerliləri də var. Amma düşmən saribanlar artıb. O gün biri deyir ki,
bəs gedib baş vəzirə burda şirin su quyusu olduğunu deyəcəyəm. Qoy gəlib
səni didərgin salsın. Nə bilim vallah. Əvvəllər belə deyildi. Düşmənçilik
edirdilər, amma xəbərçilik yox. Pislik eləmək istəyənlərin sayı artıb. Mən başa
düşə bilmirəm axı kimə mane oluram? Yaxud da mənim burdan qovulmağım
həmin saribana nə xeyir verəcək?
– Nizam‐tərəzi itib, ay İtbaşı? Yaman oğraş zəmanəyə gəlib çıxdıq, – deyə
şahənşah İtbaşının sözünə qüvvət verdi.
– Nə? – deyə İtbaşı şaqqanaq çəkib güldü, – Deyəsən dərviş paltarı
geyindiyindən özünü unutmusan. Ay kişi, bu oğraş dediyin zəmanənin başçısı
sənsən e... sən şahənşahsan. Nizam‐tərəzini sən itirmisən e, sən. Dinləri birləş‐
dirmisən, qadağaları götürmüsən. Hakim qərar çıxartmadan özbaşlarına cəza
tətbiq edirlər. Bunları sən yaratmısan.
– Elə danlamağı bilirsən, İtbaşı. Sən de görüm indi nə edim?
– Bir dəli quyuya bir daş atır, yüz ağıllı yığışıb o daşı ordan çıxara bilmir.
Sən isə on daşı birdən atırsan quyuya, sonra da deyirsən ki, çıxart. Yaxşı. Get
dediklərimi elə. Edam hökmünü ləğv etməyinə baxmayaraq, gizlində də olsa
Karineylə oğlunu qətlə yetir.
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– Niyə?
– Dedim bayaq. Biri başkəsəndir, o biri də başkəsən oğlu başkəsən.
– Bacarmaram.
– Xub. Olsun. Öldürmə. Vergilər yığılmır. Camaat yenidən piylənir. Bu
təhlükəlidir. Get vergiləri yığ.
– Bacarmırlar.
– Onda get özünü as.
– Niyə?
– Ay şahənşah, deyirəm ki, hər şeyi tapşır baş vəzirə, özün də get kef elə.
Bacarmırsan. Deyirəm Allah ol, büt ol – dinmə, danışma. Nəzir yığ, qurban
qəbul elə. Bacarmırsan. Bacarmamağın heç. Üstəlik, ölüm hökmünü də ləğv
edirsən. Camaat sənə necə Allah kimi baxsın, qorxsun ki, öldürməyi bacar‐
mırsan. Deyirəm hərəmlə oğlunu qətlə yetir. Bacarmırsan. Deyirəm hər şeyi
olduğu kimi saxla. Əzəldən bu dünya belə olub, belə də olacaq. Deyirsən ki,
bacarmıram. Ona görə də təzə bir şey deyə bilmirəm. Keçən dəfə xəbərdar et‐
mişdim – səni öldürəcəklər. İndi artıq özün öz ayağınla qətlgaha qalxmısan.
Bircə qalıb ilgəyi boğazına keçirmək. Bura bax‐bura bax, qulağındakı sırğa
nədir? Üstündə də sənin əksin. Bir baxım? – deyə qoca sırğanın arxa tərəfini
çevirdi, – “Göyverən” yazılıb. Yox, ey şahənşah. Sən artıq kürsünün üstündəsən,
ip də boğazına salınıb. Amma qabağını ala bilərsən.
– Necə?
– Get Karineylə oğlunu qətlə yetir.
Şahənşah Göyverən dinmədi. Ayağa durdu. Sağollaşmadan atına minib,
İtbaşıdan ayrıldı.
***
Ertəsi gün. Səhər. Şahənşah taxtında oturub. Fikirlidir: yox. Bir də
getməyəcəyəm İtbaşının yanına. Bəsdir daha. Məmləkətin şahənşahı o deyil,
mənəm. Hər bir məmləkət öz şahənşahının şah əsəri sayılır. Mən bu cür idarə
edirəm dövləti. İtbaşının xoşuna gəlmirsə, gəlib otursun taxtda, özü idarə
etsin. Yox. Axı o kimdir ki, gəlib bir taxtda da otura. Adicə səfil. Onu mən
hörmətə mindirmişəm. Yanına gedirəm. Fikrini soruşuram. Getməyəcəyəm
daha. Görüm neyləyəcək onda? Çox qudurtdum onu. Artıq mənə məsləhət
yox, əmr verir. Yeni doğulan oğlum mənim bu dünyada yeganə qan qohumum,
ciyər parəm sayılır. Deyir ki, onu öldür. Bəs Karine? Mənim həyatda gördüyüm
ilk bakirə qız. Mənə olan sevgisindən öz rəqibini aradan götürən sevimli
hərəmim. Onları necə qətlə yetirim? Yox. Bacarmaram. Bacarmaram nə
deməkdir ki? Axı niyə öldürməliyəm?
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Baş vəzir Qüdrətin otağa girməsi Göyverəni xəyalından ayırır.
– Şahənşahım, şahzadənin dünyaya gəlməsini carçılar hər yerə car
çəkməlidirlər. Əlbəttə ki, izninizlə.
– Axır ki, boynuna düşən vəzifələr yadına düşdü, Qüdrət. Bəs neçə gündür
hardasan?
– Şahənşahım, həmişə sağlam olasınız – xəstəydim. Özünüz məni təbibin
yanına göndərdiz.
– Sağaltdı səni?
– Bəli, şahənşahım. Sağ qulağımın sırğalığını da deşdirdim.
– Xub, xub. Söz verdiyim kimi qızıl sırğa sənindir, – bunu deyib şahənşah
balaca kisədən qızıl sırğa çıxarıb Qüdrətə uzatdı. Baş vəzir sırğanı alıb öpdü,
– Amma gecikdin. İstəyirdim sən məndən sonra qulağında qızıl sırğa daşıyan
ikinci adam olasan. Amma heyf ki, üçüncü oldun. Bilirsən də ikinci kimdir?
– Xeyr, şahənşahım.
– Baş fərraşın Qəşşaş.
– O məndən izinsiz saraya girib? Sizin hüzurunuzda olub?
– Özüm çağırtdırmışdım. Yaxşı. Keçək dövlət işlərinə. Şahzadənin doğulmasını
car çək bütün şahənşahlığa. Üç gün bayram süfrələri açdır Barəngahın şərəfinə.
– Barəngah? Gözəl addır, şahənşahım. Adıyla böyüsün. Mənası nədir?
– Bilmirəm mənasını. Nəsə xoşum gəlir bu addan. Baş vəzir, vergiləri yenə
də yığa bilmirsən?
– Xeyr, şahənşahım. Vermirlər.
– Vermirlər, yoxsa bacarmırsan?
Baş vəzir dinmədi. Başını aşağı saldı.
– Heç kim vermir, yoxsa qara camaat?
– Demək olar ki, heç kim, şahənşahım. Varlılar da üzə durublar.
– Deməli, qarışqalar dəryada üzmürlər. Amma balıqlar quruda gəzməyi
öyrəniblər. Tövratda bu barədə bilirsənmi nə yazılıb, baş vəzir?
– Xeyr, şahənşahım.
– “Yəhudilərin müqəddəs kitabında yazılıb ki, nə vaxtsa dünyaya әdalәtli
bir şah gәlәcәk, yer üzündәn bütün zülmlәrin kökünü kәsәcәk, qurd quzu ilә
otlamağa başlayacaq”. Deməli, qurd quzuyla birgə otlayır. Belə çıxır ki, ədalətli
hökmdaram? Yaxşı, ədalətliyəmsə onda niyə məni söyürlər? Təbiət qanununun
pozulduğuna görəmi? Axı qurd quzuyla heç vaxt otlaya, balıq da quruda gəzə
bilməz...
– Düz buyurursunuz, şahənşahım.
– Bəs onda niyə çarə qılmırsan? Cəza vermirsən?
– Zindana da salırıq. Cəzalarını çəkib çıxırlar. Amma yığdıqlarının yerini
göstərmirlər. Yeni cəza növləri lazımdır.
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– Yaxşı. Ağzıcırıqları hərəkətə keçir. Qoy hər yana şayiə yaysınlar ki,
şahənşah bütün vergiləri ləğv edib. Əvəzinə Göyverən vergisi tətbiq edib. Bu
vergini verməyənləri isə Göyverən cəzası gözləyir.
– Şahənşahım, sizin ağlınıza qibtə edirəm. Bir dənə vergiylə cəza qalmışdı.
O da öz layiqli adını tapdı. İndi hər şey sizin adınızla çağrılacaq məmləkətdə.
Eşq olsun sizə.
– Bu mənim yox, sənin ağlına gəlməliydi. Şahənşah belə xırda işlərlə məşğul
olmaz.
– Keçin günahımdan, şahənşahım.
– İndisə get baş fərraşı çağır bura.
– Başüstə, şahənşahım.
Baş vəzir çıxır. Baş fərraşı Divana çağırır.
– Sırğan mübarək, baş fərraş Qəşşaş. Nə gözəl yaraşır sənə? Layiq olasan
gəzdirdiyin sırğaya. Şahənşahın otağına da girib‐çıxmağa başlamısan? Mən
isə bunu şahənşahdan eşidirəm. Belə qudurmusan?
– Xeyr, baş vəzir həzrətləri. Demək istəyirdim. Guya ki, naxoşladığınızı
söylədilər.
– “Guya ki”? Anlamadım. Baş vəzir adam deyil? Xəstələnə bilməz? – baş
fərraş dinmədi, – Şahənşah səni çağırır. Bilmirəm nəyə görə. Bir şeyi yadından
çıxartma ki, sən şahənşahın yox, mənim sağ əlim sayılırsan. Get!
Şahənşahın otağı.
– Baş fərraş, camaat vergi vermir. Mənə məlum olub ki, kasıb‐kusub heç,
varlılar da dövlətin qanunlarına hörmətlə yanaşmırlar. Yəqin ölüm hökmünü
ləğv etdiyimdən qudurublar. Ona görə də mən bütün vergiləri ləğv edib, Göyve‐
rən vergisi tətbiq etdim. Bu verginin məbləği yoxdur. Təpiyi qoy qarınlarından
bas, nə piyləri varsa çıxsın. Bu gündən bütün cəzaları da ləğv etdim.
Məmləkətdə yalnız bir cəza olacaq – Göyverən cəzası. Vergini ödəməyənlərə
də Göyverən cəzası veriləcək. Başa düşdün də məni? “Gülünc şalban”ın başa
keçirilməsiylə bitməmələdir cəza, əsas davamıdır. Sonra da sağ qulaqlarına
dəmir sırğa tax. Başa düşdün?
– Bəli, şahənşahım.
– Bütün işləri sənə tapşırıram. Bütün məmləkətdə eyni anda hərəkətə
keç. Xəbər tutub qaça bilməsinlər. Sənin üçün hədd qoymuram. İstər bizim ta‐
cir‐tüccarlar olsun, istərsə də əcnəbi. Bu günəcən ödəmədikləri vergini çıxart
canlarından. Belə etdiklərinə peşman elə onları. Yığdığının onda biri sənin və
fərraşlarının ənamı olacaq.
– Sadiq qulunuzuq, şahənşahım.
– Ağzıcırıqlar məhəlləsini də özünə işlət. Vergi verməyənlərə hansı cəza
verilir, necə verilir – qoy yaysınlar şahənşahlığa. Düzdü, bu cəzanın kasıblara
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isti‐soyuğu olmasa da, ürəklərindən tikan çıxarmaq baxımından qiyməti var.
Qoy görsünlər ki, şahənşahları onların qanını soran, onların hesabına varlanan
siçovulları necə əzir.
– Başüstə, şahənşahım.
– Və bu gündən sən birbaşa mənə tabesən. Baş vəzir artıq yarıtmır. Qocalıb.
Sadəcə dəymirəm. Xəyanətini görməmişəm, ona görə. Sənin kimi cavan, igid, başı
işləyən gənclərə ehtiyacım var. Fərraşların sayını isə şahzadələrimin hesabına
artıra bilərsən. Onlar Göyverən cəzasını verməyi lap yaxşı bacarırlar. Bunu baş
mühafiz Aslanla məsləhətləş. Göyverən cəzası verilənlər üçün dəmir sırğa nə
qədər lazım olsa baş vəzirdən götür.
– Böyük şərəf verdiniz, şahənşahım. Hökmünüz layiqincə yerinə yetiriləcək.
– Əmrimin yerinə yetirilməsində heç kim sənə mane ola bilməz. Heç baş
vəzir də sənə hər hansı əmr vermək iqtidarında deyil. İstənilən vaxt qapımı aça
bilərsən – icazə verirəm. Şahzadə Barəngahın dünyaya gəlişi şərəfinə düzən‐
lənən üç günlük şənliklərdən sonra həmən başla.
– Başüstə, şahənşahım, – deyib baş fərraş otaqdan çıxır.
***
Hərəmxana. Şahənşah Karinenin otağına gəlib. Dayələr çağanın nənnisi
başında keşik çəkirlər. Göyverən onlara yaxınlaşır. Hərəsinə bir qızıl verir. Sonra
uşağı qucağına götürür. “Adını Barəngah qoydum. Bəxtin gözəl olsun” deyib,
alnından öpür. Sonra uşağı nənnisinə qoyur. Karineyə yaxınlaşıb əlindən tutur.
– Şahənşahım, yalvarıram əfv elə. Bağışla məni balama.
– Amma tövbə elə. De ki, bir də heç kimi öldürməyəcəksən.
– Tövbə edirəm. Bir də insan başı kəsməyəcəyəm.
– Bağışladım səni. Ölüm hökmünü ləğv etdim. Yaşa Allah verdiyi ömrü, –
deyib Göyverən otaqdan çıxdı. Hərəmlər onu fəvvarənin yanında gözləyirdilər.
Şahənşah pul kisəsinin ağzını açıb, – Başınıza gəlsin, ay hərəmlər. O gün olsun
sizi də belə təbrik edim, – deyərək qızılları onların başına səpməyə başladı.
Sonra yenidən öz otağına qayıtdı.
***
Şahənşahlıqda pıçapıç baş alıb gedir:
– Bilirsiniz də nə olub?
– Nə olub?
– Axır ki, Şahənşah Göyverən başladı. Mən də məəttəl qalmışdım ki, bu
niyə dözür?
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– Yavaş danış. Adını da çəkmə. İşarət barmağının ucuyla göyü göstərsən
başa düşərik.
– Xalq adamıymış Şahənşah Göyverən. Heç gör bizimlə işi var? O bilir ki,
bizim qazandığımız xırda‐xuruşdur. Ona görə bizdən vergi yığmır. Əsl zəliləri
yaxşı tanıyır. Nə eləyirsə, düz eləyir onlara.
– Bəxtləri gətirdi ki, ölüm hökmü ləğv olundu. Yoxsa meydanda daş‐qalaq
etdirmişdi çoxdan.
– Əşşi fərqi nədir ki? Hər şeyini əlindən alandan sonra bu, ölümdən də
betərdir.
– Yox e... siz məni bir başa salın görək bu Göyverən cəzası nəmənə olan
şeydi axı?
– Bilmirsən? Üzdənirağa çevirirlər adamı. Qulağına da üstündə “Göyverən”
sözü həkk olunan dəmir sırğa taxırlar. Özü də sağ qulağına. Lap pis halda ba‐
şının tükünü yolub, alnına “oğraş”, “göyvərən” damğası basırlar.
– Hardan bilirsən?
– Yüz on iki nəfərdən biri qohumumuzdur. O danışıb.
– Dəmir sırğa nə deməkdir ki?
– Dəmir sırğa o deməkdir ki, həmin kişi Göyverən vergisi ödəyib, üstəlik
Göyverən cəzası da alıb.
– Kişi? Day onun nəyi kişi oldu ki? Allah, iraq elə. Yaxşı ki, çox pulumuz
yoxdur. Varlılara isə əcəb olur. İndi yaxşı bilərlər nə deməkdir xalqın dərisini
soyub, qanını sormaq.
– Sevinməyə tələsmə. Onlardan qurtarıb keçəcəklər bizə.
– Guya keçməyiblər? Bəs o yüz on iki nəfər nə idi?
– İndi deyirsən ki, onların günahı yox idi?
– Amma kim fikirləşibsə Göyverən vergisiylə Göyverən cəzasını çox ağıllı
adamdır.
– Şahənşahımızın məsləhət verəni baş vəzir Qüdrətdir.
– Nə Qüdrət? Deyirlər ki, artıq o arxa sıraya keçib. Baş fərraş fikirləşib
tapıb hamısını. Fahişələrə tətbiq etdiyini indi də bizlərə calayır. Şahənşahın
sağ əli odur. Baş vəzirdən də irəlidir.
– Boş‐boş danışmayın. Onlar kimdir ki, şahənşaha ağıl öyrədələr. Bütün
şahlar bir nöqtədən idarə olunurlar. Onlara desələr ki, “ölün!” öləcəklər,
“qalın!”qalacaqlar. Vəssalam.
– Düz deyirsən. Şətrəncdə də belədir. Taxta üzərində şah, vəzir, at – hamısı
var. Amma onları oynadan, udduran‐uduzduran başqa əllərdir.
– Hamınız alim olub getmisiniz. Axı bütün bunların sizə nə dəxli? Şətrəncdə
xalqdan bir adam da yoxdur. Bir quruca oyunda daş adına da layiq görməyiblər
bizi. Əslində onları yox, sizi oynadırlar.
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– Kiri. Eşidərlər. İstəyirsən ki, bizi də o yüz on iki nəfərin gününə salsınlar?
– Qulaqlara qurğuşun. Allah bizi o gündən qorusun.
– Deyirlər ki, kimdə üstünə “Göyverən” sözü yazılmış sırğa varsa, onlar
toxunulmaz sayılırlar artıq.
– Özümüzü yaxşı aparsaq, kim bizə toxuna bilər ki?
– Deyəsən, şahzadə Göyverənlər qonağın olmayıb. Ona görə belə danışır‐
san. Uçuq komanı bəyənməyiblər yəqin.
– Sırğa taxmağa da xüsusi izn lazımdır. Ona da şahənşah icazə verməlidir.
Bir zərgər tanışım var. Deyir ki, xeyli qızıl sırğa sifariş vermişdi bəziləri. Baş
vəzir əmr verib ki, göyverənliyi könüllü qəbul edənlər üçün yalnız gümüş sır‐
ğaya icazə verilir. O da sağ qulağa taxılmaqla. Dəmir sırğanı isə yalnız fərraşlar
verir. O da ki...
– Görmədiyimiz günlər varmış. Buna da min şükür. Allah betərindən qo‐
rusun. Həm də o adı özünə götürmək böyük biabırçılıq olardı.
– Adı niyə götürürsən ki? Ondan edib, sonra da sırğanı taxacaqlar sağ qulağına
ki, bəs ibnəsən. Özü də dəmir sırğa.
– İbnə nədir?
– Üzdəniraq deməkdir, ay dilbilməz.
– O vaxt qulağımızı kəsirdilər, qorxurduq. İndi isə sırğa taxırlar qorxuruq.
– Şahənşahı təhqir eləməyin, xoruzlanıb vergi verməməyin, müharibəyə
getməməyin sonu belə olmalıydı. Lap əcəb eləyir. Mən də onun yerində olsaydım
belə edərdim.
***
Saray. Baş vəzir, baş xəzinədar, baş fərraş şahənşahın hüzurundadırlar.
– Şahənşahım, xəzinə aşır‐daşır. Yeni otaqlar ayırmaq lazımdır.
– Baş vəzirlə həll et. Onu da mən eləməliyəm, Hətəm? Qüdrət, qandın?
– Bəli, şahənşahım.
– Daha bundan sonra belə xırda məsələlərə görə məni narahat eləmə,
vəzir. Pul‐mul boş şeydir. Sırğan da mübarək. Yaraşır. Heyf ki, ikinci olmaq
şərəfini əldən verdin. Hətəm, sən necə, dördüncü olmaq istərdinmi?
– Lap ürəyimi oxudunuz, şahənşahım. Özüm xahiş edəcəkdim. Böyük şərəf
olardı mənimçün. Artıq sağ qulağımı deşdirmişəm də... – deyib Hətəm barma‐
ğıyla qulağından sallanan sapı göstərdi.
– Xub, xub. Götür. Bu da sənin qızıl Göyverən sırğan, – deyib şahənşah sırğanı
Hətəmə uzatdı. Hətəm sırğanı alıb öpdü, – İndi isə gedə bilərsiniz. Baş fərraş, sən
isə qal, – Qüdrətlə Hətəm otaqdan çıxırlar, – Baş fərraş, nəsə Qüdrət axır vaxtlar
xoşuma gəlmir. Bir təhərdir e... Üzü gülmür, qanı da qara. Bilmirsən nə olub ona?
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– Şahənşahım, mən də şübhələnmişdim. Amma bildiyim qədər naxoşdur.
Sağalar inşallah.
– İnşallah. Tapşırdığım işlərin hamısını bitirdinmi? Çıxartdınmı varlıları
ağ günə?
– Şahənşahım, işlərini bitirməyinə bitirdim. Amma bu qaragün bədbəxtlərə
“ağ günə çıxıblar” deməyə adamın heç dili gəlmir.
– Günah öləndə olur deyib aqillər. Bizim onlarla işimiz yox idi. Vergilərini
vaxtında ödəyəydilər. Əvvəllər onsuz da qırtırdılar, tam ödəmirdilər, heç kim də
bir söz demirdi. Yola verirdik. Amma aylarla pul verməmək, özünü ac‐yalavac
xalqın içinə salmaq. Burda bilirsən nə yadıma düşür? Qoyun dərisi geymiş cana‐
varların sürüyə girib tanınmaz olması. Bax bunlar belə məxluqdurlar. Sən onlarla
rəftarını bu cür davam et.
– Başüstə, şahənşahım.
– Xalq nə deyir?
– Söyüş‐möyüş yığışılıb. Açıq heç nə danışmırlar. Danışanda da yalnız pı‐
çıltıyla. Varlılara çəkdiyiniz dağ onlara ləzzət edib. Əksəriyyəti sizə haqq qa‐
zandırır.
– Əla! Əla! Əla‐ül‐əla! Baş fərraş, sənə bir tapşırığım da var. Paytaxtdakı
qapıları deşikdən pusmağı yəqin baş vəzir sənə deyib. Saraydakı qapılarda da
bu cür deşiklər açdırmışam. Pusdur öz adamlarına. Gör nə danışırlar? Əhval‐
ruhiyyə necədir? Başa düşdün də...
– Bəli, şahənşahım. Amma fərraşların saraya daxil olması qadağandır.
– Mən məmləkətdəki bütün qadağaları götürmüşəm. Qanuna qaldıqda isə...
qanun şah deyil, şah qanundur bizim məmləkətdə. Get, mən dediyimi elə.
***
Günlər keçir. Saray. Baş vəzir şahənşahın hüzurunda dayanıb.
– Nədir, Qüdrət? Nə baş verib yenə?
– Hər şey qaydasındadır, şahənşahım. Həyat axarına düşüb. Vergilər vaxtlı‐
vaxtında yığılır. Qonşu məmləkətin şahı – səksən yaşlı Məstur Şah gəlib.
Qəbulunuzu gözləyir.
– Nə istəyir?
– Şahlar baş vəzirə söz deməzlər.
– Gəlsin.
Qapı açılır. Məstur Şah şahzadələrin köməyi ilə səndələyə‐səndələyə içəri
girir. Şahənşahın hüzurunda dayanıb təzim edir. Göyverən onun taqətdən düş‐
düyünü, ayaq üstə güclə dayandığını görüb oturmaq üçün yer göstərir. Özü də
onunla qabaq‐qabağa bardaş qurub oturur.
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– Məstur Şah, nədir gəlişinin səbəbi?
– Ey Şahənşah Göyverən. Birincisi, sizi görməyə gəldim. Haqqınızda çox
eşitmişdim, amma üzünüzü görməmişdim. İkincisi, gəldim ki, təbəəliyinizi
qəbul edim. Bu qoca yaşımda nə vuruşmağa taqətim, nə də vəliəhdimə xara‐
bazar məmləkət miras qoyub getməyə ixtiyarım var.
– Anlamadım. Axı mənim fikrimdə belə bir şey yoxdur. Olsaydı, xəbər
göndərərdim, çağırtdırardım, təbəəliyi qəbul etmənizi əmr edərdim. Əgər ra‐
zılaşmasaydınız, onda...
– Şahənşahım, Ərdan Şahla Əllam Şahın aqibəti mənə məlumdur. Bizim
adımız yadınıza düşəndə gec ola bilər. Son günlər baş verənləri isə mən bir
işarə kimi qəbul eləyirəm.
– Nə baş verir ki, son günlər?
– Şahənşahım, ara‐sıra qaraniqablılar valiliklərimizə hücum edirlər.
Kişilərin əl‐qolunu bağlayıb aparırlar. Mən dünyagörmüş adamam. Anladım
ki, bunun axırı müharibədir. Ona görə burdayam. Sonra sizin hüzurunuza
gəlməyimin mənası olmazdı.
Şahənşah Göyverən bilmədi nə cavab versin. Bütün bunlardan xəbərsiz
idi. Aslanı çağırıb Məstur Şahın hüzurunda ondan soruşmağı isə özünə sığış‐
dırmadı.
– Olsun. Təbəəliyi qəbul etməyinizi paytaxtınızın meydanında car
çəkərsiniz. Baş vəzir sizinlə gedəcək.
– Şahənşahım, bir xahişim də var.
– Eşidirəm.
– O qızıl sırğadan ikisini də mənə verin. Birini özümə, o birini isə vəliəhdim
üçün.
– Qızıl sırğa mənim saray əyanlarım, ən yaxın adamlarım üçündür. Baş
vəzirə deyərəm, sizə gümüş sırğa verər.
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım.
– Məstur Şah, ağsaqqal, dünyagörmüş adamsan. Bir sualıma cavab ver.
Məni məğlub etmək mümkündürmü?
– Şahənşahım, hansı mənada soruşursuz? Daxildən, yoxsa kənardan?
– Fərq etməz.
– Şahənşah Göyverən, hakimiyyəti qorumaq üçün üç əsas amil var. Bunlar
olarsa, heç kim səni taxt‐tacdan devirə bilməz.
– Hansılardır?
– Birincisi pul, ikincisi pul, üçüncüsü pul. Bu daxildən qorunmadır. Kimsə
narazı olanda, üsyana qalxanda atırsan pulu ağzına, sakitləşir. Sizin də xəzinəniz
aşıb‐daşır. Amma bir təhlükə görürəm.
– Nə təhlükə?
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– Siz xəzinəni yığırsınız, amma xərcləməklə aranız yoxdur. Nə özünüzə,
nə xalqınıza. Bunu anlayıram. Bəlkə şahənşahımız xəsisdir? – deyə Məstur
Şah qımışdı. Göyverənin də dodaqları qaçdı.
– Bəs kənardan? – deyə Göyverən hövsələsini basa bilmədi.
– Mənim heç vaxt bu, ağlıma gəlməzdi. Min yetimi saxlayıb‐böyütsən, onlar
sənə doğma övladından da doğma olar. Uğrunda ölümə gedər. Nə qədər ki,
şahzadə Göyverənlər ordusu var, inanmıram ki, kimsə sizə qalib gələ. Qalib
gəlmək bir yana, hücum etməyə cəsarət etməzlər. Hətta mənim kimi şahlar qa‐
pınıza gəlib təbəəlik dilənəcəklər. Xalq da sizin boynunuza minnət qoya
bilməyəcək ki, bəs yolunda ölümə gedirik, biz olmasaq sənin var‐dövlətin, tor‐
pağın əlindən gedər. O biri tərəfdən isə həlak olanlara qanpulu da ödənmir. Qa‐
bağına çıxıb “Mənim oğlum sənin yolunda həlak olub. Mən şəhid atasıyam, ana‐
sıyam” deyən də yoxdur ki, xəcalət çəkəsən. Dünən Göyverən ibadətgahını ziyarət
etdim. Namaz qıldım. Əhsən ağlınıza. Bu isə sizin adınızdır. Başqa dinlərin
nümayəndələri sizi çox istəyəcəklər. Hara getsələr tərifləyəcəklər. Öz xalqınızın
güzəranına da azacıq diqqət etsəniz, əcəliniz çatana qədər taxtınızda möhkəm
oturacaqsınız. Sizə zaval yoxdur. Mən əlli ildir şaham. Sizin on ilə elədiyinizin
mən onda birini əlli ilə edə bilmədim. Eləcə, kölə şah olaraq qaldım. Həmişə
özümə kənarda arxa axtardım ki, didib‐parçalamasınlar məni. Allah atan Həqqi
Şaha rəhmət eləsin, müdrik, adil şah idi. Baban Alqan Şah isə qaniçən. Amma
heç birində belə idarəçilik olmamışdı. Bilmirəm kimdir məsləhət verəniniz,
amma çox ağıllı, tədbirli, hiyləgər, həm də çox qorxulu, təhlükəli adamdır. Özü‐
nüzü qorumaq istəsəniz, yalnız ondan qoruyun. Sizi yıxsa‐yıxsa, o yıxacaq. Bir
də... məmləkətdə tam bərabərlik yaratmağınız məsləhətdir.
– Hansı mənada?
– Paytaxtda gəzəndə qulağıma bəzi pis sözlər dəydi.
– Bərabərliyə bunun nə dəxli?
– Kasıbın xəstəsi, varlının qəhbəsi bilinməz, şahənşahım. Hamı bərabər ol‐
malıdır ki, o sözü bir də dillərinə gətirməsinlər. Kim istəsə mənim kimi könüllü,
kim də istəməsə...
– Anladım. Məstur Şah, bir sualıma cavab ver. Hökmdar Allahdırmı?
– Xeyr, ey şah. Allah insanlara həyat, yaşamaq üçün hər şey verir. Biz şahlar
isə adamları yaşamağa qoymuruq.
– Bəs onda şahlar kimdir?
– Xalq itdir, şahlar isə itbaşı.
Qoca susdu. Gözlərini şahənşahın gözünə dikdi. Göyverən balaca kisəni
götürüb, içindən iki qızıl sırğa çıxararaq Məstur Şaha verdi. Qoca sırğaları alıb
öpdü. Sonra şahzadə Göyverənlərin köməyilə ayağa durub səndələyə‐səndələyə
otaqdan çıxdı.
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Məstur Şah gedir. Baş vəzir içəri girir.
– Qüdrət, get Məstur şahlığına. Qoca təbəəliyimizi qəbul etdiyini meydanda
car çəkəcək. Bac‐xərac təyin edib qayıt geri.
Baş vəzir gedir. Aslan gəlir.
– Aslan, bu nə deməkdir? Şahzadə Göyverənləri özbaşına buraxmısan?
– Xeyr, hökmdar.
– Bəs onda onların Məstur şahlığında nə işləri var? Gecəylə hücum çəkirlər.
Kişiləri əsir alırlar. Mən deməmişdimmi ki, qaladan qırağa heç kimi, kənardan
da qalaya kimsəni buraxma? Ayda üç gün qonağım olsalar bəsləridir?
– Demişdiniz.
– Bəs onda bu nə özbaşınalıqdır? Sabah birdən gedib bizdən güclülərə
girişsələr nə edəcəyik? Hələ bu bildiyimizdir. Belə nizam‐intizam dərsi
keçmisən onlara? Özün get Göyverən valiliyinə. Günahı olanları qılıncdan
keçirt ki, o birilərə görk olsun.
– Şahənşahımın uğrunda həlak olmaq mənimçün böyük şərəfdir.
– Anlamadım. Mən səni düşmənlə savaşa göndərmirəm e... Ölmək hardan
yadına düşdü?
– İyirmi min qardaşın içində hansınısa qətlə yetirsəm, sizcə şahzadələr
məni bağışlayarlarmı?
Göyverən fikrə getdi. Yaman yerdə axşamlamışdı.
– Yaxşı. Bunu başa düşdüm. Bəs İtbaşını və doqquz itini necə, öldürə
bilərsənmi?
– Bəli, şahənşahım.
– İnanıram, – deyib Göyverən azacıq fikrə getdi, – Onda belə edək. Şahzadə
Göyverənlər gələn dəfə qonağım olanda özüm danışaram onlarla. Alınmasa
bir tədbir görərik.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
***
Axşam düşür. Qara geyimli atlı qaladan çıxıb karvan yoluna dönür. Xaraba
karvansaraya gəlib çatanda itlər onu hürə‐hürə qarşılayırlar. Çapar atından
düşüb diz çökür. Qoca onu ayağa qaldırıb qucaqlayır:
– Xoş gəlmisən, bala. Həmişə sən gələsən.
***
Aylar keçir. Saray. Şahənşah səs‐küyə ayılır. Pəncərədən eşiyə boylanır.
Görür ki, camaat sarayı mühasirəyə alıb. Ayaqları sustalır. “Hə, Göyverən,
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sonun gəldi. İtbaşı bunu deyirmiş. İndi mən şahzadə Göyverənləri köməyə
necə çağırım? Yüz nəfər şahzadəylə və mühafizlərlə bu boyda insanın qaba‐
ğında necə dayanmaq olar?” deyə öz‐özünə düşünür. Baş vəzir Qüdrət, baş
mühafiz Aslan və baş fərraş Qəşşaş özlərini hövlnak otağa salırlar.
– Şahənşahım, üsyan. Camaat sizi tələb edir.
– Məni beləcə sakitcə təhvil vermək istəyirsiniz? Axı hardan bilirsiniz üs‐
yandır?
– Mən çıxdım qabaqlarına, fitə basıb qovdular, – deyə baş vəzir dilləndi, –
Dedilər ki, şahənşahı istəyirik. Onu da əlavə etdilər ki, özü gəlməsə qapıları
sındırıb zorla içəri girəcəyik. Daha bəsdir dözdük. Bu qədər təhqir, zülm‐zillət
olar? Aclıqdan, səfalətdən bezmişik.
– Yaxşı. Çıxıram indi.
– Olmaz, şahənşahım. Təhlükəlidir. Əsir alarlar sizi, – deyə Aslan təkid
etdi.
– Əsir alıb nə edəcəklər ki? Öldürəcəklər də... Sən, ya onlar. Nə fərqi? Başqa
təklifin varsa de.
– Onda birinci eyvana çıxın. Ordan danışın. Görək nə deyirlər?
Şahənşah Aslan deyən kimi edir. Eyvana çıxır. Sarayın qarşısına yığılanlar
onu görüb alqışlamağa başlayırlar. Şahənşah çaşbaş qalır. Başını baş vəzirlə
Aslana tərəf çevirib çaşqınlıqla onlara baxır. Sonra üzünü camaata tutub:
– Rəiyyətim, nə istəyirsiniz? Xeyir ola səhər tezdən bura yığışmısınız?
– Şahənşah, biz müharibə istəyirik. Biz vuruşmaq istəyirik. Şahənşahlığın
ərazisinin daha da genişlənməsini arzu edirik.
Göyverən heç nə demədi. Otağa girib üzünü baş vəzirə tutdu:
– Get onlardan üçünü gətir bura. Görək nə məsələdir ki, bunlar müharibə
istəyir.
Baş vəzir gedir. Sağ qulağında dəmir sırğa olan üç cavanla geri qayıdır.
– Nə məsələdir, cavanlar? Müharibə hardan gəldi ağlınıza? Müharibə elan
etmişəm ki, hələ bir səfərbər də olasınız? Bəs paytaxtda kim işləyəcək? Ailənizi
kim saxlayacaq? Vergini kim ödəyəcək? Savaşmaq üçünsə iyirmi minlik şahzadə
Göyverənlər ordusu var.
Cavanlardan biri irəli çıxıb təzim edir:
– Şahənşahım, ailəmiz onsuz da bizi qəbul eləmir. Arvad‐uşaq yanında
qara quruş qədər də hörmətimiz yoxdur. Arvadlarımız bizləri kişi saymırlar.
Tacirlər, sahibkarlar bizləri işlə təmin etmək istəmirlər. Ona görə arvadlar
özləri işləməyə başlayıblar. Yerli‐əcnəbi fərqi yoxdur, onlara iş verirlər. Bizim
qulağımızdakı dəmir sırğanı görəndə isə, “ibnələr, üzdəniraqlar” deyə qışqırıb,
üzümüzə tüpürürlər. Kişi sayılmırıq bütün mənalarda. Bizim təqsirimiz nədir
axı? Özümüzü pis aparmışıq, zindana salınmışıq, cəzamızı da çəkmişik. Əvvəllər
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zindandan çıxanlara iş vermirdilər ki? Ona görə dedik ki, müharibəyə gedək.
Şahənşahlığın ərazisini artıraq. Öləriksə ölək. Sağ qalsaq elə oralarda yaşayaq.
Yeni həyat quraq. Göyverən dövlətinin paytaxtında, əyalətlərində məhz biz
qulağısırğalılara yer yoxdur.
– Anlamadım? Necə yəni “məhz biz qulağısırğalılara”.
– Bir var qızıl, gümüş sırğa taxanlar. Onlar Göyverənliyi bir təriqət kimi
qəbul ediblər. Biz isə Göyverən cəzası alıb, qulağımıza dəmir sırğa taxılan əsl
göyverənlərik.
– Necə yəni “yer yoxdur”? Necə yəni qadınlar işləyir? Bu nə özbaşınalıqdır?
– deyə Şahənşah Göyverən əsəbləşərək taxtından qalxdı. Otaqda var‐gəl etməyə
başladı, – Bəs niyə şikayət etmirsiniz valilərə, hakimlərə, qazilərə?
– Onlar da çəp‐çəp baxırlar bizlərə. Heç qapıdan içəri buraxmırlar. Deyirlər
ki, murdarsınız. Adımızı da “ibnə”, “üzdəniraq” yox, “göyvərən” çağırırlar.
– Nə? Göyvərən? İndi əncam çəkərəm bu işə. Baş fərraş! Gedirsən bunlarla.
Hansı tüccar‐müccar bu adamları qapısından qovubsa, nalayiq söz deyibsə,
elə özlərini o söyüşə layiq edirsən.
– Başüstə, şahənşahım.
– Baş vəzir Qüdrət, sənin valilərin bu qədər qudurub? Yaxşı, səninlə sonra
danışaram. İndi isə carçılara de, mənim əmrimi hər yerə yaysınlar: kimin sağ
qulağında dəmir sırğa varsa, həmin adam işlə həmən təmin olunmalıdır. Kim
məhəl qoymasa Göyverən vergisi ödəyəcək.
– Ömrün uzun olsun, şahənşahım, – deyə üç nəfərdən bir başqası dua
eləməyə başladı, – Biz bilirdik ki, siz bizi, sizin adınız həkk olunan sırğanı da‐
şıyan bizləri naümid qoymazsınız.
– Gedin. Əgər kim sizə bir söz desə, şikayətinizi fərraşlara edin. Onlar daha
tez sizin dadınıza çatarlar. Saraya gəlməyə ehtiyac yoxdur. Əgər xoşagəlməz
nəsə eşitsəniz, bilsəniz, yenə fərraşlara deyin. Siz mənim məmləkətdə eşidən
qulaqlarımsınız. Baş fərraş, sənə xəzinədən əlavə pul buraxılacaq. Axı hər çat‐
dırılan xəbərin də qarşılığı olmalıdır.
Cavanlar dua edə‐edə gedirlər. Şahın isə əsəbi soyumur.
– Aslan, baş hakim Fərmanı çağır bura.
– Başüstə, şahənşahım.
Fərman gəlir.
– Fərman, belə bir misal var: “Kasıbın xəstəsi, varlının qəhbəsi bilinməz”.
Qoca kişisən, yəqin ki, bilərsən bu misalı.
– Xeyr, şahənşahım. İlk dəfədir eşidirəm.
– İndi eşitdin?
– Bəli, şahənşahım. Amma məğzini anlamadım.
– İndi mən səni qandıraram. Deməli, ay Göyverən Fərman, kasıb adamın
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atası, anası, yaxını xəstələnəndə heç kim xəbər tutmur. Kömək edən də tapılmır.
Ya öz‐özünə sağalır, ya da ölüb gedir. Bunu qandın?
– Bəli, şahənşahım.
– Varlı‐hallı adamın isə qızı, bacısı qəhbə olanda, heç kim cürət edib bunu nə
üzünə deyə bilir, nə də qorxusundan qıraq‐bucaqda danışır. Bunu da qandın?
– Bəli, qibleyi‐aləm.
– Ay küçük, sən belə qudurmusan? – deyib şahənşah taxtından durdu. Baş
hakimi xirtdəyindən tutub divara dirədi. Şahzadə Göyverənlər irəli gəlmək
istəyəndə, əliylə “dayanın” işarəsi verdi. Baş vəzir Qüdrətin də rəngi ağardı. Tir‐
tir əsməyə başladı, – Yadından çıxıb deyəsən bu xalçanın üstündə sağ qulağının
öz sidiyinə bulaşdığı günlər. Sən üstündə mənim adım yazılmış sırğa daşıyanlara
həqarətlə yanaşırsan? Onların şikayətlərini rədd edirsən? Özünü onlardan yüksək
sanırsan? Sən bilmirsən ki, onları mən şahənşah “Göyverən” adına layiq
görmüşəm? Sən bilmirsən ki, kasıbın xəstəsi, Şahənşah Göyverənin isə göyverənləri
bilinməz? Yox, nə etsəm də sənin yaddaşını təmizləyə bilməmişəm. Deyəsən ya‐
dından çıxartmamısan məni “göyvərən”, “göyvərən” çağırıb cırnatdığın günləri.
Amma mən yaddan çıxartmışdım. Səni nəinki Qurban, Loğman kimi öldürdüm,
əksinə ikinci vəzir, baş hakim elədim. Hoqqalarına göz yumdum. Sən isə mənim
hökmümün əleyhinə gedib, dəmir Göyverən sırğası gəzdirənlərə “göyvərən” deyib
həqarət edirsən? Hakimlərin onları it kimi qapıdan qovur? İndi səni də onların
səviyyəsinə qaldıraram. Onda ağlın həmən gələr başına. Aslan!
– Bəli, hökmdar.
– Bunu sal fərraşın qoduqluğuna. Gülünc şalbanı boynuna keçirib, üç gün
orda əzizləsinlər. Sağ qulağına da dəmir sırğa keçirtsinlər.
– Şahənşahım, axı sağ qulağı yoxdur.
– Onda burnunun sağ pərəsinə keçirtsinlər. Daha aydın görsənər. Hər nəfəsi
gedib‐gəldikcə, hətta son nəfəsində belə Göyverən sülaləsinin şanlı
nümayəndəsi olmasıyla fəxr edər.
– Başüstə, şahənşahım, – deyib Aslan Fərmanı xirtdəkləyir. Sürüyərək
otaqdan çıxarır.
– Baş vəzir!
– Bəli, şahənşahım.
– Hökmümü hər yerə yay. Bu andan məmləkətdə bütün dəmir sırğalılara
hörmətlə yanaşılmalıdır. Əks‐təqdirdə...
– Anladım, şahənşahım.
– Sırğa çoxdurmu?
– Zərgərlər kifayət qədər hazırlayıblar, şahənşahım.
– Fərmanı da rədd elə saraydan.
– Bəs hoqqalarını nə edim?
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– Onu tapşırıram baş fərraşa.
– Ömrün uzun olsun, şahənşahım.
– Camaatdan kim istəsə sırğa gəzdirmək, fərraşlara yaxınlaşsınlar. Yalnız on‐
ların verdiyi sırğa həmin adamın Göyverənliyini təsdiq edir. Əyanlardan, valilərdən
kim Göyverənliyi könüllü qəbul etmək istəsə sənə desin. Hansı zərgər saxta sırğa
hazırlasa... Daha arxasını gətirmirəm. Bu gündən məmləkətdə bir cəza var –
Göyverən cəzası. Get icra elə!
– Başüstə, şahənşahım.
***
Baş fərraşın iqamətgahı. Qulağısırğalılar növbəyə durublar. Onlardan biri
qabağa çıxıb:
– Baş fərraş, tacir Əmrulla günə bir qızıl qazanır. Özü də bizimkilərdən – qu‐
lağısırğalılardan deyil. Baş vəzir Qüdrətin adamı olduğu üçün heç kimi saymır.
– Sağ ol ki, dedin. Ölçü götürərik. Al, bu sənin bir gümüşün.
– Allah canını sağ eləsin, baş fərraş.
– Mənim yox. Bu pulu sizin üçün Şahənşah Göyverən ayırıb.
– Allah Şahənşah Göyverənin ömrünü uzun eləsin.
Digəri:
– Ay baş fərraş, qonşum tiryək alveri edir. Qulağında da sırğası yoxdur.
Özü də keçmiş baş hakim tayqulaq Fərmanın qohumudur.
– Mən də deyirəm bazara kim gizlin mal çıxarıb ki, alver getmir. Sağ ol. Bu
bir gümüşü qoy cibinə.
– Allah Şahənşah Göyverənə can sağlığı versin.
Bir başqası:
– Baş fərraş, qonşum evində fahişəxana açıb. Bizimkilərdən – qulağısırğa‐
lılardan olsaydı başa düşərdim. Hər yerdə deyir ki, bəs əcəb eləmişəm. Mən
Dürəng şahın qohumuyam. Bir yandan özü belə işlərlə məşğul olur, o biri yan‐
dan isə bütün günü mənə həqarət edir.
– Qulağını buraram, ağlı gələr yerinə. Bu da sənin bir gümüşün.
Digəri:
– Zərgər Zeynal altdan‐altdan gümüş, dəmir sırğalar hazırlayır. Baş
xəzinədar Hətəmin qohumunu deyirəm. Ona sifariş verənləri də tanıyıram.
Sırğanı sizdən almaq əvəzinə, məxfi hazırladıb taxmaq istəyirlər ki, toxunul‐
mazlıq qazansınlar. Amma xəlvətdə bizlərə, fərraşları aldatdıqlarına görə isə
sizlərə lağ edirlər. Adlarını tumara yazmışam hamısının. İyirmi iki nəfərdir.
– Narahat olma. Layiq edərik hamısını taxdıqları sırğalara.
Növbədə dayananlar bir‐bir baş fərraşa yaxınlaşıb şikayətlərini edir, bir
gümüşlərini alıb gedirdilər.
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***
Divan. Baş vəzir taxtında oturub. Baş fərraş hüzurundadır.
– Deməli, mənə qulaq asmaq istəmirsən, baş fərraş.
– Şahənşahımız belə buyurub. Deyir sən artıq mənim sağ əlimsən. Məndən
başqa heç kimlə hesablaşmamalısan. Axı mən nə karəyəm ki, onun hökmünün
əleyhinə gedim?
– Yaxşı, bu bir yana qalsın. Bəs sən bilmirsən ki, tutub zindana basdıqların
mənim, Hətəmin, əyanların qohum‐əqrabalarıdır? Bəs sən bilmirsən ki, bütün
əyanlar, qazilər, hakimlər, şahənşahlığın ən xırda məmuru belə mənim adamım
sayılır? Sən özünü mənim adamım saymırsanmı? Səni bu günə qədər darda
qoymuşammı? Həmişə bir gözüm, bir əlim üstündə olub. Nə tez unutdun?
Amma sən özünkülərə müharibə elan etmisən. İt də itin ayağını basdalayar?
Belə çıxır ki, sən məni hörmətdən salmaq istəyirsən?
– Allah eləməsin, baş vəzir həzrətləri.
– Onda get hamısını aç, burax.
– Şahənşahımıza xəbər vermişəm artıq onlarla bağlı.
– Deməli, mənimlə məsləhətləşmədən, məndən xəbərsiz şahənşahın ota‐
ğına girib‐çıxırsan?
– Özü mənə deyib ki, nə vaxt lazım bilsən gəl. İcazə verirəm. Ona görə sizə
əziyyət vermədim, baş vəzir həzrətləri.
– Düz deyirsən. Çox çətinliyə salacaqdın mənə xəbər verib hörmət qoyma‐
ğınla. Səndən bir söz soruşum, baş fərraş. Sən gəzdirdiyin sırğaya layiqsənmi?
– Xeyr, baş vəzir həzrətləri.
– Deməli, sən əsl qulağısırğalının hansı hisləri keçirdiyini bilmirsən.
– Təsəvvür edirəm, baş vəzir həzrətləri.
– Tutduqlarını da buraxmaq istəmirsən.
Baş fərraş dinmədi.
– Belə çıxır ki, sən artıq mənim sağ əlim deyilsən?
– Bayaq ərz elədim sizə, baş vəzir həzrətləri. Şahənşahımız dedi ki, birbaşa
ona tabeyəm.
– Xub, xub. İtaət etmək borcumuzdur. Gedə bilərsən.
***
Divan. Baş vəzir taxtında oturub. Karine hüzurundadır.
– Hərəm, böyük oğlan olsun. O gün gəlsin ki, validə çağırım səni.
– Çox sağ olun, baş vəzir həzrətləri. Şahənşahımız da sağ olsun ki, edam
etdirmədi məni.
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– Karine, mən ölmüşəm ki, səni edam etsinlər? Cəllad mənim adamımdır.
Ona tapşırmışdım. Gecəylə aradan çıxaracaqdı səni. Öz həyatından arxayın ol.
Sənə edam hökmü oxusalar belə, qətlgaha yerinə başqası gedəcək. Birini tapıb
evdə saxlayıram. Sanki əkizindir. Sən mənim sarayda ən yaxın, etibarlı adamımsan.
Özünü lap validə kimi apara bilərsən.
– Ömrünüz uzun olsun, baş vəzir həzrətləri. Mənə etdiyiniz yaxşılığı unut‐
maram heç vaxt.
– Amma istəyirəm ki, mənə bir işdə yardımçı olasan.
– Əmr edin, baş vəzir həzrətləri.
– İstəyirəm ki, hərəmxanada bir şayiə yayasan. Yaxına gəl deyim. Divarların
da qulağı var, – deyə baş vəzir ayağa durub Karinenin qulağına nəsə pıçılda‐
yır.
– Elə bu? Mən də deyirəm ki, nəsə çətin iş tapşıracaq mənə baş vəzir
həzrətləri. Düzünü desəm mən də şübhələnmişdim. Sadəcə, sizə görə dinmir‐
dim. Əgər indi vəziyyət belədirsə... başüstə, baş vəzir həzrətləri. Amma inan‐
mıram ki, şayiəylə alınsın bu iş.
– Nə məsləhət görürsən?
– Mənim öhdəmə buraxın, həll edim. Baş vəzir həzrətləri, düzgün başa
düşdümsə, mənim xeyirxahımın, arxamın xətrinə dəyən var sarayda. Sizi
mənsəbdən düşürmək istəyirlər.
– Düz tapdın. Belə getsə məni yox edəcəklər saraydan.
– Anladım. İmkan vermərəm. Elə bir qiyamət qoparım ki... – deyib, Karine
işarət barmağını yellədi.
– Get, bildiyin kimi elə. Ümidim yalnız sənədir. Yəqin mən də borclu qal‐
maram.
– Elə bilin əmriniz artıq yerinə yetirilib.
***
Səhərdir. Şahənşah taxtında oturub. Baş vəzir hüzurundadır. Təbib
Məkrubə otağa girib təzim edir.
– Şahənşahım, muştuluğumu verin.
– Muştuluğun məndə! De!
– Yanina hamilədir.
Şahənşahın üzü güldü. Pul kisəsindən bir ovuc qızıl çıxarıb təbibin başına
səpələdi.
– Baş vəzir, yay bu şad xəbəri məmləkətə. Şadyanalıq təşkil elə.
Şahzadələrin sayı artır yavaş‐yavaş.
– Başüstə, şahənşahım. Gözünüz aydın.
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***
Paytaxta pıçapıç düşüb:
– Xəbəriniz var? Şahənşahın Yanina adlı hərəmi hamilədir.
– Nə qəribə adı var?
– Yəhudidir deyirlər.
– Ay bala, nəyinizə lazım haralıdır, milliyyəti nədir? Söz gəzir ki, qız baş‐
qasından hamilədir.
– O necə ola bilər ki? Saray o cür qorunur. Mühafizlər, əsgərlər, üstəlik də
qaraniqablılar. Biz evimizdə nə yeyiriksə, arvadla yataqda nə danışırıqsa onu
da bilirlər. Qapılarımızdakı deşikdən pusurlar. Amma sarayın içində saray sa‐
yılan hərəmxananı qoruya bilmirlər? Şahgülünün qəhbəxanasıdır ki, kim istəsə
gəlib girsin, işini görüb çıxsın?
– Nə deyim vallah. Biz hardan bilərdik ki, bunu. Yəqin sarayın içindən
kimsə yayıb da...
– Bu bədbəxtin də xəbəri yoxdur. Bütün şahənşahlıqda şadyanalıq keçirir.
– Nə “bədbəxt”? Bədbəxt bizik. Şahənşah isə əsl oğraşmış.
– Nəsə inandırıcı deyil. Yəqin şahənşahı oğraş çıxarmaq istəyənlər var.
– Olacaq da... Gör nə qədər adamı biqeyrət, oğraş, fahişə, ibnə elədi. İndi
də öz başına gəlir.
– Onsuz da hamı bilir ki, on iki yaşından göyvərən olub. İndi isə əvvəlinə
bir oğraş sözü də əlavə olundu. Ara yerdə yüz on iki nəfəri bədbəxt elədi. Ona
böhtan atıldığına görə.
– Onların ana‐bacılarını yaddan çıxartdın deyəsən...
– Bəs şahzadə Göyverənlərin evinizdə elədiklərindən niyə danışmırsınız?
– Yaxşı, bəsdirin! Kiriyin! Eşidən olar. Bir‐iki nəfər təmiz adam qalıb.
İstəyirsiniz ki, bizi də onların gününə salsınlar? Dağılışın!
***
Səhərdir. Baş mühafiz Aslan şahənşahın hüzurundadır.
– Deyirlər ki, uşaq məndən deyil?
– Bəli, şahənşahım.
– Yenə başlayıblar məni “oğraş” adlandırmağa?
– Bəli, şahənşahım. Bu boyda böhtan, iftira olmaz. Hərəmxana göz bəbəyi
kimi qorunur. Bir kişi xeylağı içəri buraxılmır. Hərəmlər də hara getsələr nəzarət
altında olurlar.
– Deyəsən Göyverən cəzası da təsir etmədi bunlara. Başqa yol axtarmalı‐
yam.
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– Əmrinizə müntəzirəm, şahənşahım. Edam hökmünü bərpa etməyin vaxtı
çatıb deyəsən.
Bu zaman baş vəzir özünü otağa salır.
– Nə olub, Qüdrət?
– Şahənşahım, hərəmxana qan gölündə üzür. Mənim içəri keçməyə haqqım
yoxdur. Tez özünüzü çatdırın.
Şahənşah baş vəzir Qüdrətin, baş mühafiz Aslanın və qaraniqablıların
müşayiətiylə özünü hərəmxanaya çatdırır. Qapıdan içəri keçəndə Yaninanı
qan içində, boğazı kəsilmiş vəziyyətdə görür. O biri tərəfdə isə xacə Dümbələk
can verirdi. Kişilik əzası kəsilərək bir tərəfə atılmışdı. Karine isə əlində qəmə
onların başı üstündə dayanmışdı.
– Baş vəzir, Aslan, gəlin içəri! İzn verirəm, – deyə şahənşah onları səsləyir.
Sonra üzünü hərəmə tutub, – Karine, bu nə qətliamdır? – deyə dəhşət içində
soruşur.
– Şahənşahım, bu xacə Dümbələk demə fərraş Canpolad imiş. Xacə adıyla
hərəmxanaya soxulubmuş. Yaninayla ikisi cükküldəşəndə gəlib üstünə çıxdım.
İşlərinin üstü açıldığı üçün mənə hücum çəkib öldürmək istəyirdilər. Cəld
tərpəndim. Şahənşahımın namusuna toxunanları bundan sonra da bu əllərimlə
qətlə yetirməyə hazıram. Şahənşahım, bağışlayın. Sizə verdiyim sözü tuta
bilmədim. Tövbəmi pozdum. Bunlar məni məcbur etdilər qatil olmağa, – deyib
Karine qanlı qəməni şahənşaha uzatdı.
– Bu nədir, baş vəzir? Mən hərəmxanaya xacə tap demişdim, yoxsa kişi
fərraş? – deyə şahənşah əliylə can verən Dümbələyi göstərdi.
– Mən də xacə bilirdim bunu. Baş fərraş tapıb gətirmişdi saraya. Demişdi
ki, on qızıla alıb qul bazarından.
– Aslan! – deyə şahənşah qışqırdı, – Çağır bura fərraşı!
Baş fərraş Qəşşaş qaçaraq gəlir. Can verən fərraş Canpoladı görüb rəngi
qaçır. Aslan onun silahını alır. Şahənşahın qarşısında diz çökdürür.
– Baş fərraş, sən deməli, mənim namusuma sataşmaq istəmisən. Eləmi?
– Cürətim çatmaz, şahənşahım.
– Ölüm qorxusu gələndə canını qurtarmaq üçün deyilən yalan – müqəddəs
yalan sayılır. Bunu bilirəm. Amma mən səndən düz söz gözləyirəm. Bəlkə də
bu səni edamdan qurtara. Baş fərraş, xacəni kim gətirib salıb hərəmxanaya?
– Mən, şahənşahım! – deyə baş fərraş Canpoladın daha özünə gələ
bilməyəcəyini görüb ürəkləndi, – Yalan danışa bilmərəm. Mən gətirmişəm.
Baş vəzir tapşırdı ki, xacə tap. Mən də qul bazarından alıb gətirdim – on qızıla.
– Düz danışdın. Baş vəzirin dedikləriylə söylədiklərin üst‐üstə düşdü.
Şahənşahın “baş vəzirin dedikləriylə söylədiklərin üst‐üstə düşdü” demə‐
sindən sonra Qəşşaş bir az sakitləşdi. İmdad dolu gözlərini Qüdrətə dikdi.
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– Deməli, on qızıla. Alanda da yoxlamayıb almışdın xacəni.
– Bəli, şahənşahım, yoxlamadım. Sığışdırmadım özümə. Satana inandım,
şahənşahım. Onu da dedi ki, həddi‐buluğa çatanı axtalayanda zahirən adi
kişilərdən fərqlənmir.
– Xub, xub. Amma özü mənə deyirdi ki, on iki yaşında axtalayıblar onu.
Quldarı tapıb bura gətir!
– Gəlmə tacir idi, şahənşahım. Yəqin çoxdan qayıdar öz el‐obasına. Baş
vəzir təsdiq edər sözlərimi, – deyə baş fərraş yenidən gözlərini Qüdrətə dikərək
baxışlarıyla ondan kömək diləməyə başladı. Qüdrət isə bu söhbətlərdən heç
xəbəri olmamış kimi sakit dayanıb olanları seyr edirdi. Qəşşaş isə tələnin
məhz onun tərəfindən qurulmasından xəbərsiz idi. Ona görə də son ümid yeri
olan, “yaxın fərraşlarından birini hərəmxana üçün xacə ayır” əmri verən baş
vəzirin onu şahənşahın qəzəbindən qurtaracağına ümidliydi.
Şahənşah isə otaqda var‐gəl edirdi. Birdən baş fərraşın önündə dayanıb
qan tutmuş gözlərini onun gözünə dikdi. Boğazından yapışaraq boğmağa baş‐
ladı. Baş fərraş xırıldasa da müqavimət göstərməyə cürət etmirdi. Aslan isə
əlində qılınc hazır dayanmışdı. Şahənşah baş fərraşın boğazını buraxdı. O,
yerə sərələndi. Amma özünə gələ bilmirdi.
– Amma Karine deyir ki, bu xacə əslində sənin fərraşın Canpoladdır, həm
də xəbərçin. Yanina da ondan uşağa qalıb. Camaat arasında bu xəbəri də sən
yaymısan ki, məni gözdən salasan. Buna cavabın nədir, Qəşşaş? Aslan, baş
fərraşın, xacənin, Yaninanın meyitlərini qurd‐quşa yem elə.
– Başüstə, şahənşahım, – deyib Aslan hələ də özünə gələ bilməyən baş
fərraşın yaxasından yapışdı.
– Şahənşahım, – deyə baş vəzir araya girdi, – bu zatıqırıq belə rahat ölə
bilməz.
– Yaxşı. Gülünc şalbana layiq gör, damğalatdır, sonra öldür.
– Xeyr, şahənşahım. Çox yüngül cəza olar bunun üçün. Şahənşahımızın
namusuna toxunmağa cəhd edənlər üçün xüsusi cəza var. Birinci həmin adam
axtalanmalıdır, sonra qətlə yetirilməlidir.
– Düz deyirsən, Qüdrət. Aslan, axtala onu bu Dümbələk kimi, – əliylə
xacənin kəsilib yerə atılmış əzasını göstərir, – Sonra da öldür.
– Başüstə, şahənşahım, – deyib Aslan baş fərraşı xirtdəkləyib hərəmxana‐
dan çıxartdı.
Şahənşahın otağı. Göyverənin əsəbləri hələ də soyumayıb.
– Baş vəzir, hərəmxanaya belə nəzarət edirsən?
– Şahənşahım, nə sözləri olsa kənizlər, hərəmlər xacəyə deyirdilər, o da
mənə çatdırırdı. Vacib bir şey olanda Divana çağırırdım onları. İçəridə olanlardan
mən ancaq belə xəbər tuturam. Ora girə bilmərəm. Buna yalnız sizin ixtiyarınız
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var. Qanunlara görə isə hərəmxananı ya validə – şahın anası, ya da baş hərəm
idarə etməlidir. Validə yoxdur, baş hərəmi də mən yox, siz seçməlisiniz.
– Burda başqa seçim var? O vaxt demişdim ki, kim ilk oğlan uşağı doğsa,
həmin hərəm baş hərəm olacaq. Karineyə tapşırıram hərəmxananı.
– Əmr sizinkidir, böyük hökmdar.
– Qüdrət, baş fərraşı özün təyin elə. Belə görürəm sarayda səndən sədaqətli
başqa əyan yoxdur. Hər şeyi yenə sənə tapşırıram. İdarə elə. Ayda üç gün
şahzadə Göyverənlər qonağım olmalıdırlar. Hansı şahlığı istəsən təbəəmiz edə
bilərsən. Savaşa sən və baş sərdar Abbas cavabdehdir. Amma nə edirsənsə et,
bir misalı yaddan çıxartma: “Kasıbın xəstəsi, varlının qəhbəsi bilinməz”. Qan‐
dın? Bir də təkrar edirəm. Qulağında sırğa elə. “Kasıbın xəstəsi, Şahənşah
Göyverənin göyverənləri bilinməz”.
– Qandım, şahənşahım, qandım. Şahənşahım, bir göyverən kimi üzərində
sizin adınız yazılan sırğanı gəzdirməkdən fəxr edirəm, – deyə baş vəzir diz
çöküb Şahənşah Göyverənin əbasının ətəyindən öpdü.
***
Divan. Karine baş vəzirin hüzurundadır.
– Təbrik edirəm, baş hərəm Karine.
– Ömrünüz uzun olsun, baş vəzir həzrətləri.
– Tapşırdığım işi də gözəl bacardın. Bu da sənə baş vəzir ənamı, – deyib
baş vəzir qızılla dolu pul kisəsini Karineyə uzatdı.
– Səxavətiniz artıq olsun, baş vəzir həzrətləri. Mənə qızıl lazım deyil. Sa‐
rayda istədiyimiz hər şeylə təmin edirlər. Hara xərcləyəcəyəm ki? – deyib Ka‐
rine pul kisəsini götürmür.
– Xub, xub. İlk dəfədir görürəm ki, qadına qızıl verəsən, özü də qızıl dolu
pul kisəsi, o da götürməyə. Yaxşı. İndi sarayda hakimi‐mütləq mənəm, baş
hərəm. Ürəyin nə istəyirsə dilə məndən.
Karine əliylə qulağını işarə verdi. Yəni ki, pıçıldamalıyam. Baş vəzir tax‐
tından durdu. Karine ona yaxınlaşıb:
– Mənə gecələrin birində qaladan çıxmaq lazımdır. Sübh tezdən qayıtmaq
şərtiylə.
– Yenə kimin başını kəsmək istəyirsən?
– Heç kimin. Belə lazımdır. Amma tək getməliyəm.
– Qorxuludur, hərəm. Tək buraxa bilmərəm. Bir də... hərəmxananın qapı‐
sında qaraniqablılar dayanır.
– Hərəmxanada hoqqa çoxdur. Onlara da pay verirəm. Öyrəşiblər tiryəkə.
Qaraniqablılar tərəfdən tam arxayın.
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– Bəs şahənşah?
– Şahənşahımız tiryəkin təsirindən gecə‐gündüz məsti‐xumardır. Biz yadına
düşmürük.
– Yox, hərəm. Yola tək çıxmağın təhlükəlidir. Gedərsən başına bir iş gələr.
Sonra mənim kəlləm gedər.
– Narahat olmayın, baş vəzir həzrətləri. Heç kim bilməyəcək mənə sizin
kömək etdiyinizi. Başıma bir iş gəlsə, deyərsiniz ki, qaçıb. Sadəcə, at və qara
kişi paltarı, bir də qara niqab verin. Adam da qoşa bilərsiniz. Sadəcə, istəmirəm
ki, sonra onun ölümünə bais olum – sirrin yayılmaması üçün.
– Yaxşı. Razıyam. Bu gecə gedərsən. O da olsun mənə elədiyin yaxşılığın
əvəzi. Borclu qalmaq istəmirəm. Amma bir şeyi başa düşə bilmirəm, – deyib
baş vəzir yenidən taxtına oturdu, – Sənin kimi gözəl, incə hərəm baş kəsməyi,
hiylə qurmağı hardan öyrənib? Gözümlə görməsəydim heç vaxt inanmazdım.
– Baş vəzir həzrətləri, mən çox kitab oxumuşam, yüksək təhsil görmüşəm.
O ki, qaldı baş kəsməyimə..? Qoy bu, hələlik sirr olaraq qalsın. Əgər istəsəniz
başqa işlərdə də yardımçınız ola bilərəm. Harda çətinə düşsəniz sadiq məs‐
ləhətçiniz, köməkçinizəm.
– Xub, xub. Amma yenə fikrimdə qalıram ki, sən adi hərəmə oxşamırsan.
Yaxşı, ağıl‐dərrakən bir tərəfə qalsın. Yaninanı başa düşdüm, təkbaşına o boyda
fərraşla necə bacarmısan? Üstəlik əzasını da kəsə bilmisən.
– Hərəmxananın təbibi kömək etdi mənə. Xacənin saxta olmasından ilk
dəfə o şübhələnmişdi. Hətta şahənşaha da demişdi. Hökmdar isə onun sözünü
ciddiyə almamışdı. Sonra isə mənə dedi. Mən isə xacəni sizin adamınız oldu‐
ğuna görə himayə etdim. Təbibi sakitləşdirdim.
– Bəs təbibi necə öz adamın etdin? Hətta sənə qətl törətməkdə kömək də
etdi.
– Təbib şahənşahın yataq otağına gedəndə hamı onun yaşlı olmasına
həqarət edirdi. Bircə məndən başqa. Məni və bətnimdəkini ölümdən qurtar‐
mağı öz yerində, hamiləliyim dövründə başımın üstündən kənara çəkilməmişdi.
Anam kimi qayğı göstərirdi mənə. O hadisədən qabaq isə xacənin yeməyinə
bihuşdarı qatmışdı. Əzasını da elə özü kəsdi. Təbiblər qandan qorxmazlar.
– Belə başa düşdüm ki, Yaninanın hamilə olmasını təbib özündən çıxarıb.
Sonra da uşağın şahənşahdan olmaması xəbərini meydanda yayıb.
– Baş vəzir həzrətləri bütün sirlərin bir anda açılmasını istəyir, – deyə Ka‐
rine bic‐bic güldü, – Bircə onu deyə bilərəm ki, təbib mənim əmrlərimi yerinə
yetirib.
– Yaxşı, bunu başa düşdüm. Sənə bir sual da verim.
– Buyurun, baş vəzir həzrətləri.
– “Kasıbın xəstəsi, varlının qəhbəsi bilinməz”. Şahənşahımız bu məsəldən
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qırağa çıxmamağı əmr edib. Səncə nə demək istəyir?
– Baş vəzir həzrətləri, misalın mənasını bilirəm. Bəs bunun şahənşaha nə
dəxli?
– Qulağını bəri gətir, – deyə baş vəzir Karineyə yaxınlaşdı. Nəsə pıçıldadı.
– Başa düşdüm, baş vəzir həzrətləri. Amma mən hərəmxanadan kənara
çıxmamışam heç vaxt. İcazə verin sizə suallar verim ki, məmləkətdəki vəziyyət
mənə aydın olsun.
– Ver suallarını.
– Camaatın güzəranı necədir?
– Səfil günündədir.
– Bəs xəzinə?
– Aşıb‐daşır.
– Aşağı təbəqənin zənən xeylaqları necə yaşayır?
– Fahişəlik baş alıb gedir.
– Tiryəkilər çoxdurmu?
– Sayını itirmişik.
– Günahı olmayana cəza verilirmi?
– Yeganə Göyverən cəzası verilir ki, bu da kütləvi hal alıb. Üzdəniraq edirlər
məhkumları. Hətta xırda xəta törədənləri də...
– Məmləkətdə göyverənlər çoxdurmu?
– Meydan sulayırlar. Hamı bir‐birini satır, hamı bir‐birinin üstündə gözdür.
Bir sözlə, şahənşah bütün qadağaları və ölüm hökmünü ləğv edib. Dinləri
birləşdirib, Göyverən ibadətgahı açıb, Göyverən təriqəti yaradıb. Keçmiş Karzat
şahlığında, indiki Göyverən valiliyinin qalasında iyirmi min qaraniqablı, kişi
hərisi – xəstəsi olan şahzadə Göyverənlər ordusu yetişdirib ki, onlar da
vəhşilikləriylə hər yana səs salıblar. On günə iki şahlığı viran qoyublar. Digər
ətraf məmləkətləri gecələr səksəkədə saxlayırlar.
– Son sual: zənən xeylaqları əvvəlki kimi mütidirlərmi?
– Nə müti? Əsla. Şahənşahımız onlara da zina etmək haqqı verib. Həm
sayları çoxdur, həm də kişiləri üstələməyə başlayıblar. Evə çörəkpulunu onlar
gətirir əsasən.
– Anladım.
– Nəyi anladın? Səncə mən baş vəzir bu məsəli əlində bayraq edib, ilk
olaraq hansı addımları atmalıyam?
– Baş vəzir həzrətləri, yol üstündəyəm. İcazə verin gedim və qayıdandan
sonra bütün suallarınıza müfəssəl cavab verim.
– Yaxşı. Get hazırlaş. Qaranlıq düşəndə xəbər göndərəcəyəm.
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***
Səhər açılıb. Divan. Karine baş vəzirin hüzurundadır.
– Məndən razı qaldınmı, baş hərəm?
– Ömrünüz uzun olsun, baş vəzir həzrətləri. Nağıllardakı Simurğ quşusunuz
sanki. Mənim arzularımı yerinə yetirmək üçün Allah göndərib sizi.
– Yaxşı, az təriflə. Dünənki söhbətə qayıdaq. Vəziyyəti bilirsən. İndi mən
nə tədbir tökməliyəm?
– Bir misal çəkim sizə, baş vəzir həzrətləri.
– Çək.
– At arabası dağ yoluyla üzü yoxuşa gedir. Hər iki tərəf dərədir. Birdən
atın ayağı sürüşür və araba at qarışıq dərəyə yuvarlanır. Yiyəsi isə hoppanmağa
macal tapır. Sizcə atı və arabanı xilas etmək mümkündürmü?
– Əlbəttə ki, yox. Bunu başa düşdüm. Sən çıxış yolunu göstər.
– Atın ayağı sürüşkəndirsə, arabadakılar da onun aqibətini yaşamalıdırlar.
Burda yalnız bir çıxış yolu var. Atla araba dərənin dibinə gedib çatmalıdır. At
ölməli, arabadakılar isə pərən‐pərən olmalıdırlar. Yiyəsi buna tam əmin olan‐
dan sonra ki, at da, araba da əlindən çıxıb... bax onda, nəsə addım atmağa baş‐
layacaq. Gedib təzəsini alacaq.
– İndi mən səndən soruşuram. Bu halda bütün səlahiyyətlər yenidən özünə
qaytarılan baş vəzir nə etməlidir?
– Mənə bundan üç çıxış yolu dedilər: birincisi atla arabanın dərənin dibinə
getməsini sürətləndirmək. İkincisi, bunu yaradan səbəbi – iyirmi min şahzadəni
məhv etmək. Üçüncüsü isə qulağına sırğa taxılmayanları hifz etmək. Kənar
məmləkətlərin birində, Kaminat şahlığında bir yerə yığıb qorumaq.
– Yaxşı, bunu başa düşdüm ki, at şahənşahdır, araba da dövlət. Bəs atla
arabanın yiyəsi kimdir?
– Vaxtı çatanda özü meydana çıxacaq, baş vəzir həzrətləri.
– Bunları hansı kitabdan oxumusan, ay hərəm? Axı heç yanda yazılmayıb
bu barədə.
– Dünyanı Allah idarə edir. Amma o Allah insanların beyninə yeridilən
gözəgörünməz varlıq deyil. Bizim kimi canlıdır.
– Anladım. Gedə bilərsən, baş hərəm.
– Sağ olun, baş vəzir həzrətləri, – deyib Karine təzim edir və Divandan çıxır.
***
Ertəsi gün. Divan. Baş vəzir taxtında oturub. Saray əyanları hüzurundadır.
Qüdrət balaca kisədən qızıl və gümüş sırğalar çıxarıb onlara paylayır. Əyanlar
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narazı‐narazı sırğanın o üzünə‐bu üzünə baxırlar. Sonra isə gözlərini baş vəzirə
zilləyirlər.
– Hamınız yanınızda gəzdirin bu sırğaları. İstəsəniz qulağınızı deşdirib
taxa da bilərsiniz. Amma məsləhət bilmirəm. Lazım gəlsə çıxarıb göstərin. De‐
yin ki, bu gün veriblər mənə. Gedirdim qulağımı deşdirməyə. Qandız?
– Yəni vəziyyət belə gərgindir, baş vəzir həzrətləri?
– Mən sənə izah verməliyəm, küçük? Bu nə cəsarət? Nə deyirəmsə onu da
edin! Başqa vaxt olsaydı əyan Misqi kimi çoxdan kəsmişdim başını. İndi isə öz
adamımı itirmək vaxtı deyil. Onsuz da azala‐azala gedirik.
– Bağışlayın, baş vəzir həzrətləri.
– Bu gündən gedirsiniz valiliklərə. Valilərin hamısını dəyişib yerinə qulağı
dəmir sırğalı qoyursunuz. Əyanlara isə ailələri qarışıq məmləkətdən çıxmala‐
rını əmr edirsiniz.
– Hara getsinlər, baş vəzir həzrətləri?
– Getsinlər Kaminat şahlığına. Ya da onun qonşuluğunda olan Əllam şah‐
lığına. Orda kişi çatışmır. Həm də yeganə yerdir ki, şahzadə Göyverənlər uzun
müddət ora ayaq basmazlar yəqin.
– Həmişəlik gedirlər, baş vəzir həzrətləri?
– Bilmirəm. Getsinlər, yaşasınlar və əmrimi gözləsinlər. Qandız?
– Bəli, baş vəzir həzrətləri.
– Ərzən, səni baş fərraş qoyuram. Tiryəkə nəzarəti sənə tapşırıram. Qulağı‐
sırğalı valilər sənin adamlarına nə desələr etsinlər. O cümlədən hakimlərə, qazilərə
də əmrimi çatdır. Nəhayət, sonuncu əmrim. Özünüzü, ailənizi, ətrafınızdakı saf
insanları qoruyun. Onlara da məsləhət edin ki, dediyim şahlıqlara qaçsınlar. Ka‐
minat Şahla Dürəngi xəbərdar edəcəyəm.
– Özümüzü necə qoruyaq? – deyə əyanlardan biri soruşdu.
– Əvvəllər qanunlar qoruyurdu bizi. İndi isə qanun yoxdur. Özünüz‐özü‐
nüzü qoruyun.
– Bir yolunu göstərin də, baş vəzir həzrətləri? Axı necə qoruyaq?
– Hamınıza qızıl, gümüş sırğa verdim. Amma özünüzü qulağı dəmir sırğalı
olmaqdan qoruyun! Arvadınızı, qızınızı fahişə olmaqdan qoruyun! Övladlarınızı
tiryəki olmaqdan qoruyun..!
– Şahzadə Göyverənlər qapımızı döyəndə açmayaq?
– Səhərdən bir Quran söz danışmışam. Yenə qanmırsız. Sizə sırğa verdim.
Onlar qulağısırğalılara toxunmurlar. Ətrafınız isə paytaxtda qalmaq istəyirsə,
qapını açsın. Üstəlik qaraniqablılara əziyyət olmasın deyə, şalvarlarını da aşağı
çəksinlər. Nə qanmaz adamsız siz? Gedin qoruyun özünüzü.
– Qandıq, qandıq, – deyə əyanlar başlarını tərpətdilər.
– İndisə gedin!
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Əyanlar gedirlər. Dürəng şah gəlir.
– Baş vəzir həzrətləri, – deyə təzim edir.
– Xoş gəlmisən, Dürəng şah. Bu nədir? Şah da vəzirin qabağında baş əyər?
– Şahənşahlığın baş vəziri bütün şahlardan üstündür, baş vəzir həzrətləri.
– Dürəng, səni bilirsən niyə çağırtdırmışam?
– Xeyr, baş vəzir həzrətləri.
– Şahlığına kim gəlsə – qulağısırğalılardan başqa – onlara qucaq açırsan.
Amma hiss etdirmədən.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri.
– Sarayda ol hələlik. Başqa tapşırığım da var.
Dürəng şah gedir. Baş vəzir təkdir. Fikrə gedir: nə etmək istəyirəm?
Xəyalımda qurub həyata keçirmək istədiklərim şahənşaha xəyanət sayılmırmı?
Əvvəldən yaxşı vəzir olsaydım bu addımlara ehtiyac duyulardımı? Əslində mən
düz yol göstərməliydim. Şahənşahı pis fikirlərdən daşındırmalıydım. Bəs mən
nə edirdim? “Başüstə”, “qulunuzam” – bundan başqa heç nə bilmirdim. Ona görə
də baş fərraş az qalmışdı ötüb keçsin məni. Aradan götürməsəydim, indi bu
taxtda mən yox, o oturmuşdu. Yox. Mən kiməm ki? Şahənşah əmr edir, mən də
həyata keçirirəm. Demişdi, hamını ağ günə çıxart – çıxartdım. İndi də deyir ki,
qulağısırğalıları himayə et – edirəm. Yox. Göyverən mənə demişdi ki, “ağ günə
çıxart”. Bəs mən nə etdim? Hamını ağ yox, ağappaq günə çıxartdım. Şair Abu‐
mahir burda yaxşı deyib:
Kəmfürsət əlinə düşəndə fürsət,
Sərin meh istəsən, qış gətirər o.
Birinin börkünə etsən işarət,
Börk ilə bərabər baş gətirər o.
Göyverən məndən papaq istəyir, mən isə papağı baş qarışıq aparıram ona.
Şahənşah deyir ki, qəniməti bölək xalqın arasında – razılaşmıram. Onu
fikrindən mən daşındırıram. Şahənşah deyir bir qızıl beş dəmir göyverən edir.
Mənsə deyirəm ki, yox. Bir dəmir göyverən bir qızıla bərabərdir. Sonu da bu –
insanlar ehtiyac içində çapalayır. Fahişəlik ehtiyacdan artmadımı? Xəbərçilik,
evyıxma ehtiyacdan yaranmadımı? Oğurluqlar ehtiyacdan qaynaqlanmırmı?
Satmağa bir şeyləri olmayan, əyri yolla pul qazanmağı özünə sığışdırmayan,
qeyrət‐namuslarını üstün tutanların isə gücü əvvəl qarğışa, sonra isə söyüşə
çatdı. Dedikləri düz sözə görə əbədi damğalandılar, qulaqları sırğalandı. Axı
nə oldu ki, əvvəllər söyüş söyməyən əməli‐saleh insanlar, birdən‐birə söyməyə
başladılar? Yox, onlar söymürlər, mən söydürürəm onları. Nə özümdə günah
axtarıram e... Ən böyük günahkar əlbəttə ki, Şahənşah Göyverən özüdür. Hökm
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edən odur. Mən isə icra edənəm. Məndən qabaq Qurban belə edirdi. Sonra
qulaqkəsən Birrəng başladı. Elədikləriylə Qurbanın ölənlərinə rəhmət oxutdu.
Sonra isə mən gəldim. Mən isə Birrəngin ölənlərinə rəhmət oxutdururam.
Həmişə belə olub, belə də olacaq. Amma ki, yox. Qurban, Birrəng qamarlayıb
altlarına yığırdılar. Mən isə hamısını xəzinəyə yatırıram. Mən şahənşahıma
sədaqətliyəm bu baxımdan. Gəlirim karvansaraylarımdandır. Bəs onda niyə
ifrat canfəşanlıq edərək camaatı soyub quru yurdda qoydum? Əgər özüm bu
həyatı yaşamışdımsa, niyə onlara da bunu rəva bildim? Göyverənin bir vaxtlar
məni səfil gününə salıb sonra quyunun dibindən çıxararaq həyata qaytardığına
görəmi? Bu mənim ona çox sağ olum idimi? Camaatı səfil günə salmaq, kişilərin
göyvərən, qadınların fahişə, gənclərin oğruya, tiryəkiyə çevrilməsinə səbəb
olmaq şahənşaha sədaqət sayılırmı? İndinin özündə də hər dəfə şahənşahın
hüzuruna gedəndə müharibə başladıb əhalini qırdırmaq istəyirəm. Hələ vəba
xəstəliyi yayıb camaatı sağalmaz mərəzdən küllən qırdırmaq istəyən də
mənəm. Nədi‐nədi vergi ödəmirlər. Bəs baş fərraş? Gülünc şalban məsələsini
o kəşf eləmədimi? Alınlara damğanı o vurdurmadımı? Mənim yüz arxa ölənimə
rəhmət oxutdurmağa başlamadımı? Yox. Qəşşaşda nə günah? Mən tapşırdım,
o da etdi. Günahkar mənəm. İstəsəydim bunlar olmazdı. Mənim bir günahım
da var ki, hər şeyi şahənşaha çatdırıram. Özüm öz ağlımla heç bir addım atmı‐
ram. Amma Qurban, Birrəng gizlin edirdilər. Heç kimdən icazə almırdılar. Nə
olsun ki? Sonları bilirik də necə oldu. Mən isə icraçıyam, üstəlik şahənşahı da
hər şeydən xəbərdar edirəm. Bəs indi necə? Şahənşahmı demişdi qulağısırğa‐
lıları yüksəb mənsəblərə qoyum? Demişdi ki, sadəcə himayə et. Özü də tam
əminəm ki, vali kimi ətraflarına özlərikimilərini yığacaqlar. Yox. Mən uşaq de‐
yiləm. İstəyirəm bu yolla özlərinə nifrəti artırsınlar. Sonra əlimin bir işarəsi
lazım olacaq ki, hamısını bir andaca yox eləyim. Özü də təmiz insanların əliylə.
Təmizi natəmiz edib, sonradan digər təmiz insanların əliylə qırdırıb qatilə
çevirmək istəyən də mən deyiləmmi? Əslində mənim indiki halım Göyverənin
ilk şahlıq günlərindəki halına daha çox oxşayır. Biz onu çox aşağıladıq. O da
şah olub bizi cəzalandırdı. Onu bu günə salan Həqqi Şahın adını hər yerdən
sildi. Hamımıza Göyverən soyadı verdi. Onun qaraniqablı şahzadələri bir az
da qabağa gedib məni, bizləri əsl göyvərən etdilər. Şahənşah Göyverən
bizlərdən qisasını aldı. Onda belə çıxır ki, mənim də qisas hissimin alovlanmağı
təbiidir? Onda belə çıxmırmı ki, eləmək istədiklərim Şahənşah Göyverənə
xəyanət deyil? Mən şahənşahıma oxşamaq istəyirəm, onun yoluyla gedirəm.
Burda pis nə var ki? Axı mən də əsl göyvərənəm – qapımı döyən üç şahzadə
Göyverənin göyvərən etdiyi göyvərən. Elə şahənşahımız kimi. Yox. İt itin ayağını
basdalamaz deyirlər. Yaxud da... bütün bunlar əvvəllər niyə ağlıma gəlmirdi?
Karine məsləhət verməsəydi, hərəkətə keçəcəkdimmi? Qadın sözüylə oturub‐
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durmaq mənə yaraşarmı? Birdən şahənşahla yataqda məni satdı? Dedi ki, bəs
baş vəzirin məndən məsləhət alır, elə məni apar qoy baş vəzir mənsəbinə. Qa‐
dındır. Qadın məkrli olanda isə ikiqat təhlükəlidir. Bunlardan nə desən
gözləmək olar. Özü də başkəsəndir. Ona görə ağıllı şahlar hərəmxanalarını
tez‐tez dəyişirlər. Yox. Karine başqalarına bənzəmir. Qaflan Şahı müharibəsiz
məhv edib, gizli xəzinəsini mənə təslim etmədimi? Baş fərraşın əlindən məni
o qurtarmadımı? Minnətdar olmalıyam əslində. Mən isə onu tədbirli, ağıllı
yox, məkrli adlandırıram. Bəs sonu nə olacaq? Bunu düşünürəmmi? Göyverənə
bir şey olsa şahənşah mən olacağammı? Əlbəttə ki, yox. Oğlu var. O isə altı ay‐
lıqdır. Amma həddi‐buluğa çatanacan dövləti mən idarə edəcəyəm. Belə çıxır
ki, Karine mənə yaxşılıq edir? Atla araba yuvarlanıb dərənin dibinə çatanda,
mən də taxta çıxacağam? Hər şey bu qədər sadədirmi? Yox. Axı Karine atla ara‐
banın yiyəsinin olduğunu da dedi. Ömrümdə ilk dəfədir ki, şahənşahın
hökmüylə yox, qadın ağlıyla hərəkət edirəm. Göyverən bilsə kəlləm gedəcək.
Amma mənə də Qüdrət deyərlər. Şair Abumahir, vəkil Qaplan, baş nəqqaş
Təbərxan, baş hakim Abdulla, baş fərraş Qəşşaş, xacə Dümbələk – hamısını
yolumdan götürdüm. Şahənşah bunlardan xəbərdar oldumu ki, indi
elədiklərimdən də xəbər tuta? Bu dəfə də bilməz inşallah. Biləndə isə gec ola‐
caq. Amma malı mala nahaq qatıram. Əvvəl elədiklərim mənsəbimi qoruyub
saxlamaq üçün idi. İndi etdiklərim isə şahənşahın sonunu gətirməlidir. Bəs
Aslan? Birdən duyuq düşdü? Yox. Duyuq düşsə də inanmıram məni ələ verə.
Çünki özü də iyrənir bu mənzərədən. Son savaşda şahidi oldum. Aslan Qurbanla
qanlı bıçaq idi. Amma mənimlə işi yoxdur. Mənim də onunla. Yollarımız hələ
ki, kəsişməyib. Allah axırını xeyir eləyər inşallah. Yox. Özümdə nahaq günah
axtarıram. Günahım yoxdur. Hər şeyə səbəbkar şahzadə Göyverənlərdir ki,
bunu da Göyverənin beyninə mən salmamışam. Mənim Göyverən valiliyində
baş verənlərdən heç xəbərim olmayıb. Mən hardan biləydim ki, Şahənşah
Göyverənə layiq iyirmi min şahzadə yetişdirilir? Hə, axır ki, günahkarı tapdım.
Bu baxımdan Karine ilə fikirlərimiz üst‐üstə düşür. Amma elə etməliyəm ki,
təbii alınsın. Şahənşah bu işlərdə mənim əlimin olmasından duyuq düşməsin.
– Eşikağası! – deyə baş vəzir qışqırır, – Dürəngi Divana çağır!
Dürəng hövlnak gəlir.
– Dürəng, sən Göyverən valisi olmusan bir müddət. Qalaya gizli giriş‐çıxış
yolları yadındadırmı?
– Bəli, baş vəzir həzrətləri.
Baş vəzir Dürəng Şahın qulağına nəsə pıçıldayır.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri. Əmrinizə baş əyirəm.
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***
Hərəmxana. Şahənşah Göyverən mütəkkələrə dirsəklənib uzanıb. Hərəmlər
qarşısında rəqs edirlər. Karine həmişəki kimi pəncərənin qabağında oturub
eşiyə baxır. Şahənşahın gözü hərəmlərdə olsa da fikri başqa yerdədir: deməli,
Karine sözünə sahib çıxmadı. Yenə baş kəsdi. Amma nədənsə Aslan bu dəfə
onun edam olunmasını tələb etmədi. Görəsən niyə? Özünümüdafiə olduğuna
görəmi? Bəlkə də... Ondan yenə qorunmalıyammı? Ondan qorxmalıyammı?
Yox. Mən şahənşaham. Heç kimdən qorxmamalıyam. Əksinə. Məndən qorx‐
malıdırlar. Qorxurlar da...
Şahənşah Göyverən əlini əlinə şappıldatdı.
– Hərəmlər, düzülün, – deyə Karine baş hərəm olaraq onlara əmr etdi.
Şahənşah ayağa durub işarət barmağıyla onu göstərdi.
Şahənşahın yatağı. Göyverən xumarlanıb. Çoxdandır belə həzz almamışdı.
– Karine.
– Bəli, şahənşahım.
– Sən hələ çox baş kəsəcəksən?
– Şahənşahım, hansı insan istər ki, qatil olsun? Buna həyat məcbur edir
adamı.
– Heç yuxuna girirmi onlar?
– Xeyr, şahənşahım.
– Niyə?
– Yəqin qorxurlar röyalarıma gəlməyə. Ki, yenə başlarını kəsərəm, – deyə
Karine güldü, – Şahənşahım, bir sualıma cavab verin. Xacənin saxta, Yaninanın
isə xəyanət etdiyini gəlib sizə desəydim, cəzaları nə olacaqdı?
– Əlbəttə ki, edam. Özü də dəhşətli edam.
– Mən də sizin edəcəyinizi etdim. Günahım budurmu? Həm özünümüdafiə
oldu, həm də şahənşahıma sədaqətimi bir daha sübut etdim. Hətta yataqda
da əmin əllərdəsiniz. Bir nəfər də sizə yaxın gələ bilməz.
– Yaddan çıxartma ki, şahzadə Göyverənlərdən səkkizi hazırda ətrafımızdadır.
– Üzləri o yanadır, şahənşahım. Necə görəcəklər sizə yaxınlaşan qatili?
– Bəsdir! Adam öldürməkdən elə danışırsan ki, sanki qəhrəmanlıq etmisən.
Əminəm ki, bu sonuncu baş kəsməyin olacaq. Mənim də səbrimin həddi var.
Vallahi qəzəbimə tuş gələcəksən bir gün. Artıq baş hərəmsən. Özün başçılıq
edirsən oralara. Nə olsa əvvəlcədən xəbər elə. Yadından çıxartma ki, sən
hərəmsən, cəllad deyilsən.
– Başüstə, şahənşahım.
– Xacə məsələsini də Aslanla həll elə. Bu dəfə yəqin yoxlayıb alar.
– Əmr edərsiniz, şahənşahım.
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– Yenə darıxırsan öz el‐oban üçün?
– Bəli.
– Getmək istəyirsənmi Kaminat şahlığına?
– Xeyr.
– Niyə?
– Mən ordan çıxanda şahlıq idi. İndi isə təbəəlik.
– Şahənşahlığın baş hərəmisən. Bundan qürur duymalısan.
– Mən də onu deyirəm. Şahənşahlığın baş hərəmi qula çevrilmiş
məmləkətinə getməz. Bəs siz necə, bu vaxta qədər hansısa şahlığa qədəm qoy‐
musunuzmu?
– Ay hərəm, mən heç öz valiliklərimin yerini düz‐əməlli tanımıram, qal‐
mışdı təbəəlikləri, – deyə şahənşah güldü.
Karine daha heç nə danışmadı. Ah çəkib, arxası üstə uzandı. Qəmli gözlərini
tavana dikdi. Uzaqdan sübh azanının səsi gəlirdi.
***
Valiliklərdə şadyanalıqdır. Qulağısırğalılar sevinirlər. Beş üzdəniraq mey‐
danda söhbət edir:
– Axır ki, biz də bir gün görəcəyik. Allah çəkdiyimiz əzab‐əziyyətləri qar‐
şılıqsız qoymadı. Səbr etdik, dözdük, sonda payımızı aldıq. İndi biz sizə
göstərərik, ey bizləri aşağılayanlar, söyənlər, təpikləyənlər.
– Ay kişi, Allah yox, Şahənşah Göyverən çatdırdı bizi bu mənsəbə.
– Onu kim dedi? Bizi bu günə qoyan o deyil? O deyil bizi əzablara, iztirablara
düçar edən? Gülünc şalban yadından çıxıb? Yoxsa səhərlər güzgüyə baxmırsan?
Saçların uzanıb alnını örtüb deyə, hər şeyi unutmusan? Get saçını qırxdır ki,
alnındakı aydın görünsün. Daha utanma. Bu gündən alnıaçıq gəzməliyik. Bizim
zəmanəmiz gəlib çatdı. Qoy alnında damğa, qulağında sırğa olmayanlar utan‐
sınlar.
– Nə olsun ki, bizim zəmanədir. Bu şakərdən ki, qurtula bilmirik. Bir də
gördün ibnəmiz oyanır.
– İbnənin ibnəsi oyanar da... Burda qeyri‐adi nə var ki? Sən fəxr elə. Fəxr
elə ki, qulağı dəmirsırğalısan. Yoxsa səni yüksək mənsəbə qoyardılarmı?
– Düz deyirsən. Əvvəllər xəcalət çəkirdik. Adam arasına çıxa bilmirdik.
İndi isə qulağında sırğa olmayanlar qoy xəcalət çəksinlər.
– İndi görəcəksən. Gedib hərəsi bir sırğa taxıb valiliyin qabağında növbəyə
dayanacaq ki, bəs biz də göyverənik. Elə bilirlər sırğa taxmaqladır. Bizi heç
vaxt aldada bilməzlər.
Bu zaman yanlarından qırx‐qırx beş yaşlarında bir kişi keçir.
376

İTBAŞI

– A bala, bura gəl görüm? – deyə gənc göyverənlərdən biri onun qolundan
yapışır, – Qulağına baxım? Sırğan yoxdur? Tfu sənin üzünə, iyrənc köpəyoğlu,
– deyib kişinin üzünə tüpürür. O birisi isə dalına təpiyi elə vurur ki, üzüqoylu
yerə uzanır. Papağı başından düşür, – Alnını göstər. Gör necə tərtəmiz alnı var
e bunun. Heyf ki, damğamız yoxdur da... yaxşıca dağlayardım bunu, eşşəyi
dağlayan kimi. Gör necə acıqla baxır sifətimizə? Utan, yerə gir. Sən də özünü
kişi sayırsan? Əsl kişi qulağına sırğa taxar. Bildin? Murdarın biri murdar. Gəlin
təpikləyək bunu, – deyib beş nəfər yazığı ortaya salıb təpikləməyə başlayırlar.
Kişi “imdad!”, “imdad!” bağırsa da, ətrafdakı fərraşlardan heç biri yaxına gəlmir.
Kənardan kimsə binəvaya kömək etməyə ürək eləmir. Qulağısırğalılar dübarə
kişiyə tüpürüb, heç nə olmamış kimi yavaş‐yavaş oradan aralanırlar.
– İndi də gedək yeyib‐içək.
– Nə işləmişik ki, pulumuz olsun?
– Nə? Pul? Bizimçün hər şey havayıdır. Hünərləri var pul istəsinlər. Mən
elə‐belə demədim ki, gəlin o küçüyü təpikləyək. Bu, göz qorxutmaq üçün idi.
Başqaları da gördü. İndi ürəyimiz nə istəsə edə bilərik. Hünərləri var cınqırla‐
rını çıxartsınlar. Sonra da gedək özümüzə təzə əyin‐baş tikdirək.
– Birdən birləşib üstümüzə hücum çəksələr?
– Ağciyər olma. Bəs fərraşlar nə üçündür? Onlar valiliyə tabe deyillərmi?
Borclarıdır bizi müdafiə etmək. Görmürsən ki, addımbaaddım arxamızca
gəlirlər?
***
Saray. Baş vəzir şahənşahın hüzurundadır.
– Nə olub, baş vəzir?
– Məmləkətdəki vəziyyəti demək istəyirdim sizə?
– İşin çətinə düşüb?
– Xeyr, şahənşahım. Hər şey qaydasındadır.
– Hər şey qaydasındadırsa, day məni niyə narahat edirsən? Dedim axı hər
şeyi sənə tapşırmışam. Get idarə elə. Bircə şeyi yaddan çıxartmamaq şərtiylə
– “Kasıbın xəstəsi, Şahənşah Göyverənin göyverənləri bilinməz”.
– Yadımdadır, şahənşahım. Elə də edirəm. Valilərin hamısını qulağısırğalı‐
lardan qoymuşam. Onlar da valiliklərdəki yüksək mənsəblərə yalnız qulağı
dəmir sırğalıları götürürlər. Köhnələrin hamısını atıblar küçəyə.
– Əcəb edirlər. Onları təpikləyəndə, həqarət edəndə yaxşı idi? Lap düz
edirlər. Sonra?
– Bunu görən digərləri də düzülüblər sırğa növbəsinə. İşsiz qalmasınlar
deyə.
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– Təbiidir. Elə də olmalıdır – “Palaza bürün, elnən sürün”. O ki, qaldı onları
vali qoymağına... məncə tələsmisən. Aslan Göyverən qalasında mədrəsə açıb.
Məşhur üləmaları ora yığıb. Şahzadələrimdən ən itizəkalılarını hazırlayırlar.
Mən onları nəzərdə tutmuşdum nə vaxtsa yüksək mənsəblərə yerləşdirməyə.
Amma sən məni qabaqladın. Eybi yox. Nə vaxt hazır olsalar, əvəz edərik. Başqa?
– Bu qədər, şahənşahım. Çətinliyim olsa sizə deyəcəyəm. Hələ ki,
məmləkətdə hər şey öz axarıyla gedir.
– Hoqqa öz yerində, sən süfrədən ceyran südünü də əskik eləmə. Şairləri
də şama çağır. Kefimi açsınlar.
– Başüstə, şahənşahım.
– Aslana de gəlsin!
Baş vəzir gedir. Aslan gəlir.
– İşlər necədir?
– Hər şey yaxşı gedir, şahənşahım.
– Təbiblərin neyləyir?
– Yaxşıdırlar, şahənşahım. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bir mədrəsə də
açmaq istəyirəm. Xəstələr çoxalıb.
– Xub, xub. Xeyir‐dua verirəm. Aç. Amma demədin ki, xəstələr niyə çoxa‐
lıb?
– Şahım, xırda şeydir. Əsas müraciət edən kişilərdir. Oturmaqdan,
hərəkətsizlikdən olur belə xəstəlik. Adına babasil deyirlər.
– İşləmək istəmirlər, ay Aslan, ondandır. Hamısı deyir Allahdan buyruq,
ağzıma quyruq. Bu camaat yaman nağılsevəndir. Bir tükü yandırmaqla hər
şeyə nail olmaq istəyirlər. Elə olsaydı nə var idi ki?
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
– Axşam çıxaq dərviş seyrinə?
– Əmr edərsiniz, şahənşahım.
***
Paytaxtın küçələriylə iki dərviş addımlayır. Biri arıq, bəstəboy, o birisə
hündür, pəhləvan cüssəli. Küçələrdə uşaqlar dilənçilik edirlər. Şahənşahla As‐
lana yaxınlaşırlar. Hamısı da eyni sözü deyir: “Ay dərvişlər, dədəm gətirməyib,
nənəm bişirməyib, mən yeməmişəm”. Aslan quruşlarını onlara paylaya‐paylaya
gedir. Göyverənin heç tükü də tərpənmir.
– Aslan, bəsdir pul payladın! Min zülmlə qazanırsan, onu da gəl bunlara
ver. Canları çıxsın atalarının, analarının – işləsinlər də...
– Başüstə, Əfdal, – deyib Aslan pul kisəsini heybəsində gizlədir.
– Nə “Əfdal”? Bir də o adı çəkmə yanımda.
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– Başüstə, şahənşahım.
Nəhayət işıqlı məhəllələrdən birinə gəlib çatdılar. Aslan şahənşahın əmriylə
qapılardan birini döydü. Qapının deşiyindən göz baxdı. Amma heç nə soruş‐
madılar, qapını da açmadılar. Aslanla şahənşah bir az gözləyib, başqa qapını
tıqqıldatdılar. Yenə deşikdən göz baxdı. Amma hay verən olmadı. Beləcə,
şahənşahla Aslan o küçədəki bütün qapıları döydülər.
– Qayıdaq geri, Aslan. Bunlar lap qanımı qaraltdı. Gedək, şairlər məni
gözləyir. Onlarla ceyran südü içmək, hoqqa çəkmək, bunların dərdini
öyrənməkdən yaxşıdır. Qayıdaq saraya.
– Bəlkə şahgülülərə baş çəkək? “Məmləkətdəki həyat səviyyəsini onlar
müəyyənləşdirir” demişdi İtbaşı.
– Qələt eləyir İtbaşı – nəsliylə birlikdə. O kimdir ki, mənə ağıl öyrədir?
Onun da vaxtı çatacaq yaxında. İtlərinə yem edəcəyəm onu.
Aslan daha dinmədi. Saraya az qalırdı.
***
Göyverən valiliyi. Qaş qaralır. Əli silahlı qaraniqablılar qala qapısında keşik
çəkirlər. Uzaqdan on yolçu onlara tərəf gəlir.
– Dayanın. Kimsiz? Hardan gəlib hara gedirsiniz?
– Yol adamıyıq. Qonşu Əllam şahlığındanıq. İş tapmaq üçün təxtgaha gedi‐
rik. Qaranlığa düşdük. Gecələməyə yer axtarırdıq.
– Gecələməyə yer axtarırsınız? – deyə qaraniqablılar gülüşdülər, – Qur‐
bandır sizə yer. Ürəyiniz istədiyiniz qədər qala bilərsiniz. Üstəlik iş də taparıq
sizinçün nə qədər istəsəniz. Ta diliniz “bəsdir” deyənə qədər. Açın qala qapı‐
larını. Qonaqlarımız var, – deyə qaraniqablılardan biri gülə‐gülə o birinə əmr
etdi. Yolçular sevinərək hərəsi bir şahzadənin ayağına sarılıb əl‐ayaqlarını
öpməyə, onlara dua etməyə başladılar.
Qala qapıları açıldı. Yolçular içəri girdilər. Qapılar bağlandı.
***
Saray. Şairlər şahənşahı ziyarətə gəliblər. Süfrə açılıb. Ortada nə desən
var. Şahənşah xortumdan qullab vura‐vura şairləri süzür. Şairlərin gözü isə
şahzadə Göyverənlərdədir. Qaraniqablıların zəhmli baxışları onları rahat bu‐
raxmır.
– Şair Meyxoş, şair Tənxan, şair Əmrac, şair Əsnaf! Necəsiz? Çoxdandır
görsənmirsiz? Heç xəbər tutmursunuz ki, şahənşahınızın kefi necədir. Bəlkə
nəyəsə ehtiyacı var?
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– Şahənşahımızın nəyə ehtiyacı ola bilər ki? – deyə şair Meyxoş dilləndi, –
Allah bundan da min qat artıq eləsin. Maşallah hər şeyi var. Onun bizlərdən yox,
bizim ondan umacağımız ola bilər. Əgər ki, vəziyyətimiz pis olsa. Məmləkətdə
isə hər şey qaydasındadır. Öz axarıyla gedir. Camaat şad‐xürrəm yaşayır.
– Amma nədənsə sizi kefsiz görürəm. Nə yazırsınız, nə pozursunuz, şairlər?
– Demək olar ki, heç nə, – deyə bu dəfə də Meyxoş dilləndi.
– Niyə? Məmləkətdə bütün qadağalar götürülüb. İstədiyiniz vaxt içə də
bilərsiniz, çəkə də... Hələ gözəl‐göyçək xatınlarla kefi demirəm. Siz ona nə deyirsiniz?
Hə. Tapdım. İlham pərisi. Yox. Deyəsən, cibinizdəki pulun azlığını görüb ilham
pəriniz sizdən yan qaçır. Ona görə də kefiniz yoxdur, – deyə şahənşah gülümsədi, –
Onu cəzb eləyərik. Hətəm! – deyə şahənşah qışqırdı. Bir az keçmiş baş xəzinədar
gəldi, – Hətəm, şairlərin ənamını on qızıl elə. Şair Meyxoş sənə daha yeddi nəfərin
adını verəcək. Onları da nəzərə al. Carçılar bu xəbəri hər yerə yaysınlar.
– Başüstə, şahənşahım.
– Şair Meyxoş, o mənə həcv yazan vardı ey... adı nə idi onun?
– Şair Cəbbar.
– Hə. Cəbbar. Onun adını da salarsan ənam alanların siyahısına. Yəqin səfil
günündə yaşayır. Ac adam elə o cür gic‐gic şeylər yazar. Yaxşı. İlham pərisi
məsələsini həll elədik. Amma şairlər gülüb‐danışmırlar. Şair Meyxoş da ilk
dəfə bura gələndə gördüyüm həmin adam deyil. O vaxt dil ağıza qoymurdu.
Rəqqasələri çağırırdı. İndi nəsə qanıqara oturub. Siz şairlər də onun kimi.
Meyxoş dinmir. Gözüylə qaraniqablıları işarə verir.
– Bunlardan qorxursunuz? – deyə Göyverən üzünü şahzadələrə tutub, – Çev‐
rilin üzü divara, – deyə qışqırdı. Qaraniqablılar əmri yerinə yetirdilər. Şahənşah
yenidən şairlərə baxdı. Amma onların üzündə bir dəyişiklik görmədi, – Nə oldu?
Yenə narahatsınız? Deyin dərdinizə əlac edək. Mən bura sizi şənlənməyə çağır‐
mışam.
– Şahənşahım, hamımızın sizdən iki ricamız var.
– Deyin! Həmən yerinə yetəcək!
– Birincisi, ənamın qaldırılmasını heç yerdə car çəkməsinlər.
– Niyə? Qorxursunuz ki, kasıb qohum‐qonşu əlinizdən ala? Yaxşı. İkinci
xahişinizi deyin.
– Bizə gümüş sırğalardan bağışlaya bilərsinizmi?
– Qurbandır sizə. Lap qızılından verərəm.
– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım, – deyə Meyxoş minnətdarlıq etdi.
– Bəlkə bundan sonra şahzadələrin bizə yazığı gələ, – deyə şair Tənxan
dilləndi.
– Hə? Belə deyin, – deyə şahənşah hoqqadan bir qullab vurub belini divara
söykədi, – Mən də səhərdən fikirləşirəm ki, görəsən şairlərin niyə kefi yoxdur?
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– Ağrıdırıq, şahım. Naxoşuq.
– Təbibə gedin. İstəyirsinizsə Aslana deyim. Onun mədrəsəsində yaxşı
loğmanlar var.
– Olmuşuq orda, şahənşahım. Deyirlər ki, babasildir. Ağrını kəsirlər. Amma
sonra yenə başlayır. İllah ki, da oturanda.
– Başa düşürəm sizi, başa düşürəm. İndi siz mənim sağlığıma badə qaldırıb,
ceyran südündən nuş etməyəcəksiniz? – deyə şahənşah süzməyə başladı. Şairlər
badələri götürdülər, – Şairlər, xoş gəlibsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Gözləməyin
mən sizi çağırım. Bir qapımı döyün. Halımı xəbər alın. Bəlkə məsləhətinizə eh‐
tiyacım var? Sarayın qapıları üzünüzə həmişə açıqdır, – deyib şahənşah badəsini
şairlərin badəsinə toqquşdurdu. İçdilər. Bu dəfə Meyxoş badələri doldurdu.
– Sizin sağlığınıza, şahənşahım! – deyə şair Meyxoş sağlığa başladı, – Allah
sizi məmləkətin üstündən əskik eləməsin. Məmləkətimiz bundan da gözəl olsun.
Şairlər Meyxoşun sağlığına qoşularaq, badələrini şahənşahın badəsinə
toqquşdurub başlarına çəkdilər. Bu minvalla beşinci badə də həzmi‐rabedən
keçdi. Amma şairlər məst olmurdular.
– Şairlər, deyəsən ceyran südü yaxşısından deyil. Bəlkə şərab gəlsin? Hoqqa
da çəkə bilərsiniz.
– Xeyr, şahənşahım. Lap əlasındandır. Başqa şeyə ehtiyac yoxdur, – deyə
şairlər dilləndilər.
– Bəs onda niyə məst etmir sizi?
– İçki əhvali‐ruhiyyə sevir, şahənşahım.
Şahənşah daha heç nə danışmadı. Hoqqadan qullab vurub, əliylə şairlərə
“gedin!” işarəsi verdi.
***
Divan. Baş vəzir taxtında əyləşib. Əlində namə var. Üzü gülür: deməli,
Dürəng bacardı ona tapşırdıqlarımı. Əla! İndi gözləmək lazımdır. Şahzadə
Göyverənlər hələ iyirmi altı gündən sonra paytaxta gəlməlidirlər. Şahənşah
xəbər tutanacan iş‐işdən keçəcək. Dürəngə tapşırmışam ki, Göyverən
valiliyindən çıxan yollarda nəzarət qoysun. Qaladan çıxanları qətlə yetirib
yandırsınlar. Sonrasına Allah kərimdir. Çətini bir işi başlamaqdır. Amma onu
idarə edib nəzarətdə saxlamaq qat‐qat çətindir.
***
Divan. Keçmiş valilər, hakimlər, qazilər baş vəzirin hüzurunda diz çöküblər.
– Baş vəzir həzrətləri, bu nə gün idi saldınız bizi?
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– Axı biz sizin adamınızıq.
– Bu vaxta qədər nə demisinizsə, o da olub, – deyə yerbəyerdən səslənirlər.
– Mən saldım sizi bu günə? Deyəsən yaddaşınız pozulub. Qulağısırğalıları
qapıdan mən qovurdum? Onları işindən‐gücündən mən bayıra atırdım? Küçədə
onlara “murdar”, “ibnə”, “üzdəniraq” deyərək, üzlərinə mən tüpürüb, dallarına
mən təpik vururdum? Dayan‐dayan. Nə “ibnə”? Nə “üzdəniraq”? Siz onları
“göyvərən” deyə çağırırmışsız. Belə qudurmuşdunuz? Öz günahınızdır, indi
də çəkin. Gəlib şahənşaha şikayət etdilər. Sizlərin əlindən bezara gəlib
müharibəyə getməyə, ölməyə belə hazır olduqlarını bildirdilər. Sizin onlara
“göyvərən” dediyinizi söyləyəndə, şahənşah dözmədi. Qeyzləndi. Onlara görə
baş hakim Fərmanı iti qovan kimi qovdu saraydan. Qovmağı bir tərəfə qalsın,
üç gün gülünc şalbanı boynuna taxıb işgəncə verdirdi, alnını damğalatdırdı.
Bilirsiniz də yəqin, hansı işgəncədən danışıram. Sonda da sağ qulağı olmadığı
üçün dəmir sırğanı burnunun sağ pərəsinə taxdırdı. İndi deyirsiniz ki, onları
yox, sizi müdafiə edim? Mən də Fərmanın gününə düşüm? Əsla! Mən özümə
qamçı vurduran atlardan deyiləm. Amma sizi də ümidsiz buraxmaq istəmirəm.
Bir azca dözün. Təcrübələri azdır. İdarə edə bilməsələr, özləri çıxıb gedəcəklər.
Ya da sizi qaytarıb nökər kimi özlərinə işlədəcəklər. Kim onların əlinin altında
işləməyə razıdırsa, qalıb işləsin. Kim belə yaşamaq istəmirsə şahənşahlığı tərk
etsin. Yəqin bu sözümü sizə çatdırıblar saray əyanları.
– Bəli, baş vəzir həzrətləri, – deyə valilər, hakimlər, qazilər başlarını
yellədilər.
– Elə isə nəyi gözləyirsiniz? Boynunuza gülünc şalban keçirilməyini? Gedin,
işarəmi gözləyin. Lazım olsa çağırtdıraram.
Gələnlər dinməzcə başlarını aşağı salıb Divanı tərk edirlər. Baş vəzir fikrə
gedir: deməli, Göyverən qalasında mədrəsə də açılıb. Ən itizəkalıları hazırlaşdı‐
rırlar. Sonra da yerləşdirəcəklər yüksək mənsəblərə. Deməli, saray əyanları da
onlardan olacaq. Sonra da yəqin ki, mühafizlər, fərraşlar... Ordu, baş sərdar onsuz
da bekar gəzir. Fərraşlar onlardan hörmətlidirlər. Yox. Tez hərəkət etməliyəm.
Sonra gec ola bilər.
***
Saray. Şahənşahın otağı. Baş vəzir hüzurunda dayanıb.
– Nə olub yenə, ay Qüdrət? Sən məni lap bezdirdin. Qoymursan rahat
həyatımı yaşayım. Hər şeyi sənə tapşırmışam. Get idarə elə də məmləkəti. Hər
dəfə yumurtadan təzə çıxmış cücə kimi “cük” eləyib qaçırsan üstümə.
– Şahənşahım, elə şeylər var ki, sizinlə məsləhətləşməliyəm. Sonra bilsəniz
mən günahkar olaram. Kəlləm gedər.
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– Yaxşı, de.
– Şahənşahım, camaat narazılıq edir yenə.
– Yenə müharibə edib qırdırmaq istəyirsən onları?
– Xeyr, şahənşahım. Deyirlər ki, dövlətin adı dəyişdirilib Həqq dövləti qo‐
yulanda, elə bildik hər şey Haqq dünyasındakı kimi olacaq. Mizan‐tərəzi qu‐
rulacaq. Biz də bir gün görəcəyik. Amma əvəzində nə oldu? Göyverən ibadət‐
gahındakı minarələrin arasından bir kəndir asıldı. Bunu da belə izah etdilər
ki, bizə Haqq dünyasındakı Qıl körpüsünü xatırladacaq daima. Elə bu? Bundan
ibarətmiş Həqq dövləti? Lazım deyil bizə bu. Haqq dünyasında nə zövqü‐səfa
varsa elə bu dünyada yaşatdırsın Şahənşah Göyverən bizə. Mən də qalmışam
belə.
– Başa düşmədim. Onlara nə dəxli ki, kəndir var, ya yox? O bir rəmzdir. Nə
vaxtsa Haqq dünyasında Qıl körpüsündən keçəcəklərinə bir işarədir ki, günah
eləməsinlər. Yoxsa...
– Anlayıram, şahənşahım. Mən də elə dedim onlara. Amma qanmırlar ki,
qanmırlar.
– Deyirsən ki, qanmayanı qandırmaq lazımdır?
– Bəli, şahənşahım.
– Onda belə elə. Kəndirin aşağısında, damın üstündə qır tiyanları qaynat.
Camaatı da başa sal ki, Haqq dünyasında zövqü‐səfaya çatmaq üçün, cənnətə
düşmək üçün hamı əvvəlcə Qıl körpüsündən keçir. Fani dünyada da Qıl körpü‐
sünü bu kəndir əvəz edəcək. İlk olaraq zindan cəzasına layiq görülənlər qoy
həmin kəndirdən adlasınlar. Minarənin bir başından o biri başına sağ çıxarlarsa,
deməli, günahları yoxdur. Əgər qır tiyanına yıxılsalar... günahı özlərində bilsinlər.
Bu da olsun onlar üçün fani dünyada Haqq dünyası. Çox tərifləyirlər o tərəfləri.
Camaat arasında da kim hoppanıb‐düşürsə, zövq‐səfa istəyirsə, fani dünyada
cənnətə düşmək arzusundadırsa onları da qaldır ora. Qoy öz günahlarının az
və ya çox olmasını əvvəlcədən yoxlasınlar. Kəndirin də adını qoy Göyverən kör‐
püsü. Və onu da xatırlat ki, Haqq dünyasındakı körpü qıl nazikliyindədir, sonu
isə görünmür. Fani dünyadakı kəndir isə vaizin başı yoğunluğundadır, sonu isə
gözlə görünür. Qoy bilsinlər ki, mən öz təbəələrimə Allah kimi insafsız deyiləm.
Adiləm, rəhmliyəm.
– Şahənşahım, ağlınıza heyranam. Üləmalar sizin dərrakənizə, biliyinizə
həsəd apara bilərlər.
– Mən belə görürəm ki, camaat dindən çox danışır. Ona görə də belə elə. Mənim
adımdan şeyxə, axunda belə tapşırıq ver. Çıxsınlar meydana desinlər ki, bəs dini
qanunlar pozulur. Qəbir yerlə‐yeksan olmalıdır. Varlıyla kasıbın fərqi olmamalıdır.
Hamı bərabərdir. Yoxsa ki, bəzəkli məzar daşları baş alıb gedir. Hamısını dağıdıb,
qəbirləri yerlə‐yeksan etmək lazımdır.
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– Şahənşahım, bəs Həqqi Şahın türbəsi?
– Birinci elə onu misal çəksinlər. Fərraşlar birinci elə onu dağıtsınlar. Hamı
bərabər olmalıdır bu cəmiyyətdə. Ehsan verən də görməyim bundan sonra.
Get, Qüdrət! Daha məni narahat eləmə! Hoqqanın təsirini heç elədin.
Baş vəzir otaqdan çıxır.
***
Göyverən ibadətgahı. Paytaxt əhli ora yığılıb. İbadətgahın damında qoyulan
qır tiyanlarından qara tüstü qalxır. Baş vəzir kürsüyə çıxır.
– Ey cəmaət! Şahənşahımızdan yeni qərar var. Məmləkətdə tətbiq olunan
Göyverən cəzasına daha biri də əlavə olunur. Adı belədir: Haqq cəzası –
Göyverən körpüsü. Yəni, bütün günahkarlar, cinayət törədənlər haqq elədikləri
cəzanı alacaqlar. Hamınızın ədalətinə inandığınız Haqq dünyasında da
müsəlmanları belə yoxlayıb, bu cür cəzalandırırlar. Günahkarı, günahsızı bu cür
ayırd edirlər. Şahənşah Göyverən də bu cəzanı sizə məhz sağlığınızda – fani dün‐
yada bəxş etməyi qərara alıb. Haqq dünyasında bunun adı Qıl körpüsüdür.
Fani dünyada minarələr arasındakı kəndir isə Göyverən körpüsü adlanır. Ölüm
hökmü kimi, artıq zindan cəzası da ləğv olunur. Hakimlər, qazilər günahkarları
bura gətirib, əyinlərinə ağ kəfən geyindirəcəklər. Kim yoğun kəndirin bu ba‐
şından o başına salamat keçsə azad olunacaq. Kim keçməsə... Allah günahlarını
bağışlasın, – deyib baş vəzir kürsüdən düşdü.
Qəfəsli at arabalarından düşürülən məhbuslar bir‐bir minarəyə qaldırılaraq
kəndirin üstünə çıxır, amma ortaya çatmamış ya tiyandan qalxan qara tüstüdən
gözləri qıcıqlanır, nəfəsləri boğulur, ya da müvazinətlərini saxlaya bilməyib qır
tiyanına düşürdülər. Ətrafa yayılan tükürpərdici fəryadı eşitməmək üçün insanlar
qulaqlarını əlləriylə qapadıb, həmin yerdən qaçaraq uzaqlaşırdılar.
***
Paytaxt bazarı. Pıçapıç aləmi götürüb.
– Aman Allah, bu nə zəmanədir gəlib çıxdıq? Heç ağlımıza da gəlməzdi ki,
bizi bu günə sala bilərlər.
– Şükür elə. Buna da min şükür. Allah betərindən qorusun.
– Nə Allah, Allah salmısan? Allah deyilmi bu işləri başımıza gətirən?
– Elə demə. Günaha batarsan.
– Nə? “Günaha bataram”? Ay kişi, axı nə etmişəm ki, bir günaha da batam.
Əlindən pulu alınan mən, işsiz qalan mən, alnına “oğraş”, “göyvərən” damğası
vurulan mən, qulağına sırğa taxılan mən, qır tiyanında qaynayan mən, şahzadə
384

İTBAŞI

Göyverənlərin cismani işgəncələrinə məruz qalan mən, üstəlik günaha batan
da mən? İndi də bizdən qurtarıb keçiblər ölülərimizə. Qəbirləri dağıdırlar.
– Bura bax! Nə “mən”, “mən” salmısan? Adam paxıl olmaz. “Biz” desənə.
– “Biz” yox, “hamı”. Day günahı olmayan kim qalıb ki? Hamısını da bu dün‐
yada yumuşuq. Bircə Qıl körpüsü, qır tiyanı qalmışdı – onu da Şahənşah
Göyverən bizə bəxş etdi. Adını da “Göyverən körpüsü” qoyub.
– Çox güclü təxəyyülə malikdir Göyverən şahənşahımız. Görəsən hardan
tapıb çıxarır belə cəza növlərini?
– Təxəyyüllü o olmayıb sən olacaqsan? Kişinin oğlu göydən gəlib. Onu
bizə Ulu Göy bəxşiş göndərib. Neyləyək ki, bizim də bəxtimizə beləsi düşüb.
– Düz eləyirsiniz, bəxtinizi qınayın. Bəxtiniz olsaydı Həqqi Şahın dövründə
yaşayardınız.
– Boş‐boş danışmayın. Bəxt‐zad boş şeydir. Hər şey yerini alacaq. Bizi
Allah sınağa bu cür çəkir.
– Elə həmişə sınağa çəkir. Bir dəfə də qızıl dolu sandıq göndərsin də...
– Bəxtimiz olsaydı qız doğulardıq. Allah və onun yerdəki kölgəsi sayılan
Şahənşah Göyverən gör heç onları sınağa çəkir? Bu sınaqlardan bircəciyi qalıb
– uşaq doğmaq. Onu da bacarsaydıq, başımıza ləçək bağlayıb gəzərdik. Adımızı
da dəyişərdik. Bəxtimiz də üzümüzə gülərdi.
– Düz deyirsən. Bircə bu qalıb.
– Amma kəndirbazların işi çoxalıb. Hamı gedir yanlarına ki, kəndirdə
gəzməyi öyrənsin.
– Ay avam, o kəndir qır tiyanından qalxan tüstüylə elə sürüşkən olub ki,
nə eləsən keçmək mümkün deyil.
– Heç yerdə danışmayın. Qoy öyrətsinlər. Kəndirbazların çörəyinə bais
olarıq.
– Ay Allah, bu nə zəmanədir gətirib çıxartdın bizi? Bircə kəndirbazlıq
öyrənməyimiz çatışmırdı.
***
Saray. Şahənşahın otağı. Göyverən mütəkkələrə dirsəklənib hoqqa çəkir.
Ətrafında da beş hərəm onu əyləndirir. Aslan otağa girir.
– Çağırtdırmısınız məni, şahənşahım?
– Aslan, get o qocanın saqqalından yapış sürü bura.
– Hansı qocanı, şahənşahım?
– İtbaşını deyirəm. Gəlmək istəməsə məcburi gətir. İtlərini də gəbərt.
– Başüstə, şahənşahım.
– O karvansarayı da verdim sənə. Bərpa et.
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– Ömrünüz uzun olsun, şahənşahım.
– Göyverən valiliyində vəziyyət necədir?
– Yaxşıdır, şahənşahım. Məşq edirlər. İtizəkalılar da oxuyur.
– Onları da mənsəblərə yerləşdirsəydim, tam arxayın olardım. Aslan,
fərraşları, əsgərləri, mühafizləri şahzadə Göyverənlərdən seç qoy. Bunu baş
vəzirlə birgə həyata keçir. Bircə qız məsələsində səhv etdik. Hərəmxananı da
gərək onlardan təşkil edəydik.
– Düz buyurursunuz, şahənşahım. Amma gec deyil. Onsuz da gözəl‐göyçək
yetim qızlar yiyəsiz qalıb, sonda pis yola düşürlər. Əmr etsəniz.
– Yaxşı. Razıyam. İndisə get dediklərimi elə.
Divan. Baş vəzir taxtında oturub. Bu zaman qapı açılır. Baş mühafiz Aslan
içəri girir. Qüdrət qeyri‐iradi ayağa durur.
– Bu nə şərəf, baş mühafiz? Gözlərimə inanmadım sizi Divanda görəndə.
– İndicə şahənşahın hüzurundaydım. Bəzi tapşırıqlar verdi. Dedim ki, girim
bir baş vəzirə salam verim, halını xəbər alım. Həm də xüsusları çatdırım.
– Xoş oldu sizi Divanda görmək, baş mühafiz həzrətləri. Yəqin, son dəfə
Həqqi Şahın vaxtında burda olubsunuz. Çünki Şahənşah Göyverən Divan‐zad
vecinə alan deyil.
– Düz buyurursunuz. Amma istəyərəkdən gəlmədim. Şahənşahımız dedi
ki, nə sözün olsa baş vəzirə de. Hansı suala cavab almaq istəsən ondan soruş.
– Bəli, bəli. Şahənşahımız düz buyurub, baş mühafiz. Hökmdar bütün
səlahiyyətləri yenidən mənə verib.
– Baş vəzir, son günlər mənə xəbərlər çatır ki, bəs valiləri yeniləriylə əvəz
edirsən. Düzdürmü?
– Düzdür.
– Onlar da özlərikimilərini, yəni ki, qulağısırğalıları, üzdəniraqları yüksək
mənsəblərə irəli çəkirlər.
– Düzdür. Amma, baş mühafiz həzrətləri, “qulağısırğalı” deməyin.
Şahənşahımızın acığı tutar. Mənə də dönə‐dönə tapşırıb ki, bircə şeyi unutmayım
– “kasıbın xəstəsi, varlının qəhbəsi, Şahənşah Göyverənin isə göyverənləri
bilinməz”.
– Xub, xub. Anladım. Mən də unutmaram. Mənsəblərini itirənlər, narazılar
isə qaçırlar ya Kaminat şahlığına, ya da Dürəngin yanına – Əllam şahlığına.
– Baş mühafiz həzrətlərinin nəzərinə çatdırım ki, həm Kaminat, həm Əllam,
o cümlədən Ərdan, Məstur şahlıqları özgə yer sayılmır. Yəni, heç kim heç yana
qaçmır. Şahənşahlığın hüdudları daxilində istənilən kəsin istənilən yerə
getmək, orda yaşamaq ixtiyarı var.
– Anladım, baş vəzir həzrətləri, – deyə Aslan başını razılıqla yellədi, – Baş
vəzir həzrətləri, yəqin ki, xəbəriniz olar.
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– Nədən, baş mühafiz həzrətləri?
– Şahənşahımızın əmriylə Göyverən valiliyində şahzadələr üçün mədrəsə
açmışam. Ən güclü üləmaları ora cəlb etmişəm. Onlara yüksək elm, təhsil verirlər.
Hazır olan kimi saraydakı, valiliklərdəki ali mənsəblərə onlar yerləşdiriləcəklər.
Şahənşahımız bu gün isə fərraşların, saray mühafizlərinin, sərdar Abbasın
əsgərlərinin də onlardan təşkil olunmasını istədi. Və dedi ki, bu barədə sizi
xəbərdar etməklə hökmün icrasına başlayım.
– Şahənşahımızın sözü qanundur – həm sizinçün, həm bizimçün.
– Məni sənin öz fikrin maraqlandırır, baş vəzir həzrətləri.
– Mən kiməm ki, baş mühafiz həzrətləri?
– Nə zamansa baş vəzir Qurban edam ediləndə, şahənşahımıza belə
məsləhət etdim ki, onun uşaqlarını da qətlə yetirək. Təəccübləndi ki, niyə?
Dedim böyüyüb qisas ala bilərlər. “Onda siz mühafizlər nəyə lazımsız” sualını
verdi. Mən də cavab verdim ki, qisasın qabağında duracaq zireh yoxdur. Əvvəl‐
axır intiqamını alacaq. Eyhamı başa düşdünmü, baş vəzir həzrətləri? – deyə
Aslanın sifəti dəyişdi. Gözlərinə qan çökdü.
– Eyhamınızı anlamadım, baş mühafiz həzrətləri.
– Eşitdiyimə görə şahzadə Göyverənlərlə şəxsi ədavətin var. Son dəfə pay‐
taxta qonaq gələndə xətrinizə yaman dəyiblər, – baş vəzir qızardı. Başını aşağı
saldı, – Göyverən qalasından da son günlərdə xəbər‐ətər yoxdur. Paytaxtda
şayiələr dolaşır ki, valiliyin ətrafında ağzı‐burnu sarıqlı silahlı adamlar meydan
sulayır. Kim ordan çıxırsa, yaxalayıb öldürürlər. Sonra isə yandırırlar.
– Baş mühafiz, salamatçılıq olar inşallah. Başqa heç nə deyə bilmərəm.
Göyverən qalası yeganə valilikdir ki, şahənşahımız oranın işlərinə qarışmağı mənə
qadağan edib. Göyverən valiliyində hakimi‐mütləq sizsiniz, baş mühafiz həzrətləri.
Amma Allah‐təalanın göndərdiyi bəlalar da ola bilər ki, nə siz, nə mən, nə də
şahzadələrimiz bu xəstəliklərdən kənarda qalmaq iqtidarında olmaya bilərlər.
Məndə başqa xəbər yoxdur.
Bunu eşidib baş mühafiz Aslan sağ əliylə baş vəzirin boğazından yapışıb
divara dirədi. Qüdrət xırıldamağa, gözləri hədəqəsindən çıxmağa başladı. Baş
mühafizin isə gözləri yaşarmışdı. Amma birdən əlləri boşaldı. Baş vəzir yerə
sərilib öskürməyə, yavaş‐yavaş özünə gəlməyə başladı.
– Baş vəzir, axı o qalada təkcə qaraniqablılar yox, mənim nər kimi
mühafizlərim də vardı. Hələ alimləri demirəm. Nə gəbərdərdim səni? Heyf
ki... – Aslan sözünün arxasını gətirmədi, – Baş vəzir, sənə bir tapşırıq. Şahənşah
səni çağırsa, yanına mənsiz girmə! – deyib, Aslan Divanı tərk etdi.
Baş vəzir özünə gəlib ayağa durdu. Taxta oturdu: deməli, Aslanın hər şeydən
xəbəri var. İndi yəqin gedib satacaq məni. Yox. Axı bayaq dedi ki, indicə şahənşahın
yanındaydım. Demək istəsəydi, çoxdan demişdi. Şahənşah da həmən qətlimə
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fərman vermişdi. Yox. Aslan əvvəllər tutduğunu buraxan deyildi. O da nəsə qay‐
nadır. Deyəsən mənim elədiklərimə ürəyində bir rəğbət var. Açıq biruzə verməsə
də, gizlində dəstəkləyir. Deməli, mənim cəmi on günüm var. On gündən sonra
şahzadə Göyverənlər paytaxta gəlməlidirlər. Amma gəlməyəcəklər. Əllam şahlı‐
ğından olan vəba və çiçək xəstələri çoxdan öz işlərini görüblər. Onlar da öz şah‐
larının, şahlıqlarının qisasını bu cür alıblar. Təsəvvür edirəm vəbalıların içməli
su hövzəsində çimib kef eləməklərini. Bu iki sağalmaz mərəz də birləşib Göyverən
qalasında tüğyan edir. Siçovullar da ölülərə daraşıb, mərəzi hər dəlmə‐deşiyə
daşıyırlar. Nə vaxtsa onların gözləri önündə əzizlərini göyverənə çevirmişdilər.
İndi isə özləri bu yolu gedirlər. Özü də könüllü. Özü də ki, bundan həzz ala‐ala.
Daha çox şahzadəylə cinsi əlaqəyə girirlər ki, bu xəstəlik onların daxilinə tez
sirayət etsin. Həm zorlanırlar, həm də zorlayırlar. Özü də ki, bundan ləzzət alırlar.
Şahzadələrin ölməyinə baxaraq qəhqəhə çəkib, qəşş edirlər. Təsəvvür edirəm
onların dombalaraq bu cismani cəzadan xüsusi həzz almaqlarını. Xüsusi həzz?
Hə. Çünki bu həzz, o həzdən deyil. Bu həzz qisas həzzidir. Onlar üçün də, şahza‐
dələr üçün də sonuncu həzz olsa da. Bəşəriyyəti iyrənc xəstəlikdən xilas edən
həzdir bu. Şahzadə Göyverənlərin isə dadına çatan yoxdur. Amma Aslan yaman
mütəəssir idi. Onun kövrəlməyini heç vaxt görməmişdim. Axı mən nə etməliydim?
Onun qaraniqablılara silah tutmağı öyrədən mühafiz dostlarını, yaxın silahdaş‐
larını, yaxud da ki, üləmaları necə xəbərdar edəydim? Özüm özümü öz əlimlə –
xəyanətkar kimi onlara təslim etməliydimmi? Axı onlar bilmir məmləkətin əldən
getməyini. Saray əyanları, valilər də o yüksək təhsil görmüş şahzadə
Göyverənlərdən olsa, fərraş, mühafiz, ordu da onlardan yığılsa, axı heç nəyi
düzəltmək mümkün olmayacaq. Bütün dünya bu mərəzə mübtəla olacaq. Hamı
üzdənirağa, ibnəyə, fahişəyə, oğraşa, xəbərçiyə, oğruya, tiryəkiyə çevriləcək.
Amma indi hələ ki, təmiz insanlar var. Onları da Kaminat, Əllam şahlığına yığa
bilirəm. O Əllam şahlığı ki, kişiləri, vəliəhdi qaraniqablıların cismani işgəncələrinə
məruz qalıb, öldürülüblər. Aslan da bütün bunların hamısını bilir. Bilir yox e, bunlara
başçılıq edib, gözləriylə görüb. Bəs görəsən Göyverən valiliyindən xəbər ona hardan
çatıb? Bilir və sirr kimi saxlayır. Üstəlik mənə də əmr edir ki, “şahənşahın yanına
mənsiz girmə”. Bu nə deməkdir? Şahənşahdan qoruyur məni? Yox. İstənilən halda
on gün vaxtım var. Lap Aslan bu gün hay‐küy salsa da heç kim qaraniqablıları
həyata qaytara bilməyəcək. Valiliklərə qoyduğum qulağısırğalılar isə arvad kimi
şeydilər. İndi elə qudurublar ki, elədikləri hərəkətlərlə camaatda özlərinə qarşı
yalnız ikrah hissi oyadırlar. Göyverən körpüsü də işimə yaradı. Hələ üstəlik qəbirlərin
yerlə yeksan edilməsi də... Camaat başa düşdü ki, daha bundan o yanası yoxdur.
Bircə himə bənddirlər ki, sarayın daşını daş üstdə qoymasınlar. Düzdü, mən bun‐
ları edirəm. Bəs məqsədim nədir? İnsan bir şeyi edəndə qarşısına məqsəd qoy‐
malıdır. Məsələn, baş vəzir Qurban Göyverəni devirib özü şah olmaq istəyirdi.
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Məqsədi bu idi. Arzusuna çatmasa da... Amma mən şahənşah olmaq istəmirəm
axı. Mənimçün baş vəzirlik hələ böyük mənsəb sayılır. Bəs onda nədir məqsədim?
Qisas? Daha doğrusu qisas hissim var idi ki, onu da soyutdum. İyirmi min şahzadə
Göyverən artıq cəhənnəmə vasil oldu. Yox. Bu, qisas sayılmır. Karine kiminsə
onlar üçün çıxardığı ölüm hökmünü mənə çatdırdı. Mən də həyata keçirdim.
Bundan əvvəl nəsə addım atsaydım adına qisas demək olardı. İndi də başlayım
xəyanəti qisas bəhanəsiylə pərdələməyə. Bəs sonra? Şahənşahı taxtdan devir‐
məkmi istəyirəm? Mənim istədiyim budurmu? Onu devirib, özüm şahənşah ol‐
maqmı istəyirəm? Yox. Onda yəqin baş hərəm Karinenin çaldığı mahnıya oyna‐
yıram. Bəlkə də... Oynamağa qalsa, artıq oynayıb qurtarmışam da... Atla araba
dərənin dibindədir. Atla arabanı dərəyə yuvarladan səbəbi də yox eləmişəm.
Köhnələri, yaxşıları bir yerə yığıb hifz edirəm. Köhnə valilər, əyanlar yaxşı sayılırmı
ki, onları hələ bir hifz də edirəm? Camaatın qanını soran onlar deyildilərmi? Bəs
sonra? Atla arabanın yiyəsini gözləyirəmmi? Nə vaxt gələcək? O gələnəcən
şahənşah xəbər tutub qətlimə fərman verməzmi? Bəlkə Karineni çağırıb onunla
yenə söhbət edim?
– Eşikağası!
– Bəli, baş vəzir həzrətləri, – deyə mühafizlərdən biri içəri girib təzim
edir.
– Eşikağası hanı?
– Baş mühafiz əmr etdi ki, bizlər dayanmalıyıq Divanın qapısında.
– Yaxşı. Baş hərəm Karineni Divana çağırın!
Mühafiz otaqdan çıxır. Bir azdan Karineylə qayıdır.
– Baş hərəm Karine! Ey həyatımda rast gəldiyim ilk ağıllı qadın!
– Sözlərinizə layiq olum, baş vəzir həzrətləri.
– Yox. Artıq layiqsən. Hərəm, qulağını bura gətir, – deyib baş vəzir taxtından
durdu. Karine ona yaxınlaşdı. Qüdrət qulağına pıçıldamağa başladı, – Atla araba
dərənin dibindədir. İyirmi min şahzadə vəbadan, çiçəkdən məhv oldu. Sağ‐sala‐
mat qalan kişiləri Kaminat və Əllam şahlıqlarında yerləşdirdim. Həm sən deyən
oldu, həm də mən qaraniqablılardan intiqamımı aldım. Şahənşahımızın da hoq‐
qadan, meydən başı ayılmır. Hər şeyi buraxıb mənim öhdəmə. Mən isə nə əvvəllər,
nə də indi şahlıq arzusunda olmamışam. Birdən şahənşah olanlardan duyuq
düşsə, kəlləm gedəcək. Elə biləcək taxt‐taca sahib olmaq istəmişəm. Ona görə
səni bura çağırtdırdım ki, soruşam: Ay baş hərəm, bəs sonra?
– Baş vəzir həzrətləri, narahat olmayın. Əminlikdəsiniz. Atla arabanın
yiyəsi sizi hifz edir. Sadəcə oturun Divandakı taxtınızda. Şahidlik edin olacaq‐
lara.
Bunu deyib baş hərəm baş vəzirin iznini almadan Divandan çıxır.
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***
Ertəsi gün. Baş mühafiz Aslan şahənşahın otağındadır.
– Nə oldu, Aslan? Hanı o keçisaqqal?
– Şahənşahım, səhər tezdən mühafizlərlə getdim ora. Heç kim yox idi.
Necə deyərlər – lələ köçüb, yurdu qalıb.
– Adam saldır hər yerə. Onu tapıb, saqqalından sürüyərək gətirsinlər sa‐
raya. Bir‐iki sualım var. Sonra da gəbərdərsən gedər.
– Başüstə, şahənşahım.
– Şahzadələrim nə vaxt gəlir paytaxta?
– Doqquz gündən sonra, şahənşahım.
– Xub, xub. Aslan, baş vəzirə denən ki, dəmir Göyverənləri buraxsın bazara.
Özü bilir qaydasını. Bir qızıl – bir dəmir göyverən. Bu da olsun son. Artıq
məmləkətdə hər şey mənim adımla çağrılacaq. Aldıqları paltar, yedikləri çörək,
çatdıqları ocaq, yandırdıqları çırağa görə də göyverənin bərəkətinə dua oxu‐
yacaqlar. Axır ki, hər şeyə nail oldum. Doqquz gündən sonra isə bütün cahanın
Göyverən olmasının başlanğıcını qoyacağam. Hamı bərabər olacaq. Hamı
Göyverən olacaq. Ondan sonra görüm kim bu adı tənə kimi dilinə gətirib mənə
həqarət edə biləcək.
– İnşallah, şahənşahım.
– İnşallah? – deyə şahənşah qeyzləndi, – Yəni ki, Allah razı olsa? Yəni ki,
Allah qoysa? Yəni ki, Allah istəsə? Kimdir ki, Allah hələ razı da olmasın. Bəlkə
də heç yoxdur Allah. Allah mənəm. Hər şey mənim əlimin bir işarəsindən ası‐
lıdır, Aslan. Bir vaxtlar bunu sən də mənə demişdin. Demişdin ki, “mənim Al‐
lahım sizsiniz”. Yadından çıxıb? Bəs indi niyə Allahı yada saldın? Səndən bu
sözü heç vaxt eşitməmişdim.
– Xeyr, şahənşahım. Unutmamışam. Amma mənim itaət etdiyim Allahlar
canlıdır. Əcəlləri çatanda ölürlər. Bəs onları öldürən kimdir?
– Allah? İnkar etdiyim o Allah? Mənim bu dünyada yeganə rəqibim? Lərzan
da o vaxt demişdi bunu. Onda sənin sözündən belə çıxır ki, sonum yaxınlaşır?
Yox. Hələ cavanam. Həyatım qabaqdadır. Get dediklərimi baş vəzirə çatdır.
Dəmir göyverənləri bazara buraxsın. Fərraş, mühafiz, əsgər məsələlərini də
həll edin. Hə, sonuncu məqam yadımdan çıxdı. Bircə paytaxtımız Göyverən
adlanmır. Doqquz gündən sonra paytaxtı Göyverən valiliyinin qalasına
köçürməyə başlayırıq. Bax bu da son fərmanım.
– Hökm sizinkidir, şahənşahım.
– İndi isə get!
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***
Divan. Baş vəzir Qüdrət taxtında oturub. Əlində tumar fikrə gedib: bu nədir?
Bu Lələgiryanlar1 hardan meydana çıxdı? Mən nə Kaminat Şaha, nə də Dürəngə bu
cür hərəkat yaratmaq əmri vermişəm. İndi də paytaxta doğru gəlirlər. Bir valilikdə
artıq bütün qulağısırğalıları qılıncdan keçiriblər. Köhnə valini öz yerinə bərpa
ediblər. Belə çıxır ki, öz‐özünə yaranıb Lələgiryanlar? Evsiz‐eşiksiz anlamı verir
adı. Amma aydın‐aşikar görünür ki, bunlara rəhbərlik edən səfil deyil. Səfil olsaydı
köhnə valini yerinə qaytarmazdı. Çünki camaat köhnə valilərdən dad çəkirdi. Bəlkə
əhali “it olsun, qurd olsun, lap köhnə vali olsun, amma qulağısırğalı olmasın” deyə
razı olub buna? Köhnələrin qədrini bilməyə başlayıblar bu göyvərənlərdən sonra.
Yəqin ki... Yaxşı, başçıları kimdir, nəçidir? İndi mən nə edim? Düşmən ordusu
olsaydı səfərbərlik elan etməliydim. Amma bu, şahənşahlığın hüdudlarında yaranıb,
ordan da irəliləməyə başlayıb. Belə çıxır ki, üsyandır? Üsyanı da ordu yatırmalıdır.
Şahzadə Göyverənləri məhv etdim. Belə çıxır ki, camaatı səfərbər etməliyəm?
Bunun üçün şahənşahdan icazə almalıyam? Onun yanına girib desəm ki, şahzadələr
artıq yoxdur, görəsən mənə qəzəbi tutmazmı? Tutar. Nə vaxtsa camaatı vəba
xəstəliyinə yoluxdurmaq söhbətini ona mən izah etmişdim. O an başa düşəcək ki,
bu mənim işimdir. Onda nə edim? Yaxşısı budur Aslana deyim. Özü də xəbərdarlıq
etmişdi mənə ki, nəbadə şahənşahın yanına mənsiz girəsən. Divana çağırtdırımmı?
Bəlkə özüm gedim onun otağına? Getsəm əskiklik sayılmazmı? Yox. Birinci o
gəlmişdi mənim hüzuruma. Mənim getməyim də böyüklük əlaməti sayılar.
Baş vəzir otaqdan çıxır. Mühafizlər onu müşayiət edərək baş mühafizin hü‐
zuruna gətirirlər. Aslanın otağı. Baş mühafiz oturub. Qüdrət ayaq üstə dayanıb.
– Baş mühafiz həzrətləri, nəzərinizə çatdırım ki, şahənşahın hüzuruna
getməliyəm.
– Niyə?
– Səfillər, kasıblar birləşib Lələgiryanlar adlı hərəkat yaradaraq üsyana
qalxıblar. Paytaxta doğru irəliləyirlər. Silahlıdırlar. Artıq bir valilikdə qulağı‐
sırğalıları qılıncdan keçiriblər. Köhnə valini yerinə qaytarıblar. Səfərbərlik
edib, üsyanı yatırmaq lazımdır.
– Xəbərim var. Xırda şeydir. Başqa məmləkət hücum eləməyib ha... Buna
görə şahənşahımızı narahat edəcəksən? Camaatı səfərbər o vaxt edərlər ki,
düşmən üstümüzə gələ.
– Axı çoxdurlar bu Lələgiryanlar.
– Lələgiryanlar? Səfillər? Evsiz‐eşiksizlər? Bəs onda niyə köhnə valini
yerinə bərpa edirlər? Özlərindən biri olsun da... Onlara başçılıq edənin kimliyini
necə, bilirsən?
1

“Lәlә-giryan” sözündәn götürülüb. Evsiz-eşiksiz, sәﬁl demәkdir.
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– Bilmirəm.
– Sən onu öyrən. Lələdir, giryandır – bunlar boş şeydi.
– Qorxuram. Sonra bilsə ki, ölçü götürməmişəm, şahənşahımız məni
cəzalandırar.
– Bax, ay baş vəzir, tutaq ki, girdin şahənşahın yanına və hər şeyi ona dedin.
O da göstəriş verdi ki, şahzadə Göyverənləri götür get üsyanı yatır. Nə deyə‐
cəksən ona? Sağalmaz xəstəliyə yoluxdurulanları Dürəngin əliylə qalaya sal‐
mağını etirafmı edəcəksən? Qorxundan dinməyəcəksən, danışmayacaqsan və
məni də hər şeyi açıb‐tökməyə vadar edəcəksən. Dürəng qılıncımı görən kimi
bunu kimin əmriylə etdiyini həmən boynuna aldı. Lap tutaq ki, şahənşah bildi
və təbii bəla sayıb sənə toxunmadı. Dedi gedək meydanda səfərbərlik elan
edək. Keçən dəfə şahənşahımız xalqa müraciət edəndə nə oldu?
– Hamı imtina etdi.
– Ona görə də nə şahənşahı urvatsız elə, nə də kəllən getsin. Get sadəcə
şayiə burax paytaxta. Qoy qulağısırğalılar silaha sarılıb özlərikimilərə köməyə
getsinlər. Sonları isə indidən məlumdur.
– Bəs mühafizlər, fərraşlar, əsgərlər?
– Onlar paytaxtı qorumaq üçündür. Təxtgahı müdafiəsiz qoymaqmı
istəyirsən?
– Birdən sonra bilsə...
– Get mən deyən kimi elə! – deyə Aslan səsini qaldırdı.
– Başüstə, baş mühafiz həzrətləri.
Baş vəzir pərt, üzü pörtmüş vəziyyətdə otaqdan çıxır. Divana gəlir. Baş
fərraş Ərzəni yanına çağırtdırır.
– Baş fərraş, məmləkətdə vəziyyət necədir?
– Pisdir, baş vəzir həzrətləri. Fərraşlar heç bir müqavimət göstərmirlər.
Özləri də keçiblər Lələgiryanların tərəfinə. Valiliklərdə qulağısırğalıları qıra‐
qıra gəlirlər paytaxta tərəf. Baş vəzir həzrətləri, bəlkə..?
– Nə bəlkə?
– Qulağınızdakı sırğanı deyirəm. Bəlkə çıxarasınız hələlik? İndiki halda
təhlükəlidir.
– Get paytaxtda asayişi qoru. Fərraşlarını da səfərbər et. Lələgiryanlara
kimin başçılıq etdiyini öyrən və təcili mənə de. Sırğa gəzdirib‐gəzdirməmək
mənim öz işimdir, – deyə baş vəzir qeyzlənir.
Baş fərraş otaqdan çıxır. Qüdrət fikrə gedir: deməli, Lələgiryanlar qulağısır‐
ğalıları öldürürlər. Mən də qulağısırğalıyam. Belə çıxır ki, artıq mənim də qətlimə
fərman verilib?
Bu zaman qapı döyülür. Karine içəri girir. Baş vəziri qanıqara halda taxtında
oturduğunu görür.
392

İTBAŞI

– Xeyirxahımın qanı qaradır. Görəsən kim xətrinə dəyib onun?
Lələgiryanlarmı? – deyə gülə‐gülə soruşur.
– Sən hardan bilirsən bunu, baş hərəm?
– Bütün saray danışır. Qulluqçular bazarda alış‐veriş edəndə eşidiblər. Hamı
təşviş içindədir. Deyirlər ki, Lələgiryanlar valiliklərdə dar ağacları qurub, qula‐
ğısırğalıları ayağından asırlar. Onlar da günün altında qalaraq dözülməz ağrı‐
lardan qışqıra‐qışqıra beyinlərinə qan sızıb ölürlər.
– Yazıqlar.
– Niyə yazığınız gəlir ki, onlara? Özünüz də qulağısırğalı olduğunuza
görəmi?
– Yox, ay hərəm, yox. O bədbəxtlər adi, sadə insanlar idi. Əvvəlcə, mənim
müflisləşdirmə əməllərimin, sonra Şahənşah Göyverənin şahzadələrinin, daha
sonra fərraşlarımın “gülünc şalban”larının qurbanına çevrildilər. İndi isə özləri
kimi adi, sadə adamların, amma özlərini “gülünc şalban”dan, dəmir sırğalardan,
şahzadə Göyverənlərdən qoruya bilənlərin qurbanına çevrilirlər. Qarışqa qarış‐
qanı yeyir.
– Bəlkə baş vəzir həzrətləri “qarışqalar balığa çevirdiyim qarışqaları yeyir”
demək istəyirdi?
– Düzdür, Karine, düz deyirsən. Bu yazıqları, bədbəxtləri – qulağısırğalıları,
ibnələri, üzdəniraqları mən saldım bəlaya. Onların heç ağlına da gəlməzdi ki, nə
vaxtsa vali, qazi, hakim olacaqlar. Mən təyin etdim onları ora. Bu da axırı. Yox. De‐
yəsən axı sənsən bütün günahların başında duran, baş hərəm? Sən mənə üç çıxış
yolu göstərdin. Mən də əməl etdim. Atla arabanı dərənin dibinə yuvarlatdım, bunu
yaradan səbəbləri kökündən yox elədim, bir də yaxşıları hifz etdim. O yaxşılar ki,
indi özlərinə Lələgiryanlar adı qoyub üstümə gəlirlər. Şahənşahdan sonra isə
məmləkətdə ikinci qulağısırğalı mən özüməm.
– Bəs o Lələgiryanların başında kim dayanır, baş vəzir həzrətləri?
– Bilmirəm. Baş fərraşa demişəm ki, öyrənsin.
– İstəyirsinizsə mən deyim adını.
– De!
Bu zaman qapı açılır. Baş fərraş Ərzən iznsiz içəri girir.
– Sonra, baş fərraş, sonra. Görmürsən hüzurumda adam var?
– Baş vəzir həzrətləri, vacib xəbərdir. Lələgiryanlara başçılıq edənin kim‐
liyini öyrənib, təcili sizə çatdırmağı əmr etmişdiniz.
– Öyrənə bildin?
– Öyrəndim. Amma adını deməyə cürət etmirəm.
– De! Ürəyimi çəkmə! – deyə baş vəzir qeyzlənərək taxtından durdu.
– Deyirlər ki, Lələgiryanlara şahənşahlığın baş vəziri Qüdrət başçılıq edir.
– Nə? – deyə baş vəzir qışqırdı, – Mən başçılıq edirəm?
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– Sizi deyirlər, baş vəzir həzrətləri. Adınız xalqın dilindən düşmür. Hamı
sizə alqış oxuyur. Deyirlər ki, siz Lələgiryanlarla qalaya yaxınlaşanda özləri qa‐
pıları taybatay açacaqlar üzünüzə. Əsgərlər də, fərraşlar da, mühafizlər də
ürəklərində sizə rəğbət bəsləyirlər. Artıq paytaxtdakı bütün qulağısırğalıları
qandallayıb yığıblar meydana. Sizin gəlişinizi gözləyirlər. Bəziləri sizi baş vəzir
yox, artıq “Qüdrət Şah” deyə çağırır. Sizi özlərinin şahı görmək istəyirlər.
Baş vəzirin rəngi qaçdı. Ayaqları əsdi. Yıxılmasın deyə taxtına oturdu.
Əliylə baş fərraşa “get” işarəsi verdi. Karine isə gülürdü.
– Nə gülürsən, baş hərəm? Anlayırsanmı bu nə deməkdir? Xəyanət!
Şahənşaha, saraya xəyanət. Nə vaxtsa vəkil Qaplanın əliylə əyan Misqinin və
baş hakim Abdullanın başına bu cür oyun açmışdım. İndi isə özümü oyuna sa‐
lıblar.
– “Qüdrət Şah!” – gözəl səslənir, – deyə baş hərəm qəhqəhə çəkdi.
– Gül, hərəm, gül. Bir baş vəzirin ki, öyrədəni zənən xeylağıdır, o şahənşahlıq
elə məhvə məhkum olmalıydı. Yaxşı, mən şah olacağam. Bəs sən niyə gülürsən?
– Tələsməyin, baş vəzir həzrətləri, tələsməyin. Siz hələ Lələgiryanlarınızla
valilikləri qulağısırğalılardan təmizləyin, gəlin bir paytaxta çıxın, qaldırdığınız
üsyanı başa çatdırın – sonra hər şey aydın olacaq.
– Karine, mən dünyagörmüş adamam. İndi isə hər anım qətlgahdır. Son
günlərimdə bir sirri bilmək istəyirəm.
– Hansı sirri, baş vəzir həzrətləri?
– Karine, sən kimsən?
– Mən baş hərəm Karineyəm.
– Mən adam tanıyanam. Sən adi zənən xeylağı deyilsən.
– Düz duymusunuz, baş vəzir həzrətləri. Mən adi hərəm deyiləm. Mən şah
qızıyam.
– Şah qızı? Hansı şahın qızı?
– Kaminat Şahın. Həm də vəliəhdəm.
– Kaminat Şahın?
– Atamın baş vəziri Qaflan onun sadəlövhlüyündən istifadə etdi. Şeytan kimi
qəlbinə girdi. Gələn verginin çoxunu öz gizli xəzinəsinə yatırdı. Camaatın qanını
sorub səfil gününə saldı. Hamısını da atdı Kaminat Şahın boynuna ki, bəs o belə
əmr edir. Camaat da kasıbladığından Kaminat Şaha nifrəti artdı. Mən həqiqəti
desəm də atam mənə yox, o dediyinə inanırdı. Qaflan beləcə, Göyverən Şahın qılı‐
ğına girib, müharibə oyunu oynadı. Xalqı ayağa qaldırıb, atamı, ailəmizi sarayda
əsir aldı. Amma mən aradan çıxmağa müvəffəq oldum. Mən elə bilirdim ki, o,
ailəmi qılıncdan keçirib. Ona görə də qisas hissiylə yanırdım. Gizlincə
himayədarımın yanına qaçmaq istəyirdim ki, quldarların toruna düşdüm. Onlar
da məni hərəm kimi valilərdən birinə satdılar. O da məni Göyverən Şahın
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hərəmxanasına bağışladı. Sarayda yaxşı ki, sizə rast gəldim, ürəyimi açdım. Siz də
mənə kömək etdiniz. Qisasım qiyamətə qalmadı. Qaflan sarayın hər künc‐bucağını
bilirdi. Amma şahın yataq otağından qala kənarına çıxan gizli yolu yox. Mən də o
yolla gedib Qaflanın başını elə yatağındaca kəsdim. Qisasımı aldım. Sonra biləndə
ki, sizin sayənizdə atam da, ailəm də sağdır, sevincimin həddi‐hüdudu yox idi.
Amma geriyə qayıtmaq istəmirdim. Çünki Kaminat şahlığını özüm də bilmədən
Şahənşah Göyverənin təbəəsinə çevirmişdim. Sizin “şahənşahlıq” oyununun əsas
iştirakçısı olmuşdum. Özü yıxılan isə ağlamaz deyiblər. Amma öz xalqımı itaətdən
qurtarmalıydım. Beləcə sarayda qalmağa qərar verdim. Oğlan doğdum. Nə qədər
ki, mən hərəmxanadaydım, bir nəfərin də uşaq doğmasına imkan verməyəcəkdim.
Özümü yalandan qısqanc göstərirdim. Bunu Yanina adlı yəhudi hərəm başa düşüb,
şahənşaha demişdi. Ona görə fürsət düşən anda onu xəyanətkar kimi qələmə
verib aradan götürdüm. Çünki validə olmalıydım və Kaminat şahlığını təbəəlikdən
azad etməliydim. Bu idi amalım. Sizin işiniz çətinə düşməsəydi, hələ bu çox uza‐
nacaqdı. Köməyiniz sayəsində gecəykən gedib himayədarımla görüşdüm. Hər şey
sürətlə dəyişməyə başladı. Artıq Şahənşah Göyverənin sonu yaxınlaşır.
– Himayədarın kimdir?
– Baş vəzir həzrətləri, vaxtı çatanda tanıyacaqsınız. Az qalıb. Bundan sonra
mənim sınaqlarım başlayacaq. Allah məni ən dəhşətindən qorusun.
– Hansı dəhşət?
Karine dinmədi. Son görüşdə himayədarının ona verdiyi son hökm gözünün
qabağında canlandı: “Mən bu günəcən himayə etdiyim şahənşahın, özümün
yaratdığım iyirmi min şahzadəmin qətlinə, bir anda yox olmasına fərman ver‐
dim, sən isə... İtil gözümün önündən!” Bu səhnəni bir də yaşaya‐yaşaya Karinenin
sifətinə meyit rəngi çökdü. Gözlərində yaş gilələndi. Əlləriylə üzünü bağlayıb,
Divanı tərk etdi.
***
Artıq yeddi gündür ki, baş vəzir otağından çıxa bilmir. Şahənşahın hüzuruna
gedib ona hər şeyi açmaq istəsə də Aslanın qapıda dayanan mühafizləri buna
imkan vermirlər. Ümumiyyətlə saraya heç kim girmir, saraydan heç kim bura‐
xılmır. Bütün əyanlar sanki zindandadırlar. Otaqlarında oturublar. Şahənşah
isə daim tiryəkin təsiri altındadır. Beş hərəm onun başının üstündən tərpənmir.
Şahənşah ayılan kimi baş hərəmin tapşırığıyla meylə dolu badəni ona içizdirir,
istədi‐istəmədi hoqqanın xortumunu ağzına soxurlar. Qaraniqablılar da gecə‐
gündüz içəridə və qapının ağzında keşik çəkirlər. Sarayın ətrafında isə əhali
gecə‐gündüz yığışaraq “Qüdrət Şah”, “Qüdrət Şah” deyə hayqırır. Baş vəzir bu
hayqırtıları eşitdikcə, bir az da vahimələnir.
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Yeddi gün keçdi. Səkkizinci gün səhər tezdən baş vəzir səs‐küyə ayıldı.
Pəncərədən bayıra baxdı. Uzaqdan insan selinin qalaya yaxınlaşdığını gördü.
Camaat “Lələgiryanlar gəlir!”, “Qüdrət Şahımız gəlir!” deyərək, qala qapılarına
axışırdılar. Bu zaman baş mühafiz Aslan Divana daxil oldu.
– Hazırlaş, baş vəzir. Şahənşah Göyverən səni çağırır.
– İndi niyə? İş‐işdən keçəndən sonra ona nə deyəcəyəm? Artıq
Lələgiryanlar saraya yaxınlaşır.
– Baş vəzir, bir daha təkrar edirəm: Şahənşah Göyverən səni çağırır.
– Nə deyəcəyəm ona? Soruşmayacaq ki, niyə vaxtında gəlməmisən? Deyim
ki, baş mühafiz Aslan hamımızı sarayda – öz otaqlarında həbs edib?
– Əlbəttə ki, soruşacaq. Çünki indi hoqqa çəkməyib. Ayıqdır. Tiryəkilərin
də ayıq halını bilirsən yəqin... dəmi gəlib. Qışqırır, bağırır. Amma demişəm ki,
heç nə verməsinlər. Bax, şahənşahın bu cür vəziyyətində onun yanına gedirik.
İstəyirsənsə məni bəhanə gətirə bilərsən.
– Bəhanə niyə? Bəlkə düz demirəm?
– Düzə qalsa baş verənlərin hamısını çatdırmışam ona. Şahənşah Göyverən
hər şeydən xəbərdardır. Lələgiryanlar barədə məlumat vermişəm ona. Başçı‐
larının da kim olduğunu bilir.
– Kimdir başçıları?
– Sən! Şahənşahlığın baş vəziri Qüdrət Şah həzrətləri.
Qüdrət əsməyə başladı. Rəngi ağardı. Ayaqları sustaldı. Yıxılmasın deyə
tez taxtına əyləşdi.
– Qorxdun, Qüdrət? İndi bildinmi ki, əyan Misqi, baş hakim Abdulla, vəkil
Qaplan, baş nəqqaş Təbərxan, baş fərraş Qəşşaş hansı hislər keçiriblər sən
onlar haqqında iftira yayanda? Sən onlara böhtan atanda? Gözləmirdinmi ki,
bu oyunlardan sənin də başına gələ? Vaxtdır, gedək. Məhşər günün yaxınlaşıb.
Get, kişi kimi boynuna al elədiklərini.
– Bacarmaram.
– Bacarmarsan? İyirmi min şahzadə Göyverənin qətlinə kim fərman verdi?
Atla arabanı dərənin dibinə kim tez yetişdirdi?
– Atla araba məsələsini hardan bilirsən?
– Narazı insanları Kaminat və Əllam şahlıqlarına toplayıb Lələgiryanlar
hərəkatını kim yaratdı? Günahsızları Göyverən körpüsündən üzüaşağı qır tiya‐
nına kim atdı? Məzarlıqları kim şumladı? Bu, son günlərdə elədiklərindir hələ.
Bunları bacardın. Amma indi elədiklərini etiraf etməyi bacarmayacaqsan?
– Yox, – deyib, baş vəzir Aslanın qabağında diz üstə çökdü.
– Qorxdun? Qorxma. Dur gedək. Mən aslanam, sənin kimi tülkü deyiləm.
Ağlın özünə getməsin. Heç nə deməmişəm şahənşaha. Sadəcə sənə dərs vermək
istəyirdim.
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Qüdrət bir az sakitləşdi. Amma qorxu hələ canından çıxmamışdı. Şahənşaha
nə deyəcəyini bilmirdi. Ayağa durub baş mühafiz Aslanla şahənşahın otağına
tərəf addımlamağa başladı.
Şahənşahın otağı. Baş vəzir qabaqda, dalıyca Aslan içəri daxil olurlar.
– Aslan, tiryək hanı? Kuzələri meylə doldurmağı demişdim. Hərəmxanadan
da hərəmlər gəlsin məni sığallamağa. Harda qaldılar?
– Şahənşahım, demişəm gətirəcəklər.
– Baş vəzir Qüdrət, indi isə sən gəl yaxına.
Qüdrət yerindən tərpənə bilmədi. Sanki döşəməyə mıxlamışdılar onu.
– Sənə demirəm ki, gəl yaxına? – deyə şahənşah qeyzlənib taxtından qalxdı.
Özü baş vəzirə yaxınlaşıb yaxasından yapışdı. Dartaraq pəncərənin önünə
apardı, – Qüdrət, sən mənə de görüm, paytaxta yaxınlaşan bu insan seli nədi?
– Lələgiryanlardır, şahənşahım.
– Hardan gəlirlər onlar?
– Kaminat və Əllam şahlıqlarından.
– Bəs mənim niyə xəbərim yoxdur bundan? Təsadüfdən tiryəklə mey qur‐
tardı bu gün. Başım ayıldı. Bunların səs‐küyünü eşitdim. Dayan, dayan. Başa
düşmədim. Bəs sarayın ətrafına toplaşan bu itlər niyə “Qüdrət Şah”, “Qüdrət
Şah” deyə hürüşürlər? Belə çıxır ki, məni sən devirmək istəyisən? Lələgiryanlara
sən başçılıq edirsən? Yaxşı ki, vaxtında ayıldım. Aslan şahzadə Göyverənlərin
arxasıyca çapar göndərib. İndi harda olsalar özlərini çatdırarlar. Səni isə özüm
qaldıracağam minarənin başına. Dərinliyi qurşaqdan olan, pıqqapıqla qaynayan
qır tiyanında əzabla ölməyini gözlərimlə görməsəm ürəyim soyumaz.
– Şahənşahım, şahzadə Göyverənlər gəlməyəcəklər.
– Niyə?
– Ölüblər. Vəba, çiçək xəstəliyinə yoluxdular. Xilas edə bilmədik.
– Nə? – şahənşah qışqırdı. Ayaqları əsdi. Taxtına oturdu.
– Lələgiryanlar da valiliklərdə olan bütün qulağısırğalıları qətlə yetiriblər.
Keçmiş valiləri qaytarıblar öz yerlərinə.
Bu zaman səs‐küy qopdu. Şahənşah tez eyvana çıxdı. Aslan da onun arxa‐
sınca. Lələgiryanların qala qapısından maneəsiz içəri girdiyini görüb üzünü
baş mühafizə çevirdi.
– Bu nədir, Aslan?
– Üsyandır, şahənşahım, üsyan.
Şahənşah Göyverən otağa keçdi. Aslan onun yanından bir addım da kənara
tərpənmirdi. Lələgiryanlar saraya doğru addımlayırdılar. Baş vəzir Qüdrət nə
edəcəyini bilmirdi. Rəngi ağarmış halda kirimişcə durmuşdu. Şahənşah
Göyverən isə taxtında oturub heç nə danışmırdı. Üzünə ölüm rəngi çökmüşdü.
Bilmirdi nə etsin. Qəfildən əlini qılıncına atıb qınından sıyırdı. Boğazına apar‐
maq istəyəndə Aslan cəld tərpənib əlindən aldı.
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– Bu nə cürət, Aslan? Mən şahənşaham. Nə istəsəm, onu da eləməyə ixti‐
yarım var.
– Xeyr, şahənşahım. Olmaz. Günahdır özünə əl qaldırmaq.
– Mən Allah, din‐min tanımıram.
Bu zaman Lələgiryanlar sarayın qapılarından içəri girirlər.
– Şahzadələrim, hazır olun. Vuruşmaq, dədəniz Göyverən uğrunda vuruşub
ölmək zamanı gəlib çatdı.
Aslan da, şahzadələr də qılınclarını qınlarından sıyırdılar. Şahənşahın qa‐
bağına keçib canlı sədd qurdular. Qapılar açıldı. Şahənşah qılıncların havaya
qalxmasını gözləsə də, əvvəl Aslan, sonra isə qaraniqablılar diz çökdülər. Qı‐
lınclarını yerə qoydular. Aslan həmin adamın əbasının ətəyindən öpdü. Sonra
isə baş vəzir diz çökdü. Şahənşah qapıya baxıb heyrətindən dondu.
– İtbaşı? – sonra üzünü Aslana və qaraniqablılara tutub, – Siz nə edirsiniz?
Bu səfilin qabağında niyə diz çökürsünüz? Qılıncınızı niyə yerə qoydunuz?
Sizin şahənşahınız mənəm. Aslan, bunları başa düşdüm. Sən heç ömründə
mənim qarşımda diz çökməmisən. İndi İtbaşının qabağında diz çöküb, hətta
bitli əbasının ətəyindən öpürsən? Şahzadələrim, qandallayın bunların əl‐qo‐
lunu. Qılıncı dayayın boğazlarına. Mənim əmrimi gözləyin.
– Xoş gəldin, İtbaşı! – deyə qaraniqablılar hamılıqla qocanı salamladılar.
– Bunların dili açıldı? Aslan, bəs deyirdin ki, laldırlar?
– Şahənşahım, şahzadə Göyverənlər heç savaşda mənə tabe olmurdular.
Sarayda onları necə idarə edəcəkdim? Hamısı öz mühafizlərimdir. Sadəcə,
geyimlərini dəyişdim. Hamısına susmağı, özlərini onlar kimi aparmağı və sizi
daim nəzarətdə saxlamağı tapşırdım.
İtbaşı Aslanla qaraniqablılara “qalx!” işarəsi verdi. Onlar ayağa durub qı‐
lınclarını qınlarına saldılar. Sonra aralanıb yol verdilər. Baş vəzir də qalxıb
kənara çəkildi. İtbaşı şahənşaha yaxınlaşdı, – Eşitdim məni görmək istəmisən,
ey şahənşah! – deyə zəhmli baxışlarını ona zillədi. Göyverən qeyri‐iradi ayağa
qalxıb, kənara çəkildi. İtbaşı keçib taxtda oturdu. Bu zaman baş hərəm Karine
qucağında Barəngah otağa girdi. Gəlib İtbaşının qabağında təzim etdi. Qoca
üzünü şahənşaha tutub dedi:
– Göyverən, sən artıq şahənşah deyilsən. Aslan, bunun əbasını soyundur,
tacını da başından götür! – deyə İtbaşı Aslana əmr etdi.
– Sən axı kimsən ki, mənim taxtımda oturursan? Baş mühafizimə əmr
edirsən? Baş hərəm, sən nə ixtiyarla məndən iznsiz bura gəlmisən? Oğlumu
gətirməyi sənə kim deyib?
Aslan Göyverənin qışqır‐bağırına əhəmiyyət verməyib İtbaşı dediyi kimi
edir. Onun şahənşah əbasını soyundurur. Tacını və qılıncını İtbaşıya təslim edir.
Göyverən qeyzlənərək İtbaşıya hücum çəkib qılıncını almaq istəyəndə Aslan
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cəld tərpənib imkan vermir və əl‐ayağını qandallayıb, qocanın qarşısında diz
çökdürür. Amma Göyverən sakitləşmək bilmir.
– Yaxşı, mən şahənşah deyiləmsə, qanunlara görə yerimə oğlum Barəngah
oturmalıdır. Mənim yeganə şahzadəm – vəliəhdim.
– Qanun? Necə deyirsiz siz şahlar? Şah qanundur? Amma nədənsə indi qanun
yadına düşdü. Qoy olsun. Əvvəllər şah qanun idi, indi də qanun şah olsun. Düz
deyirsən. Səndən sonra taxta altı aylıq oğlun Barəngah çıxmalıdır. Karine də
validə olmalıdır. Barəngah həddi‐buluğa çatanacan isə şahənşahlığı baş vəzir
idarə etməlidir. Düz dedimmi, Göyverən?
– Hə.
– Karine, Barəngahı mənə ver.
İtbaşı taxtdan durub Barəngahı qucağına götürür. Alnından öpür. Sonra
isə bələyi taxtın üstünə qoyur. Tacı çağanın başına keçirir.
– Barəngah, səni şahənşah elan etdim. Baş hərəm Karine, səni isə validə.
Razı qaldınmı, ay Göyverən?
– Hə.
– İndi, ay Göyverən, cavab ver. Bəs birdən şahənşah Barəngaha bir şey olsa
qanunlara görə yerinə kim olmalıdır?
Bunu eşidən Karinenin rəngi ağardı. Titrəməyə başladı. Göyverən bilmirdi
nə cavab versin. Handan‐hana dilləndi:
– Validə? Deməli, sarayda şahdan böyük mənsəb validəymiş? Yox. Mümkün
deyil. Bu məmləkətdə heç vaxt zənən şah olmayıb, ola da bilməz.
– Düz deyirsən, zənən şah ola bilməz. Bəs şahənşah necə, ola bilərmi?
– Karine şah deyil, adi hərəmdir. O, birdən‐birə necə şahənşah ola bilər ki?
– Sən kənd uşağı Əfdal necə şah oldun bəs? Amma şahlıq eləmədin. İşin‐
gücün o oldu ki, kimsə sənə “göyvərən” deməsin. Hamını öz gününə salmaq
istədin ki, kütlədən seçilməyəsən. Karine isə Kaminat Şahın qızıdır. Əsilzadədir.
Sənin kimi çoban deyil.
– Mən çoban olmamışam heç vaxt.
– Çobansan, Göyverən, çoban. Sənə deyəndə ki, bətnində oğlunu gəzdirən
Karineni öldür, niyə öldürmədin? Çünki sən fitrətən şah deyilsən. Əsl şah taxt‐
tacını qorumaq üçün övladını, hərəmini də öldürməyə hazır olmalıdır, bacar‐
malıdır. Tarixdə xaqanlar olub ki, taxt‐taca görə xalqın yarısını qılıncdan
keçiriblər, amma uf deməyiblər. Sən isə şah ola bilmədin. Sadəcə, göyverənsən.
– Yox. Axı oğlum sağdır. Nə vaxtsa evlənəcək. Onun da uşaqları olacaq.
Sonra da...
– Karine! – deyə İtbaşı qışqırdı. Karine əsməyə başladı. İtbaşı şahənşah
qılıncını ona uzatdı. Karine bir müddət yerindən tərpənmədi. Çaşqın, rəhm
dolu baxışlarla İtbaşıya baxdı, – Karine! – İtbaşı dübarə qışqırdı. Karine yenə
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də yerindən tərpənmədi. Gözlərində yaş gilələndi. İtbaşı üçüncü dəfə “Karine!”
bağırdı. O yenə də yerindən tərpənmədi. Bu zaman İtbaşı üzünü Aslana çevirib
qılıncı ona uzatmaq istəyəndə irəli çıxdı. Çağaya yaxınlaşdı. Bələyini açdı.
Barəngah ağlamağa başladı. Karine buna əhəmiyyət verməyərək şahənşah qı‐
lıncını İtbaşıdan alıb sıyırdı. Sonra uşağın boğazına dirədi. İtbaşıya baxdı. Qoca
başıyla razılıq işarəsi verdi. Karine gözlərini yumaraq qılıncı havaya qaldırıb
endirdi. Baş tac qarışıq taxtdan yerə diyirləndi. Karine gözlərini açdı. Tacı
yerdən götürərək İtbaşının qənşərinə gəlib ona verdi. İtbaşı Barəngahın qanına
bulaşmış tacı alıb onun başına qoydu. Karine hönkürdü.
– Ağlama, şahənşah Karine, ağlama! Göyverənin oğlu böyüyüb, elə özü
kimi göyverən olacaqdı.
İtbaşı Göyverənə baxdı. O, balaca Barəngahın qanı axan başını köksünə sı‐
xıb, yerindəcə donmuşdu. Saçları bir anın içində ağarmışdı.
– Şahənşah Karine, artıq Göyverən şahənşahlığının başçısı sənsən. İlk hök‐
mün nədir?
Karine əvvəlcə kəmərindəki pul kisəsini götürüb ağzını açdı. İçindəki qızıl
xaçı çıxarıb boğazından asdı.
– Hökmümü hər yerə yaysınlar! Bu gündən şahənşahlığın adını dəyişdirib
Kaminat şahənşahlığı qoyuram! Kaminat şahlığını paytaxt elan edirəm!
Göyverən valiliyini ləğv edərək əvvəlki kimi Karzat şahlığı adlandırıram!
Karzat, Əllam və Ərdan şahların böyük qızlarını şah elan edirəm! Mənim
şahənşah olmağım münasibətilə üç gün şənlik keçirilsin. Xəzinənin beşdə biri
xalqa paylansın! Həqq dövlətinin əvvəlki adını özünə qaytarıram! Bu gündən
Yolaverənlər dövləti adlanır! Həqiqətən də bu xalq yolaverən, dözümlü xalq imiş.
Baş vəzir Qüdrəti isə Yolaverənlər məmləkətinin şahı elan edirəm. Kaminat
şahənşahlığının təbəəliyi olmaq şərtiylə.
Aslan Göyverənin əbasını vəzirin çiyninə salır. Qüdrət Şah qulağındakı
qızıl sırğanı çıxarıb yerə atır. Təpiyini üstündən basıb əzir.
– Qüdrət Şah, sənin şahlığının ərazisindəyik. Göyverənə hansı cəzanı
verirsən?
– İtbaşı, qanunlara görə məmləkətdə iki cəza növü var: Göyverən cəzası
və Göyverən körpüsü. Hələ ki, heç biri qadağan olunmayıb. Göyverən isə bir
vaxtlar şahənşahım olduğuna görə ona hörmətlə yanaşmalıyam. Özü seçsin.
Hansını istəsə mən də möhür qoyum.
– Göyverən körpüsü, – deyə Göyverən amiranə şəkildə dilləndi.
– Aslan, aç bunun qandallarını. İbadətgaha qədər müşayiət elə.
İtbaşı daha danışmadı. Göyverənə baxdı. O, Barəngahın qanı axan başını
köksünə sıxmışdı. Bir müddət belə qaldı. Sonra ayağa durub İtbaşının
qənşərində dayandı:
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– İtbaşı, sən Barəngahsan?
– Yox, ey Göyverən. Mən İtbaşıyam.
– Bəs onda İtbaşı kimdir?
– Mən.
Qabaqda Göyverən, arxasıyla Aslan sarayın qapılarına yaxınlaşırlar.
Mühafizlər qapını açmaqlarını görürlər. Hiddətlənmiş Lələgiryanlar Göyverəni
görcək ona hücuma keçirlər. O qorxub Aslanın arxasında gizlənir. Mühafizlər
Aslanın əmriylə çətinliklə də olsa qapıları bağlayırlar.
– Aslan, yadındadırmı mənə bir söz demişdin?
– Hansı söz, şahənşahım?
– Demişdin ki, mən heç vaxt əsir düşməyəcəyəm.
– Demişdim. Sizin xalqa yox, düşmənə əsir düşməyəcəyinizi demişdim.
– Bəs şətrəncdə qara daş olan xalq düşmən sayılmırmı? Təslim etmə məni
onlara. Boynumu elə özün vur.
– Başüstə, şahənşahım.
– Əlvida, Aslan!
– Hələlik, şahənşahım, – deyib Aslan təzim etdi.
– Hələlik?
– Bəli, şahənşahım. Nə vaxtsa cəhənnəmdə görüşərik.
– Yoxdur o dünya, Aslan. Nə varsa elə fani dünyadadır. Cənnət də, cəhənnəm
də... Şahlar isə Allahdır. Öldürüb, öldürüb, sonda isə özləri ölürlər. Amma mən
həyatımda insan nədir, heç toyuq başı da kəsmədim, – deyib, Göyverən qula‐
ğındakı qızıl sırğanı çıxarıb Aslana verdi, – Bu da məndən sənə yadigar.
– Əlvida, şahənşahım! – deyib Aslan qılıncını qınından sıyırdı.
***
Səhər azanından sonra qala qapılarından iki atlı karvan yoluna çıxır.
– Hə, Aslan. Hər şey yoluna qoyuldu. Baş vəzir Qurbanın, vəzir Qaflanın
xəyanətləri gördün də nə qədər ölümə yol açdı. Bu cür məmləkət hayıf oldu
getdi. Yaxşı ki, qabağını çətinliklə də olsa ala bildik.
– Göyverən də o dünyaya ürəyində “İtbaşı, sən Barəngahsan?” sualıyla getdi.
İtbaşı, mən Barəngahı tanımağına tanıyıram. Amma əvvəllər nə baş verib – bunun
tarixçəsini bilmirəm. Bəlkə danışasan mənə? Necə olsa sənin ən yaxın adamın,
köməkçinəm.
– Nə deyirəm ki, danışım da... Karvansaraya hələ çox var. Aslan, Yolaverənlər
xalqının şahı Alqan çox əzazil adam idi. Onun iki oğlu vardı. Böyüyü Həqqi,
kiçiyi isə Barəngah. Barəngah çox ağıllı uşaq idi. Biliklərə yiyələnirdi, at çap‐
mağı, qılınc oynatmağı yaxşı bacarırdı. Müharibə edəndə Alqan Şah onu sərdara
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qoşurdu ki, bu sahəni də yaxşı mənimsəsin, baş kəsməyi, adam öldürməyi ba‐
carsın. Amma böyük oğul Həqqi Barəngahın tam əksiydi. Həddi‐buluğa çatan‐
dan sonra sarayda tapılmazdı. Eləcə veyil‐veyil gəzərdi paytaxtı. Ona görə ca‐
maat öyrəşmişdi ona. Gələndə heç ayağa da qalxmırdılar, təzim də etmirdilər.
Sarayda ancaq səhərlər nahar edərdi. Sonra isə paytaxtda kimin qapısını
döysəydi, üzünə açıq idi. O cümlədən meyxanalar, karvansaraylar. Ondan qorx‐
murdular. Əksinə, çox istəyirdilər xətrini. Bir gün görməyəndə narahat olur‐
dular ki, görəsən Həqqi xəstələnməyib? Zahirən gülərüz, ucaboy və kök oldu‐
ğundan hamıya şirin təsir bağışlayırdı. Geyimi də sadə idi. Barəngah isə atasına
oxşamışdı. Qaraqabağın, acıdilin, əzazilin biriydi. Camaatla it kimi davranırdı.
Paytaxta çıxmır, çıxanda da qan çıxmayan yerdən qaşıyıb hökmən qan çıxarardı.
Onun‐bunun qızına sataşardı. Bahalı əbalar geyinər, qəşəng atlar sürərdi.
Ətrafında həmişə saray mühafizləri olardı. Ona görə camaat ondan qorxurdu.
Bu qorxu onları Həqqiyə daha da yaxınlaşdırırdı. Həqqi bütün qapıları döyürdü,
hamının sevimli qonağı olurdu, bircə şahgülülər tərəfə boylanmırdı. Bu bir
yana, heç zənən xeylaqlarına gözünün ucuyla da baxmırdı. Heç kim deyə
bilməzdi ki, Həqqi kiminsə namusuna toxunub, xətrinə dəyəcək güldən ağır
söz deyib. Camaat onu tərbiyəli, abır‐həyalı insan kimi tanıyırdı. Üstəlik Alqan
Şahdan, Barəngahdan ona gileylənərdilər. Düzdür, Həqqi atasına bir şey deyə
bilmirdi. Amma yeri düşəndə özündən çəlimsiz, boyca balaca olan qardaşını
yaxşıca kötəkləyərdi. Alqan Şah isə qocalırdı. Günlərin bir günü böyük oğlu
Həqqini yox, Barəngahı vəliəhd elan etdi. Bununla da böyük səhvə yol verdi.
– Niyə ki, ay İtbaşı? – deyə Aslan dilləndi, – Axı özün də deyirsən ki,
Barəngah Həqqidən ağıllı, bilikli idi.
– Aslan, cəmiyyətdə bir tarazlıq olmalıdır. Bir şah əzazil, qaniçəndirsə, on‐
dan sonra taxta oturan rəhmli, adil olmalıdır ki, camaat bir az rahat nəfəs
alsın, varlansın, ətlənsin. Elə ki, qudurub hürməyə başladı... əzazilin birini
gətirib otuzdurursan taxta ki, başlasın camaatı əzməyə, artıq piyini əritməyə.
Əzib, əzib qurtarandan sonra yenə rəhmlisini gətirib qoyursan şah. Camaat
da yazıqdır axı. Axı şahı, əyanları, valiləri, mühafizləri, fərraşları, əsgərləri do‐
landıran onlardır. Növbələşdirməsən bütün cahan dağılar. İtbaşılar da elə bunu
zamanında duyub hərəkətə keçmək üçündür. Xülasə, Barəngahın vəliəhd elan
olunması narazılığı bir az da artırdı. Camaat böyük şahzadə kimi Həqqinin
vəliəhd olacağını gözləyirdi. Bundan sonra Barəngahın ayağı bir az da yer aldı.
Özünü şah kimi aparmağa başladı. Həqqi isə əvvəlki kimiydi. Hərdən qonşu
şahlıqlara da gəzməyə gedirdi. Amma onun xalq içində hörmətinin yuxarı ol‐
ması Barəngahı hiddətləndirirdi. Günlərin bir günü Həqqi bazarda oturub çay
içəndə səs‐küy qopur. Hamı o tərəfə axışır. Həqqi də onlarla birlikdə gedib
görür ki, Barəngah bir nəfəri qamçısının altına salıb. Heç kim də cürət edib
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yaxın gedə bilmir. Döyülən adam Həqqini görüb ondan kömək istəyir. O da
irəli çıxıb qardaşını itələyir. Yerə yıxılan Barəngahın qamçısını əlindən alır.
Barəngah ayağa qalxır. Qeyzlənərək qılıncını qınından sıyırıb Həqqinin üstünə
şığıyır. Ona çatıb qılıncı havaya qaldırsa da zərbə endirə bilmir. Bir müddət
gözlərini onun gözünə dikib durur. Sonra isə qılıncını qınına salıb atına minir.
Mühafizlərlə saraya qayıdır. Bu xəbəri Alqan Şaha çatdırırlar:
“Saray. Alqan Şahın otağı. Həqqiylə Barəngah hüzurunda dinməzcə daya‐
nıblar.
– Danış, Barəngah!
– Hökmdarım, rəiyyətimdən biri yanımdan saymazyana keçdi, təzim
etmədi. Mən də onu cəzalandırmaq qərarına gəldim ki, başqalarına dərs olsun.
Qamçıyla düşdüm üstünə. Bu zaman Həqqi hardansa peyda oldu. O yaramaz
da bundan imdad dilədi. Həqqi yaxınlaşıb məni itələyərək yerə yıxdı. Qamçını
əlimdən aldı.
– Bəs sən vəliəhd nə etdin?
– Qılıncımı qınından sıyırdım. Elə ordaca boynunu vurmaq istəyirdim.
– Xub. Bəs sonra?
– Bacarmadım. Qıymadım qardaşıma. Qılıncı qınına salıb ordan uzaqlaşdım.
Alqan Şah taxtından durub otaqda var‐gəl etməyə başladı. Birdən
Barəngahın qənşərində dayandı.
– Vəliəhd öz rəiyyətini qamçılamaz! Dərs vermək istəyirdinsə elə hamının
qabağında boynunu vurmalıydın o nakəsin. Rəiyyət ancaq ölümdən qorxar.
Qamçılasan, kötəkləsən, şallaqlasan sırtılar, öyrəşər, nə vaxtsa üzünə qayıdar.
İkinci xüsus budur ki, istər şah olsun, istərsə də vəliəhd... əgər qılınc qınından
çıxdısa qan ləkəsiylə yerinə qayıtmalıdır. Ya da əlindən düşüb başqalarına
qismət olmalıdır. İstər davada, istər təxtgahda. Sən bir vəliəhd kimi düz
eləmisən. Qılıncını sıyırmısan. Amma... – Alqan Şah yenidən var‐gəl etməyə
başladı. Bu dəfə Həqqinin qarşısında dayandı. Sonra qılıncını kəmərindən açıb
sıyırdı. Qınını Həqqiyə verdi. Sonra Barəngaha yaxınlaşdı. Qılıncı ona uzatdı.
Barəngah qılıncı alıb çaşqınlıqla atasına baxdı, – Mənim iki oğlum var. Kiçik
qardaş olsan da mən səni layiq bilib vəliəhd elan etdim. Amma sən taxt‐taca
layiq bir vəliəhd kimi qılıncını sıyırsan da səni rəiyyətin içində bihörmət edən
qardaşını öldürüb cəzalandırmadın. İndi isə mən qılıncımı belimdən açdım.
Bu o deməkdir ki, qılınc geri qayıtmayacaq. Bu gün şahlığa layiq olan oğlumu
seçib taxta oturtmalıyam ki, rahat öləm. Şahlıq ya sənə, ya da Həqqiyə qismət
olmalıdır. Qılınc bir vəliəhd kimi səndədir, qını isə Həqqidə. Vur onun boynunu
və qanlı qılıncı qınına salıb kəmərinə bağla. Sonra da əyləş şahlıq taxtında.
Barəngahın rəngi ağardı. Dizləri əsdi. Bir təhər Həqqiyə yaxınlaşdı. O da
əsirdi. Alnını soyuq tər basmışdı.
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– Barəngah! – deyə Alqan Şah qışqırdı.
Barəngah qılıncı göyə qaldırdı.
– Barəngah! – Alqan Şah ikinci dəfə qışqırdı.
Barəngah isə göslərini Həqqinin gözlərinə dikib sanki donmuşdu. Alqan
Şah üçüncü dəfə “Barəngah!” qışqıranda o, şah qılıncını Həqqinin ayağının al‐
tına atıb qaçdı”. Bundan sonra Barəngahı görən olmadı.
– Niyə qaçdı ki?
– Qaçmasaydı Həqqi onun boynunu vurmalıydı. O da qardaşına qıymasaydı,
Alqan Şah hər ikisini edam etdirəcəkdi. Həmin gün yatağa düşən Alqan Şah
qısa müddətdən sonra öldü. Əhali onun ölüm xəbərindən kədərlənmədi.
Həqqinin taxta çıxması məmləkətdə toy‐bayrama çevrildi. Saraydakı bu
əhvalatdan isə heç kim xəbər tutmadı. Bircə baş vəzir Adil bilirdi. Sonralar
onu bu mənsəbdə əvəzləyən oğlu Qurbana danışmışdı olanları. Xülasə, Həqqi
idarəçiliyi baş vəzir Qurbana tapşırıb əvvəlki həyatını yaşamağa başladı. Amma
onu nəzarətsiz qoymurdu. Qurbanın adamlarını hərdən daş‐qalaq etdirməklə
həm baş vəziri, həm də əyanları qorxu altında saxlayırdı. Özü isə mühafizsiz
gəzirdi. Çünki onu qoruyan xalq idi. Qurban da məmləkəti layiqincə idarə
edirdi. Qanunlar işləyirdi. Əlbəttə ki, haqsızlıqlar da olurdu. Onu da hakimlərlə
qazilər tənzimləyirdi. Gah o yana, gah bu yana tərəf durmaqla. Məmləkətdə
hamı razıydı, amma həm də narazıydı. Başqa sözlə desək, naşükürlük baş alıb
gedirdi. Şahdan razı idilər, baş vəzirdən narazı. Bax, bu tarazlıq dövləti idarə
etmək üçün əsas üsul sayılır. Həqqi də bunu bacarmışdı. Amma Həqqinin bir
çatışmayan cəhəti var idi ki, bu da oğlanbazlığı idi. Şahzadə olanda qonşu
məmləkətlərə gedib şəhvətini soyudurdu. Heç kim də xəbər tutmurdu. Amma
indi şah idi. Hüdudlardan kənara çıxa bilmirdi. Baş vəzir Qurban əsas və
yeganə yardımçısı idi. On iki‐on üç yaşlı oğlan uşaqlarını tapır, Həqqinin yata‐
ğına salır, sonra isə öldürüb izini itirirdi. Qurban bütün hallarda, elə bu ba‐
xımdan da Həqqiyə sədaqətli, ağzıbütöv adam idi. Beləcə, günlər keçirdi. Qur‐
ban isə hər gün şahlıq taxtına bir addım yaxınlaşırdı. Çünki Həqqinin nə oğlu
vardı, nə də hərəmxanası. O vaxtdan qardaşından da xəbər‐ətər yox idi.
Bilmirdilər ki, hardadır. Nə ölüsündən xəbər vardı, nə dirisindən. Həqqi Şah
isə qocalırdı. Amma məmləkətdən arxayın idi. Çünki Qurban kimi davamçısı
vardı. Göyverən adlı birisinin sarayda Həqqinin oğulluğu kimi peyda olması
Qurbanı heç narahat etmirdi. Həqqi də ona bu adı elə‐belə verməmişdi. Hər
yerdə deyirdi ki, guya Ulu Göy onun üçün göndərib yerə bu övladı. Əslində isə
o bu adda bir hərfi dəyişdirmişdi ki, Göyverən gələcəkdə Qurbana rəqib ola
bilməsin. Nəinki rəqib, heç cınqırını da çıxartmasın ki, bəs vəliəhd mən olma‐
lıyam. Həqqi isə qocalırdı. Günlərin bir günü məmləkətə səyahət edəndə karvan
yolunun üstündə tikilmiş təzə karvansarayda qardaşı Barəngahla rastlaşır.
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Demə saraydan çıxandan sonra uzun müddət başqa məmləkətlərdə gəzirmiş.
Yaşlaşandan sonra isə qayıdıb bu karvansarayı tikib. Nə başını ağrıdım, Həq‐
qidə qardaşlıq hisləri oyanır. İstəyir ki, ona olunan yaxşılığın əvəzini ömrünün
sonunda çıxsın və Barəngahı vəliəhd elan eləsin. İtbaşıyla məsləhətləşmək
üçün onu karvansaraya dəvət edir. O da gəlib razılıq verir. Çünki adil, rəhmli
şahdan sonra hökmən əzazili taxta oturmalıydı ki, tarazlıq pozulmasın.
Barəngah da məhz elələrindən idi. Həqqi Şah saraya qayıdıb bunu Qurbana
deyir. Qurban da nə deyə bilər ki, boyun əyməkdən başqa. Amma, nə etsin ki,
nəfsi güc gəlir. Gecəylə karvansaraya öz adamlarını göndərib, oranı xarabazara
çevirir, hamını qılıncdan keçirir və tam arxayınlaşır. Bir məndən başqa. Mən
qaçıb gizlənməyə macal tapmışdım.
– Bəs baş vəzir İtbaşıdan qorxmurdumu?
– Baş vəzirlər İtbaşı tanımazlar. Buna səlahiyyətləri çatmaz. İtbaşını yalnız
şahlar və vəliəhdlər tanıyırlar. Baş vəzir bu barədə bilsə və İtbaşı tərəfindən
yaxına buraxılsa, deməli, artıq taxt‐tac onundur. Eynən Qüdrət kimi. Ayıq
tərpənib gəlib məni tapdı və mənə “sənin onuncu itinəm” dedi. O, Karineni,
sən də onu hifz etdin. Qayıdaq əvvələ. Xülasə, bu xəbər Həqqiyə də çatır.
Anlayır ki, karvansarayın dağıdılması baş vəzirin işidir. Amma onu
cəzalandırmağa vaxtı çatmır. Ağır xəstəliyə düçar olub yatağa düşür. Amma
huşu yerindəymiş. Loğman baş vəzirə deyəndə ki, bəs zəhər verim tez ölsün –
eşidibmiş. Qurban isə əmin imiş ki, Həqqi bir daha özünə gəlməyəcək. Ona
görə də buna izn verməyib. Sonra isə Həqqi özünə gəldi. Səninlə bura gəldi.
Mənim sağ qalmağımı görüb sevindi və bu oyunu üçümüz qurduq. Qərara
gəldik ki, bu xəyanətə cavab olaraq oğulluğu Göyverəni vəliəhd elan etməsini
baş vəzirə demədən meydanda car çəksin və Göyverənin atacağı ilk addımları
ona başa salsın. Səninlə baş sərdar Abbas isə Göyverəni gecə‐gündüz qorumağa
başladınız. Mən də məmləkətdə işlər yoluna düşənə qədər baş vəzirin xaraba
qoyduğu karvansarayda məskunlaşdım. Həqqi də yaxşı bilirdi ki, Göyverənin
baş vəzir Qurbanı, nəinki onu, bütün saray əyanlarını görən gözü yoxdur. Məhz
bu nifrətdən istifadə etdik. Sən Aslan da Qurbanla düşmən idin. Əslində o
sənə düşmən kimi baxırdı. Çünki şahın baş vəzirdən başqa ikinci yaxın adamı
olmamalıdır. Sən isə istisna idin. Ona görə Göyverənin mühafizəsini və mənimlə
əlaqə yaratmaq məsələsini də məhz sənə tapşırdıq. Ertəsi gün Həqqi Şah mey‐
dana çıxıb, oğulluğu Göyverənin vəliəhd olmasını hamıya car çəkdi. Sonra isə
Göyverən şah oldu. Amma bədbəxt ölənə qədər bilmədi ki, o, idarə olunur:
əyanlara anda içdirərək Göyverən soyadı vermək, şeyx‐axundu bihörmət
etmək, balığı qarışqaya yedirtmək, köhnə hərəmxananı bərpa etmək və
Həqqinin digər vəsiyyətləri mənim qurduğum oyunlar idi ki, Qurban hərəkətə
keçsin. Göyverəni heç bir iş bacarmayan əfəl şah kimi taxtdan salsın. Bir sözlə
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xəyanətə əl atsın. İşlər yaxşı da gedirdi. Göyverənin nağıllarda oxuduğu kimi
dərviş libası geyinib səninlə paytaxta çıxmağı da mənim dəyirmanıma su tö‐
kürdü. Amma sən döyüşdə olanda Göyverənin gözdən yayınıb təxtgaha çıxmağı
işləri korlayırdı. Ona görə səninlə tiryəki oyunu qurub onu tələyə saldıq. Bun‐
dan sonra qorxub tək paytaxta çıxmasın deyə. Öz istəyi və ağlıyla saraya kimi
gətirmişdisə hamısını hiylə qurub, şayiələr yayıb çıxdaş elədik. Eləcə də Qurbanı:
Karzat şahın baş vəziri Barzat Qurbanla danışığa gedib, Göyverənə müharibə
elan etdirdi. Beləcə, Qurban özünü, üç valini, Birrəngi xəyanətkar kimi güdaza
verdi. İllər boyu mənsəblərə yerləşdirdiyi əyanları, valiləri başsız qoydu. Bir
çox məmləkətin baş vəzirlərinin xəyanəti də üzə çıxdı. Kaminat şahlığının
vəliəhdi Karine mənim himayəm altında idi. Şah olacaqdı. Qaflan hiyləyə əl
atıb Göyverənlə müharibə oyunu qurdu. Kaminat Şahı və onu aradan götürdü.
Yaxında və hadisələrin içində olmağım bütün bunların hamısını yoluna qoy‐
mağa imkan verdi. Yoxsa çoxdan Göyverən Şahın da başını yemişdilər. Bütün
bunlara, əlbəttə ki, sən Aslanın köməkliyi ilə nail olurdum. Göyverən isə məni
Barəngah bilib dediklərimə qulaq asırdı. Amma öz bildiklərindən geri qalmırdı.
Mən də çox xəbərdarlıq edirdim, olmuş əhvalatlar, çoxlu rəvayətlər, nağıllar da‐
nışırdım ona. Yetim uşaqları himayə etməyini, beləcə öz doğma övladlarından
da etibarlı, sədaqətli nəslin yaranmasını istəyirdim. Onlar əslində mənim öv‐
ladlarım sayılırdılar. Onlarla dünyanı daha rahat idarə edəcəkdim. Dünyada bir
şahənşahlıq olacaqdı. Amma Göyverən nə etdi? Şahzadə Göyverənlər kimi iyrənc
bir nəsil yaratdı. O nəsil ki, vəbadan da qorxulu olan bir xəstəliyi hər yerə yay‐
mağa başladı. Düzdür, şahənşahlıq yarandı. Amma göyverənlər artaraq hər bir
evə öz toxumlarını səpməyə başladılar. Mən də məcbur olub şahənşahlığın hü‐
dudlarının artmasının, yeni şahlıqların ram edilməsinin qarşısını aldım. Amma
şahzadə Göyverənlər artıq idarəolunmaz bir qüvvəyə çevrilmişdilər. İstənilən
şahlığa gecəylə hücum edirdilər və iyrənc toxumlarını hər yerə səpirdilər.
Göyverən isə onlara arxa dururdu. Göyverənin ibnəsi oyanmışdı. Bunun isə
yeganə əlacı... Bundan sonrasını yaxşı bilirsən.
– İtbaşı, Karine əgər sənin himayəndə idisə, onda onun öldürülməsini niyə
istəyirdin?
– O, Kaminat Şahın qızıydı. Vəliəhd idi. Baş vəzir Qaflan xəyanət etmişdi
onun atasına. O da qaçıb saraya sığınmışdı. Düzdür, gedib qisasını aldı. Amma
dinc dayanan deyildi. Qorxurdum ki, Göyverəni də öldürə. Ona görə deyirdim
ki, qətlə yetirilsin. Həm də Göyverəni sınayırdım. Amma o bunu etmədi və sənin
vasitənlə göndərdiyim edam əmrlərinə də qulaq asmadı. Karine isə öz şahlığını
təbəəlikdən xilas etmək və şahənşahlığı ələ keçirmək üçün altı aylıq körpəsinin
belə, başını kəsdi. Çünki o, şah nəslindən idi. Göyverən isə kənd uşağı. Şahlar
üçünsə əsas taxt‐tac olmalıdır. Onu qorumaq üçün ən yaxın adamını belə qətlə
406

İTBAŞI

yetirməyi bacarasan gərək. Qüdrət isə Karineyə bilməyərəkdən yaxşılıq elədi. Ka‐
minat şahlığına – Qaflan Şahı öldürməyə onu Qüdrət göndərmişdi. Xacəni, o
cümlədən baş fərraşı aradan götürməyi də baş vəzir təşkil eləmişdi. Gecəylə sa‐
raydan qaçıb mənim yanıma məsləhətləşməyə gəlməyi də Qüdrətin sayəsində
mümkün olmuşdu. Əslində mən baş vəzir Qüdrətin qətlə yetirilməsinin tərəfda‐
rıydım. Amma Karine möhlət istədi. Yəqin, ona olan yaxşılıq borcunu bu cür
ödədi. Amma çox çəkməz ki, Qüdrəti aradan götürər. Əgər o Göyverənə xəyanət
edibsə, nə vaxtsa ona da edəcək. Karine bunları yaxşı bilir.
– Bəs mən? Belə çıxır ki, mən də xəyanətkaram?
– Yox. Sən və Abbas Göyverənin ən etibarlı adamı sayılırdınız. Amma sa‐
rayda bircə siz qalmışdınız ki, göyverən olmayasınız. Sizləri də qaraniqablılara
dəyişməyə başladı. Hamını qulağısırğalı etmək istədi. Məmləkəti isə bəladan
qurtarmaq lazım idi. Lap gəl sən deyən kimi götürək. Sən Aslan da, Abbas da,
Qüdrət də, Karine də, fərraşlar da, mühafizlər də, bütün saray əyanları da, xalq
da, Lələgiryanlar da xəyanətkardırlar.... Belə çıxır ki, bu məmləkətdə bircə təmiz
insan var imiş, o da Göyverənmiş? Burda xəyanətkar axtarma. Hamı Göyverənin
üstünə qalxdı. Dəvənin dörd ayağı da çökdü. İtlər də hərəkətə keçdi. Sən isə öz
sədaqətini sonacan sübut etdin. Şahənşahını itlərə yem etmədin.
– İtbaşı, sən bu boyda məmləkətləri necə idarə edirsən? Hər yerdə mənim
kimi adamların var?
– Yox. Sizlər mənə ən çətin məqamlarda lazım olursunuz. O ki, qaldı hər
şeydən xəbərdar olmağıma... Şahlar işləri çətinə düşəndə yanıma qaçırlar.
Qonşularından şikayət edirlər, bir‐birilərinin sirrini də elə özləri mənə açırlar.
Hansı məqamda hərəkətə keçməyi isə mən özüm müəyyənləşdirirəm.
Göyverənin ölümünə çox da heyfslənmə. Sarayda cəllad Mirqəzəbin yerinə
Qüdrətin fərraşlarından birini qoymuşdu ki, səni də aradan götürsün nə vaxtsa.
Qüdrət yanıma gələndə dedi mənə. Sonra isə saraydakı qapılarda deşik açdırıb,
sizləri də fərraşlara pusdururdu. Sonda hamınızı qılıncdan keçirəcəkdi. Əgər
xəyanətkar axtarırsansa, ən böyük xəyanətkar elə Göyverənin özüdür. Göyverən
bir şeyi də sonacan başa düşmədi ki, şah heç vaxt hislərini başqasıyla bölüşməz.
– Amma yazıq sona qədər öyrənə bilmədi sənin həqiqətən də Barəngah
olduğunu. Arada özüm də şübhələnib səndən soruşmaq istəyirəm ki, sən İt‐
başısan, yoxsa Barəngah?
– Düz deyiblər ki, atı atın yanına bağlarsan, həmrəng olmasa da,
həmxasiyyət olar. Sən də Göyverənlə o qədər oturub‐durdun ki, axırda
Göyverənləşdin. Lap onun kimi sual verirsən. Özü də mənim kim olduğumu
yaxşı bilə‐bilə. Sadəcə əvvəlini bilmirdin, onu da nağıl elədim.
– İtbaşı Barəngah, amma nahaq belə etdin. Nağılın sonu bu cür olmamalıydı.
Axı qardaşınız Həqqi Şah, siz və mən belə sözləşməmişdik. Bütün bu oyunlar
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sonda sizin şahənşah olmağınız üçün idi axı. O ki, qaldı Göyverənləşməyimə...
düz deyirsiniz. Bu günün özündə bu məmləkətdə elə birinci Göyverən özüməm
ki, var. Varisliyi mənə ötürdü şahənşah, – deyə Aslan gülə‐gülə cibindən böyük
və yeganə qızıl sırğanı çıxarıb Barəngaha göstərdi, – Bircə qalıb sağ yox, sol
qulağımı deşdirmək. Amma fikrimdə qalıram. Sonu belə olmamalıydı.
– Ay Aslan, mən nə edim ki, zahirən İtbaşıya oxşayırdım. Eyni yaşda idik.
Axı mən nə edim ki, baş vəzir Qurbanın adamları karvansaraya gələndə mən
kənardaydım. Onlar yanıma xeyir‐duaya gələn İtbaşını mən bilib ölümcül hala
salmışdılar. O da can verəndə hər şeyi mənə tapşırdı. Beləcə, həm Barəngah
oldum, həm də İtbaşı. İtbaşı kimi bütün iyrənclikləri, şahların, vəzirlərin,
vəkillərin, valilərin, hakimlərin, qazilərin çıxardıqları oyunları çılpaqlığı ilə
gördüm. Mən bunları heç bir kitabda oxumamışdım. Özüm vəliəhd olanda
özüm‐özümdə heç bir naqislik hiss etməmişdim. Demə hər şey kənardan daha
aşkar görünürmüş, nəinki daxildən. Bir də bir şeyi yaddan çıxartma. Mən elə‐
yəcəklərimin hamısını Göyverən etdi. Təkcə yetim oğlanları yox, qızları da
mən dediyim kimi bir yerə toplasaydı, indi də şahənşah idi. Düzü, şahzadə
Göyverənlərin bu cür dağıdıcı gücə malik olacağını mən də gözləmirdim. Yoxsa
beşiyində boğardım onları.
– Amma yenə deyirəm, şahənşahlıq sizin halalca haqqınız idi. Nə vaxtsa
sizə edilən haqsızlığa son qoyulmasıydı. Bütün hər şeyi etdik. Sonu yetişəndə...
– Yox, Aslan. Qadınların həm sayca, həm mövqecə üstün olduğu, kişilərin isə
xəyanəti, xəbərçiliyi özünə çörək ağacı etdiyi, göyverənləşdiyi məmləkətə mən
başçılıq edə bilmərəm.
– Axı hamısı elə deyil. Təmizləri də var.
– Onlar da Göyverən çörəyi yeyib, Göyverən suyu içib, Göyverən sözüylə otu‐
rub‐durublar, Göyverən mollaxana və mədrəsələrində təhsil alıblar, Göyverənə
baş əyiblər, Göyverən məscidlərində namaz qılıblar, Göyverən vergisi veriblər,
Göyverən cəzası alıblar, Göyverən pulu qazanıblar. Hətta “peyğəmbərlərdən sonra
onlar gəlir” dediyimiz şairlər də göyverənləşmişdi. Sayım yenə də, yoxsa bəsdir?
Gərək neçə nəsil dəyişsin ki, hər şey təmizlənsin. Bunun da öhdəsindən bəlkə
qadınlar gələ. Amma buna da inanmağım gəlmir. Çünki matriarxatın özü
göyverənlikdən betər bir mərəzdir. Özü də sağalmayan mərəz.
– Karine bacaracaqmı?
– Bacaracaq. Karine məndən üstün olduğunu sübut etdi. Qaflan Şahı, iki
hərəmi, xacəni öldürməyi öz yerində... taxt‐taca görə altı aylıq körpəsinin belə,
başını kəsdi. Mənimlə məsləhətləşmədən üç şahlıqda taxta zənən şahzadə
əyləşdirdi. Mən isə o vaxt məni rəiyyət önündə pərt edən qardaşıma qıymadım.
Atam da əmr etdi – bacarmadım. Karine bacaracaq. Xəzinənin “beşdə birini
xalqa paylayın” deyəndə başa düşdüm ki, məmləkəti əvvəlki məcrasına qay‐
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tarmaq istəyir. Amma başa düşmür ki, istəsə də, istəməsə də yenə də dünyanı
İtbaşılar idarə edəcək. Həddini keçəndə anlayacaq. Gec olsa da...
– İtbaşı, kişi şahların hərəmxanası olur. Bəs qadın şahlarda necədir?
– Ağıllı xatunlar – qadın şahlar yalnız xalqlarına ərə gedirlər.
– Əsas odur ki, sən bizim ağıllı İtbaşımızsan. İmkan verməzsən dünya dağıla.
– Axı İtbaşı kimə lazımdır ki, ay Aslan. Onsuz da qırırlar bir‐birilərini. Mən
olsam da, olmasam da. Bu dünya əzəldən belə yaranıb, belə də davam edəcək.
Qoy nə edirlər etsinlər. Bircə hədlərini keçməsinlər. Bir də ki, kişi şahları bir
təhər ram etmək olur. Qadın şahların başladığı müharibəni isə heç İtbaşılar da
saxlaya bilməz. İllah ki, Karine kimi başkəsəni ola. Baxma ki, xəzinənin beşdə
birini xalqa paylamaq əmri verdi... Mənim isə ömrümün sonudur. Rahat yaşamaq
istəyirəm. Karvan saribanı olmaqdansa, karvasarayın sahibi olmaq daha
şərəflidir. İtbaşı olmaq isə artıq sənə yaraşar. Bu qazanda qaynayıb bişmisən.
Hətta Göyverən də varisliyi sənə verib, – deyə Barəngah gülümsədi. Əlindəki
çomağı Aslana uzadaraq, – Götür çomağı. Qılıncını isə mənə ver. Bir şeyi yaddan
çıxartma. İtlərlə dost ol, amma heç vaxt çomağı əlindən yerə qoyma.
– Xalqla dost ol, amma qılıncı həmişə qınından sıyrılmış vəziyyətdə saxla.
Ay İtbaşı Barəngah, əsas da odur ki, ac qalmayacağıq. Mədrəsələr çalışır.
Həmişə bir tikə çörəyimiz olacaq. Daha saribanların artıq‐urtuğuna tamarzı
qalmayacağıq. Özü də bu mədrəsələr Şahənşah Göyverənin hədiyyəsidir mənə.
Allah ona rəhmət eləsin.
– Görürsən də, Aslan. Dünyasını dəyişdikdən sonra insanlar yığdıqlarına
görə yox, verdiklərinə görə rəhmət qazanırlar. Məşhur kəlamdakı kimi: “Yedin
dadındı, verdin adındı, qaldı yadındı”.
– Heyf ki, Göyverən bunu vaxtında bilmədi.
– Mədrəsələri bağışla alimlərə, loğmanlara. Şah çörəyi yeyəndən İtbaşı
olmaz. Karvansaray isə mənim halal mülkümdür. Nə olsun ki, dağıdıblar. Özü
də İtbaşı xalq yeyəndən yeməlidir ki, onların halından xəbər tutsun. İtləri isə
sür‐sümük.
– İtbaşı, şahlar allah sayılırmı?
– Yox. Xalq itdir, şahlar isə itbaşı.
– Bəs onda sən kimsən?
– Mən isə Barəngaham.
Barəngahla Aslan gülüşdülər. Uzaqdan karvansaray görünməyə başladı.
İtlər hürə‐hürə onlara tərəf gəlirdilər.
II HİSSƏNİN SONU
21 yanvar 2019 – 15 iyun 2019
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MADƏRŞAH KARİNE

Y

olaverənlər məmləkətindən üzü Kaminat şahənşahlığına böyük karvan
uzanır. Bu karvanın saribanı Şahənşah Karinedir. Sağ əlində qılınc var.
Üstündəki qan oğlu Barəngahın qanıdır. Karine hərdən onu yuxarı qaldırıb
baxır. Baxdıqca gözlərində yaş gilələnir. Amma mühafiz, qul‐qaravaş görməsin
deyə özünü ələ alır. Xəyala dalır: oğlum Barəngahın intiqamını almayanadək
tiyəsində qanı quruyan bu qılınc qınına girməyəcək. Bu qılıncdakı qan oğlumun
ölüm fərmanını verənin qanı ilə yuyulmalıdır. Yox. Axı İtbaşıda nə günah? Düz‐
dür, əmri o verdi. Bəs sənin ağlın hardaydı, Karine? Kəsməyəydin oğlunun ba‐
şını. Kəsməyəydim? Üç dəfə “Karine!” qışqırdı. İrəli çıxmadım. Yalnız “Aslan”
qışqırandan sonra qılıncı götürdüm. Bunu mən etməsəydim, Aslan edəcəkdi.
Üstəlik məni də qətlə yetirəcəkdi. Özü də olacaqdı şahənşah. Xalqıma görə et‐
dim bunu. Oğlumu qurban verib məmləkətimi təbəəlikdən qurtardım. Üstəlik,
şahənşahlığa – şahənşahlığın paytaxtına da çevirdim. Amma yox... bu məni
soyuda bilməz. Oğlumun intiqamını qiyamətə qoymayacağam.
Bu zaman karvan mühafizi Şahənşah Karineyə yaxınlaşır.
– Şahənşahım, izn versəydiniz Kaminat şahənşahlığına çapar göndərərdim.
– Niyə?
– Gəlişinizdən atanız Kaminat Şahı xəbərdar etmək üçün. Hazırlıq
görsünlər.
– Göndər!
– Başüstə, şahənşahım.
Bu dəfə təbib Məkrubə başını kəcavədən çıxarıb şahənşaha səslənir:
– Şahənşahım, yolumuz uzundur. Bəlkə kəcavəyə keçəsiniz?
– Yox, Məkrubə! Şahənşah həmişə atın belində olmalı, rəiyyətindən öndə
getməlidir.
– Düzünü siz bilirsiniz, şahənşahım.
Karine yenidən fikrə gedir: bu boyda karvan, yükü də Göyverənin illər
boyu xalqından, təbəələrindən talayıb yığdığı qızıl, ləl‐cəvahirat. Sonda hamısı
mənə qaldı. İndi saribanı olduğum karvanın mühafizləri, qulamları, kənizləri
– hamısı Aslanın adamlarıdır. Aslan da İtbaşının sağ əli. Mən isə qisas üçün
yanıram, intiqamdan danışıram. Kaminat şahlığı isə yenə əsarətdədir. Nə olsun
ki, azad etdim? Qüdrət baş vəzir olanda yəqin ki, hər yerə öz adamlarını
yerləşdirib. Atam Kaminat Şah isə əvvəl öz baş vəzirinə əsir düşdü. Sonra
Göyverən Şahın girovuna çevrilərək, onun qılıncının – ölüm hökmünün qorxusu
altında ömür sürdü. Daha sonra isə şahlığının mərkəzi meydanında baş vəzir
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Qüdrətin qabağında diz çökərək qılıncını ona təhvil verdi, təbəəliyi qəbul, xal‐
qını isə qul etdi. Sonda da İtbaşının çaldığına oynayıb şahənşah kimi qəbul et‐
diyi Göyverənə xəyanət etdi. Şahlığını üsyana qalxan lələgiryanların oylağına
çevirdi. İndi mən bu məmləkətə yol almışam. Qala qapılarından daxil olacağam.
Camaat məni sevinclə, gül‐çiçəklə qapşılayacaq. Mən isə meydana tələsəcəyəm.
Sağ olduğunu eşidəndə sevincimdən səhərəcən hərəmxanada çırtıq çalıb, bur‐
cuda‐burcuda oynayan mən illərdir üzünü görmədiyim, gecə‐gündüz fikrimdən
çıxmayan, dünyalar qədər sevdiyim atamın üstünə qaçıb boynunu qucaqlaya‐
cağam, hönkür‐hönkür ağlayacağam. O da mənə “qeyrətli qızsan, halal olsun
çörəyim sənə” deyib alnımdan öpəcək. Yaxşı, bəs atan haqqında düşündüklərin
sənə də aid deyilmi? Sən əsir düşmədinmi? Sən qul kimi satılmadınmı? Şahın
hərəmlərindən birinə çevrilmədinmi? Sonda isə uşağının atasına – şahənşahına
xəyanət etmədinmi? Onu yeganə varisindən məhrum edib, özün öz övladının
qatilinə çevrilmədinmi? Nəyin xatirinə? Bu karvandakı xəzinənin və üstündə
dayandığın, sonda isə kömüləcəyin torpağın xatirinimə? Bütün bunlara
dəyərmi tökdüyün qanlar? Məmləkətləri qorxu altında saxlayıb bac‐xərac
yığan, əzəmətli şahənşahlıq və Göyverənlik kimi bir təriqət yaratmış Şahənşah
Göyverənə xəyanət edərək onun sonunu gətirən, taxt‐tacına sahib çıxan sən,
indi rəiyyətin gözü önündə qorxaq, qətiyyətsiz, qul, xəyanətkar atanı necə qu‐
caqlayıb öpəcəksən? Bu cür əzəmətli şahənşahlığın adını dəyişib bir qorxağın
adıyla – Kaminat şahənşahlığı adlandırmağa necə dilin gəldi? Yox, bunları
fikirləşmək artıq gecdir. Vaxtında başa düşməliydim bunları. Özü də ki,
Şahənşah Göyverənin qadınlarla işi yox idi. Əksinə, onlara azadlıq vermişdi,
bərabərlik qazandırmışdı. Bəs bunu niyə vaxtında anlamadım? Onu niyə qo‐
rumadım? Niyə İtbaşının dediklərinə qeyd‐şərtsiz əməl etdim? Sabah İtbaşı
bu oyunlardan mənim də başıma açmazmı? Yox, bunlar keçmişdir. Mən keç‐
mişinə, itmişinə, ölmüşünə heyfslənməyən adamam. Mən gələcəyi
fikirləşməliyəm. Gələcəyi fikirləşmək isə hər şeyi köhnə məcraya qaytarmaq
deməkdir. Amma mən şah deyiləm – şahənşaham. Mən müsəlman deyiləm –
xaçpərəstəm. Bircə şeyim əskikdir. Şahzadə Göyverənlərim yoxdur. Əvəzində
Lələgiryanlar ordum var. Ac‐yalavaclarım toxlardan qat‐qat çoxdur. Göyvə‐
rənləşən şahlıqlarım var. Göyverən valiliyindəki xəstəlik birdən qırağa çıxsa
hər şey məhv olacaq. Məsləhət üçünsə İtbaşının yanına getməyə lüzum yoxdur.
Bilirəm deyəcəklərini. “Əhali Göyverəndən çox çəkdi. Onlara hüzur ver. İmkan
ver özlərinə gəlsinlər” – ayrılanda verdiyi məsləhət bu idi. Yəni ki, büt olub
yerimdə oturum. Heç kimə dəyib‐dolaşmayım. Qanunlar işləsin, din xadimləri
də camaatın beynini öz moizələriylə doldursunlar. Məni də Allahın yerdəki
kölgəsi elan edib hey tərifləsinlər. Sonra da qocalım, ya da xəstələnib erkən
ölüm. Yerimə əzazil bir şah oturdulsun və o, qurub‐yaratdıqlarımı darmadağın
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etsin. Sonra o da ölsün. Onun yerini adil, mərhəmətli şah tutsun. Budurmu
həyat? Biz şahlara bunu öyrədiblərsə, deməli, budur. Yox! Mən belə hökmdar
olmaq istəmirəm! Mənim şahənşahlığım mənim qanunlarımla yaşayacaq və
mən bir hökmdar qadın kimi tarixdə qalmalıyam. Həm ədalətim, həm də zülm‐
karlığımla.
– Şahənşahım, keçin kəcavəyə. Son günlər sizin üçün çox ağır olub. Azacıq
dincəlin, – yenidən təbib Məkrubənin səsi Karineni xəyalından ayırdı.
Şahənşah bu dəfə etiraz etmədi. Atın cilovunu mühafizə verib dəvənin
üstündəki kəcavəyə addadı, – Mühafiz, ehtiyac duyulan anda həmən xəbər
edin, – deyib kəcavənin örtüyünü bağladı.
***
Yolaverənlər məmləkəti. Qüdrət Şah taxtında oturub. Baş xəzinədar Hətəm
hüzurunda dayanıb.
– Neyləyək, baş xəzinədar Hətəm?
– Mənə baş xəzinədar demə, ay Qüdrət. Xəzinə var ki, hələ bir başçısı da
ola? Son qızılınacan hamısını götürüb apardı Karine.
– Karine yox, Şahənşah Karine. Divarın da qulağı var.
– Qüdrət, bəlkə məni buraxasan gedim nəvələrimin yanına?
– Deməli, məni ağır günümdə atıb getmək istəyirsən. Qızıl çox olanda heç
nəvələr yadına düşmürdü.
– Boş‐boş burda oturub nə edim? Əlimdən pul saymaqdan başqa heç nə
gəlmir. Sənə nə kömək edim?
– Sözündən belə çıxır ki, mən də çıxıb evə getməliyəm? Sarayda səndən,
məndən, bir də hərəmlərdən, xidmətçilərdən başqa heç kim qalmayıb. Aslanın
mühafizləri də şahənşahla getdi. Lələgiryanlar da evlərinə dağılışdılar. Çıxıb
indi meydandakılara desəm ki, hər şey köhnə qaydalarla idarə olunacaq, xalq
qəbul edərmi? Vergilərin, qadağaların, ölüm hökmünün bərpasına qarşı çıx‐
mazlarmı? Lap tutaq ki, buna qarşı çıxmadılar. Qadınlara verilən azadlıqları
əllərindən alsam, Şahənşah Karinenin qəzəbinə tuş gəlmərəmmi? Yaxud da
məni çağırıb deməzmi ki, “ay Qüdrət Şah, bu məmləkətin şahənşahı mən ola‐
ola sən nəkarəsən ki, özündən qanunlar çıxarırsan? Sən uzağı‐uzağı
hərəmxananı ləğv edə bilərsən. Çünki qanunlar bir qadın kimi onlara da aiddir”.
Hətəm, deyər, ya deməz?
– Deyər, Qüdrət, deyər.
– Oturduğum yerdə özümə iş açdım. Heyf deyildi baş vəzir olmaq? Bütün
məsuliyyət Göyverən Şahda idi. Bu dünyada şah yox, baş vəzir olmaq daha
sərfəlidir.
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– Onda başqa əlacın yoxdur. Oturaq gözləyək. Camaat da birtəhər başını
dolandırsın, biz də...
– Bəs sabah Karinenin adamları qapıya gələndə ki, bac‐xərac verin, nə
deyəcəyəm?
– Şahənşah Karine bilmir ki, vəziyyəti? Yəqin bir müddət dəyməz bizə.
Qoy hələ gedib yerinə‐yurduna çatsın, yeni qayda‐qanunları yaratsın, sonrasına
Allah kərimdir. Su gələn arxa bir də gələr. Necə olsa gəlinimiz olub. Ətimizi
yesə də, sümüyümüzü atmaz.
– O gəlini mən şahənşah elədim. Atasını qarşımda diz çökdürərək qılıncını
əlindən alıb təbəə elan etdim. Üstəlik də öz şahənşahıma xəyanət etdim. Bunu da
Karine öz gözləriylə gördü. Başlasa, elə birinci məndən başlayacaq. Ona isə hələ
vaxt var. Yaxşı, sən mənə de görüm baş vəzir kimi qoyum? Vəkil‐əyan mənsəbinə
kimi gətirim? Baş mühafizi kimlərdən seçim? Sarayda heç kim qalmayıb.
– Niyə ki, ay Qüdrət? Vaxtında Kaminat və Əllam şahlıqlarına yığıb qoru‐
duqların sağdırlar. Sən onları göyvərən olmaqdan qorudun. Vaxtdır – onlar
da əvəzini çıxmalıdırlar. Həmişə də səni baş görüblər. Bir işarə etsən yığışa‐
caqlar qanadının altına. Hamısının da malı‐mülkü.
– Yox. Özbaşına edə bilmərəm. Şahənşah vəziri deyiləm, şahənşah təbəəsi
olan qılıncsız şaham. Boynum xaltalıdır, ipi də arvad əlində. Məsləhətləşim, sonra.
– Özün bilən məsləhətdir, ay Qüdrət. Düzünü sən bilirsən. Ağıllı adamsan.
Amma bir şeyi yaddan çıxartma.
– Nəyi?
– O vaxt baş vəzir Qurbana dəfələrlə “nə qədər gec deyil Göyverəni aradan
götürək” desən də qulaq asmadı. Zaman göstərdi ki, sən haqlıymışsan.
Göyverənin şahlığı nəinki Qurbanı, bütün məmləkəti məhvə apardı. İndi isə
mən sənə deyirəm: nə qədər Karine ayılmayıb, ətrafına öz adamlarını yığıb
güclənməyib, özünü qoru. Yoxsa sonra gec olar. Şahənşahlığın ən böyük, ən
qədim tarixi olan şahlığı bizik.
– Tələsmə, Hətəm, tələsmə. Yeni zəmanə indi‐indi başlayır. Göyverənlə
bacardım. İndi deyirsən qadınla bacarmayacağam?
***
– Karvan dayansın! – deyə baş mühafiz əmr edir. Saribanlar dəvələrin
dizlərinə vuraraq yerə otuzdururlar. Kəcavə silkələndiyindən Şahənşah Karine
yuxudan oyanır. Başını bayıra çıxarıb soruşur:
– Nə baş verib, mühafiz?
– Şahənşahım, paytaxta çatırıq. Ona görə saxladım karvanı. İzninizlə mənim
gedib hər şeyin qaydasında olduğunu yerində yoxlamağım lazımdır.
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– Etirazım yoxdur! – deyə Şahənşah Karine amiranə tərzdə dillənir.
Karvanın baş mühafizi çaparaq gedir. Bir qədər sonra bir nəfərlə qayıdır.
Həmin adam atdan düşüb şahənşahın qarşısında diz çökür.
– Kimsən?
– Kaminat Şahın baş vəziriyəm – Aris.
– Bu nə cürət? Mən çağırmamış nə haqla hüzuruma gəlmisən?
– Şahənşahım, – deyə karvanın baş mühafizi müdaxilə edir, – dedi ki, sizə
çatdırılacaq xüsuslar var. Mənə demədi. Təhlükəsizliyinizlə bağlıdır. Ona görə
məcbur olub gətirdim.
– Eşidirəm!
– İkilikdə demək istərdim, şahənşahım.
Madərşah və baş vəzir kənara çəkilirlər.
– Madərşahım, Qüdrət Şahın adamları paytaxtda aranı qarışdırıblar.
Yolaverənlər məmləkətində baş verən bütün hadisələri əhali arasında yayıblar.
Sizi xəyanətkar, uşağının, ərinin qatili olan qaniçən kimi qələmə veriblər. Ca‐
maatı tanıyırsız da... birinin üstünə beşini qoyub yaymaq köhnə adətidir. Onsuz
da atanıza sevgiləri yox idi. İndi də xəbər tutublar ki, bəs demə Qaflanın başını
siz kəsibsiniz o vaxt. Şahlığı təbəə vəziyyətinə salan məhz sizin bu addımınız
olub. Mən də ehtiyat etdim ki, birdən qarışıqlıq olar. Ona görə əvvəlcədən sizi
xəbərdar etməyi özümə borc bildim.
– Bəs atam nə deyir bu məsələlərə?
– Təbəəliyi qəbul edəndən sonra şahlığı əslində Qüdrətin adamları idarə
edirdi. Camaatın olanını əlindən alıb göndərirdilər ona. Atanızın heç bir
səlahiyyəti yoxdur. Sadəcə, adı şahdır. Şahlıqda hakimi‐mütləq Qüdrətdir. Onun
adamlarının sözü keçir buralarda.
Karine fikrə getdi. Sonra üzünü baş vəzir Arisə tutdu:
– Qayıt paytaxta. Camaatı çıxar küçələrə. Meydanın ortasında taxtadan
dairəvi kürsü qur. Üstünü gül‐çiçəklə bəzə. Ətrafında əlində məşəl tutmuş
mühafizlər dayansın. Atam da elə meydanda məni qarşılasın.
– Başüstə, şahənşahım.
Baş vəzir Aris atına minib paytaxta doğru yol aldı.
***
Kaminat şahlığının qalası. Əhali Şahənşah Karineni qarşılamaq üçün
küçələrə çıxıb. Baş meydanın ortasında taxtadan kürsü qurulub. Üstü gül‐
çiçəklə bəzədilib. Kaminat Şah kürsünün üstündə qızının gəlişini gözləyir.
Üzündən sevinc yağır. Camaatın isə üzü gülmür. Pıçapıç paytaxtı götürüb.
– Gəlir yenə canımızçun. Mağıl yoxa çıxmışdı, başımız sakit idi.
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– Qaflan Şah bundan da, atasından da yaxşıydı.
– Deyilənə görə Qaflanın başını yatağındaca elə bu kəsib. Başqa kim tanı‐
yırdı ki, yataq otağına gizli yolu?
– Necə edib ki, bunu?
– Necə edib? Özünü Göyverən Şahın hərəmxanasına soxub. Min oyundan
çıxaraq şahın sevimli qəhbəsinə çevrilib. Orasını‐burasını oynadaraq, axır ki,
iznini alıb. Gecəykən gəlib qətlə yetirib Qaflan Şahımızı. Sonra oğraş atasını
yenidən qaytarıb otuzdurub taxta. Bütün xəzinəni də daşıtdırıb Göyverən
şahənşahlığına, üstəlik bizi təbəə edərək bac‐xərac da təyin etdirib ki, bu yolla
xalqından acıq çıxsın.
– Nə acıq?
– Biz Qaflanla birləşib bunları devirmədikmi? Onun əvəzini bu cür çıxdı
bizdən. İndi guya ki, bizi təbəəlikdən xilas edib. Qəhrəmandır “kişinin” qızı.
– Əslində qaniçənin biridir. Oğlunun başını kəsibsə, indi gör bizim başımıza
nə oyun açacaq.
– Onu kim dedi?
– Göyverənin baş vəziri var e Qüdrət... onun burdakı adamları danışırdılar.
– Atası imkan verməz.
– Atası kimdir e... Kaminat şah nədir, heç saray mehtəri də olmağa layiq deyil.
– Yaxşı! Bəsdirin! Adətinizdir elə əvvəlcədən adamı gözdən salmaq.
Xəzinənin ağzını açıb paylayır camaata. Bunu niyə demirsiniz?
– Acından ölüb qırılırdıq. Biz öləndən sonra kimə şahənşahlıq edəcəkdi
ki? Özü də minnət‐zad qoyma. Əlimizdən alınanların beşdə birini qaytarır.
Çox böyük şey deyil. Görərsən, sonra əvəzini on qat çıxaracaq.
– Bura baxın, nəyi paylayıb camaata? Kimsə qızılın üzünü görüb? Sadəcə
söz verib. Bu sözlərdən bilirsiniz nə qədər eşitmişik?
– Yox, yaxşı olacaq. Biz artıq şahənşahlığın rəiyyətiyik. El dilində desək
şah balalarıyıq. Biz təbəə deyilik, bizim təbəələrimiz var.
– Kimə şahlıq edəcəksən? Göyvərənlərə, yoxsa ərsiz, atasız qalan, bir tikə
çörək üçün pis yola düşən qadınlara? Yoxsa oğrulara, tiryəkilərə? Deyilənə
görə Karzat şahlığında sağalmayan xəstəliklər cövlan edir. Birdən yayılsa..?
Belə getsə sağ adam qalmayacaq.
– Yenə şükür edin. Qaflanın başını Karine yox, şahzadə Göyverənlər
kəssəydi, indi qulağısırğalıydıq. Yenə buna görə sağ olsun Karine.
– Narahat olma, Karine bizi ondan da betər günə qoyacaq. Göyverənlərin
pazına şükür edəcəyik.
– Kəsin səsinizi. Heç qorxu hissi qalmayıb sizdə. Hamınız gələcəyi
görməkdə peyğəmbərsiniz? Belə ağıllısınızsa, məqamdır – gedin bir mənsəb
sahibi olun. Boş‐boş danışmaqdan heç nə hasil olmaz.
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Bu an şeypurlar səslənir, təbillər çalınır. Şahənşah Karine ağ atın belində
qala qapılarından paytaxta daxil olur. Əhali pişvazına çıxsa da, heç kim onu
salamlamır, alqışlamır. Əyanların onların əlinə verdiyi gül‐çiçəyi başına
səpmirlər. Əksinə, Şahənşah Karineni acıqlı‐acıqlı süzürlər. O isə rəiyyəti
gülümsəyə‐gülümsəyə süzərək gəlib paytaxtın mərkəzi meydanına çıxır.
Atası Kaminat Şah kürsünün üstündə tək dayanmışdı. Qızını görcək qolla‐
rını irəli uzadaraq ona qucaq açdı. Amma atasını görcək Karinenin əhvalı
birdən dəyişdi. Gözlərinə qan çökdü. Atından düşmədi. Kürsünün ətrafında
dövrə vurmağa başladı. Əhali bu mənzərəni maraqla seyr edirdi. Kaminat Şah
isə əlləri qucaq açmış vəziyyətdə sanki quruyub qalmışdı. Şahənşah Karine
isə kürsünü dövrə vurmaqda davam edirdi.
– Sən kimsən, qoca? – deyə Karine nəhayət ki, dilləndi, – Qarşında
şahənşahdır. Özünü təqdim et.
– Mən, mən, – Kaminat Şahın dili topuq çalmağa başladı, – mən bu şahlığın
hökmdarıyam – Kaminat Şah. Qızım...
– Mənə “qızım” demə! – deyə Karine qışqırdı. Səsi qala divarlarında əks‐
səda verdi.
Camaat isə dinməzcə bu mənzərəni seyr edirdi.
– Əgər şahsansa, bəs qılıncın hanı?
Kaminat Şah sağ əlini qurşağına apardı. Əli boşa çıxdı.
– Qılıncımı götürməmişəm.
– Deməli, unutmusan?
– Mən düşmənin qabağına qılıncla çıxıram! – deyə Kaminat Şah cavab
verdi.
– Hansı düşmənin? Xəyanətkar Qaflanınmı qabağına qılıncla çıxdın, yoxsa
səni və xalqını təbəəyə çevirən baş vəzir Qüdrətin? Axı hansı qılıncı unudub
sarayda yaddan çıxartmısan? Bunumu? – deyə Karine atın yəhərindən asılan
qılıncı götürüb göyə qaldıraraq hamıya göstərdi. Sonra Kaminat Şahın qabağına
tulladı. Kaminat Şah tez qılıncı qaldırıb kəmərinə bağlamaq istəyəndə, – Yox,
Kaminat Şah, əl saxla! Hökmdarın belindən açılan qılınc bir daha geri qayıtmaz.
Mən vəliəhd olaraq Qaflanın başını kəsib sənin ona təslim etdiyin bu qılıncı
geri qaytardım. Baş vəzir Qüdrət bu qılıncı sənə verdi. Sən isə təslim olmayıb
qılıncınla mübarizə aparmaqdansa – rəiyyətinin gözü önündə – Göyverən
Şahın da yox, onun baş vəzirinin qarşısında diz çökdün. Qılıncı bir təbəə, qul
kimi yenidən təslim etdin. Mən bir vəliəhd kimi mübarizə aparıb yenidən
qılıncı geri qaytardım, xalqımı təbəəlikdən xilas etdim. Oğlumu belə qətlə
yetirmək gərək olsa da inadımdan, əqidəmdən dönmədim. Bir qalib kimi
şahənşah qılıncını belimə bağladım. Qarşındakı qılınc isə sənin xəyanətinin,
xəcalətinin şahididir. İndi növbə sənindir. Xəyanətini yalnız sənin qanın yuya
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bilər. Üzrxahlıq əlaməti olaraq diz çök xalqının qabağında və boğazını kəsərək
intihar et. Başında tac, ləyaqətli şah kimi dünyadan köç, – deyib Karine atını
atasının qənşərində saxladı.
Kaminat Şah əlləri titrəyə‐titrəyə qılıncı qınından sıyırdı. Sonra diz çökdü.
Qılıncın tiyəsini boğazına dirədi. Gözlərini qızının gözlərinə zilləyib, bir müddət
beləcə donub qaldı. Baxışlarıyla sanki rəhm diləyirdi ondan. Gözləyirdi ki, Ka‐
rine verdiyi fərmanı ləğv edəcək. Amma şahənşah ağ atın belində soyuqqan‐
lılıqla gözləyirdi.
– Yox! Bacarmıram! – deyib Kaminat Şah qılıncı yerə tulladı.
– Deməli, bacarmırsan?
– Yox.
– Niyə? Qorxaq olmağı bacarmışdın. Qətiyyətsiz olmağı bacarmışdın. Ailəni
Qaflan Şah əsir alanda, quldarlar məni Göyverən Şahın hərəmxanasına təslim
edəndə oğraş olmağı bacarmışdın. Xalqını təbəəyə çevirəndə qul, xəyanətkar
olmağı bacarmışdın. Amma günahlarını qanınla yumağı bacarmırsan?
Mühafizlər, qandallayın bunun əl‐ayağını. Zənciri də kürsüyə pərçimləyin.
Mühafizlər Şahənşah Karinenin əmrini həmən yerinə yetirdilər. İzdiham
dalğalanmağa başladı. Amma heç kim irəli çıxmır, etiraz səsləri eşidilmirdi.
Karine atından endi. Mühafizdən məşəli alıb dövrə boyu kürsüyə od vurmağa
başladı. Kürsü kənarlardan alovlandı. Əsən meh alovu daha da körükləməyə,
Kaminat Şah isə acı tüstüdən öskürməyə başladı. Alov kürsünün ortasına çatıb
şahə qalxdı. Tükürpərdici qışqırıq və qəribə iy aləmi götürdü. Seyr edənlər
dözməyib əlləriylə üzlərini qapadılar. Bir müddətdən sonra alov söndü. Ka‐
minat Şahın diz çökmüş vəziyyətdə qaxaca dönmüş cəsədi hələ də közərirdi.
Qılıncı isə qaralmışdı. Şahənşah Karine yenidən atına mindi. Camaat kənara
çəkilib onun üçün cığır açdılar. At aram‐aram onların yanından keçdikcə ba‐
yaqdan əllərində tutduqları gül‐çiçəyi Şahənşah Karinenin başına səpməyə
başladılar. Kütlədən “Eşq olsun şahənşahımıza!”, “Karine, kişi qızısan!”, “Düz
elədin. Kaminat Şaha bu da az idi” alqışları eşidilməyə başlandı. Şahənşah Ka‐
rine mühafizləriylə saraya doğru yol aldı.
***
Kaminat Şahın sarayı. Şahənşah Karine taxtında oturub. Baş vəzir Aris və
onu səfər zamanı müşayiət edən yüz mühafizin başçısı da burdadır.
– Şahənşahım, izninizlə biz geri qayıdardıq. Artıq əminlikdəsiniz, – deyə
karvan mühafizəsinin başçısı müraciət edir.
– Bu gecə qonağımsınız. Sabah tezdən yola çıxarsınız. Baş vəzir, qonaqları
sənə tapşırıram.
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– Lütfünüzə görə minnətdarıq, şahənşahım. Həmişə əmrinizə müntəzirik,
– deyib mühafizlərin başçısı otaqdan çıxır.
– Baş vəzir Aris!
– Bəli, şahənşahım.
– Aslanın bir mühafizi də qaladan sağ çıxmamalıdır. O cümlədən məni
müşayiət edən qul‐qaravaşlar da... Onları yerləşdir Qüdrətin adamlarının kar‐
vansaraylarına. Sonra da yeməklərinə zəhər qatdır. Təbib Məkrubə isə sarayda
mənimlə qalacaq. Sonra Qüdrətin şahlıqda olan bütün adamlarını ittiham edib
dar ağacına çək – hamının gözü qabağında. Adını da belə qoy ki, mühafizləri
onlar zəhərləyiblər. Mühafizlərin cəsədlərini hörmətlə dəfn elə. Qüdrətin
adamlarının ölüsünü isə at ümumi məzara. Bircəciyi paytaxtdan sağ çıxsa,
özünü ölmüş bil.
– Başüstə, şahənşahım.
– Gətirdiyim qızılları xəzinəyə təslim et. Bizim şahlıqdan nə vaxtsa
götürülən qəniməti isə ayrıca otağa yığ. Yəqin sandıqlarımızdan, pul
kisələrindən tanıyarsan. Üstünə “Kaminat” sözü yazılmalıdır.
– Başüstə, şahənşahım. Şahənşahım, bəlkə Qüdrəti də aradan götürək?
Siz gələnəcən adamları aranı yaman qatırdılar. Yəqin əmr ondan gəlib.
– Tələsmə. Hələlik mən dediklərimi elə.
– Başüstə, şahənşahım.
– İndi isə saray əyanlarını çağır, sözüm var.
Saray əyanları həmən gəlirlər.
– Əyanlar, sözümü hər yana yayın. Atamın ölümüylə Kaminat şahlığı – Ka‐
minat şahənşahlığı artıq tarixə qovuşdu. Məmləkətdə yeni əsr – Karine
madərşahlığının əsası qoyulur. Siz isə madərşahlığın əyanlarısınız. Mənim
ailəm sizsiniz. Mən hamının anasıyam. Mənim üçün anam, qardaşlarım, bir
sözlə qohum‐əqraba mövcud deyil. Onların hamısını saraydan uzaqlaşdırın.
Hamı necə, onlar da elə. Gedib zəhmət çəkib çörəklərini qazansınlar. O ki,
qaldı idarəetməyə... hələlik hər şey əvvəlki qaydada davam edəcək. Çox ağır
günlər yaşadım. Bir az təbiətin qoynunda yalqız qalmağım lazım. Dağlardakı
qəsrimə çəkilirəm. Üç gündən sonra madərşahlığın yeni qanunlarından sizi
agah edəcəyəm. Hələlik idarəetməni baş vəzir Arisə tapşırıram. Mən olmadığım
müddətdə hamınız ona tabesiz. İndi isə gedə bilərsiz. Biniyamin lələ, sən qal.
Əyanlar təzim edib otağı tərk edirlər. Karine saçları ağarmış, pəhləvan
cüssəli Biniyamin lələyə yaxınlaşıb onu qucaqlayır. Lələ isə əvvəlki vaxtlarda
olduğu kimi Karineni qucaqlayıb alnından öpmür.
– Lələ, sən qardaşlarımın tərbiyəsiylə məşğul olmalıydın, olurdun da. Mən
də elə‐belə qoşulmuşdum onlara. Amma onlardan çox mənə diqqət ayırırdın.
Ox atmağı, silah tutmağı sən öyrətdin mənə. Atam da məni qardaşlarımdan
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üstün görüb – sənin məsləhətinlə vəliəhd elan etdi. Bu sarayda hamıdan çox
atamı və səni istəmişəm.
– Sən də dünyalar qədər istədiyin atanı diri‐diri yandırdın. Mənə olan
məhəbbətinə necə inanım?
– Xalqıma görə yandırdım. Oğlumun başını xalqıma görə kəsdim. Qaflanı
da xalqıma görə öldürdüm. Ərimin də devrilməyinə özüm təkan verdim.
– Hansı xalqa? Gözünün qabağında Göyverəni, Kaminatı, Qaflanı müdafiə
etməyən xalqa görə? Dəyərdimi?
Karine susdu. Bir müddət dinmədi.
– Lələ, səndən bir xahişim olacaq.
– De.
Madərşah Karine qılıncını sıyırıb üstündəki qan ləkəsini lələyə göstərərək,
– Yaxın dur, lələ. Divarların da qulağı var, – deyib ağzını lələnin qulağına ya‐
xınlaşdırdı.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Baş xəzinədar Hətəm hüzurunda dayanıb.
– Deməli, Karine mənim adamlarımın hamısını qılıncdan keçirib.
Mühafizlərin ölümünü onların ayağına yazıb. İndi gəl Aslanın qabağında duruş
gətir.
– Qüdrət, nə Aslan, nə mühafiz? Bu Karine atasını diri‐diri yandırıb e...
– Atasını belə amansızlıqla öldürübsə, onda vay bizim halımıza. Ehtiyatlı
olmalıyıq.
Qüdrət Şah taxtına yayxanır. Fikrə gedir: bəlkə İtbaşının üstünə qaçım?
Tutaq ki, getdin. Gedib nə deyəcəksən? Gərək Karine bir şey etsin ki, şikayətə
əsas olsun da... Yox, bunun sonu pis qurtaracaq. Mən indidən duyuram. İtbaşı
üstümə Aslanı göndərə bilər. Amma yox. İtbaşı uşaq deyil. Biləcək ki, bu mənlik
deyil, Karinenin çıxardığı hoqqalardır.
– Əlbəttə ki, özün bilən məsləhətdir, – deyə Hətəm Qüdrət Şahı xəyalından
ayırır, – Amma hələ yeni qayda‐qanunlar da yazılmayıb.
– Bundan artıq qayda‐qanun var? Karine ölüm hökmünü bərpa edib.
Elədikləri də mənə bir işarədir – məni Aslanla düşmən etmək və növbəti qur‐
banın kimin olacağını anlatmaq. Bir də görəcəksən ki, meydandakı qətlgahda
boynumuzu büküb dayanmışıq. Yaxşı. Gözlə deyirsən gözləyək.
– Gözləməyib nə edəcəksən ki?
– Uzaqdadır Karine. Bu uzaqlıqdan istifadə edə bilərik.
– Düzünü sən bilirsən, Qüdrət. Amma ehtiyatı əldən vermə. Hamımız ya‐
narıq.
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– Məni çox da aciz bilmə, Hətəm. Yadından çıxartma ki, o boyda
şahənşahlığın baş vəziri olmuşam. Baş vəzir isə istənilən şahdan yüksəkdə
dayanır. Lap elə madərşahdan da...
– Səni özünə baş vəzir də apara bilər.
– İnanmıram. Aparsaydı, elə əvvəldən aparardı. Əgər sonradan aparsa,
deməli, artıq ölümümə fərman verib. Həmən əncam çəkməliyəm. Düz deyirsən.
Yığ əyanları saraya. Vaxt itirmək olmaz. Göyverən valiliyini, indiki Karzat şah‐
lığını da nəzarətdə saxlamalıyıq.
– Xəstəlik yayılar – ona görəmi?
– Xəstəlik hələ də tüğyan edir. Qorxusundan heç kim, o cümlədən Karzat
Şahın qızı Nilufər Şahbanu da oralara yaxın düşə bilmir. Qaraniqablıların xofu
hələ camaatın canındadır. Heç kim onların ölümünə inanmır. Kaminatdan
başqa bütün şahlıqlar isə indi də mənim nəzarətimdədir.
– Bəs oradakı xəzinənin taleyi necə olacaq?
– Hətəm, ey Göyverən şahənşahlığının baş xəzinədarı, sən hardan bilirsən
ki, orda xəzinə var? Əgər varsa, xəzinədə nə qədər qızıl var?
– Qüdrət, özün o vaxt demişdin ki, şahlıqlardan nə qənimət gəlirsə Aslan
hamısını yatırır ora. Nə qədər olduğunu isə bilmirəm.
– Əgər sən bilmirsənsə, Karine hardan bilməlidir? Yaxud da Nilufər Şah‐
banu... Bunu ancaq Aslan dəqiq bilir. Dilini sox qarnına. O ki, qaldı xalqa pay‐
ladığı pula... hanı o pul? Bəs niyə saxlamadı xəzinəmizin bir qismini
Yolaverənlər xalqı üçün? Hamıya da car çəkdi. İndi qapıya gəlsələr nə
verəcəksən lələgiryanlara?
– Vallah, Qüdrət, sən dəhşətsən. İndi başa düşdüm hər şeyi. Xəstəliyi ya‐
radan sən idinsə, əlacı da özündədir. Səni qorumalıyıq, qanadının altına yığış‐
malıyıq. Sən mənim ölən inamımı diriltdin. Elə günü bu gün çaparlar
göndərəcəyəm hər yana.
– Vaxtında əyanları qorumağım, var‐dövlət sahibi etməyim bu gün işimə
yarıyacaq. Taxt‐tacı qorumaqda isə üç əsas məsələ var. Bilirsənmi hansılar‐
dır?
– Yox. Bilmirəm.
– Birinci, pul. İkinci, pul. Üçüncü, pul. Karinenin apardığı bir qism idi, o da
nə vaxtsa geri qayıdacaq.
– Qadınlar qızılı çox sevərlər. Bəlkə Karineni də Göyverən kimi pulla əridib,
sonra istədiyin hala salasan?
– Yox, Hətəm. Kişilərin heç olmasa gözü doyur, amma qadınların nəfsi son‐
suzdur. Onlar heç vaxt pay istəməzlər, hamısına nail olmaqdır arzuları. Bax bu
zəifliyindən istifadə etməliyik.
– Amin, ay Qüdrət. İnşallah.
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***
Sıldırımlı dağa sığınan qəsr. Uşaqlıqdan buralar Karinenin sevdiyi məkan
idi. Özünü bu qəsrdə rahat hiss edirdi. Burda təbiətlə təkbətək qalır, hər şeydən
özünü təcrid edir, sanki Allahıyla əlaqəyə girirdi. Həyatının indiki ağır
günlərində yenə bura pənah gətirmişdi. Təbib Məkrubə də yanındaydı.
– Madərşahım, bu cür yeri ilk dəfədir görürəm. Gözəl mənzərədir, həm də
vahiməli.
– Məkrubə, səhradan başqa nə görmüsən ki? Amma insanlardan qorxulu
ola bilməz. Təbiət olduğu, göründüyü kimidir.
– Elə siz özünüz də sevdiyiniz təbiətə bənzəmirsiniz. Oğlunuzun başını
kəsəndən sonra elə bilirdim ki, bu, qəddarlığın son həddidir. Amma atanızın
edamında gördüm ki, yox – siz daha amansızsınız. Amma məncə əslində belə
deyilsiniz. Tam başqa insansınız. Birincini anladım ki, məcburiyyətdən etdiz.
Amma indi niyə belə etdiniz, bilmirəm. Anlamağa çalışıram, ancaq başa
düşmürəm.
– Təbiətdəyik, Məkrubə. Təmizlənməyə, paklaşmağa gəlmişik. Hər ikimizin
əli qana batıb. Çox sınaqlardan çıxmışıq. Arxada qoyaq hamısını. Gəl
təmizlənək. Mən təbiətə Allah deyənlərdənəm. Mənim Allahım bu dağlardır,
dərələrdir. Allah mənə keçmişimi – günahlarımı bağışlamaq üçün lazım deyil.
Mənə gələcəkdə doğru yol göstərməyini istəyirəm.
– Anladım, madərşahım. Keçmişdən bir kəlmə də dilimə gətirmərəm.
– Məkrubə, eşidirsənmi şəlalələrin şırıltısını, qocaman ağacların yarpaq‐
larının xışıltısını? Görürsənmi sıldırım qayaları, axıb çaya qovuşan bulaqları,
uçuşan quşları, cəh‐cəh vuran bülbülləri? Bunlara baxanda fikirləşirəm ki,
niyə müsəlmanlar belə axmaqdırlar? Özləri səhranın ortasında, su olmayan,
ağac bitməyən yerdə məskən salırlar, biz xristianlara isə belə gözəlliklər bəxş
ediblər. Bu qədər üstümüzə gəlirlər, vuruşurlar, qan tökürlər... amma özləri
heç vaxt – bizləri qılıncdan keçirib, ya da səhraya sürgün edib – bu torpaqlarda
məskunlaşmaq istəyində olmayıblar.
– Düz deyirsiniz, madərşahım. Görəsən niyə?
– Çünki başları qurşaqdan aşağını, bir də var‐dövlət yığmağı fikirləşir.
Düşündükləri yalnız budur.
– Bəs siz? Siz nə barədə düşünəcəksiniz? Axı xəzinəsiz dövlət, cibsiz rəiyyət,
mədəsiz insan yoxdur.
– Düz deyirsən. Ən çətini budur. Ona görə təbiətə üz tutmuşam. Bütün ca‐
vablar təbiətdədir.
– Allah köməyiniz olsun.
– Allah yox, təbiət. Hökmdarların Allahı olmaz.
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– Anladım, madərşahım. Təbiət köməyiniz olsun.
– Amma unutma ki, müsəlmanlar məkanımızla bərabər iki amili də
dəyişdirə bilməyiblər – dinimizi və dilimizi. Müvəqqəti olub. Amma gizlədib
qoruduğumuz xaçı yenidən çıxarıb asmışıq boynumuza.
Bu zaman böyük bir qartal qəsrin başında dövrə vurmağa başlayır.
– Madərşahım, baxın! Nə böyük quşdur?
– Qartaldır, Məkrubə.
– Caynağında nəsə var. Dovşana oxşayır.
– Yəqin buralardadır yuvası. Balalarına aparır.
– Dovşan diridir, çabalayır. İlk dəfədir belə mənzərə görürəm.
– Qartal hər zaman ovunu yüksəyə qaldırır, sonra yerə çırpır ki, ölsün.
Amma bu nədənsə diridir. Yəqin balalarına ov etməyi öyrətmək istəyir.
– Yazıq dovşan. Heç ağlına da gəlməzdi ki, nə vaxtsa bu cür yüksəkliyə qal‐
xacaq, dağların başına dolanacaq. Yəqin həmişə bu qayalıqlara həsrətlə baxıb.
– Onda niyə yazıq deyirsən dovşana? Ölümü yaxınlaşsa da dağları yaxından
görə, yüksəyə qalxa bildi. Bəs sən özün necə? Paytaxtdan dağları heyranlıqla
seyr etmirdinmi?
– Düz deyirsiniz, madərşahım. Fikirləşirdim ki, görəsən elə yüksəkliklərə
insan ayağı dəyibmi? Qəsr görsənmirdi axı. Meşə kəsmişdi qabağını.
Madərşahım, baxın? Bu başqasıdır. Çaynağında da yekə ilandır. Quyruğu
tərpənir. Sonra da deyirlər ki, sürünmək üçün yarananlar heç vaxt uça bilməzlər.
– Eh, hələ bu harasıdır? Caynağında çəpiş, quzu da gətirəcək. Yəqin indi ovu
kasad olub. Bir azdan qayalıqlarda təkələr də görsənəcək. Hələ xallı bəbirləri,
ayıları demirəm. Vəhşi təbiəti lap yaxından görəcəksən. Amma qartalları onların
hamısından çox sevirəm. Yüksəklikdə uçub hər şeyi görürlər. Gözlərindən heç
nə yayınmaz. Müsəlman şahlar özlərini ormanların şahı şirə bənzədirlər. Aslan
yırtıcı olsa da uça bilmir. Mən isə qartalam. Qartal isə həm yırtıcıdır, həm də uça
bilir. Ovunu da seçməzdən qabaq xeyli müşahidə edir, sonra üstünə şığıyır.
– Sağ olun ki, məni özünüzlə gətirdiniz. Amma deyəsən mane olacağam
təbiətlə yalqız qalmağınıza.
– Qəsrdə otaqlar çoxdur. Mane olsan keçirəcəyəm səni başqa otağa. Onsuz
da bütün pəncərələr təbiətə açılır. Yanımda olmasan belə mən gördüyümü
sən də görəcəksən. Bu vaxtacan nə görmüsən axı? İlan, kərtənkələ, dəvə, at,
it... Məkrubə, səni bilirsənmi niyə özümlə gətirdim?
– Böyük şərəf verdiniz, madərşahım.
– Mən bu təbiətin qucağında böyümüşəm. Sən isə ilk dəfədir gəlirsən bu
yerlərə. İlk dəfədir ki, dağ, çay, bulaq görürsən. Bir çox heyvana ilk dəfədir ki,
rast gəlirsən. Bayaq dediyin məsəl necəydi?
– Sürünməkçün yarananlar heç vaxt uça bilməzlər.
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– Gözəl məsəldir. Məkrubə, daha danışmayaq. Susaq. Sözü təbiətə verək.
– Mən bu cür təbiəti ilk dəfə şair Abumahirin şeirlərində tanımışam. O da
təqribən sizin kimi demişdi: “Qoy danışsın təbiət”. Yəqin bilirsiniz şeiri.
– Yox. Bilmirəm. Əzbər bilirsənsə de.
– Başüstə, madərşahım:
Günәş gah görünür, gah görünmәyir,
Duman gah sürünür, gah sürünmәyir.
Dәrәlәrdәn axan suların sәsi,
Yalqız bulaqların kövrәk nәğmәsi,
Gah batır, gah da ki, çıxır aşkara.
Ürәyim bürünür xoş duyğulara,
Susmaq istәmirәm, susuram fәqәt.
Qoy danışsın tәbiәt!
Başımın üstündә çәtirli meşә,
Yuyunmuş, daranmış әtirli meşә.
O, yazda yaşıldı, payızda әlvan.
Bir ağac kәhrәba, bir ağac mәrcan.
Bir yarpaq Günәşin şölәsilә zәr,
Bir yarpaq buludun gözünü silәr.
Dinim, ya dinmәyim, dinlәyim әlbәt.
Qoy danışsın tәbiәt!
Dağdan göz ağardır әvvәlinci qar,
Qorxudan saralır çiçәklәr, otlar.
Üfüq qıpqırmızı, zirvә bәmbәyaz,
Bәhsә‐bәhs eylәyir yaqutla almaz.
Rәng verir, rәng alır göylәrin tağı.
Rәnglәr ovsunlayır ana torpağı.
Şeirdә, rәsmdә hanı bu cürәt?
Qoy danışsın tәbiәt!
Qalxır talalarda ot qarış‐qarış.
Qalxır, dizә çıxır yağdıqca yağış.
Yağışdan yaranan xırdaca göllәr
Mürgülü, yuxulu gözlәrә bәnzәr.
O gözlәr gah dolur, gah da boşalır.
Pәrişan‐pәrişan xәyala dalır.
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Dindirmәk istәyir mәni bu möhnәt.
Qoy danışsın tәbiәt!
Axşamın pәrdәsi enir astaca.
Günün son şәfәqi sönür astaca.
Meşә qalınlaşır, cığır daralır.
Zirvәlәr әriyir, göylәr qaralır.
Әriyәn zirvәlәr, qaralan göylәr
Mәnim ürәyimdәn nur alsa әgәr
Heç onu boğarmı, boğarmı zülmәt?
Qoy danışsın tәbiәt!
– Gözəl deyib şair. Onu nə yolla olursa‐olsun saraya gətirmək lazımdır. Bu
cür qələmin, ilhamın sahibi ən yüksəyinə layiqdir. Gəlsin, yazsın‐yaratsın.
– Qətlə yetirdilər onu, madərşahım. Baş vəzir Qüdrətin fitvasına getdi.
– Bilirsənmi, Məkrubə, bizimlə müsəlmanların bir fərqi də nədədir? Biz
fitvanı başqalarına veririk, onlar isə özlərinkinə. Nədi‐nədi birdən parlayıb
onu üstələyər. Heyf, heyf o cür şairdən.
– Təkcə, şair deyildi. Alim idi, mədrəsə sahibiydi. Məqamı gələndə başqa
şeirlərini də deyərəm sizə. Çoxunu əzbər bilirəm. Madərşahım, cürətimə görə
bağışlayın. Son dəfə sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm.
– Soruş!
– Bu səviyyəyə gəlib çatmağınız bildiyim qədər atanıza, ailənizə sonsuz
sevginizin nəticəsiydi. Bəs bu amansızlıq birdən‐birə necə baş qaldırdı sizdə?
– Düz deyirsən. Əslində meydana çatıb, atamı qucaqlayacaqdım. Qılıncını
ona qaytaracaqdım. Bu mənim yeganə arzum idi. Amma paytaxta girəndə xal‐
qımın gözündəki nifrəti, odu gördüm. Atamı odlamasaydım, onların gözünün
odunu heç bir zaman ala bilməyəcəkdim. Üstəlik Qüdrətin adamları çoxdan
ocağı körükləmişdilər. Belə getsəydi daha da alovlanıb xanədanımı külə
döndərəcəkdi. Bir nəfərin külə dönməyi hər şeyi xilas etdi, hər şeyi yoluna
qoydu. Qurban verməyi də bacarmaq lazımdır.
– Peşmansınızmı atanızı, oğlunuzu öldürdüyünüzə görə?
– Mən hökmdaram. Elədiyim işə görə peşman olsam, qətiyyətsizlik
göstərsəm, sonda Göyverənin gününə düşərəm. Amma həm də qadınam, ana‐
yam. Daha doğrusu qadın idim, ana idim.
Bunu deyib Karine saçlarını dağıdıb küləyə verdi. Başındakı tac yerə düşdü.
Əliylə Məkrubəyə “get” işarəsi verdi. Təbib otaqdan çıxdı. Qapının arxasından
dəli bir hönkürtü səsi gəldi.
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***
Üç gün sonra. Madərşah Karinenin sarayı. Biniyamin lələ qarşısında dayanıb.
– Lələ, əlindəki torbadan belə başa düşdüm ki, sevindirəcəksən məni.
Biniyamin torbanı Karinenin ayaqları altına atdı. Madərşah taxtından
durub torbanın ağzını açdı. Saçından yapışıb İtbaşının kəlləsini yuxarı qaldı‐
raraq gözü bərabərinə gətirdi.
– Hə, odur. İtbaşıdır. Mənim oğlumun qətlinə fərman verən budur.
Bunu deyib Karine qılıncını qınından sıyırdı. Tiyəsini İtbaşının qanı laxta‐
lanmış boynuna sürtməyə başladı. Sürtüldükcə İtbaşının qanı tiyənin üstündə
qurumuş qan ləkəsini islatmağa başladı. Karine bundan ləzzət alaraq qəhqəhə
çəkib güldü. Sonda Karine qılıncı İtbaşının saçlarına sürtüb təmizlədi. Tiyədə
qan izi qalmamışdı, par‐par parıldayırdı. Karine qılıncı qınına saldı.
– Lələ, bunu at çöllü‐biyabana – qarğa‐quzğuna yem olsun.
– Məni günaha batırdın, qızım.
– Niyə? Madərşahın xahişini yerinə yetirmək günahmı sayılır?
– Silahsız, qoca insana əl qaldırmağı mən günah sayıram.
– Bəs qurdbasan itlər? Şahənşah Göyverənin baş mühafizi, İtbaşının sağ
əli olan Aslan?
– Heç biri yox idi. Nə dediyin qurdbasanlar vardı, nə də Aslan. Məni görüb
özü yaxına gəldi. Soruşdum ki, İtbaşı sənsən? Sualıma sualla – “Karine göndərib
səni?” cavabı verdi. “Hə” dedim. Başqa heç nə demədi. Kəlmeyi‐şəhadətini
oxudu...
– Qəribədir. Bəs onda Aslan hardadır?
– Bilmirəm, qızım. Aslanı tanımıram. İtbaşıyla da belə tanış oldum. Bir də
məni silahsız adam üstünə göndərmə. Mən kişiyəm. Silahlıyla vuruşaram. Ya
qalib gələrəm, ya da ölərəm.
– Yaxşı tanıyıram səni, lələ. Amma, Aslan da orda olmalıydı. Onun
öhdəsindən isə yalnız sən gələ bilərdin, – deyib Karine taxtına əyləşdi, – Ölənə
qədər borcluyam sənə, lələ. Bu gündən baş vəzirim, həm də arxam sənsən.
Saray sənə əmanət.
– Yox, qızım. Mən bacarmaram. İşin çətinə düşsə çağır.
– Niyə axı? Səndən yaxın özümə kimi tapa bilərəm ki?
– Ərini, oğlunu, atasını, hamisini, onu qoruyaraq evinə çatdıran
mühafizlərini öldürən adam üçün zireh tanımıram. Mən səni qoruya bilmərəm.
Qanına susayan çoxdur. Sənə xəyanət edən də çox olacaq. Gözüm görə‐görə
səni itirə bilmərəm.
– Hamısını təmizləyəcəyəm, lələ. Yetər ki, sən yanımda ol. Sarayda səndən
başqa heç kimi tanımıram. Hamısı təzədir.
426

İTBAŞI

– Bu illərdə tanıdıqlarından, sənə həyan olanlardan kimsə yoxdurmu?
– Hamısı Göyverənə xəyanət etdi. Vaxt gələcək mənə qarşı da çıxacaqlar.
– Bəs özünü necə – xəyanətkar saymırsan?
Karine bir an susdu.
– Lələ, getmək istəyirsənsə get. Gedəni saxlamazlar. Amma bu dünyada
mənə “qızım” deyə müraciət edən yeganə şəxs sənsən. Məni yanlış yoldan
yalnız sən qaytara bilərdin. Belə çıxır ki, tənha qalıram.
– Özün belə istəmisən, qızım. Yadında saxla, bu dünyada insanın dörd
yaxın adamı var: atası, anası, bacısı, qardaşı. Sonra gəlir əmi, dayı, ər, uşaqlar...
Atanı öldürdün, ananı, iki qardaşını isə saraydan qovdun. Ərinlə uşağının isə
qatili oldun. Mən başa düşmürəm, indi nəyin xatirinə yaşamaq istəyirsən?
Xalqının? Dəyməz! İndi bu sən, bu xalq, bir də azğın əyanlar. Yaşa onlar üçün
nə qədər yaşayırsan. Əlvida, qızım, əlvida!
Karine taxtından qalxaraq, lələni qucaqlayıb hönkürdü. Sonra sakitləşib
gözlərini lələyə zillədi. Lələ onu qucaqlayıb alnından öpdü. Otağı tərk etdi.
Karine tək qaldı. Əyanlar isə onun qəbulunu gözləyirdilər: nə deyim onlara?
Arisdən başqa bu əyanların heç birini tanımıram. Arisi də bir dəfə görmüşəm.
Kimin adamıdır baş vəzir? Bəlkə elə xəyanətkarların başçısıdır? O, qaçaraq
görüşümə gəlməsəydi, atamı yandırmaq fikrinə düşəcəkdimmi? Yolboyu
sədaqətlərini nümayiş etdirən Aslanın mühafizlərini zəhərləyib, Qüdrətin
adamlarını günahkar çıxarmaq oyununu oynayacaqdımmı? Bəlkə Arisqarışıq
hamını qovum saraydan? Lap edam edim. Onda yerlərinə kimi qoyum? Tanı‐
dığım köhnələrdən qalan var yəqin. Onlar da xəyanətkar Qaflanın adamları
sayılırlar. Onun qılıncının altından keçiblər. Bütün ətrafım xəyanətkardır? Bircə
mən təmizəm? Nahaq gəldim vətənimə. Elə gərək Göyverən qalasında qalay‐
dım. İtbaşı himayə edəcəkdi, Aslanın da qulaq asmaqdan başqa yolu yox idi.
Aman Allah, mən nə etdim? Göyverənin sarayında hamını üzdən, adbaad ta‐
nıyırdım. Əsas da Qüdrət məni şahənşah kimi qəbul edirdi. Bəs burda? Üç
günə sonumu gətirdim? Çıxış yolu yoxdurmu? Qüdrəti də düşmən etdim özümə.
Hələ bilsələr ki, İtbaşını öldürmüşəm, digər şahlıqlar da əleyhimə çıxacaq.
Hansı şahlıqlar? Məstur Şah, yoxsa şahbanular? Bircə Qüdrət tanıyırdı İtbaşını.
Bu madərşahlıq xülyası hardan gəlib girdi beynimə? Madərşahlıq qanunlarına
görə qadınları qoymalıyam vəzir‐vüzəra, vali, hakim... Varmı bu qədər ağıllı,
tədbirli qadın? Nə olsun ki, yazıb‐oxumağı bacarırlar. İdarə etmək üçün bu
yetərlidirmi? Onları yetişdirmək uzun müddət çəkməyəcəkmi? Kişilər bunun
əleyhinə olmayacaqlarmı? Lap əleyhinə olmasınlar, sakitcə, itaətkaranə çəkilib
kənarda gözləmə mövqeyi tutsalar da bəs edər. Müharibə təhlükəsi olsa silaha
sarılmasalar necə olacaq? “Soyadı nənənin adı, atanın adı yerinə ananın adı
olmalıdır” fərmanı verməklə hər şey düzələcəkmi? Budurmu yeni dövlət qu‐
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rumu – madərşahlıq? Bəs təbiətlə üç günlük təmasdan aldığım dərslər? Yox.
Geriyə yol yoxdur. Başlamalıyam. Xəzinə mənim sarayımdadır. Əsas da puldur.
Qüdrət və digər təbəələr isə lütdürlər. Mən onlara nəsə ayırsam bir iş görə
biləcəklər, ayırmasam yox. Qadının əsas qüvvə olduğunu onlara sübut etmişəm
artıq. Hamısını saraya çağırıb gözlərinin odunu əvvəlcədən alaram. Vacib deyil
ki, edam etdirim. Ən xatalısı Qüdrətdir. Məstur Şah, Karzat Şahın qızı Nilufər
Şahbanu, Ərdan Şahın qızı Əsnad Şahbanu, Əllam Şahın qızı Mingül Şahbanu
inanmıram ki, əleyhimə olsunlar. Çünki atalarını, qardaşlarını, xalqlarını gözləri
qabağında göyverənə çevirən bir qaniçəndən xilas etmişəm onları, taxt‐tacla‐
rını geri qaytarmışam. Mən onların gözündə xilaskaram. Amma mənim təbəəm
olduqlarını unutmamalıdırlar. Başlamalıyam yeni həyata. Harda qırılar qırılar.
Hamının gözü məndədir.
– Eşikağası, çağır əyanları!
Saray əyanları içəri girib, madərşahın qarşısında düzlənirlər.
– Ey əyanlar! Siz artıq şahlığın əyanları deyilsiniz. Siz həm də Yolaverənlər,
Karzat, Ərdan, Əllam, Məstur şahlıqlarının vəzirləri, vəkilləri, əyanlarısınız. Bu
şahlıqlarda üstündə qartal şəkli olan bayrağımız dalğalanır. Bu şahlıqlarda bizim
qanunlarımız işləyəcək. Ordu bizlərdən təşkil olunacaq. Oranın əhalisi bizim
təbəəmiz sayılacaq, o cümlədən qılıncsız şahları, şahbanuları da... Biz onlardan
bac‐xərac yığacağıq. Biz ali xalqıq. Biz əzənik, onlar əzilən. Onlar bizim əlimizə
baxmalıdır. Onlar bizim əlimizdən çörək yeməlidir. Arisi madərşahlığın baş
vəziri təyin edirəm. Burda dediklərim şahlıqlara da çatdırılsın.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Hökmdar taxtında oturub. Keçmiş əyanlar, valilər
qarşısında düzülüblər. Otaqda sükut hökm sürür. Birdən Qüdrət Şah qeyzlə
taxtından ayağa durur:
– Bu nədir, Hətəm? Bunlar niyə hüzurumda ayaq üstə dayanıblar? Şahın
qarşısında olduqlarını unudublarmı? Ya məni qılıncsız görüb qorxmurlar?
Amma unutmasınlar ki, fərraşlarımın qılıncı, üstəlik gülünc şalbanları da var.
Yadlarından çıxıb deyəsən alınları söyüşlə dağlanmaqdan, göyvərən olmaqdan
qorxaraq üstümə qaçıb kömək diləməkləri. Mən qorudum e sizi, mən. Mən ol‐
masaydım, ailələriniz qarışıq ibnəyə çevrilmişdiniz.
“İbnə” sözünü eşidən əyanlar diz çöküb başlarını aşağı salırlar.
– Günah məndədir axı. Vaxtında evinizi yağmalatdırıb, hamınızı gülünc
şalbandan keçirtsəydim, indi dizin‐dizin sürünərək gələrdiniz hüzuruma.
– Həmişə böyüyümüzsüz, baş vəzir həzrətləri. Ölənəcən borcluyuq sizə, –
deyə yerbəyerdən səslər eşidildi.
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– Nə? Baş vəzir həzrətləri? Ağzınız öyrəşib deyəsən. Mən şaham artıq –
Qüdrət Şah. Qulağınızda sırğa edin. Yoxsa qulağınızdan başqa sırğa asdıraram.
Hamınıza vermişəm o sırğadan, amma deşdirməmişəm qulağınızı. Hamınızı
qorumaq üçünsə mən və Hətəm deşdirdik qulağımızı. Ona görə də borclusunuz
bizə.
“Boynumuzda haqqınız var”, “Öl desəniz, ölərik”, “Böyüyümüzsünüz” sözləri
yerbəyerdən səsləndi.
– Eşidin əmrimi. Kim hansı valilikdə vali idisə, qaytarıram yerinə. Hakim,
qazi, fərraşları, digərlərini də siz qaytarırsınız mənsəblərinə. Başlayırsınız
idarə etməyə. Əvvəlki kimi əzazillik etmirsiniz. Yığdığınız pulları sandıqlardan
çıxarıb kasıb‐kusubu, lələgiryanları dolandırırsınız. Daha doğrusu, iş verirsiniz
onlara. Hamısına da deyirsiniz ki, Madərşah Karinenin əmridir. Həyatı Həqqi
Şahın dövründəki səviyyəyə çatdırırsınız. Yəqin ki, yadınızdadır o günlər. Hamı
gözəl yaşayırdı, hamı da narazıydı.
– Bəli, Qüdrət Şah. Yadımızdadır, – deyə əyanlar dillənirlər.
– Müəyyən müddətdən, işlər yoluna düşəndən sonra isə həm qoyduğunuzu
götürməyə başlayın, həm qazanın, həm də xəzinəyə vergi ödəməyə başlayın.
Qonşu şahlıqlarda nə iş görürdünüzsə davam etdirin. Bizsiz bacarmayacaqlar.
Hələ uzun müddət orda kişi qıtlığı olacaq. Elə edin ki, sizdən asılı vəziyyətdə
olsunlar. Əvvəlki vaxtlardakı kimi. Tacirləri, dərvişləri mütləq geri qaytarın.
Qoy gedib hər yerdə tərifləsinlər bizi. Axund və mollaları yaddan çıxartmayın.
İndi isə rədd olun gözümün qabağından! Dediklərimdən bircə qarış kənara
çıxsanız, nəslinizi kəsərəm! Bir şeyi də yaddan çıxartmayın – nə edirsinizsə
edin, hər sözünüzün əvvəli Madərşah Karine olmalıdır! – valilər gedirlər.
Otaqda yalnız saray əyanları qalır, – Əyanlar, bu gündən Yolaverənlər dövlətinin
Baş vəziri Hətəm olacaq. O həm də baş xəzinədardır. Əyan Dürəngi ikinci vəzir
təyin edirəm. Dürəng həm də Karzat, Əllam, Məstur və Ərdan şahlıqlarına
nəzarət edəcək. Əvvəllər Əllam şahlığına, Göyverən valiliyinə, yəni ki, Karzat
şahlığına başçılıq etdiyinə görə yaxşı tanıyır o yerləri. Hər şeyi əlinə keçirmişdi
vaxtikən. Fərman yenidən baş hakim olur. Baş sərdar Abbas, yəqin ki, bilirsən.
Təbəə şahlığın ordusu ola bilməz. Keçmiş ordu bu gündən mühafizəyə və
fərraşlığa cəlb edilir. Sən baş mühafiz olmaqla yanaşı fərraşlara da nəzarət
edəcəksən. Yalnız və yalnız mənə tabesən. Gedin başlayın işə. Hətəm, sən isə
qal, – hamı otaqdan çıxır, – Hə, Hətəm, necədir ilk qərarım?
– Yaxşıdır, Qüdrət. Amma bir əmma var. Valilikləri başa düşdüm. Bəs bu
mühafizə, fərraşa, əyana hardan aylıq verəcəyik? Xəzinədə pul yoxdur.
– Gərək biz də cibimizin ağzını açaq, Hətəm. Əvvəl karvansaraylarımız,
kefxanalarımız, bazarlarımız, hoqqaxanalarımız xəzinəyə vergi vermirdi.
Müvəqqəti olaraq qazancımızı gərək yatıraq xəzinəyə. Acından ölmərik yəqin.
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– Nə acından ölmək, ay Qüdrət? Bu xalq işləməsə belə, onları on il dolandıra
bilərik. Amma Madərşah Karine bilsə haqq qoyacaq.
– Madərşah Karine bilsə ki, Yolaverənlər xalqı, o cümlədən əlavə dörd
şahlıq səfalətdən çıxa bilər, heç nə deməyəcək. Axı bütün işlər onun adından
ediləcək. Hətəm, başa düşdün də yəqin. Mən “səfalətdən çıxa bilər” dedim.
Demədim ki, “səfalətdən çıxır”. Hər şeyi yavaş‐yavaş eləməliyik ki, bizdən asılı
qalsın madərşah. Üstəlik aparılan xəzinənin beşdə birini geri almalıyıq.
– Sağ ol, Qüdrət. Sağ ol ki, xalqın qeydinə qalırsan.
– Başın xarabdır sənin? Nə xalq? Görəcəksən sonda nə olacaq. Mənə də
Qüdrət deyərlər. Dərdi mən yaratmışam, dərmanını isə xəstəlikdən əvvəl ha‐
zırlamışdım. Bütün günahlar isə Göyverənin ayağına yazıldı. Yaddan çıxartma
ki, lələgiryanların başçısı mən olmuşam. İndi də mənə görə sakit dayanıblar.
İstəsəm...
Bu dəm qapı döyülür. Çapar otağa daxil olub, tumarı şaha təqdim edir.
Qüdrət məktubu açıb oxuyur. Sonra tumarı baş vəzir Hətəmə uzadır.
– Oxu, Hətəm, oxu. Bu mənim etmək istədiklərim, o da Karinenin dedikləri.
Deməli, madərşahın verdiyi ilk qərar budur. Heç madərşaha oxşamır. Lap
şahənşah kimi danışır. Yəni ki, biz hamımız bunun təbəəsiyik, quluyuq. Nəinki
bunun, o cümlədən əyanlarının da... Bunun xalqı da bizim xalqdan yüksəkdir.
Bir azdan deyəcəklər ki, dininizi də dəyişməlisiniz, dilinizi də... Məscidləri
söküb yerində xristian məbədləri tikəcəklər. Çox gözəl. Elə də gözləyirdim.
Əziləndən əzənə çevrilmək istəyirlər. Mən isə onun şahlıqlarını çətin
vəziyyətdən çıxartmağa qərar vermişdim. Özü də Karinenin adından. Neynək,
qoy əzsinlər. Görüm əziyin nəyini əzəcəklər. Hətəm, valilərə denən saxlasınlar
tapşırdığım işləri.
– Başüstə, şahım.
***
Karine madərşahlığı. Səhərdir. Məkrubə hövllü özünü Karinenin yataq
otağına salıb yuxudan oyadır.
– Madərşahım, baş vəzir Arisin vacib sözü var.
Karine paltarını geyinib taxtına əyləşir. Aris otağa girir. Təzim edir.
– Nə olub, Aris?
– Madərşahım, dünən gecədən etibarən şahlıqlardan paytaxta axın başla‐
yıb. Əmr verdim ki, qalanın qapılarını bağlasınlar. İndi qala ətrafında yığışırlar.
Sayları artmaqda davam edir.
– Kimdirlər? Nə istəyirlər?
– Deyirlər ki, lələgiryanlarıq. Madərşaha sözümüz var.
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– Başçıları kimdir? Qüdrət?
– Yox, madərşahım. Başçıları yoxdur.
– Bura niyə gəliblər ki? Öz şahları ölüb?
– Öz şahlarının üstünə gediblər ki, bəs Madərşah Karine xəzinənin beşdə
birini onlara paylamaq əmri verib. Niyə əməl etmirsiz? Onlar da deyiblər ki,
bütün xəzinə Kaminat şahlığına daşınıb. Gedin madərşahdan istəyin pulu‐
nuzu.
Karine fikrə getdi: bu, Qüdrətin işidir. O biri şahları da başına yığıb
lələgiryanları əleyhimə qaldırıb. Xoşuna gəlməyib onu təbəə kimi aşağılama‐
ğım.
– Aris, qoşunu götür get onları qov. İtaət etməyənləri öldür ki, digərlərinə
də dərs olsun.
– Madərşahım, qoşunumuz yoxdur hələ. Lələgiryanların sayı çox olduğun‐
dan mühafizlərin gücü çatmayacaq. Qalaya soxulsalar öz camaatımız da onlara
qoşula bilər. Artıq kaminatlılar da elan etdiyiniz puldan danışırlar. Bir başqa
əncam çəkin.
Karine dinmir: hə, yaxşı yerdə axşamladın, Karine. Qüdrət ilk qərarına ca‐
vab verdi. Əslində düz deyirlər. Demişdim ki, xəzinənin beşdə birini xalqa
paylayıram. Hər yerə də car çəkdirdim. Bu yandan isə hamısını dəvələrə
yüklədib gətirdim Kaminat şahlığına. Onlara qara quruş belə qoymadım. Amma
yox. Burda başqa əmma var. Qüdrət haqlı olsa da, xalqın başını bir təhər alda‐
dardı. Bunu yaxşı bacarır. Məzlum xalqdır. Kimsə qıdıqlamasa ayağa qalxıb
bir söz deməz. Düzü, mən də pis başladım. Ordu yaratmadan, şahlıqlara öz
adamlarımı yerləşdirmədən göylə getdim. Bu da nəticəsi. Göyverəni devirən
lələgiryanlar indi də qalamı mühasirəyə alıblar. O lələgiryanlar ki, başçıları
Qüdrət sayılır. Əsl başçıları İtbaşı isə artıq yoxdur. Yaxşısı budur ki, dediyimi
edim. Hörmətim də qalxsın. Xoşluqla pullarını verməsəm, hücum edib bütün
xəzinəni götürəcəklər.
– Aris, beş nəfər yaxın adamını ayır. Hər şahlığa çatacaq qızılı yığıb həmən
yola düşsünlər. Səfillər bilməsin bu barədə. Qoy gözləsinlər qala ətrafında.
– Başüstə, madərşahım.
***
Ertəsi gün. Qüdrət Şahın sarayı. Baş mühafiz Abbas hökmdarın hüzurun‐
dadır.
– Abbas, mühafizlərin sayını artır. Hamısı hazırlıqlı olsun. Eynən
Göyverənin şahzadələri kimi. Onlar kimi də geyinsinlər.
– Şahım, yəni deyirsiniz ki, eynən?
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– Nə? Bu nə cürət? Mən səninçün Göyverən Şaham? Nə olsun ki, qulağısır‐
ğalı olmuşam. Bu sırğa o sırğadan deyildi. Qızıl idi. Zahirən deyirəm oxşasınlar.
Hazırlıqları onlardan üstün olsun. Aylıqları mənlikdir. Amma bu ikimizin ara‐
sında qalmalıdır. Çünki qanunla ordu saxlamağa ixtiyarımız yoxdur.
– Başüstə, şahım.
Abbas gedir, Hətəm gəlir.
– Şahım, Madərşah Karinenin adamı gəlib.
– Nə istəyir?
– Deyir ki, xalqa çatacaq qızılları gətirmişəm. Sandıq dolu arabalardır.
Vallah sizin ağlınıza həsəd aparıram. Demişdiniz ki, qaytaracaq. Elə də oldu.
– Qızılları gətirib? Maraqlıdır. Görəsən nə vadar edib Karineni bu addımı
atmağa? Yaxşı. Get qəbul elə qızılları, yatır xəzinəyə. Sonrasına baxarıq.
– Başüstə, şahım.
***
Madərşahlığın paytaxtı. İki gün ərzində qala ətrafında lələgiryanların sayı
daha da artıb. Qalanın qapıları isə bağlıdır.
– Aris, mühafizlərə denən hazır olsunlar. Gedirəm xalqla görüşməyə.
– Təhlükəlidir, madərşahım. Bəlkə qala divarlarının üstündən səslənəsiz?
– Yox, Aris. Qala qapılarını açacaqsınız və mən onlarla görüşəcəyəm. Sən
isə adam sal aralarına, öyrən gör onları kim qaldırıb üstümə?
– Öyrənmişəm, madərşahım. Hamısı Qüdrət Şahın adını çəkir.
– Yaxşı, onun da vaxtı çatır deyəsən. Gedək.
Qala qapıları açılır. İzdiham dalğalanmağa başlayır. Qalanın baş mühafizi
səslənir:
– Yol verin! Madərşah Karine gəlir!
Bunu eşidən izdiham cığır açaraq Karineyə yol verir. Madərşah kütlənin
ortasına qədər irəliləyərək hündür bir yerə çıxır. Baş vəzir Aris gəlib arxasında
dayanır.
– Mən Madərşah Karineyəm. Mən hamının anası sayılıram. Siz mənim
təbəəm, rəiyyətim yox, balalarım, övladlarımsınız. Taxta çıxan kimi xəzinənin
beşdə birini sizə paylamaq əmrini verdim. Razı qaldınızmı?
Kütlə mat‐mat bir‐birinin sifətinə baxır. “Madərşah, nə danışırsan?”, “Bizə
pul çatsaydı burda nə edirdik?”, “Yox, heç nə verməyiblər” sədaları aydın‐aşkar
eşidilir.
– Nə? Sizin hər birinizə bir qızıl verməliydilər. Verməyiblər? – deyib Karine
başını Arisə tərəf çevirdi və amiranə tərzdə, – Baş vəzir Aris, hər şahlığa öz
adamlarını göndər. Gedib qızılları xəzinədən çıxarıb xalqa paylasınlar. Bu şah‐
lara ümid yoxdur. Hamısı Göyverən Şahın yetirmələridir. Xalqın malını yeməyi
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hələ də tərgitməyiblər. Bunların dərisinə saman təpmək mənə borc olsun, –
bunu deyib Karine üzünü kütləyə çevirdi, – Qayıdın elinizə, obanıza. Aldığınız
qızıl halaldır sizə. Sizin pulunuza göz dikənləri isə özüm cəzalandıracağam, –
deyib Karine lələgiryanların alqış sədaları altında qala qapısına doğru yönəldi.
– Aris.
– Bəli, madərşahım.
– Adamlarını şahlıqlara göndərmə. Lazım olsa dübarə deyərəm.
– Başüstə, madərşahım.
***
Ertəsi gün beş şahlığın hamısında çaxnaşma hökm sürür. Lələgiryanlar az
qalır saray darvazalarını dağıdıb içəri soxulsunlar. “Şah yalançı olmaz”, “Oğrular,
pulumuzu verin”, “Gözünüzü qara torpaq doydursun. Bəlkə ondan sonra bizə
çatacaq bir qızılı görək” hayqırtıları Yolaverənlər dövlətinin də paytaxtını bü‐
rüyüb. Qüdrət Şah sarayın eyvanından bu mənzərəni seyr edir. Baş vəzir
Hətəmlə baş mühafiz Abbas yanındadır.
– Hətəm, heç nə başa düşmürəm. Bunlar niyə belə edir?
– Karinenin onlar üçün göndərdiyi qızılları istəyirlər.
– Bəs əvvəllər niyə istəmirdilər? Qızıllar dünən gəlib, bunlar artıq
kəsdiriblər qapını. Hardan xəbər tutublar?
– Bilmirəm, şahım.
– Bəs kim bilir? – deyə Qüdrət Şah üzünü Abbasa çevirdi.
– Şahım, izn verin bir‐ikisini qulaqlayıb salım saraya. Onlardan öyrənək.
– Sən bunu çoxdan etməliydin, Abbas. Yadından çıxartma ki, sən həm də
baş fərraşsan.
Abbas gedir. Bir azdan iki nəfərlə qayıdır. Səfilləri Qüdrət Şahın qabağında
diz çökdürür.
– Danışın! Bu nə hoqqadır çıxarırsınız? Bilmirsiz ki, şaha qarşı üsyan qal‐
dırmağın sonu edamdır? – deyə Abbas səfillərə qapaz ilişdirir.
– Allah eləməsin. Üsyan niyə qaldırmalıyıq ki? – deyə səfillərdən biri cavab
verir.
– Bəs elədiyinizin adı nədir? Az qalır ki, darvazaları sındırıb saraya soxu‐
lasınız. Bu üsyan deyil?
– Madərşah Karine özü icazə verib.
– Nə? Əbləhin biri əbləh, sən nə haqla madərşahın adını dilinə gətirirsən?
– deyib Abbas səfillərə bir‐iki təpik ilişdirir.
– Vallah düz deyirik. Biz yığışıb getdik madərşahın yanına deyək ki, “bəs
söz vermişdin pul verəcəksən, qaydımıza qalacaqsan. Bəs nə oldu?” Bizi qalaya
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buraxmadılar. Ertəsi gün qarşımıza çıxıb dedi ki, bizim üçün ayrılan qızılları
çoxdan göndərib şahlıqlara. Bizə də söylədi ki, qayıdın geri. Adamı gəlib həmin
qızılları bizə mərkəzi meydanda paylayacaq. Hərəmizə bir qızıl. Gəldik. Həmin
adamlar isə yox. Qərara aldıq ki, özümüz gəlib tələb edək.
Abbas Qüdrət Şaha baxdı.
– Mənə deyin görüm, bəs sizi kim göndərmişdi ora? – deyə Qüdrət Şah so‐
ruşdu.
– Bizə dedilər ki, Qüdrət Şahın yanına gediblər. Ki, madərşahın söz verdiyi
pulları ver. O da “madərşah hamısını yığıb aparıb özüylə. Gedin ondan istəyin”
cavabı verib. Biz də yığışıb getdik ora.
– Sizə o sözü kim dedi? – deyə Qüdrət Şah qeyzlə taxtından durdu.
– Tanımırıq. Orta yaşlı bir kişi idi.
– Yaxşı. Gedin. Hətəm, Abbas, madərşahın adamını gözləməyə ehtiyac yox‐
dur. Paylayın hamının bir qızılını. Qoy dağılışıb getsinlər evlərinə.
– Başüstə, şahım.
Baş vəzir Hətəm, baş mühafiz Abbas gedirlər. Qüdrət Şah otağında təkdir.
Fikrə gedir: bu nə oyundur görəsən? Mən heç kimə elə söz deməmişəm. Bəs
onda lələgiryanları kim yığıb başına? Kim onları göndərib madərşahın qapı‐
sına? Bu, dolayısı yolla xalqı üsyana qaldırmaq deyilmi? Nə “qaldırmaq”? Açıq‐
aydın üsyandır. Bunun başqa adı yoxdur. Amma bunu mən etməmişəm. Nə ol‐
sun ki? O vaxt da lələgiryanlardan xəbərim yox idi. Hamısı mənim başçı
olduğumu deyirdilər. Sonradan bildim ki, işlərin başında İtbaşı durubmuş.
Bəs indi kimdir səbəbkar? İtbaşımı? Nə pis hərəkət etmişəm axı, hələ bir
qəzəbinə də tuş gəlim? Oturmuşam sakitcə yerimdə, Karinenin verəcəyi yeni
fərmanları gözləyirəm. Üstəlik məmləkətdəki ölü həyatı canlandırmaq istədim
– özü də öz cibimin, öz cibimizin puluna. Həm də öz adımdan yox, Madərşah
Karinenin adından. Sonu da belə. Karine istəsə məni xəyanətkarlıqda suşlaya
bilər. Camaatı üsyana qaldırdığıma görə lap edam da etdirər. Düz də edər.
Amma mənim günahım yoxdur. Günah nə sözdür e... xəbərim yoxdur. Düzdü,
Karine Kaminat şahlığına gedib çıxanacan bunun qaniçənliyini mən yaymışdım.
O da əvəzini artıqlamasıyla çıxdı. Aslanın adamlarını zəhərləyib, günahı isə
mənim adamlarımın boynuna qoyaraq hamısını edam etdirdi. İndi qalmışam
yalqız. Xəbərsizəm Karinenin atdığı addımlardan, Kaminat şahlığında baş
verənlərdən. Sarayındakı adamlarım isə qorxudan kənara çıxa bilmirlər. Bəlkə
atasını yandırmasında məni günahkar bilir? Yaman dolaşığa düşmüşəm. Daha
doğrusu qətlgahdayam. Qalıb ilgəyin boğazıma keçirilməsi. Bəlkə İtbaşının
yanına gedim? Tutaq ki, getdim. Nə deyəcəyəm ona? İtbaşı xalq adamıdır.
Şahlar həddini keçəndə, xalq narazı qalanda, bıçaq sümüyə dirənəndə hərəkətə
keçir. Karine isə hər adama bir qızıl bağışladı. Pis iş görmədi ki... İşləməsələr
434

İTBAŞI

belə beş‐altı ay dolanışıqları var artıq. Göyverənin şahlığı dövründə qızılın
rəngini belə, yaddan çıxartmışdılar. İtbaşının yanına getməyin mənası yoxdur.
Karine bu addımıyla həm də xalqın yanında böyük hörmət qazandı. Ən qiymətli
olanı isə – altı ay vaxt uddu. Bu altı ayda heç kimin bir cınqırı da çıxmayacaq.
O da bu müddətə ordunu yığacaq, idarəetməni quracaq. Sonra da məni aradan
götürəcək. Bir lələgiryan da müdafiəmə qalxmayacaq. Amma maraqlıdır,
görəsən bu üsyan məsələsini kim ortaya atıb? Yenə İtbaşı?
***
Madərşahlıq. Baş vəzir Aris Karinenin hüzurundadır.
– Öz rəiyyətimizin də qızıllarını payladın?
– Bəli, madərşahım. Hamısı razılıq edir. Adınız düşmür dillərindən. Duaçı‐
dırlar sizə.
– Düzü, qızılları paylamağı sonraya saxlamışdım. Çünki indiki halda ehti‐
yacımız böyükdür. Amma Qüdrətin xalqı üsyana qaldırması bir yandan xeyrimə
oldu. Camaat dirilməsə, vergini kimdən yığarıq gələcəkdə? Həm də ordu ya‐
ratmaq lazımdır. Mühafizlər və fərraşlar dəstəsini artırmaq lazımdır. Bunun
üçün çoxlu pul lazımdır. Hələlik varımızdır. Amma gələcəyi indidən fikirləşmək
lazımdır. Baş işlət, Aris. Təkliflərini gözləyirəm. Şahlıqları nəzarətdə saxlamaq
lazımdır. Nə baş verirsə birinci biz bilməliyik. Anlayıram ki, adam qıtlığıdır.
Kimi tərpədirsənsə ya Qüdrətin adamı çıxır, ya Qaflanın, ya da ki, ibnələrin.
Seçmək çətindir. Amma bunları məndən yaxşı tanıyırsan.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım.
– Aris, sənə demişdim Kaminat şahlığından götürülən qəniməti xəzinədə
ayrıca otağa yığarsan.
– Yadımdadır, madərşahım. Amma gətirdiklərinizin içində o möhürlə nəinki
sandıq, balaca bir pul kisəsi də yoxdur.
– Yoxdur?
– Özüm şəxsən baxmışam. Hər şeyi sayaraq qeydiyyata alıb xəzinədara
təhvil vermişəm. Amma dediyiniz möhürlə sandıqlara rast gəlmədim.
– Yenə Qüdrət? Yaxşı, Qüdrət! – deyib, Karine işarət barmağını yellədi.
– Madərşahım, verdiyiniz sözə sahib çıxıb, qızılları payladınız. Amma bir
xüsusu yaddan çıxartmışıq. Bu mənim günahımdır. Gərək yadınıza salaydım.
– Hansı xüsusu?
– Madərşahlığın elan olunması münasibətilə şadyanalıq keçirtmək. Bunu
hamıya bəyan etmək.
– Nə gözəl, nə gözəl. Lap yerinə düşər. Düzənlə. Təbəə şahlarımızı da dəvət elə.
– Başüstə, madərşahım.
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***
Madərşahlığın baş meydanı bayrama hazırdır. Hamı Madərşah Karinenin
gəlişini gözləyir. Təbəə şahlar isə saraydadırlar. Karinenin qəbulunu gözləyirlər.
– Aris, denən gəlsinlər.
Qüdrət Şah qabaqda, arxasıyca Məstur Şah, Nilufər Şahbanu, Əsnad Şah‐
banu və Mingül Şahbanu otağa daxil olurlar. Karine qeyzlənib taxtından du‐
rur.
– Bu nədir, Qüdrət Şah? Madərşahlığın qanunlarına görə qadınlar kişilərdən
üstündürlər. Sən isə birinci özünü soxursan otağa. Barı qoca Məstur Şaha
hörmət edib qabağa buraxaydın. Artıq şahənşahlığın baş vəziri deyilsən. Beş
təbəə şahdan birisən.
Qüdrət Şah tutuldu, qızardı, amma heç nə demədi. Keçib şahların sırasında
sonda dayandı.
– Aris, nə vaxtsa Karzat, Əllam, Ərdan, Məstur şahlardan, o cümlədən
Qüdrət Şahdan alınmış qılıncları bunlara qaytar.
Baş vəzir Aris madərşahın əmrini həmən yerinə yetirir. Şahlar qılınclarını
kəmərlərindən asırlar.
– İndi isə getdik meydana. Xalqım məni gözləyir.
Mərkəzi meydan. Hamı əlində gül tutub. Ətrafa musiqi sədaları yayılır. Or‐
tada böyük kürsü qurulub. Mühafizlər kürsü boyu dövrə vurub dayanıblar.
Başda Madərşah Karine, arxasıyca baş vəzir Aris və təbəə şahlar atın belində
meydana daxil olurlar. Alqış səsləri aləmi bürüyür. Camaat əllərindəki gülləri
Karinenin başına səpələməyə başlayırlar. Karine də qılıncını qınından sıyırıb
başı üstündə yellədərək camaatı salamlayır. Kürsüyə çatıb atdan enirlər. Beş
şah arxada düzlənir. Karine isə qabağa çıxıb üzünü kütləyə tutur.
– Ey xalqım, bu meydan çox hadisələrə şahid olub, babalarımın, ulu baba‐
larımın taxta çıxmasına şahidlik edib. Amma son illər dalbadal xəcalətli anlar
yaşadıq. Əvvəlcə baş vəzir Qaflan bax bu gördüyünüz Qüdrət Şahla əlbir olub
atam Kaminat Şahı devirdi. Ailəsini əsir aldı. Sonra Qaflanı öldürüb qılıncımı
geri qaytardım. Bu dəfə atam Kaminat Şah elə bu meydanda şahənşahlığın baş
vəziri Qüdrətin qabağında diz çöküb qılıncını təhvil verdi. Sonrasını isə bilirsiniz.
Çox məhrumiyyətlərə düçar olub nəhayət xalqımı əsarətdən qurtardım. Üstəlik
şahənşahlığa, madərşahlığa çevirdim. Gördüyünüz bu beş nəfər təbəəmizdir.
Karine madərşahlığının hissəcikləridir. Onları bayrama dəvət etdim ki, siz də
tanıyasınız. Qüdrət Şahla tanışsınız. O, Yolaverənlər dövlətinin şahıdır. Amma
artıq dövlət adlana bilməz. Dövlətə kölə rəhbərlik edə bilməz. Ona görə də bu
gündən Yolaverənlər şahlığı adlandırıram o ərazimizi. Bu isə Məstur Şahdır.
Qoca vaxtında könüllü olaraq Şahənşah Göyverənin təbəəliyini qəbul etdi.
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Üstəlik qulağını deşdirib, sırğa da taxdı. Bu isə Nilufər Şahbanudur. Atası Karzat
Şah baş vəzir Qurbanın hiyləsinə uydu. Sonda əsir alınaraq Göyverən Şah
tərəfindən edam edildi. Əsnad Şahbanu şahzadə Göyverənlərin təcavüzünə
məruz qalan, indi də camaatın üzünə çıxa bilməyib özünə qapanan Ərdan Şahın,
Mingül Şahbanu isə şahzadələrin törətdiklərinə dözməyib meydanda oğlunu
da, özünü də öldürən Əllam Şahın qızıdır. Bu şahlıqlar əvvəlki adlarıyla çağrıl‐
salar da, bu təbəəliklərdə əsas qüvvə qadınlar sayılacaq. Qanun‐qaydalara görə
bu şahlar sizin hüzurunuzda diz çökərək, təbəəliyi qəbul etdiklərini söyləməli,
qılınclarını bellərindən açıb mənə təqdim etməlidirlər. Başlasınlar.
Əvvəlcə şahbanular növbə ilə Karinenin qabağında diz çöküb qılınclarını
təhvil verirlər. Sonra isə Məstur Şah. Növbə Qüdrət Şaha çatır. O da heç bir
tərəddüd etmədən, diz çökür. Qılıncını Madərşah Karineyə uzadır...
***
Qüdrət Şahın sarayı. Hətəm hüzurunda dayanıb. Qüdrət Şahın pərtliyi hələ
keçməyib. Çırtma vursan qanı tökülər.
– Hətəm, bilirsən nə yadıma düşdü o anda? Göyverənin qabağında diz çö‐
küb anda içməyim. Özümə Göyverən soyadı götürməyim. O vaxt alçaldılmış
sayırdım özümü. Qurban imkan versəydi yalın əllərimlə parçalayardım
Göyverəni. Sonra saraydan qovuldum, müflisləşdim. Amma zaman keçdikcə
özümə gəldim. Şahənşahlığın baş vəziri, indi isə şah oldum. Nə olsun ki,
təbəəyəm? Bizim dövlətçilik ənənələrimiz var. Biz həmişə əzmişik. Biz bunu
bacarmışıq. Düz elədi Karine. Məni təhqir etsə də, digər tərəfdən bu hərəkətiylə
ayıltdı. Düzü gözləmirdim ki, qaladan çıxa bilim. Yəqin vaxtikən etdiyim yax‐
şılıqlara görə hələ ki, dinmir. Onu mən şahənşah etdim. Sonu da bu. Karinenin
ağlı olsaydı, elə ordaca boynumu vurdurardı. Amma etmədi. Bu isə onun so‐
nunun başlanğıcı deməkdir.
– Qüdrət, sən Allah ehtiyatlı ol. Yoxsa biz də yanarıq.
Qapı döyülür. İkinci vəzir Dürəng izn alıb içəri girir.
– Nə olub, Dürəng? Pəjmürdə görünürsən.
– Ərdan və Əllam şahlığı bizə şıllaq atır.
– Qızılları çoxalıb yəqin. Ona görə. Müvəqqətidir. Tükənəndə görək
neyləyəcəklər?
– O öz yerində. Şahbanular deyirlər ki, qadınlar kişilərdən üstündürlər.
Madərşah Karine meydanda belə söyləyib. Ona görə siz kişilər bu gündən bizə
tabe olmalısınız.
– Bəs demədin ki, Qüdrət Şah bilsə dərinizə saman təpər?
– Dedim. Güldülər mənə. Sonra isə otaqlarından qovdular.
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– Yaxşı, yaxşı, – deyə Qüdrət Şah işarət barmağını havada yellədi. Onları
elə bir günə qoyum ki, özləri gəlib ayağıma düşsünlər. Bu şahbanular da, ata‐
babaları da həmişə bizim köləmiz olublar. Sonacan da belə olacaq. Bəs Karzat
Şahın qızı Nilufər nə dedi?
– Heç nə demədi. Vəba və çiçək mərəzindən ölən şahzadə Göyverənlərin
qorxusundan nə qalasına qayıda bilir, nə də yeni bir qala tikdirməyə imkanı
var. Qalıb ortalıqda.
– Yaxşı, sən belə elə. O vaxt vəbalı xəstələr var idiye... Göyverən qalasına
salmışdın. Onlar hansı şahlıqdan idi?
– Səhv etmirəmsə Ərdan və Əllam şahlıqlarından.
– Sən belə elə. Get Nilufər Şahbanunun yanına. Qoy sənə yazılı müraciət
etsin ki, bəs qalanı təslim et. Çünki rəsmi olaraq Göyverən valisi hələ də sən
sayılırsan. Sonra yiyəsiz ölülər məzarlığından tanınmaz hala düşən beş‐altı
cəsədi kəfənləyib apar Ərdan və Əllam şahlıqlarının paytaxtına. De ki, bəs
rəhmətliklər canlarını tapşıranda vəsiyyət ediblər onları vətənlərində basdırım.
Şahbanuları qarışıq ayağına düşsələr yazığın gəlməsin, heç basdırma da... at
mərkəzi meydanlarına, qayıt gəl. Hər iki şahlığa da xəbər yay ki, “vəba‐çiçək
qorxusu var. Bəs özünüzü qoruyun. Bizdən deməkdir”. Sonra isə baş mühafiz
Abbasdan qüvvə götürüb yalandan sərhədləri bağla. Guya ki, özümüzü qoru‐
yuruq. Gözə kül üfür.
– Birdən xəbər tutsalar ki, yalan məsələdir?
– İnanmasalar, həqiqi xəstəlik yayarıq. Öz əlimizdə deyil? Sən burda, mən
burda. Sonra iyirmi min şahzadənin, o cümlədən Aslanın mühafizlərinin,
üləmaların cəsədlərinə od vurub yandır. Elə yandır ki, tüstüsü çox uzaqlara
gedib çıxsın. Sonda qalanı başdan‐ayağa ilaçlatdır. Özün də başla ora başçılıq
etməyə.
– Bəs Nilufər Şahbanu?
– Onu da – Karinenin gözünə – büt kimi otuzdur taxtında. Həmişə də
yadına sal ki, bu xəstəliklər təkrar baş verə bilər. Qonşu iki şahlığı misal çək.
Bir şeyi də qandır ki, müsəlman qadınından heç vaxt şah olmayıb, olmayacaq
da... Madərşah Karine isə xristiandır. Əsas bu dünyada kişilərdir. Avam şeydir
bu Nilufər. İstədiyin kimi idarə et.
– Bəs Kaminat şahlığı?
– Orayla bağlı başqa fikirlərim var. Göyverən qalasında böyük xəzinə ol‐
malıdır. Onları da ilaçlayıb arabalara doldur, gecəylə çıxart gətir qalada etibarlı
bir yerdə gizlədək.
– Birdən Karine xəbər tutub qabağımı kəssə?
– Ay axmaq, nəylə kəsəcək qabağını? Nə ordusu var, nə də ki, etibarlı
mühafizləri, fərraşları. “Madərşaham, madərşaham” deyib qürrələnməklə deyil
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ha... Guya ki, meydanda mənim qılıncımı əlimdən aldı. Bu, rəmzi bir addım
idi. Özünü xalqına göstərirdi, həm də əvəz çıxırdı. Zirzəmilərimdə yüz minlərlə
qılıncım var, üstəlik mühafiz geyimli keçmiş ordum. Gəlsin üstümə, görüm
nəylə gəlir. Təkcə xəstəliklərin qorxusundan bir şahlığa da ayağını basmayacaq.
Lap ayağını basmaq istəsə də, heç kim qorxusundan onu müşayiət etməyəcək.
– Lap qabağımızı kəsməsə də, kimsə təsadüfən görüb xəbər çatdıra bilər.
Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
– Yaxşı, belə qorxursansa elə oralarda etibarlı bir yerdə gizlət. Get
dediklərimi elə! Hətəm, sən də get madərşahlığa tacir, dərviş adıyla casuslar
göndər. Mənim hər şeydən xəbərim olmalıdır.
– Başüstə, şahım.
Baş vəzir Hətəm və ikinci vəzir Dürəng otaqdan çıxırlar. Qüdrət Şah yalqız
qalır: mən şaham. Yolaverənlər boyda qədim, böyük dövlət mənimdir. Məndən
sonra da oğluma qalacaq. Amma insana xas həyatım yoxdur. Elə hey
çəkişmələrin, didişmələrin içindəyəm. İndi kənar qüvvələri ram edəcəyəm.
Başlayacaqlar içdən yeməyə məni. Sonra içərini ram edəcəyəm, kənardan nəsə
bir qəmbərqulu çıxacaq. Axı nə vaxtacan? Budurmu hamının həsəd apardığı
şah həyatı? Bunun adı həyat yox, qorxudur. Məhv olunmaq qorxusu isə məhv
etmək arzusunu yaradır. Bu ikisinin arasında yaşayır şahlar. Bu ikisinin dərmanı
isə qılıncdır. Məhv edəndə də qılıncla məhv edirsən, öldürüləndə də qılıncla
öldürülürsən. Bəs pul? Bəs qızıl? Düzdür, o da əsasdır. Amma qılıncın olmasa
qılınclı əlindən alar hər şeyini. Heç öldürməyə də layiq bilməz səni, sadəcə
qorxağa çevirər, əzər. Deməli, hər şeydən əvvəl əzazil olmalıyam. Karine mənim
əzazilliyimdən qorxmalıdır. Mənim əsil‐nəcabətim var. Alqan Şah, Həqqi Şah,
Şahənşah Göyverən kimi üç hökmdar, Qurban kimi baş vəzir görmüşəm
həyatımda. Hərəsindən bir şey öyrənmişəm. Böyük sülaləm qeyri‐rəsmi olsa
da dörd şahlığa hökmranlıq edir. Bəs Karinenin nəyi var? Ərinə xəyanət etdi,
oğlunu öldürdü, atasını diri‐diri yandırdı. Kimi qaldı ki? Anası və bivec, qorxaq
qardaşları? Sülaləsi də yoxdur. Kaminat Şahın ətrafını özüm bu əllərimlə
təmizləmişəm. Baş vəzir Arisdən başqa indiki saray əyanları da mənim adam‐
larımdır. Sadəcə, qınlarına çəkiliblər. Bir işarəmə bənddirlər. Lazım olan an
hərəkətə keçəcəklər. Amma yox. Etdiyi təhqirin müqabilində bu onun üçün
rahat ölüm olar. Karineyə elə bir dəhşət yaşatmalıyam ki, oğlu Barəngahın
qətli bunun yanında toy‐bayram olsun. Gecələr yatağında da rahat yatmama‐
lıdır. Necə edəcəyəm bunu? Hara tələsirəm ki? Yavaş‐yavaş hər şey yoluna
düşəcək. Nə olsun ki, madərşahdır, hakimi‐mütləqdir. Amma əslində hər şey
mənim əlimdədir. Onun isə sadəcə adı var. Yox, düz danışmadım. Karineni indi
məhv etməyə qorxuram. Kimdən qorxuram? İtbaşıdan.
Eşikağasının qapını döyməsi Qüdrət Şahı xəyalından ayırdı.
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– Gəl!
– Şahım, bağışlayın rahatsız etdim.
– De!
– Bir yaşlı qadın gəlib. Yanında da iki oğlan. Yerli adama oxşamırlar. Deyir
Qüdrət Şahı görmək istəyirəm. Bircə ümidimiz odur. Qovuruq da getmir.
Çömbəlib oturublar sarayın hasarının dibində.
– Qadını gətirin yanıma, oğlanlar gözləsin.
– Başüstə, şahım.
Eşikağası gedir. Bir azdan yaşlı qadınla gəlir. Qadın otağa girən kimi diz
çöküb şahın ayaqlarını qucaqlayır.
– Qüdrət Şah, ümidimiz sənədir. Sən bizim xilaskarımızsan. Bu dəfə də
böyüklüyünü əsirgəmə.
Qüdrət Şah bilmirdi nə etsin. Kimdir bu qadın? Onu ayağa qaldırmaq istəsə
də bacarmırdı. Qadın onun ayaqlarını bərk‐bərk qucaqlayıb ağlayırdı.
– Ay qadın, kimsən? Kim incidib səni ki, mənə pənah gətirmisən?
– O əfi ilan Karine. Allah onu sağalmaz xəstəliklərə düçar etsin, amma
öldürməsin. Həyatının sonunacan ağrılar içində çabalasın.
– Qadın, o madərşahdır. Sən nə cürətlə belə hədyanlar danışırsan? – deyib
Qüdrət Şah onun boğazından yapışdı. Qadının örpəyi sürüşüb başından düşdü.
Qüdrət onu tanıdı. Bu, Karinenin anası, Kaminat Şahın övrəti Saden idi.
Eşikağası tez su gətirdi. Saden Şahbanu sakitləşib başına gələnləri Qüdrət
Şaha hekayət elədi.
– Belə, Qüdrət Şah, indi qalmışıq çöllərdə. Nə mənim, nə də oğlanlarımın
əlindən bir iş gəlir. Ümidimiz bircə sənədir. Ona görə pənah gətirdik. O vaxt
da bizi ölümdən sən qurtardın. Eşitdiyimə görə Karineni də sən himayə
etmisən. Bu dəfə də ümidimiz sənsən. Ya himayənə götür, ya da zindana at.
Lap öldür. Amma Karineyə təslim etmə.
Qüdrət Şah otaqda var‐gəl etməyə başladı.
– Yaxşı. Sarayımda sığınacaq verəcəyəm sizə. Heç narahat olmayın. Mənim
himayəmdəsiniz. Burda da saray həyatını yaşayacaqsınız. Oğlanların isə
şahzadələrə layiq həyat sürəcəklər. Amma heç kimə kimliyinizi deməməlisiniz.
Karineyə çatdırsalar, sizi hifz etmək mənim üçün çətin olacaq.
– Ömrün uzun olsun, Qüdrət Şah! – deyib qadın otaqdan çıxdı.
Qüdrət Şah tək qalır: hə, Karine, yaman tələyə düşdün. Səndən sonra taxta
çıxacaq adamlar artıq mənim əlimdədir. Özü də qanına susayıblar. Ey axmaq
qadın, “madərşaham, hamının anasıyam” deməklə deyil. Taxtda səndən sonra
ya övladın, ya da qardaşların oturmalıdır. Gərək bunu vaxtında başa düşəydin.
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***
Madərşahlıqda hamı təşviş içindədir. Ərdan və Əllam şahlıqlarından çiçək
və vəba xəbərləri yayılmağa başlayıb. Karine taxtında oturub. Əsəbidir.
– Aris, bir tədbir tök. Nə edək?
– Madərşahım, bu anda bircə tədbir var. Qapıları bağlamaq. Qalaya heç
kimi buraxmamaq.
– Nə vaxtacan?
– Ta yemək qurtarana qədər.
– Bəs sonra?
– Sonra ümid qalır Allaha.
– Mən Allaha inananlardan deyiləm.
– Madərşahım, mən də “Allah haqqı Allah yoxdur” deyənlərdənəm. Amma
bu məqamda başqa pənah aparılası qüvvə yoxdur.
– Bu bəlanı Allah yaratmayıb, Allah da yaymayıb. Qüdrətin işidir. Bunu
dəqiq bilirəm. Əlacını da o bilir. İstəyir ki, üstünə qaçaq. Amma belə anda ona
ağız açmaq istəməzdim.
– Əgər onluqdursa, məcburuq. Xəstəlikdən ölməsək, acından öləcəyik.
Tacirlərin gediş‐gəlişi dayanacaq.
– Qonşu dövlətə xəbər göndər. Yardım istə.
– Elbrus imperatorluğuna?
– Hə. Ölməkdənsə...
– Madərşahım, əlbəttə ki, düzünü siz bilirsiniz. Amma bunun sizə ziyanı
ola bilər. Onlar köməyi elə‐belə etmirlər. Çıxılmaz vəziyyətdə qaldığımızı görüb
vassala çevirə bilərlər bizi.
– Onda tədbir tök. Bizə altı ay vaxt lazımdır ki, hər şeyi yoluna qoyaq. Fikirləş.
Ya Qüdrət, ya da Elbrus eli. Mən üçüncü çıxış yolu görmürəm. Bu ikisindən mən
Elbrus eli deyirəm. Sənin başqa təklifin yoxdursa, səfərə hazırlaş.
– Bunu mənim öhdəmə buraxın, madərşahım. Alınmasa, siz deyən yolla
gedərik.
***
Axşam düşüb. Azan səsləri qalanı bürüyüb. Qüdrət Şah eyvanından şəhəri
seyr edir: hər şey əvvəlki kimidir. Heç nə dəyişməyib. Bircə bu eyvanda dayanan
dəyişib. Yenə həmin şəhər, həmin insanlar, həmin azan səsləri, ağlaşma, gülüş,
musiqi sədaları, yerin üstündəkilər, yerin dibindəkilər. Həyat təzə‐təzə dirçəlməyə
başlayır. Mən isə bircə nəfərə görə yenə insanları fəlakətə sürükləyirəm. Karine
pisdir? Qətlə yetir, keç yerinə. Əsnad və Mingül Şahbanular sənə şıllaq atır? Bir
çırtman bəsdir ki, taxtları başlarına çevrilsin. Axı xalqın nə günahı? Atalarını,
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ərlərini, oğlanlarını şahzadə Göyverənlər bədbəxt etmişdilər. İndi onların dul,
yetim qalmış arvadlarını, uşaqlarını mən amansız xəstəliklə guya sınağa
çəkirəm. Axı xəstəlik xofu xəstəlikdən daha dəhşətli mərəzdir. Niyə belə edirəm?
Yerlərini özlərinə göstərmək istəyirəm? Öz möhtəşəmliyimi, əvəzolunmazlığımı
sübut etmək istəyirəm? Onsuz da hamı bilir ki, Qüdrət kimdir. Karine isə ha‐
mısından yaxşı bilir. Əgər bunları bilirlərsə, mənə dörd qadınla oyun oynamaq
yaraşarmı? Bəlkə də yaraşar. Bəlkə də bundan bir siyasi kimi zövq alıram. Bəs
onda xalqın nə günahı? Tamaşaçısız hansı siyasi oyun? Əl çalan olmayacaq?
Yox, üzdə əl çalsalar da, arxada hamı məni lənətləyəcək. Özü də yaşım çoxdan
altmışı keçib. Mənim lənət qazanan vaxtımdırmı? Mənim oyun oynayan vax‐
tımdırmı? Birdən sabah, lap indi əcəlim çatdı öldüm. Karine imkan verərmi ki,
oğlum taxta çıxsın? Əsla. Bəs onda niyə bitirmirəm Karinenin işini? İtbaşıdan
qorxuram? Onun qüdrətini görmüşəm? Oyun oynayıram ki, Karine özü‐özünü
zibilə salsın? Xalqı fəlakətə sürükləsin ki, İtbaşı da buna dözməsin? Tutaq ki,
dözmədi. Karineni devirdi. Aparıb məni onun yerinə qoyacaq? Amma yox. Mən
heç ağlıma gətirərdimmi ki, Göyverəndən sonra şahənşah Karine olar? Əsla.
Heç yuxuma da girməzdi. Yoxsa onu heç vaxt himayə etməzdim. Düzdü, onda
əlim‐qolum bağlıydı. Göyverən Şah, baş mühafiz Aslan, baş sərdar Abbas bağ‐
lamışdı əl‐qolumu. Buna baxmayaraq çox oyunlar çıxardım, özü də qalib çıxdım.
Bəs indi kimdir qabağımı kəsən? İtbaşı? İtbaşını aradan götürsəm necə? Yox.
Aradan götürərəm yenisi meydana gələr. Bu heç olmasa məni tanıyır. Məni ta‐
nımağıdır bəlkə də Karinenin qəzəbindən qoruyan. Yoxsa o cür alçaldandan
sonra qaladan sağ buraxmamalıydı. Nə edim? Sakit oturum yerimdə? Yenə də
qızılımı yığım? Vəssalam‐şüdtamam? Əlbəttə ki, vəssalam. Heç yuxuma da
girməzdi ki, şah olacağam. Həqqi Şahın Göyverənə miras qoyduğu ərazilərdən
də böyükdür mənim şahlığım. At oynadıram, istədiyimi edirəm. Amma ki, adım
təbəə şahdır. Bir zamanlar qulumuz olmuş Karinenin təbəəsiyəm.
Bu zaman qapı döyülür. Eşikağası içəri girir.
– Şahım, bir nəfər gəlib. Deyir ki, qonşu şahlığın baş vəziriyəm. Qüdrət
Şaha deyiləcək sözüm var.
– Bu nə cürət? Nə vaxtdan vəzirlər şahların otağına girmək istəyirlər? Qoy
əvvəlcə baş vəzir Hətəmlə görüşsün. Ehtiyac duyulsa o deyər mənə.
– Şahım, bu tumarı oxumağınızı xahiş etdi.
– Ver görüm, – deyə Qüdrət Şah tumarı alıb açdı və həmən, – Çağır onu, tez
elə, – deyib taxtına oturdu. İçəri bir nəfər girdi. Şah eşikağasına süfrə açmaq əmri
verdi, – Gəl, gəl, ey madərşahlığın baş vəziri Aris. Bu nə məxfilik? Xəbər versəydin
səni qala qapılarında qarşılayardım. Vaxtında şahənşahlığın baş vəziri olan mənə
etdiyin hörmətin heç olmasa azacıq əvəzini çıxardım, – deyə Qüdrət Şah taxtından
durub Arislə görüşdü. Sonra xalçanın üstündə oturub mütəkkələrə dirsəkləndilər.
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– Qüdrət Şah, istəmədim kimsə bilsin. Heç kimin xəbəri yoxdur. Heç eşik‐
ağasının da bilməsini istəmədim.
– Düz eləmisən. Yəqin vacib sözün var. Amma desən ki, gəlişindən Karine‐
nin xəbəri yoxdur, inanmaram.
– Xəbəri yoxdur.
Bu zaman eşikağası qapını döyür. Xalçanın ortasında süfrə salınır. Üstünə
müxtəlif təamlar düzülür.
– Aris, yol gəlmisən. Nuş elə.
– Allah süfrəni açıq eləsin, Qüdrət Şah.
– Aris, heç gəlişinin səbəbini demədin.
– Qüdrət Şah, gəlmişəm deyim ki, bu əlacsız xəstəliyə bir çarə qıl.
– Aris, bu, Allahın işidir. Ağzında “əlacsız” deyirsən.
– Madərşah Karine dedi ki, bu Allahın işi yox, Qüdrətin oyunlarıdır. Əlacı
da ondadır.
– Bəs deyirdin ki, bura gəlməyindən qızın xəbəri yoxdur.
– Madərşah Karine məni bura yox, kömək üçün Elbrus elinə göndərdi.
Mən isə sənin yanına gəldim.
– Məndə heç bir ilaç yoxdur.
– Qüdrət Şah, hamı gözəl bilir ki, siz iki nəfər bir‐birinizə müharibə elan et‐
misiniz. Madərşah Karinedə taxt‐tacdır, səndə isə güc, var‐dövlət. O, madərşah
olsa da sənin sözün keçir məmləkətdə. Baş vəzir olduğum sarayda da çoxu sənin
adamlarındır. Amma bunu ona deməmişəm. Sənin Kaminat şahlığındakı hök‐
münü bir mən, bir də Kaminat Şah bilirdi. O öldü, qaldım mən. Səni böyük güc
bilib yanına gəldim. Etiraz edəcəksənsə, burdan yolum Elbrus imperatorluğu‐
nadır. Amma onlar sərhədi keçsə, Karine barmağıyla səni göstərsə və onların
köməyiylə sənə qalib gəlsə – əminəm ki, qalib gələcək də – mən, mənim xalqım,
sənin xalqın, bu torpaqlar hamısı təbəəlik – onların diliylə desək vassallıq olacaq.
Karine vassal olub arxa qazanacaq, sənin xalqın, nəslin isə vassalın vassalı adını.
– İndi sən deyirsən ki, mübarizəmdə haqsızam? Görmədin məni necə al‐
çaltdı? Gözünün qabağında oldu ki, hər şey. Bütün bunlar ona etdiyim yaxşı‐
lıqların əvəziydi? İndi deyirsən ki, bu pisliklərə yenə yaxşılıqla cavab verim?
Cavab verirdim. Bütün adamlarıma əmr etmişdim ki, şahlıqları diriltsinlər.
Hər yerdə bu işləri Madərşah Karinenin adından etsinlər. Sonu nə oldu? Atı
apardı bağladı eşşəyin quyruğuna.
– Qüdrət Şah, dünyagörmüş müdrik adamsan. Atı niyə eşşəyin quyruğuna
bağlayırlar? Çünki at eşşəkdən güclüdür, böyükdür, sürətlidir. Ona görə eşşəyin
quyruğuna bağlayırlar ki, ondan qabağa keçə bilməsin.
– Aris, birdən at eşşəyi ötmək istəməsə, əks tərəfə qaçsa necə olacaq? Eşşəyin
quyruğu qopacaq və anqıra‐anqıra, qanı axa‐axa gedəcək işinin dalıyca.
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– Düz deyirsən, Qüdrət Şah. Bəs atın noxtasından nə asılacaq? Eşşəyin
quyruğu. Hamı da adını qoyacaq eşşəksaqqal at.
– Yox, Aris, bu yolu başlamışam, sonacan da gedəcəyəm.
– Ay Qüdrət, birinci sən başladın da... Adamların Karine sarayına gedib
çatmamış paytaxtda aranı qatdılar. Bəs lələgiryanları Karinenin üstünə
göndərməyin nə demək idi? Bunun bircə adı var: madərşaha qarşı üsyan. Elə
deyilmi?
– Yox. Nəyə deyirsənsə and içim. Lələgiryanları onun üstünə mən
göndərməmişəm. Əksinə, lələgiryanları o mənim üstümə qaldırmışdı ki, bəs
qızıl saraydadır, Qüdrət paylamaq istəmir sizə. Az qalmışdılar ki, sarayın di‐
varlarını uçurtsunlar.
– Sənlik deyildi üsyan? Madərşah Karineyə isə başqa cürə çatdırmışdılar.
O da “qızılları Qüdrət paylamır” oyununu buna görə ortaya atdı. Ürəyi soyu‐
madı. Üstəlik meydanda aşağıladı da səni.
– Bilmirəm, Aris. Onda belə çıxır ki, hardasa gizli əl var. Belə çıxır ki, Karine
nəsə səhv buraxıb. Bədəlini belə ödəyir. Özü də mənimlə üz‐üzə qoyurlar.
Bilirlər ki, onu məhv etsəm, mən edəcəyəm.
– Məhv etmək sənin şəxsi işindir. Bəs xalqın nə günahı? Təzəcə Şahənşah
Göyverənin zülmündən qurtarmışdılar. İndi isə xəstəliklə sınağa çəkirsən on‐
ları. Əlac qıl, bitsin məsələ.
– Birdən qılmasam?
– Məcburam ki, Elbrus imperatorluğuna üz tutum və qayıdan kimi saray‐
dakı adamlarını Karineyə deyim.
– Birdən sənin sözünə qulaq assam?
– Ölənəcən dostam səninlə. Özü də şahənşahlığın keçmiş baş vəziri kimi
məsləhətlərinə böyük ehtiyacım var. Çaşbaş qalmışam. Heç nə edə bilmirəm.
Hər şey sənin əlindədir. Səni güc kimi qəbul edirəm. Madərşah Karine də sənin
gücünü bilir – bununla razılaşmasa da...
– Yaxşı. Qoy sən deyən kimi olsun. O qancıq şahbanulara da başa sal ki,
mənə şıllaq atmasınlar. Əlimi üstlərindən götürsəm məhv olarlar. Qurban ol‐
sunlar hamısı sənə. Elə Karine də... Bura gəlmisənsə müdrik vəzirsən. O vaxt
Elbrus eliylə əlaqə yaratdığına görə mən də baş nəqqaş Təbərxanın başına ol‐
mazın oyunu gətirdim, nəslini kəsdim. Sənin kimi insanlara mənim ehtiyacım
var. Amma onu əla dedin atla bağlı. Necə oldu..?
– Eşşəksaqqal at. Amma Karinenin xəbəri olmasın bura gəlməyimdən.
Deyəcəyəm ki, xəstəlik deyilən şey yox imiş. Sadəcə Qüdrət Şah belə bir şayiə
buraxıb ki, onunla ehtiyatlı davranaq. İstənilən an bu cür işlər görə bilər. Bu
hamımıza bir işarədir. Amma inanmıram sakitləşsin Madərşah Karine. Bu qa‐
dınların başladığı müharibəni heç kim durdura bilməz, bircə Əzrayıldan başqa.
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– Zaman lazımdır, Aris. Elə şeylər var ki, sən bilmirsən.
– Mən gedim. Yolçu yolda gərək. Amma ətraf şahlıqlara köməyini əsirgəmə.
Böyüklüyünü göstər.
– Ona baxaram hələ. Yaxşı yol.
Aris sağollaşıb otağı tərk edir. Qüdrət Şah eyvana çıxır: Arisin ayağıma
gəlməyi yaxşı oldu. Hər halda xəbərim olacaq sarayın içində gedən danışıq‐
lardan. Amma “elə etmə qayıdan kimi saraydakı adamlarını Karineyə göstərim”
deməsi xoşuma gəlmədi. Deməli, məni nişangahda saxlamaq istəyir. Nə olar,
qoy saxlasın. Amma anlamır ki, o təzəcə iməkləməyə başladığı yolları, artıq
mən qayıdıram. Öz aləmində elə bildi ki, bunun hiyləsinə uyub razılıq verdim.
Amma anlamır ki, mənə də vaxt lazımdır. Və bu vaxt ərzində Karine heç bir
işimə qarışmamalıdır.
– Eşikağası.
– Bəli, şahım.
– İkinci vəzir Dürəngi çağır saraya.
– Başüstə, şahım.
***
Madərşahlıqda həyat öz yoluna düşür. “Vəba və çiçək xəstəliyi”nin qarşısı
alınıb. Nilufər Şahbanu artıq qalasına köçüb. Şahzadə Göyverənlərin qızılları
məxfi xəzinəyə daşınıb. Qüdrət Şah üç şahbanunu saraya çağırıb. Nilufər Şah‐
banu, Əsnad Şahbanu, Mingül Şahbanu hüzurunda dayanıblar. Başlarını aşağı
salıblar. Qüdrət Şah otaqda var‐gəl edir.
– Deməli, məni tanımaq istəmirdiniz. Eləmi? Bilə‐bilə ki, Dürəng mənim
adamımdır, sizlərin keçmiş şahıdır, indi isə bu boyda dövlətin ikinci vəziridir
– onu sarayınızdan qovmuşdunuz. Deməli, siz mənə şıllaq atırdınız? Hardan
idi sizdə bu güc? Madərşah Karinedənmi? Əhalinizə payladığı dilənçi payın‐
danmı? Xub. Mən də razı. Bəs onda üstünə qaçanda, deyəndə ki, xəstəlik yayılır,
niyə qabağını ala bilmədi? Mənim sizə yox, xalqa yazığım gəlməsəydi
neyləyəcəkdiniz? Hə? Cavab verin, qancıqlar!
Şahbanulardan səs çıxmır.
– Təqsir məndədir. O vaxt atalarınızı, qardaşlarınızı öldürəndən sonra
gərək sizi öz hərəmxanama qataydım. İndi xəcalətdən cınqırınız da çıxmazdı.
Amma yox. İndi də gec deyil. Boylu‐buxunlu, gözəl‐göyçək qızlarsınız. Özü də
bakirə. Dürəng!
– Bəli, şahım.
– Nilufər Şahbanunu sənə ərə verirəm.
– Ömrünüz uzun olsun, şahım. Ürəyimdən xəbər verdiniz.
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– Əsnadla Mingülün işinə isə özüm baxacağam. Bəlkə etirazınız var? Əgər
etirazınız varsa, onda gərək sizin dilinizi qəməylə kəsim. Ki, bir daha donqul‐
dana bilməyəsiniz. Amma yazığım gəlir. Hansına razısınız, şahbanular? – şah‐
banular dinmirlər, – Susursunuz? Əlbəttə ki, mən nəyi desəm ona da razı ol‐
malısınız. Bu gündən mən nə dedim, o da olacaq.
– Birdən Madərşah Karine çağırdı və nəsə əmr verdi. Onda nə deyək?
Deyək ki, böyüyümüz Qüdrət Şahdır? Biz yalnız onun əmrlərini yerinə yetiri‐
rik?– deyə Mingül Şahbanu dilləndi.
– O da sizi öldürsün və leşinizi səhraya atıb qarğa‐quzğuna yem etsin. Bu‐
nun dilinə bax. Küçüyün biri küçük, sən nə karəsən ki, madərşahın hüzurunda
hələ bir danışasan da... O mənəm e dinmirəm sizə – dil‐dil ötürsünüz. Madərşah
nə desə, “başüstə” söyləməlisiniz. Sonra gəlib mənə xəbər etməlisiniz. Mən
desəm ki, əməl edin, siz də edin. Desəm ki, yox... siz də əmri bu qulağınızdan
necə almışdınızsa o biri qulağınızdan da buraxacaqsınız havaya. Bildiniz,
göyvərən qızları qancıqlar? İndi isə keçin hərəmxanaya. Zifaf gecənizdir. Əmin
olun ki, bu işdən başqa heç nəyə yaramırsınız. O gün olsun ki, doqquz ay, doq‐
quz gündən sonra dünyaya iki oğlan uşağı gəlsin. “Axır ki, Əllam və Ərdan şah‐
lıqlarında da kişi dünyaya gəldi” deyib rahat nəfəs ala bilək. Dürəng, Nilufər
Şahbanuya hörmətlə yanaş. Onun atası müharibədə əsir düşüb və edam edilib.
Nə atası, nə özü bunlar kimi şahzadə Göyverənlərin üzünü görməyiblər.
– Başüstə, şahım.
***
Altı ay keçib. Madərşahlıq. Baş vəzir Aris Madərşah Karinenin hüzurun‐
dadır.
– Madərşahım, dediyiniz kimi – ordu yarandı. Əhali əvvəlki həyatına qayıtdı.
Hamı sizdən razılıq edir. Amma bir xüsus var.
– Hansı xüsus?
– Ordunun yaradılması, mühafizlərin və fərraşların artırılması, onlara və
saray əyanlarına ödənilən aylıqlar gətirdiyiniz qızılların hesabına görülüb.
Xəzinə azalır. Üstünə isə vergi gəlmir. Artıq vaxtıdır. Çox piylənməyə də imkan
vermək olmaz. Qudurub üstümüzə qalxarlar.
– Quduranın bir əlacı var. Gərək gəbərdəsən. Bunun üçünsə ordumuz var.
– Madərşahım, adamlarımızı da yerləşdirməliyik şahlıqlara. Həm vaxtında
hər şeydən xəbər tutmaq üçün, həm də vergilərin təyin edilib yığılmasına
görə. Yoxsa kimin qapısına getsək on dəsmal götürüb ağlayacaq ki, bəs acından
ölürəm.
– Nə təklif edirsən?
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– Əvvəl bac‐xərac təyin edək şahlıqlara. Alınmasa başqa tədbir görərik.
– Necə yəni “alınmasa”? Dövlətlə dövlətçilik edəcəklər? Kaminat şahlığı
az bac‐xərac ödəyib? İlk dəfəsində özün get şahlıqlara. Hər şeyi yerində öyrən,
bac‐xərac təyin elə. Kaminat şahlığından o vaxt götürülən gizli xəzinənin də
yerini soruş Qüdrətdən.
– Başüstə, madərşahım.
***
Yolaverənlər şahlığı. Saray. Aris Qüdrət Şahın otağındadır.
– Deməli, Madərşah Karine bac‐xərac istəyir?
– Xeyr, Qüdrət Şah. Madərşah Karine bac‐xərac tələb edir.
– Kimdən, kimdən, Qüdrət Şahdan?
– Bəli. Məhz sizdən – o biri dörd şahlığın da yerinə.
– Elə niyə?
– Çünki hansı şahlığa getdimsə, dedilər ki, hər birimiz ona tabeyik. O bizi
ağır vəziyyətdən qurtardı. Xəzinəmizin idarəçiliyini ona həvalə etmişik.
– Onları yox, bütövlükdə madərşahlığı ağır vəziyyətdən qurtardım. Pis etdim?
Özün ayrılanda demədinmi ki, “ətraf şahlıqlara köməyini əsirgəmə, böyüklüyünü
göstər?” Mən də böyüklüyümü göstərdim. Sandığın ağzını açdım, hər şeyi əvvəlki
vəziyyətə qaytardım. Xeyir gəlirmi ki, hələ bir bac‐xərac da verim?
– Hansı sandığın ağzını açdın, Qüdrət Şah? Axı bildiyimə görə Madərşah
Karine şahənşahlığın xəzinəsində bir qara quruş da qoymamışdı. Bəlkə Ka‐
minat şahlığından o vaxt götürdüyün gizli xəzinənin sandıqlarını deyirsən?
Nəsə Kaminat şahlığına gətirilən qənimətin içində o sandıqlar aşkar edilmədi.
– Mənim üçün əsas sandıq yox, onun içindəkiydi. Madərşah Karine də
bizdən içindəkini daşıyıb apardı. Gərək içindəkini gizlədib, boş sandıqları sax‐
layardım Karine üçün. Nə biləydim ki, nə vaxtsa qiymətsiz sandıqlar belə ma‐
taha minəcək?
– Kinayəni özünə saxla, Qüdrət Şah. Yaxşı bilirsən söhbət nədən gedir.
– Məndə xəzinə yoxdur. Evimizdəki sandıqlarda nəyimiz vardısa xalqa
xərclədik. Hələ dirilməyiblər ki, vergi yığmağa başlayaq. Əgər özün bacarır‐
sansa, buyur yığ. O dörd şahlıq, o da sən.
– Dörd yox, beş şahlıq. Madərşaha belə də çatdırım? Son sözündür, Qüdrət
Şah?
– Yox. Son sözüm deyil. Son sözü xalq deyəcək sizə.
– Nə edəcəksən? Yenidən üsyana qaldıracaqsan, yoxsa xəstəlik yayacaqsan?
Vallahi baxmaram şah olmağına, – deyib Aris əlini qılıncın qəbzəsinə atıb sı‐
yırdı. Elə bu an pərdənin arxasından, taxtın ətrafından altı qaraniqablı çıxdı.
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Ondan cəld tərpənib xəncəri Arisin boğazına dirədilər. Qılınc biixtiyar baş
vəzirin əlindən düşdü.
– Aris, yadından çıxartma kimin hüzurundasan. Get madərşahına da çatdır
ki, Yolaverənlər dövlət olub. Adı dəyişsə də ənənələrini qoruyub saxlayır. Sənin
isə tülkü olduğunu əvvəldən anlamışdım. Mənim başımı qatırdın ki, vaxt qa‐
zanasan, ordu yaradasan? Yaratdın. İndi isə göndər üstümə. Karine şahənşah
idi. Amma imtina etdi. Adını madərşah qoydu. Hamının anasıyam dedi. İndi
də otursun analığını etsin. Ana övladlarından pul istəməz. Oğul yaxşı oğul
olsa, yaxşı qazansa özü gətirib anasına verər. Ana övladlarından ordu düzəldib
digər övladlarının üstünə göndərməz. Otursun yerində madərşahlığını etsin.
O, ana şahdırsa, onda mən də ata şaham. Ananın dolanışığı, uşaqların gündəliyi
üçün nə lazımdırsa edəcəyəm. Nəinki acından öləcək, əksinə şah qızı kimi ya‐
şayacaq. Sarayının bütün xərci mənim boynuma. Amma yenə deyirəm. Baca‐
rırsansa yığ vergini. İndi isə yerə düşən qılıncını götür sox qınına. Növbəti
dəfə əlindən düşsə bir daha geri qayıtmayacaq. Əgər əvəz çıxmaq istəyib
mənim saraydakı adamlarımı Karineyə nişan versən, onda vay halına.
Təsəvvürünə də gətirə bilməzsən ki, nələr baş verə bilər.
Qaraniqablılar şahın işarəsiylə xəncərlərini Arisin boğazından çəkib,
Qüdrətin qabağında canlı sədd qurdular. Baş vəzir qılıncını götürüb qınına
saldı və otaqdan çıxdı.
***
Madərşah Karinenin sarayı. Baş vəzir Aris hüzurundadır.
– Danış, Aris, danış.
– Xoş xəbərim yoxdur, madərşahım. Nə Məstur Şah, nə də şahbanular bac‐
xəraca razı olmadılar.
– Yəni belə qudurublar? Bəs Qüdrət?
– Onlar da Qüdrəti nişan verdilər. Dedilər ki, altı ayda hər şey yoluna
düşməyə başlayıb. Bütün bu işlərə isə Qüdrət Şah başçılıq edir. Bizdən bir
quruş da vergi yığmır. Onun adamları hər şeyi öz ciblərinin puluna edirlər.
Həyat canlanıb. Camaat da dolanışıq tapıb. Canına dua oxuyurlar Qüdrət Şa‐
hın.
– Bəs mənə necə, alqış demirlərmi? Axı Şahənşah Göyverənin əlindən
onları mən qurtarmışam.
– Madərşahım, iş burasındadır ki, Qüdrət Şahın lələgiryanların başçısı
kimi hörməti, Şahənşah Göyverəni necə devirməyi hələ də dillərdə dastandır.
– Sözündən belə çıxır ki, onda mən heç nəyəm? Sadəcə, bütəm? – Aris
dinmir. Başını aşağı salır, – Xəzinə tükənir. Bir azdan nə edəcəyik? Belə çıxır
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ki, madərşahlığı Qüdrət idarə edəcək, alqışları o qazanacaq, mən də büt kimi
oturacağam taxtımda? Götür qoşunu, get o Qüdrəti saqqalından yapış sürü
bura. Saray əyanlarınısa qətlə yetir.
– Madərşahım, Qüdrət qanunların əleyhinə gedərək ordunu ləğv etməyib.
Heç geyimlərini belə dəyişməyib. Qaraniqablılar yenə də var. Sadəcə, adları mü‐
hafiz, fərraşdır. Camaat hər dəfə onları görəndə şahzadə Göyverənlər yadına
düşür. Amma o vaxtkı rəftarı görməyəndə Allahlarına şükür edirlər. Dul arvadlar,
yetim qızlar da razıdırlar onlardan. Karzat, Əllam, Ərdan şahlıqlarında hamilələrin
sayı çoxalıb. Gözünüz aydın, Əsnad və Mingül Şahbanular da hamilədir.
– Onlar kimdən icazə alıb ərə gediblər ki, hələ hamilə də qalsınlar?
– Qüdrət Şah onları öz sarayının əyanlarına verib. Nilufər Şahbanu isə
Qüdrətin ikinci vəziri Dürənglə izdivaca girib.
– Kimdir bu Dürəng? Mən onu tanımıram. Sarayda beləsini görməmişdim.
– Bildiyim qədər Qüdrət Şahın ikinci vəziridir. Dürəng Həqqi Şahın sara‐
yında əyan olmuş Hüseynin oğludur. Atasının ölümündən sonra onun yerini
tutub. Yeni doğulan oğluna Göyverən adı verdiyinə görə Göyverən Şahın
sevimlisinə çevrilib. Əvvəlcə Göyverən valiliyinə çevrilən Karzat şahlığında
vali, sonra Karzat Şahın viran qoyduğu üç valiliyin başçısı, daha sonra isə
başsız qalan Əllam şahlığında taxta otuzdurulub. Lələgiryanlar həm də onun
şahlığından hərəkətə keçmişdilər. İndi isə ikinci vəzirdir. Amma Qüdrətin sağ
əli kimi şahlıqlara yenə o nəzarət edir. Daha doğrusu başçılıq edir. Dürəngin
sözü yekdir əyalətlərimizdə.
– Bəs Məstur Şah?
– O da şahbanular kimi. Qüdrət Şah əlini üstündən götürsə batıb gedəcək.
Ən kasıbı onun şahlığıdır. Obirilərinə Qüdrət Şah “gəlinlərimizdir” deyib xüsusi
hörmətlə yanaşır.
– Mənə də “gəlinimiz” deyər.
– Xeyr, madərşahım. Sizə hamının anası dedi.
– Nə əcəb ondan? Belə çıxır ki, madərşah kimi qəbul edir məni.
– Qəbul edir. Amma...
– Nə “amma?”
– Deyir ki, “Karine şahənşah idi. Amma imtina etdi. Adını madərşah qoydu.
Hamının anasıyam dedi. İndi də otursun analığını eləsin. Ana övladlarından
pul istəyər? Vergi, bac‐xərac tələb edər? Oğul yaxşı oğul olsa, yaxşı qazansa
özü gətirib anasına verər. Ana övladlarından ordu düzəldib öz övladlarının
üstünə göndərməz. Otursun taxtında, madərşahlığını etsin. O, ana şahdırsa,
onda mən də ata şaham. Ananın dolanışığı, uşaqların gündəliyi üçün nə lazımdır
edəcəyəm. Nəinki acından öləcək, əksinə şah qızı kimi yaşayacaq. Övladlarımız
– rəiyyətimiz də öz yerində”. Sarayınızın da nə xərci varsa boynuna götürdü.
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– İndi nə deyirsən, Aris? Vergi yığmayaq? Hamını buraxaq evə, sarayda da
qalaq ikimiz? Madərşahlıq budurmu?
– Qüdrət Şah sonda dedi ki, bac‐xərac verməyəcəyəm. Çünki camaatda
pul yoxdur. Vergiyə qaldıqda isə bacarırsan yığ.
– “Bacarırsan” nə deməkdir? Vergi yığmasaq dövlət necə dolana bilər?
Qüdrətdən dilənməliyik, ya ummalıyıq? Get, yığ! Hər şahlığa vergi vəzirləri
qoy. Öz adamlarımızı yerləşdir.
– Kimləri, madərşahım? Bu mənim səlahiyyətimə aid deyil. Onları siz təyin
etməlisiniz.
– Elə saray əyanlarını. Boş‐boşuna oturub sarayda milçək qovurlar. Qoy
gedib işləsinlər.
– Saray əyanlarını?
– Hə.
Baş vəzir Aris udqundu.
– Nə olub, Aris? Niyə udqundun? Bəlkə səni qorxudub, yenidən xəstəliklərlə
təhdid edib Qüdrət?
– Xeyr, madərşahım. Mənimçün maraqlı qaldı ki, niyə hədə‐qorxu gəlmədi.
Əksinə dedi ki, “bacarırsan yığ vergini”. Kaminat şahlığının özündən necə,
vergi yığılsınmı? Özümüzdən yığsaq, o dörd şahlıqdan yığılan bütün vergidən
üç‐dörd dəfə çox olar.
– Yox. Əksinə, onlar vergi yığmalıdırlar. Nə əcəb qonşu şahlıqlara getmirlər?
Orada iş qurmurlar, alver etmirlər?
– Kaminat şahlığı özü varlı şahlıq olub həmişə. Bal pətəyi olub qonşular
üçün. Siz də müraciət etmisiniz meydanda. İstəsələr gedərlər. Heç bir maneə
yoxdur qarşılarında.
– Neynək, özləri bilərlər. Yaxşı, get dediklərimi elə. Şahlıqlara
göndərdiklərinə çoxlu qoluzorlu da ver. Heç olmasa onların xarici
görünüşündən qorxsunlar. Xoşluqla ala bilməsələr, güc tətbiq etsinlər.
– Başüstə, madərşahım, – deyib baş vəzir otaqdan çıxır.
Madərşah Karine tək qalır: deməli, Qüdrət məndən ağıllı çıxdı. Şahənşah
Göyverəndən zahiri nə var idisə saxladı, daxilən dəyişdi. Özünü şah kimi yox,
lələgiryanların başçısı kimi qoruyub saxladı. Bəs onda niyə hücuma keçmir?
Lələgiryanları niyə əleyhimə qaldırmır? Mənə hörmət edir? Yox. İnanmaram.
Bəs onda nəyi gözləyir – mənim xoşluqla taxt‐tacdan əl çəkəcəyimi, yoxsa xal‐
qımın gözündən düşüb bir qara quruşa dönməyimi? İtbaşı sağ olsaydı deyərdim
ki, ondan qorxur. Bəlkə onun ölməyindən xəbəri yoxdur? İnanmıram olmasın.
Hər yerdə adamları var. Yox, mənə də Karine deyərlər. Mən qartalam. Mən
yüksəkdəyəm. Hələ ki, səmada süzürəm. Müşahidə edirəm. Lazım bildiyim
anda şığıyıb məhv edəcəyəm Qüdrəti. Şikayət etməyə adamı da olmayacaq.
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Kim mənim əleyhimə çıxsa caynaqlarımda göyə qaldırıb ordan buraxacağam
yerə. Sonra malını‐mülkünü paylayacağam xalqıma. Mən xristianam. Mən
səbrliyəm. Nə edim ki, bütün ətrafım xəyanətdir. Bu xəyanət toxumunu da bu
müsəlmanlar səpdilər doğma torpağıma. Göyverən kimi şahənşah şahzadə
Göyverənlərin timsalında öz yaxın ətrafını yaratdı. Sanki heç kim ondan güclü
ola bilməzdi. Amma xəyanət onu da, iyirmi min şahzadəsini də məhv etdi.
Xəyanəti isə öz sarayı etdi. Mənən göyverən olmağa razıydılar. Göyverənliyi
təriqət kimi qəbul etmişdilər. Hətta qızıl və gümüş sırğalar da taxmışdılar.
Amma cismən göyverənə çevrilmək istəmədilər. Deməli, əsas mənəviyyatdır.
Zehinlər məcmu yaradır. Ad lap pis olsa da birləşdirə bilər. Yetər ki, zəhmin,
bir də çoxlu qızılın olsun. Amma mənimçün yenə sirri‐xudadır ki, Qüdrət niyə
hücum etmir? Bəlkə mənim hücuma keçməyimi gözləyir? O, yaxşı bilir ki, hü‐
cum edən tərəf çox itki verər. Bəlkə kiməsə arxayındır? İtbaşı sağ olsaydı
deyərdim ki, hələ onun xeyir‐duasını almayıb. Amma yaxşı elədim gəbərtdim
İtbaşını. Yoxsa bu intiqam məni sakit buraxmayacaqdı. Soyuq başla düşünməyə,
düzgün qərar çıxarmağa imkan verməyəcəkdi. Bir də ki, İtbaşı itlərin başçısıdır.
Xalqın tərəfində olub həmişə. Şahlar həddini aşanda hərəkətə keçib. İndi xalq
İtbaşısız qalıb. Mən madərşah itlərin başçısıyam. Sakitləş bir az, Karine. Səbr,
səbr, yenə də səbr. Vergi yığılmağa başlansın, gerisini sonra düşünərik.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Şahlıqların əyanları və valiləri hüzurundadırlar.
– Deməli, başladılar vergi yığmağa?
– Bəli, şah sağ olsun. Yaxşı ki, vaxtında xəbərdar etdiniz. Pulumuzun çox
hissəsini gizlədə bildik. Yoxsa yağmalayacaqdılar hamımızı. Bunlar lap qan‐
sızdırlar. Ucdantutma hamıdan vergi tələb edirlər, – deyə ikinci vəzir Dürəng
hamının əvəzindən dilləndi. Əyanlar və valilər də başlarını tərpədərək onun
dediklərini təsdiqlədilər.
– Bəs camaat nə deyir?
– Əvvəl bizə üz tutdular. “Bizlik bir şey yoxdur. Madərşah Karinenin adam‐
larıdır. Qoluzorluları da o göndərib” dedik.
– Bütün adamlarımıza mənim sözümü çatdırın. Nə bu işlərə qarışsınlar, nə
də mane olsunlar. Qapılarına gələn kasıb‐kusubu naümid buraxmasınlar.
Desinlər ki, “Qüdrət Şah tapşırdığına görə edirik köməyi – madərşahın adamları
xəbər tutmasın. Xəbər tutsalar bunu da alacaqlar əlinizdən”. O qoluzorlular isə
qoy nə istəyirlər etsinlər. Əksinə, madərşahlıqdan gələn əyanlara hardasa yar‐
dımçı da olun. Elə bilsinlər ki, çönüb onların adamı olmusunuz. Bir şey itirmir‐
siniz. Su gələn arxa bir də gələr. Əsas odur ki, camaatın qanını yaxşı sorsunlar.
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– Başüstə, şah həzrətləri! Əmrinizə müntəzirik, – deyə hamı yerbəyerdən
səsləndi.
– İndi isə gedin!
Əyanlar və şahlıqların valiləri gedirlər. Qüdrət Şah taxtından durub, otaqda
var‐gəl etməyə başlayır: deməli, Aris heç kimi satmayıb. Deməli, qorxur
məndən. Xub, xub. Göyverən Şah necə deyirdi? Əla! Əla! Əla‐ül‐əla! Camaat
bunların soyğunçuluğundan qalxsa, heç kim məni xəyanətdə suçlaya
bilməyəcək. Hələ ki, hər şey mən istəyən kimi gedir. Pulum da artır. Hər şey
yaxşı olar inşallah. Tutaq ki, axırı yaxşı oldu. “Yaxşı” nə deməkdir ki? Nəyə
nail olmaqdır məqsədim? Şahənşahmı olmaq istəyirəm? Yox. Heç onda da
şahənşah olmaq istəmirdim. Heç şahlıq da keçmirdi xəyalımdan. Amma ki, ol‐
dum. Bəs onda nə üçün çalışıram? Xəzinəni artırmaqdırmı istəyim? Xəzinə
onsuz da boşdur. Öz pullarım torpağın altındakı sandıqlardadır. Xalqa
xərclədiklərimizi də artıqlamasıyla çıxardıq. Xalq da nə qazanmışdısa indi
qusmağa başlayıb. Karinenin əyanları vergini lazım olandan artıq yığırlar ki,
özlərinə də bir şey qalsın. Qoluzorlular da öz haqlarını üstünə qoyurlar. Yazıq
camaat təzə‐təzə başlamışdı dirçəlməyə. Bir Allah şahiddir ki, mən onların
yaxşı yaşamasını istəyirdim. Bezmişdim Göyverənin vaxtındakı kimi adamlara
pislik eləməkdən. Mən rəiyyətimin yaddaşında yaxşı şah kimi qalmaq istəyirəm.
Eybi yox. Qoy Karine nə edir etsin. Sonunu tez gətirəcək.
***
Madərşah Karinenin sarayı. Baş vəzir Aris hüzurundadır. Karinenin kefi
kökdür. Gülür.
– Gördünmü, baş vəzir? Deyirdin ki, vergiləri yığmaq alınmayacaq.
– Düzünü həmişə siz bilirsiniz, madərşahım. Gözləmirdim ki, belə qısa za‐
manda yığa biləcəklər. Mən saray əyanlarını belə fərasətli bilməzdim.
– Qayıtmasınlar. Elə qalsınlar şahlıqlarda, əyalətlərdə. Burda özlərini günə
verirdilər. Orda heç olmasa işə yarıyırlar. Həm də etibarlı saray adamı olmaq‐
larını işləriylə sübut edirlər.
– Düz buyurursunuz, madərşahım.
– Şahlıqlardakı rəiyyət nə danışır?
– Cürətim çatmır deməyə. Qorxuram qəzəbinizə tuş gələm.
– De!
– Deyirlər ki, madərşah hamıya bir qızıl payladı. Biz də üstünə birini qoyub
qaytardıq. Bu necə anadır?
– Necə yəni “bu necə anadır?” Madərşah təkcə ana deyil, həm də dövlətin
başçısıdır. Onu idarə etmək üçünsə xəzinə həmişə dolu olmalıdır. Bəs ana
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ordu, mühafiz, fərraş, hakim, saray əyanları üçün pulu hardan tapmalıdır? Bir
qızılı ona görə vermədim ki, yesinlər. Dedim ki, nəyəsə yatırıb pul qazansınlar.
Altı ay da toxunmadım. Bundan artıq nə yaxşılıq edə bilərəm? Mayanı mən
qoydum, işləyib vergi vermək isə onların borcudur. Yaxşı, öz xalqım nə deyir?
Razıdırlarmı məndən?
– Bəli, madərşahım. Hamısı duaçıdır.
– Əla! Əla! Mən belə də istəyirdim. İndi Qüdrət bilsin ki, madərşahlıqda
böyük kimdir. Mən, yoxsa o? Yaxşı, get.
Aris otaqdan çıxır. Karine fikrə gedir: yox, dilim belə deyir. Amma ürəyimdə
nəsə narahatlıq var. Qüdrət belə asanlıqla kürəyini yerə vurmamalıydı. Heç
olmasa öz şahlığında qətiyyətini göstərməliydi. Amma dinmədi. Bəlkə qılıncı‐
mın kəsərindən hürkdü? Bu dəfə üsyan qaldırdığı təqdirdə edam ediləcəyindən
qorxdu? Bilmirəm. Xəzinəsində də heç nə yoxdur. Nə onun, nə də digər şah‐
lıqların. Bəs onda orduya bərabər qaraniqablı mühafizləri necə saxlayır? Bu
Qüdrət və ətrafı siçovuldur hamısı. Qızılı elə dərində gizlədirlər ki... Onları da
dingildədən qızıldır. Lələmin danışdığı rəvayəti heç vaxt unutmaram. Günlərin
bir günü bir dəllək şahın saç‐saqqalını düzəltmək üçün saraya gəlir. İşini qur‐
tarana yaxın birdən ülgücü şahın boğazına dirəyib deyir ki, “bəs qızını mənə
verməlisən. Yoxsa boğazını üzərəm”. Vəzir, mühafizlər ha and‐aman eləsələr
də dəlləyi fikrindən döndərə bilmirlər. Şah da naəlac qalıb razılıq verir. Dəllək
ülgücü boğazdan çəkən kimi saray mühafizləri onu qamarlayıb xəncəri boğa‐
zına dirəyəndə şah imkan vermir. Onun ayağının altını qazmağı əmr edir. Şahın
əmri yerinə yetirilir. Həmin yerdən yeddi küp qızıl çıxır. Şah üzünü əyanlara
çevirərək “dəlləyin boğazıma ülgüc dirəməyə, məndən qız istəməyə heç vaxt
cürəti çatmazdı. Onu dingildədən bu qızıl imiş” deyir. Qüdrətin də qızılı çox
olduğuna görə suda balıq kimidir. Bu qızıldan vergi tutmaq azdır. Onu
bütünlükdə götürmək lazımdır ki, məhv olub getsin. Yox. Məhv etmək azdır.
Onu əsl təbəəyə çevirməliyəm. Yerini göstərməliyəm. Gərək vaxtında
öldürəydim onu. Öldürəcəkdim də... Çünki onu adam edən Şahənşah Göyverənə
xəyanət etmişdisə, bir gün məni də o aqibət gözləyirdi. Bəs bunu bilə‐bilə
niyə öldürmədim? Əksinə şah etdim. Vaxtikən elədiyi yaxşılıqlara görəmi?
Yəqin ki... Artıq altı‐yeddi ay keçib. Vaxtı çatmayıbmı? Gözəçarpan bircə o
qalıb. Onu da məhv edib sakit oturum yerimdə. İtbaşıdan böyük adamdırmı?
Yox. Amma necə axmaq olmuşuq e... Səfil, bit basmış bir adamın ayağına gedib,
ondan kömək diləmişik. Dərdimizi, sirrimizi demişik. Dediyini eləmişik. O da
istədiyi kimi idarə edib biz şahları. İndiki ağlım olsaydı... Nə isə. Keçdi getdi.
Amma yox. İtbaşının gücü saraylarda olan yüksək mənsəbli, qılıncının kəsəri
olan adamlarındaydı. Görəsən mənim də sarayımda onun adamlarından kimsə
var? Yaxud da yeni İtbaşı peyda olubmu? Olubsa kimdir? Yeri‐yurdu hardadır?
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Nə vaxt özünü biruzə verəcək ki, onu tanıyım? Hə indi də başlayım casus ax‐
tarışına. Nə vaxtsa olan qətiyyətin yavaş‐yavaş itir, Madərşah Karine! Belə
getsə Göyverənin gününə düşəcəksən. Madərşahlıq qurmusan, başla qanunlar
qəbul et. Öz istədiyin dövləti yarat. Axı sən qartalsan. Amma rəiyyətlə İtbaşı
itləriylə davranan kimi davranırsan. Bu, qartala yaraşmaz. Sən qartalsan. Qar‐
talın isə qarğa‐quzğunları olmalıdır. Siçan‐siçovula divan tutmaq, ilanı yuva‐
sından çıxartmaq onların işidir. Qartal da səmada süzərək baxıb, nəsə bir
əmma görəndə şığıyıb həmən müdaxilə etməlidir. Daha doğrusu,
tənzimləməlidir. Nə qarğa‐quzğunu azğınlaşmağa qoymalıdır, nə də siçovulları
azalıb yoxa çıxmağa. Şahənşah Göyverənin vaxtında bu işi şahzadələri və
fərraşları görürdü. Mənimsə qarğa‐quzğunlarım ayıq‐sayıq olmalıdırlar.
Şahzadələr kişilərə “cismani əzab” verməkləriylə ad çıxartmışdılar. Bəs qarğa‐
quzğunlar nə etməlidir? Şahlıqlara göndərdiyim əyan və qoluzorlular qarğa‐
quzğun sayıla bilərmi? Başla bildiklərini həyata keçirməyə, Karine. Sən
madərşahsan. Bəsdir Qüdrətlə boş‐boş zəvzəmək oyunu oynadığın. Ömrün
gedir, arzularınsa çox. Nə qədər cavansan, başla.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Baş vəzir Hətəm, ikinci vəzir Dürəng şahın hüzurun‐
dadırlar.
– Dürəng, deyirsən ki, ayağa qalxmaq istəmirlər?
– İstəmirlər, şah sağ olsun.
– Niyə? Bundan böyük səbəb? Hər şeylərini əllərindən alırlar. Karinenin
adamları başqa nə etməlidirlər ki, bunlar hərəkətə gəlsinlər?
– Şahım, nəinki hərəkətə gəlmirlər, üstəlik şükür də edirlər, – deyə Dürəng
əlavə etdi.
– Şükür eləyirlər? Anlamadım.
– Deyirlər ki, “yenə Karine insan adamdır. Şahənşah Göyverən kimi pulumuzu
almaq üçün başımızı, qollarımızı gülünc şalbana keçirmir, alnımıza söyüşlər dağ‐
latmır, bu sözlərə bizi layiq edib qulağımıza dəmir sırğa taxıb, uclarını pərçimləmir.
Uzağı bir‐iki şillə‐yumruqla canımızı qurtarırıq”. Amma, şahım, bircə işarəniz
yetər ki, qaldırım onları madərşahın əleyhinə. Təcrübəm var artıq.
– Yox. İstəyirəm ki, bu dəfə təbii olsun.
– Bəlkə xəstəlik yayaq?
– Yox, Dürəng. Bezmişəm pislik eləməkdən. Bir Karineyə görə o boyda
şahlıqları, rəiyyəti niyə məhv edək? Axı onlar da mənimdir. Buraxaq hadisələri
axarına, görək sonu nə olur?
– Düzünü siz bilirsiniz, şahım.
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***
Bir il keçib. Madərşahlığın şahlıqlarında rəiyyətin vəziyyəti getdikcə ağır‐
laşır. Karinenin sarayı.
– Madərşahım, xəzinə aşıb‐daşır. Yeni otaqlar ayırmaq lazımdır.
– Nə gözəl. Bu əla xəbər oldu, Aris. Yerlərdəki əyanlarımız qoy belə də da‐
vam etsinlər. Öz şahlığımızda isə cüzi vergi tətbiq elə. Denən kim vergi vermək
istəmirsə təbəə şahlıqlara getsin. Orda onlar üçün heç bir vergi yoxdur.
Əhalimizi yaymaq lazımdır bütün şahlıqlara. Qüdrət və adamları necə – narazı
deyillər ki?
– Xeyr, madərşahım. Əksinə, canla‐başla köməklik də göstərirlər. Qardaşım
Taxis Yolaverənlər şahlığındadır. Hər ciki‐biki mənə xəbər edir. Deyir ki, Qüdrət
heç cınqırını da çıxarmır.
– Ondan belə gözləmirdim. Düşünürdüm mane olar.
– Düzü, mən də gözləmirdim. Madərşahım, baş vəzir kimi bir xüsusu xa‐
tırlatmaq istəyirəm.
– De!
– Madərşahlığın bir yaşını keçirməyimiz lazım.
– Mən razı. Hazırlıq gör. Bu münasibətlə hamıya bir qızıl bayram hədiyyəsi
paylansın.
– Bir qızıl?
– Hə.
– Əmrinizi çatdıraram xəzinədara.
– Yox. Xəzinəyə toxunma. Bu bir qızılı şahlar gizlətdikləri sandıqlardan
verməlidirlər.
– Çatdıraram onlara əmrinizi.
– Yox. Onlara çatdırma. Yaxın adamlarını göndər, Dürəngi qulağından tutub
gətirsinlər bura. Elə etsinlər ki, Qüdrət xəbər tutmasın. Gətirib onu salsınlar
zindana. Əl‐ayağını qandallasınlar. Qarşısına da üstünə təbərzin çaxılmış, insan
qanı qurumuş edam kötüyü qoysunlar. Üç gün orda saxlayandan sonra çimiz‐
dirib, geyindirib‐keçindirib gətirərsiniz hüzuruma. Amma sən bayram və bir
qızıl xəbərini bu gün yay hər yerə. Gerisini deyəcəyəm.
– Başüstə, madərşahım.
***
Təbəə şahlıqlarda həyəcan hökm sürür. Bazar meydanlarında pıçhapıç
aləmi götürüb:
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– Xəbəriniz var da...
– Nə olub?
– İkinci vəzir Dürəngi gecə yatağından oğurlayıblar. Qüdrət Şah hamını
ayağa qaldırıb. Nə ölüsündən xəbər var, nə dirisindən.
– Kim edib görəsən bunu?
– Deyilənə görə Madərşah Karinenin qəzəbinə tuş gəlib.
– Dürəngi belə ediblərsə, gör indi bizi neyləyərlər də...
– Neyləyəcəklər? Uzağı‐uzağı paz çalacaqlar. O günləri artıq keçmişik.
– Bu Karineni də başa düşmək olmur. Bir yandan qanımızı sorur, o yandan
qızıl paylayır. Vallah məəttəl qalmışam.
– Karinenin xəbəri yoxdur bu qaniçənlərdən. Bilsə dərilərinə saman təpər.
O, əliaçıq insandır, kasıbın adamıdır, hamımızın anasıdır. O, “vergi yığın” deyir,
bunlar isə öz haqlarını da vergilərin üstünə qoyurlar. Olur ikiqat, üçqat vergi.
– Yaxşı, bunu madərşaha necə çatdıraq?
– Nəyi çatdıracaqsan? Çatdıracaqsan, yığıb piylənəni geri qaytarıb lütün
birini qoyacaq yerinə. O, indikilərdən də pis olacaq. Gələn kimi birinci sənin
dilini kəsəcək ki, daha şikayət edə bilməyəsən. Ona görə otur yerində sakit.
– Bunlar xırda məsələdir. Əsas Dürəngin yoxa çıxmasıdır. İndi hər yerdə
bundan danışırlar. Görəsən nə oyundur?
– Sən öz dərdini çək. Dürəng lap ölsə belə, dünyaya gəlməyən qohum‐
əqrabasını, nəvə‐nəticəsini də hər şeylə təmin edib. Sənə bir şey olsa ailən
acından qırılacaq. Dağılışın. Böyük adamların işi bizlik deyil. Qoy boğuşsunlar
nə qədər istəyirlər.
***
Üç gün keçib. Qüdrət Şahın ikinci vəziri Dürəng madərşahın hüzurunda
diz çöküb. Zindanda sınıxıb. Rəngi saralıb. Baş vəzir Aris də burdadır.
– Deməli, ikinci vəzir Dürəng sənsən?
– Bəli, madərşahım.
– Çox eşitmişdim haqqında. Amma üzünü görməmişdim. Əgər Qüdrət Şah
səni ikinci vəzir təyin edibsə, deməli, yaxşı əyansan. Amma rəng‐rufun solub,
titrəyirsən. Nə olub sənə? Elə bil işgəncə veriblər. De, gül, danış. Axı bu gün
bayramdır. Madərşahlığın bir yaşı tamam olur. Sən isə sevinməkdən... Bu nədir
diz çökmüsən? Qalx ayağa! Səninlə pis rəftar ediblər?
– Xeyr, madərşahım. Üstünüzə sağlıq, bir az soyuqlamışam. Yəqin ondandır,
– deyə Dürəng ayağa qalxır.
– İndi təbib Məkrubəyə deyərəm bir əlac qılar. Amma səni başqa bir xüsusa
görə çağırmışam.
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– Əmrinizə müntəzirəm, madərşahım.
– Madərşahlığın bir yaşı münasibətilə bayram elan etmişəm. Rəiyyətin də
hər birinə bir qızıl bağışlayacağımı bildirmişəm. İstədim ki, təbəəliklərdə bu
işlərə sən başçılıq edəsən. Kimsə unudula bilər və məndən inciyər. Oraları isə
səndən yaxşı tanıyan yoxdur. Kaminatda və beş şahlıqda hər adama mənim
adımdan bir qızıl vermək yəqin ki, səninçün çətin olmaz. Mənə çatdırıblar ki,
tacirlər, valilər yanında böyük hörmətin var. Xüsusilə də Qüdrət Şahın ya‐
nında.
Dürəngin əsməcəsi dayandı. Solğun çöhrəsinə gülüş qondu. Yenidən diz
çökdü:
– Böyük şərəfdir mənimçün, madərşahım. Əmriniz həmən yerinə
yetiriləcək. Ölənəcən qulunuzam.
– Eşitdim Nilufər Şahbanuyla evləndirib səni Qüdrət Şah.
– Bəli, madərşahım.
– Nahaq razılıq vermisən. Razı olmayaydın gərək. Sən şahbanu əri olmağa
yox, taxt‐taca layiqsən. Şahın isə hərəmxanası olur, içində də Nilufərdən gözəl
hərəmlər. Düz demirəmmi?
– Hər şeyin düzünü siz bilirsiniz, madərşahım.
– O vaxt Şahənşah Göyverən də səni yüksək qiymətləndirmişdi. Əllam
şahlığında taxt‐taca layiq bilmişdi. Mən isə səni çıxarıb Əllam Şahın qızı Mingül
Şahbanunu oturtdum taxtda. Artıq gecdir. Onlardan da varislərinə keçməlidir
taxt‐tac. Qüdrət Şah isə müvəqqətidir. Varisliyə qalsa – necə ki, Kaminat şahlığı
atamdan mənə qaldı – Yolaverənlər şahlığı da mənimkidir. Şahənşah
Göyverənin yeganə taxt‐tac varisi mənəm. Bunu Qüdrət Şah da bilir. İstəsəydim
ləğv edib birləşdirərdim öz şahlığıma. Sadəcə, Qüdrətə lütf elədim. Xeyirxahım
olub. Xidmətləri olub. Dedim ki, büt kimi otursun taxtda. Qoca kişidir də... qoy
ömrünün sonunda keyf eləsin özüyçün. Nə bilmək olar Qüdrət Şahdan sonra
kimi qoyacağam ora? Düşünürəm. Əlbəttə ki, ən yaxın, ən sədaqətli adam ol‐
malıdır həmin şəxs. Bu barədə indidən düşünürəm, adamları sınağa çəkirəm.
Burda dediklərimi isə Qüdrət Şaha demə. Minnət qoymaq kimi başa düşər.
– Bəs soruşsa ki, hardaydın, nə cavab verim?
– Burda gizli nə var ki? Bu üç günü qəbul üçün sarayda növbə gözləmirdinmi?
Dürəng üzünü baş vəzir Arisə çevirdi. Onun zəhmli sifətini görüb ud‐
qundu:
– Bəli, elədir, madərşahım.
– Həm də ki, madərşahlığın ikinci vəzirini sorğu‐sual etməyə kimin cürəti
çatar? Sən yalnız mənə tabesən. Səni madərşahlığın ikinci vəziri təyin edirəm.
Beş şahlıqda mənim etibarlı adamım bu gündən sənsən. Vergiyığanlar vergisini
yığacaq, sən də rahatca idarə et. Özün Karzat şahlığında otur. Lazım olsa ça‐
457

MAHİR QABİLOĞLU

ğırtdıraram səni. Qüdrət Şah da sənə tabedir bu gündən. Aris, Dürəngə əyan
libası ver. Seçmə mühafizlərdən ibarət cangüdən dəstəsi qoş. Beş şahlıqda
məndən sonra hakimi‐mütləq odur.
– Başüstə, madərşahım.
– İkinci vəzirim Dürəng, indi isə get. Yolun açıq olsun. Sənin kimi əyanlara
mən madərşahın böyük ehtiyacı var.
Dürəng əlini sinəsində çarpazlaşdırıb baş əyir. Sonra isə daldalı addımla‐
yaraq otağı tərk edir.
– Aris, Dürəngin hər addımını izlət. Görək bu siçovullar xəzinələrini harda
gizlədirlər?
– Başüstə, madərşahım. Bir xüsusu da soruşum. Bəs şahlıqlara
göndərdiyimiz vergiyığanlar, qoluzorlular necə olsun?
– Əvvəlki qaydada işlərini görsünlər. Onlar Dürəngə yox, sənə tabedirlər.
Aris gedir. Madərşah Karine otaqda tək qalır. Fikrə gedir: insanı ələ almaq
istəyirsənsə mənsəbə qoy. Hörmətdən salmaq istəyirsənsə mənsəbə qoy. Müti
və qul etmək istəyirsənsə mənsəbə qoy. Alçaltmaq istəyirsənsə, mənsəbə qoy.
“Var‐dövlətini əlindən alaram” deyə daim qorxu altında saxla. Rəiyyətin
gözündə öz hörmətini qaldırmaq istəyirsənsə onları bir‐bir qurban ver, yığ‐
dıqlarını əllərindən al, yeniləriylə əvəzlə. Budurmu idarəetmə? Budurmu
dünya qanunlarının alisi? Biz şahlar buna görəyikmi? Yaxşı, saray əyanlarının
idarəetməsi budur. Bəs xalq? Xalqı necə ram edim? Əyanlar azdır, onlar isə
çox. Tələsmə, Karine. Hələ Dürəng ilk qurbanlıqdır. Sürünmək üçün yaranan
o siçovulu caynağına alıb yavaş‐yavaş yüksəklərə qaldırmağa başlamısan. O
da sevinir, şellənir özüyçün. Belələri çox olacaq. Əsas, siçovulu siçovula
yedirtməkdir. Biri qocadır, o birisi cavan. Qüdrət Dürəng davasından görək
kim qalib çıxacaq? Bunlardan biri məhv olmalıdır. Sonra başqa siçovul, yaxud
siçovullar tapacağam. Lap gəmi kapitanları kimi. Onu da lələm danışmışdı
mənə: “Qızım, bir də görürsən gəmiyə siçovullar ayaq açır. Əlbəttə ki, yuxarı
hissəsinə yox. Zirzəmi hissə sayılan anbara, mətbəxə... Necə deyərlər, iyə yığı‐
şırlar. Mətbəxə yaxın gələndə dənizçilər bu siçovulları asanlıqla öldürürlər.
Amma gəmidə dəlmə‐deşik çox olduğundan kökün kəsmək olmur. Zəhər
töksələr də, tələ qursalar da fayda vermir. Əgər kapitan ağıllıdırsa, bu üsullar‐
dan istifadə etmir. Bəs nə edir? Əvvəlcə siçovullardan on‐on beş dənəsini tut‐
durub salır qəfəsə. Beləcə bir neçə gün gözləyir. Əvvəlcə siçovullar həmrəylik
göstərirlər. Bir‐birilərinə söz verirlər ki, burdan qurtulsalar hücuma keçib
gəmini, dənizçiləri məhv edəcəklər. Qarşılarına nə keçsə dağıdacaqlar, gəmirib
parçalayacaqlar. Kapitanı isə lap birinci... Amma qəfəsdən çıxa bilmirlər. O biri
siçovulları köməyə çağırsalar da, heç kim səslərinə səs vermir. Aclıqdan siço‐
vullar zəifləyirlər, hətta ciyildəməyə də taqətləri qalmır. Əllərinin hər yerdən
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üzüldüyünü görüb, başlayırlar bir‐birilərinə baxıb ağızlarının suyunu axıtmağa.
Sonra isə hərəkətə keçirlər. Əvvəlcə bir siçovulu parçalayıb yeyirlər. Sonra
digərini. Beləcə, sona ikisi qalır. Bunlardan da hansı güclü çıxırsa, digərini
parçalayıb yeyir. Sonda kapitan qəfəsin qapısını açır və tənha siçovulu gəminin
zirzəmi hissəsinə buraxır. Tənha siçovul heç bir zəhərin, tələnin girə bilmədiyi
dəlmə‐deşiyə asanlıqla girir. Doğma siçovul qanına susayan, kapitanın hazır‐
ladığı bu canlı silah qarşısına çıxan siçovulu parçalayır, didir. Bu, uzun müddət
davam edir. Ta o vaxtacan ki, tənha, quduz siçovulun kimdənsə xoşu gəlir –
özünə sevgili tapır. Nəslini artırmağa başlayır. Gəminin kapitanı tədbirli,
uzaqgörəndirsə bunu həmən hiss edir. Qədim əsrlərdən ta bu günümüzəcən
gələn, sınaqlardan çıxan fəndi bir də təkrar edir. Beləliklə də gəmidəki əmin‐
amanlığı, asayişi qoruyur”. Lələm demişkən, mən də kapitanam. Öz xalqımın
kapitanı. Bu qızıl hərisi olan siçovullar isə böyük təhlükədir. Onları, yığdıqlarını
torpağın altından çıxartmaq üçün bu fənd ən etibarlısıdır. Boğuşun Qüdrət və
Dürəng. Sona ikinizdən biriniz qalacaq.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Baş vəzir Hətəm hüzurundadır.
– Deməli, Dürəng çağırışıma əhəmiyyət vermir. Saymır məni.
– Gözündən gəlsin ona elədiyin yaxşılıqlar, Qüdrət. Onu sən adam elədin.
Yoxdur da çörəyinin duzu. Bəlkə qaraniqablılardan göndərək, xirtdəkləyib
gətirsinlər o nanəcibi?
– Yox, Hətəm. Lazım deyil. Vaxtı çatanda deyəcəyəm.
Hətəm otaqdan çıxır. Qüdrət fikrə gedir: Dürəng gəlmirsə, deməli, utanır.
Ya da mənimlə göz‐gözə gəlməkdən qorxur. Amma bu heç də yaxşı hal deyil.
Dürəng bütün sirlərimi bilir. Hazırda sağ əlimdir. Nə iş olurdu ona tapşırırdım.
Canla‐başla yerinə yetirirdi. Gizli xəzinənin də yerini yalnız o bilir. Bütün
bicliklərimdən xalidir. Mənim silahımı mənə qarşı çevirsə batdım. Karine də
bunu istəyir. Təkcə Göyverən valiliyindən götürülən xəzinənin yerini desə bat‐
dım. Bütün yaxın adamlarım da onu məndən böyük bilib yığışacaqlar ətrafına.
Artıq madərşahlığın ikinci vəziridir. Amma inanmıram bacara. Çünki həmişə
buyruq qulu olub. Öz ağlıyla hərəkət etməyib. Nə demişəm onu da həyata ke‐
çirib. Yandıracaq özünü hansısa məqamda. Yaxşı ki, Karinenin şahlıqlara vergi
yığmaq üçün göndərdiyi əyanların mənim adamlarım olduğunu bilmir. Bilmir
ki, ordan yığılanın yarısı mənə çatır. Belə olmasaydı çətin ki, sakit oturardım
yerimdə. Sakit oturmazdım – bu öz yerində. Heç adamlarıma deyərdimmi ki,
onlara kömək edin? Mənimçün əsas qızıldır. Qızıl varsa siyasətdə balıq suda
olan kimiyəm. Yox, qoymaram rahat otura yerində. Dürəng baş fərraş
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Qəşşaşdan da təhlükəlidir. O vaxt onu Karinenin əliylə aradan götürdüm. Bəs
Dürəngi necə edim? Oturub Karzat şahlığında, dörd ətrafı da Karinenin
başkəsənləri. Eybi yox. Qoy paylasın qızıllarını. Qanmır Karinenin ondan
istifadə etdiyini. Xərcləyib‐xərcləyib qurtarandan sonra atacaq bayıra. Sabahdan
vergiyığanların zülmünü bir az da artıracağam. Camaat ayağa qalxanda isə
onun qabağında ordu yox, dağ da olsa dayana bilməz. Yəqin bundan sonra
İtbaşı da hərəkətə keçər. Bir də ki, nədən qorxursan, ay Qüdrət? Ən böyük sila‐
hını istifadə etməmisən. Karinenin o silahdan xəbəri olsaydı, çoxdan ağ bayraq
qaldırmışdı. Nə vaxtsa özünə də demişdim bu barədə. Elə bildi gəlişi gözəl söz‐
dür. Amma bilmir ki, həqiqətdir. Yaxşı ki, göstərmədim, sadəcə dedim. Dürəng
də hər sirrimi bilmir. Xüsusilə də başqa xəzinələrimin yerini. Yaxşı olacaq,
Qüdrət. Bircə başını qoru. Nə qədər ki, başın çiyinlərinin üstündədir, sənə heç
kim rəqib ola bilməz. Nəinki rəqib, heç yel olub yanından da keçə bilməz.
***
Karzat şahlığı. Madərşahlığın ikinci vəziri Dürəng taxtında oturub. Məstur
Şah, Əsnad Şahbanu, Mingül Şahbanu hüzurundadırlar. Nilufər Şahbanu da
onların sırasında dayanıb.
– Bu nə cürət? Sizi çağırtdırmamış niyə gəlmisiz yanıma?
– Vəziyyət pisdir, ikinci vəzir həzrətləri, – deyə əsasına söykənib ayaq üstə
güclə dayanan Məstur Şah danışmağa başladı, – Rəiyyət bizim üstümüzə gəlir,
şikayət edir. Biz isə bir əlac qıla bilmirik deyə sizin üstünüzə qaçdıq.
– Nədən narazıdırlar? Madərşah Karinenin bayram hədiyyəsi olan bir
qızılı nə tez xərcləyib qurtardılar?
– İkinci vəzir həzrətləri, o qızılı da əllərindən alıblar vergiyığanlar. Deyiblər
ki, ötən vaxtdan borcunuz yaranıb, – deyə Məstur Şah şahbanuların da yerinə
dilləndi.
– Bəs nə əcəb Qüdrət Şahın üstünə getmədiniz?
– Getdik. Dedi ki, Madərşah Karine sizə həvalə edib təbəə şahlıqları. Vergini
yığan madərşahın adamlarıdır, idarə edən isə siz. İndi biz nə edəcəyik, ikinci
vəzir həzrətləri? Qüdrət Şah əlini bizim üzərimizdən götürdü. İndi necə ola‐
caq?
– Nə gic‐gic danışırsan? Qüdrət Şah kimdir? Bu məmləkətin bir böyüyü
var. O da Madərşah Karinedir. O qərar verir, onun sözü qanundur. Qüdrət kim‐
dir? Mən – ikinci vəzir də heç kiməm. Siz dərdinizi madərşaha deyin. O hamının
anasıdır.
– Getsək hüzuruna qeyzlənməz ki?
– Mən getsəm hirslənər. Deyər ki, mənim adamlarımdan mənə şikayətə
460

İTBAŞI

gəlmisən? Amma sizə olar. Siz şahsınız, şahbanusunuz. Rəiyyətinizin sözünü
yalnız siz çatdıra bilərsiniz. Məsləhət bilsə məni çağırtdırar. Yaxşı ki, xəbərdar
etdiniz. Bu gün başlayaram hər şeyi araşdırmağa ki, çağıranda hazır olum.
***
Madərşah Karinenin sarayı. Baş vəzir Aris və ikinci vəzir Dürəng hüzu‐
rundadırlar. Madərşah əsəbidir.
– Baş vəzir Aris, dəqiq araşdırdınmı?
– Bəli, madərşahım. İkinci vəzir Dürəngin dediyi məbləğ xəzinəyə yatırı‐
landan iki dəfə çoxdur.
– Dürəng, bunu əvvəldən bilirdin?
– Xeyr, madərşahım. Əksinə, Qüdrət Şah demişdi ki, madərşahın adamlarına
yardımçı olaq. Gizli sandığı olanların yerini onlara göstərək.
– Kimdir bu vergiyığanlar, Aris?
– Saray əyanlarıdır, madərşahım.
– Mən də bilirəm saray əyanlarıdır. Kimin adamlarıdır?
– Kaminat Şahın adamları sayılırlar, madərşahım. İndi də sizin
əyanlarınızdır.
– Yaxşı. Əgər mənim əyanlarımdırsa, niyə mən dediyim qaydada vergini
yığmırlar? Rəiyyəti mənim əleyhimə qaldırmaq istəyirlər? Əgər ikiqat vergi
yığıblarsa, bəs qızılın qalanı hanı? Aris, cavab ver!
– Bilmirəm, madərşahım.
– Madərşahlığın baş vəziri bilmirsə, onda kim bilməlidir? – baş vəzir
qızarıb başını aşağı salır, – Bəlkə sən deyəsən, Dürəng?
– Madərşahım, araşdırdım. Demə hamısı Qüdrət Şahın Kaminat şahlığın‐
dakı adamlarıymış. Bircə baş vəzirin qardaşı Taxisdən başqa. Qoluzorlulara
da haq verərək öz tərəflərinə çəkiblər.
– Aris, sən bunları bilmirdin? – Aris dinmir, – Yox, bilirdin. Çox gözəl
bilirdin onların Qüdrətin adamları olduğunu. Amma qorxundan deməmişdin,
– bunu deyib Madərşah Karine taxtından qalxır, – Mühafizlər, atın bunu zin‐
dana! Yanına da heç kimi buraxmayın! – deyə əmr edir. Mühafizlər Arisin qo‐
luna girib sürüyərək aparırlar, – Dürəng, gedirsən şahlıqlara. Madərşahlıqdan
göndərdiyimiz əyanları və qoluzorluları həbs edib basırsan paytaxt zindanla‐
rına. Nə qədər silahlı lazımdırsa ayrılacaq sənə. Amma heç kim duyuq
düşməməlidir. Onları özün sorğu‐sual edirsən. İşgəncə də verə bilərsən. Amma
yığdıqlarının yarısını hara gizlədiblər – yerini öyrən! Üç gündən sonra səhər
mən Karzat şahlığına gələcəyəm. Meydanın ortasında böyük bir kürsü qurar‐
san. Gerisini orda deyəcəyəm sənə.
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– Əgər Qüdrətin şahlığına da gedəcəyəmsə mənə ordu lazımdır.
– Yox. Onu saxla sonraya. Hələlik bu dörd şahlıqda qayda‐qanun yaratmaq
lazımdır. O ki, qaldı sənə... bu günə qədər Qüdrətin əməllərini bilib xəbər
verməməyin xəyanət sayılır. Amma günahlarını qanınla yox, işinlə yuya
bilərsən. Sədaqətini sübut etmək vaxtıdır. Səni yeni‐yeni zirvələr gözləyir,
ikinci vəzir Dürəng.
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım! Ölənəcən qulunuzam! – deyib Dürəng
diz çökür.
***
Qüdrət Şah taxtında əyləşib. Əhvalı pəjmürdədir. Baş vəzir Hətəm hüzu‐
runda dayanıb.
– Deməli, Dürəng vergiyığanları, qoluzorluları salıb zindana. Lap belə əcəb
eləyib. Düz demirəmmi, Hətəm?
– Bu xəbəri eşidəndə ürəyimdən tikan çıxartdılar elə bil. Əcəb elədilər də
sözdür? Budur da Karinenin ətrafı. Bir iş bacarmırlar. Fikirlərində yalnız
cibləridir. Camaatı gül kimi dolandırırdın da... Bundan artıq nə istəyirdi ki?
Yox, hökmən vergi yığmalıydı, qoşun yaratmalıydı, mühafizləri artırmalıydı.
Amma nə yaman ediblər? Madərşahın olmayan hörmətini də heç ediblər.
– Kiri, qoca tülkü! Sənin nə ixtiyarın çatır madərşahı müzakirə edirsən?
Deyəsən xalqla ağız‐ağıza verməyə başlamısan. Yadından çıxartma ki, əyansan,
kökün var. Mən qanunu pozan vergiyığanların, qoluzorluların zindana salın‐
masından razılıq edirəm, sən də başlamısan Madərşah Karineni tənqid etməyə.
Bizə yaraşarmı?
– Qələt eləmişəm, Qüdrət. Başa düşdüm səni. Mən elə bildim ki, onların
həbsindən kədərlənib, “lap əcəb eləyib” ifadəsini kinayəylə deyirsən. Axı necə
olsa mənim də aylığım kəsildi.
– Vay, vay, vay! İndi necə yaşayacaqsan, ay Hətəm? Uşaqların acından
öləcək. Axmağın biri axmaq, sən uşaqların, nəvələrinçün yox, nəticələrin,
kötükcələrinçün yığdıqlarının dərdini çək. Belə getsə hamısını əlindən ala‐
caqlar. Dürəng hamımızı beş barmağı kimi tanıyır.
– Onda təcili Dürəngi aradan götürmək lazımdır.
– Yox. Olmaz.
– Niyə?
– Çünki bu qız nə addım atırsa, bizim xeyrimizə olur. İndi görək nə edəcək?
Yaxına gəlməyə cürətləri çatmayacaq. Amma Arisi zindana saldırmağı heç
yaxşı olmadı. Yerinə gələni tanıyanacan vaxt gedəcək. Dövlətdə isə əsas mənsəb
baş vəzir sayılır. “Baş vəzir” deyirəm e... elə bilərsən sənin kimi başıboş baş
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vəziri deyirəm. Yox. Yaxşı ki, vaxtında baş vəzir olmuşdum. Sənin də işlərini
özüm görürəm.
– Qüdrət, birdən Dürəngi qoydular baş vəzir?
– Yox. Mümkün deyil.
– Niyə belə əminliklə danışırsan ki? Oldu oldu da...
– Dürəng müsəlmandır. Xristian dövlətində baş vəzir xristian olmalıdır.
– Dürəngə nə var ki? Mənsəb xatirinə xristianlığı da qəbul edər. Xristian
demişkən, Göyverən ibadətgahını nə edək? Boş qalıb.
– Axır ki, baş vəzir kimi bir ağıllı söz danışdın. Mən də fikirləşirdim o
barədə. Qərara gəlmişəm ki, üstündəki aypara və xaçı sildirim. Davud ulduzu
qalsın. Oranı verim yəhudilərə. Nə deyirsən?
– Düzünü sən bilirsən, Qüdrət. Amma niyə xristianlara yox, məhz
yəhudilərə?
– O sənin ağlının işi deyil. Sən belə şeyləri bilməsən yaxşıdır.
– Ay Qüdrət, bir söz soruşum səndən. Dürəng dörd şahlıqda Karinenin
vergiyığanlarını zindana saldırdı. Bəs bizim şahlığa niyə gəlmədi?
– Əhsən, Hətəm. Yavaş‐yavaş ağıllı suallar verməyə başlayırsan. Sən belə
elə. Təcili bizim şahlıqdakı – Arisin qardaşı Taxis də daxil – bütün vergiyığanları
və qoluzorluları saldır zindana. Onsuz da mənə tabe olmurdular. Bir qara
quruş da onlardan xeyir görməmişəm. Əksinə... Yaxşı fürsətdir cəzalandırmaq
üçün.
– Bəs sonra?
– Sən dediklərimi elə hələlik. Sonrasına baxarıq.
– Başüstə, Qüdrət. Vallah, çətin şeydir şah olmaq.
– Ay əbləh, şah yox, baş vəzir, ikinci, üçüncü, dördüncü olmaq çətindir.
Şaha nə var ki... əmr edir. Sonra da icrasını gözləyir. Alınmayanda adını yarıtmaz
qoyub qovur, ya da boynunu vurdurur. Yerinə başqasını gətirir. O da təzə
süpürgə kimi yaxşı süpürür. Köhnələndə... Hünərin var baş vəzir ol və heç
vaxt da tənə, təpik yemə. Qurbanın taleyi yadından çıxıb? Mən yenə yaxşı qur‐
tardım. Sən də bəsdir xəzinədə gizləndin. Artıq baş vəzirsən. Get dediklərimi
elə. Sonrasına baxarıq.
***
Üç gün keçir. Karzat şahlığının qalası. Meydanın ortasında kürsü qurulub.
İzdiham dalğalanır. Hamı Madərşah Karinenin gəlişini gözləyir.
– Deyirdim də xəbəri yoxdur. Siz isə inanmırdız.
– Mən bilirdim xəbəri yoxdur.
– Hardan bilirdin?
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– Necə yəni hardan? Hansı şah bir qızıl hədiyyə verər, üç gündən sonra da
onu vergi adıyla geri alar?
– Düzdü. Görəsən kim çatdırıb ona?
– Deyilənə görə Dürəng.
– Yox. Madərşah adamdır. Hər yerdə qulağı, gözü var. Onu elə‐belə bilməyin.
O sizinçün Qüdrət deyil.
– Görəsən nə cəza verər camaatın qanını soranlara?
– Heç nə. Necə olsa öz adamlarıdır – kaminatlıdırlar. Ölüm hökmü də ki,
yox. Uzağı şallaqlatdırıb buraxacaq, ya da zindana atar.
– Əvvəllər şahla görüşə gələndə deyirdilər ki, əlinizdə gül olsun. İndi isə
dedilər ki, hərə balaca bir daş götürsün. Görəsən niyə?
– Yəqin daş‐qalaq etdirəcək onları.
– Bu da deyəsən Həqqi Şahın yolunu getmək istəyir. Rəhmətlik yaman
xoşlayırdı daş‐qalaq cəzasını. Sədası bizim şahlığa da gəlib çatırdı.
– Burda deyiblər e... hər şey təkrar olunur.
– Daş‐qalaq etdirmək istəsəydi, “böyük daş götürün” deyərdilər.
Elə bu dəm təbillər səslənir, şeypurlar çalınır. Madərşah Karine ağ atın
belində meydana daxil olur. Camaat onu alqışlamağa başlayır. Karine meydanın
mərkəzinə çatıb, atından düşür. Kürsüyə qalxır. Meydana ölü sükut çökür.
Hamı Madərşah Karinenin nə deyəcəyini gözləyir. Amma o dinmir. Nəhayət
meydanın o başından qollarına, ayaqlarına qandal vurulmuş vergiyığanlar,
qoluzorlular görsənirlər. Elə bu dəm Karine uca səslə:
– Camaat, nə gözləyirsiniz? Əlinizdəki daş nə üçündür? Çırpın daşı bu
şərəfsizlərin başına. Qoy onlardan sonra gələnlərə dərs olsun. Bilsinlər ki,
belə gündən onlar üçün də ola bilər – əgər xalqı soysalar.
Camaat elə bil ki, bu sözə bənd imiş. Hərə əlində tutduğu balaca daşı insan
selinin yanından keçən vergiyığanlara və qoluzorlulara tərəf atmağa başlayır.
Səhərdən yavaş‐yavaş hərəkət edən məhkumlar, qandalları ayaqlarına dolaşa‐
dolaşa addımlarını yeyinlədirlər. Buna baxmayaraq kürsüyə gəlib çatanacan
artıq baş‐gözləri qana qəltan olur. Karine əlini yuxarı qaldırır. İzdiham sakitləşir.
Yüz iyirmi məhkum kürsüyə qalxıb diz çökür. Karine sözünə başlayır:
– Ey Karzat şahlığının rəiyyəti! Ey mənim balalarım! Hər bir dövlətin
fəaliyyət göstərməsində vergilərin yığılması labüddür. Əslində mən bac‐xərac
təyin etməliydim. Şahlarınız da sizdən vergi yığıb, bir hissəsini madərşahlığın
xəzinəsinə yatırmalıydılar. Amma mən madərşaham, şahənşah deyiləm.
İstəmədim ki, verginiz ikiqat olsun. Həm şahın xəzinəsinə ödəyəsiniz, həm də
bac‐xərac üçün. Bu əli‐qolu qandallı nakəsləri də göndərmişdim ki, vergi yığ‐
sınlar. Qanuna görə hər kəs gəlirinin beşdə birini xəzinəyə yatırmalıdır. Amma
bunlar nə etdi? Əhalidən iki dəfə çox vergi yığmağa başladılar. Yarısını xəzinəyə
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yatırdılar, yarısını da ciblərinə qoydular. O qədər qudurdular ki, madərşahlığın
bir yaşı münasibətilə sizə hədiyyə göndərdiyim bir qızılı da üç gündən sonra
vergi adıyla geri aldılar. Yaxşı ki, vaxtında xəbər tutdum. Bu qızıl hərisi olan
siçovullar o pulları lap yerin altında da gizlətsələr tapdıracağam və xəzinəyə
yatıracağam. İndi deyəcəksiniz ki, “bizə nə? Bizim ki, cibimizə qayıtmayacaq”.
Ona görə də... ikinci vəzir Dürəng! Çıx kürsüyə, – Dürəng həmən kürsüyə
qalxıb madərşahın önündə baş əyir, – Dürəng madərşahlığın yeni ikinci
vəziridir. Bu soyğunçuların Qüdrətin adamları olduğunu bilib mənə demədiyinə
görə baş vəziri zindana atdırmışam. Hazırda Dürəng madərşahlığın ikinci
şəxsidir. Həm də beş şahlıq, o cümlədən sizin şahlıq üzrə mənim ən etibarlı
adamımdır. Bu gündən vergini də o yığacaq. Sizin yanınızda ona əmr verirəm
ki, madərşahlığın bir yaşı münasibətilə sizin hər birinizə yenə də bir qızıl ba‐
ğışlasın, – izdihamdan alqış səsləri ucalır. “Madərşah Karine, Madərşah Karine”
sədaları uzun müddət səngimir, – Camaat, – deyə Madərşah Karine sözünə
davam edir, – verginizin məbləği qazancınızın beşdə biridir. Kim qapısına
fərraşın gəlməsini, özünün zindana atılmasını istəmirsə xoşluqla vergisini
ödəsin. Qanunu pozan bu qansızlara gəldikdə isə... onların cəzası çox ağır ola‐
caq. Cəhənnəmi bu dünyada görüb Haqq dünyasına köç edəcəklər. Bundan
sonra hamı bilsin. Madərşah Karinenin verdiyi ən ağır cəza budur. Əyanlar da,
sizlər də hər hansı qanunsuz hərəkət etmək istəyəndə, bu gün görəcəyiniz
səhnəni göz önünə gətirsin. Bu cəzanı şahlıqlarda vergi yığarkən qanunu po‐
zanların hamısı çəkəcək. Hamısının cəzasını özüm öz əllərimlə xalqın gözünün
qabağında verəcəyəm. Mühafizlər, pərçimləyin bunların qandallarını kürsüyə,
– deyib Madərşah Karine və Dürəng kürsüdən düşürlər. Mühafizlər əmri həmən
yerinə yetirirlər. Baş mühafiz əlindəki məşəli madərşaha verir. Karine dövrə
vuraraq əvvəlcədən kürsünün altına yığılmış odunları alovlandırır. Ətrafa
müdhiş bağırtı və iyrənc iy yayılmağa başlayır.
– Dürəng, – deyə Karine üzünü ikinci vəzirə tutur, – birinə tapşır, yanmış
cəsədləri kənar bir yerdə – ümumi məzalıqda dəfn eləsin. İndisə növbə Məstur
şahlığınındır. Ordan da gedəcəyik Əllam və Ərdan şahlıqlarına. Sən öncədən
gedib hər şeyi burdakı kimi hazırla. Dürəng, bir də soruşuram. Başqa şahlıq‐
larda da vergiyığanlar bac‐xəracın yarısını Qüdrətə verdiklərini deyirlər?
– Cüzi hissəsini ailələrinə göndərdiklərini, böyük hissəsini isə Qüdrətə
verdiklərini dedilər. Elə əvvəldən Qüdrətin adamlarıymış. Mən də fikirləşirdim
ki, niyə Qüdrət bizə “onlara vergi yığmaqda kömək edin” əmri verirmiş. Demə
öz adamlarını onların əliylə soyurmuş. Madərşahım, izninizlə bir söz soru‐
şum.
– Soruş!
– Siz əminsiniz ki, camaat öz xoşuyla vergi ödəyəcək?
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– Ay Dürəng, əsil‐nəcabəti olan əyansan. Hansı axmaq öz xoşuyla vergi
ödəyər? Bir aydan sonra əvvəlki qaydada davam elə. Amma həddini aşma.
Yəni ki, qudurma. Quduzluğun bircə dərmanı var. Yəqin ki, bunu yaxşı bilirsən.
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım. Ölənəcən qulunuzam.
– Yəqin ağır olmaz səninçün əhaliyə mənim adımdan yenə bır qızıl payla‐
maq.
– Böyük şərəf verirsiniz mənə, madərşahım.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Baş vəzir Hətəm hüzurunda dayanıb.
– Qüdrət, Karine hamısını yandırıb qurtarıb. Amma biz tərəflərə gəlməyib.
İndi zindana saldıqlarımızı nə edək?
– Neçə nəfərdir?
– İki yüz. Meydanda kürsü qurub, altına odun düzmək əmri verim?
– Yox, Hətəm. Kürsü qurub, altına odun yığmaq asandır. Amma bunu Karine
görməyəcək. Danışsalar da inanmayacaq. Biz başqa cür edəcəyik.
– Düzünü sən bilirsən, Qüdrət.
***
Madərşahlığın paytaxtı. Üstünə örtük çəkilmiş at arabaları qala qapıların‐
dan içəri keçib bazar meydanına daxil olur. Dəllallardan biri arabaçılara ya‐
xınlaşır:
– Arabada nə gətirmisiz? Nə satırsız?
– Satdıq bir şey yoxdur. Cəsəddir arabadakılar.
– Nə? Cəsəd?
– Cəsəd yox, cəsədlər. Özü də yandırılmış cəsədlər. Madərşah Karinenin
əmriylə şahlıqlardakı vergiyığanlar və qoluzorlular qanunu pozduqlarına görə
meydanlarda diri‐diri yandırılıblar. Onların meyitləridir. Madərşahın əmrinə
əsasən gətirmişik ki, ailələrinə təhvil verək. Aralarında baş vəzir Arisin qardaşı
Taxisin də meyiti var.
Arabaçılar örtükləri qaldıraraq tezcənə ordan uzaqlaşırlar. Bu olay paytaxta
ildırım sürətiylə yayılır. Hamı meydana axışır.
***
Madərşah Karine şahlıqlardan geri dönür. Qalaya çataçatda sarayın baş
mühafizi onun qabağına çıxır.
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– Nə olub, baş mühafiz? Niyə qalanı başsız qoyub çıxmısan?
– Madərşahım, vəziyyət gərgindir. Gəldim ki, əvvəlcədən xəbər verəm. İki
gündür vaveyladır qalada.
– Nə olub?
– Yandırılan kaminatlıların cəsədi sizin əmrinizə əsasən paytaxta gətirilib.
Bu, paytaxt əhalisini yaman hiddətləndirib. Gerisini deməyə cürətim çatmır.
– De! İcazə verirəm.
– Deyirlər ki, madərşah şahlıqları təbəə, bizi isə onların yiyəsi adlandırdı.
Dediyi nədir, elədiyi nə? Nə edirdilər ki, onlar? Vergi yığırdılar da... Az belə
vergi vermişik? Özü də illər boyu. Əvvəllər atasına, sonra isə Şahənşah
Göyverənə. Qüdrətin adamlarına nəinki çırtma vurmuşuq, heç cınqırımız da
çıxmayıb. Amma özünü bizim anamız adlandıran madərşah altı ay da dözmədi.
Onun əmrini canla‐başla yerinə yetirənləri təbəələri qarşısında diri‐diri yan‐
dırdı. Üstəlik bizim yaramıza duz basmaq üçün yanmış cəsədləri arabalara
doldurtdurub paytaxta göndərdi. İndi atasını diri‐diri yandırıb deyə, ucdan‐
tutma hamıya od vurmalıdır? Şahənşah Göyverən nə etsə də, canımıza qıymırdı.
Kaminat şahlığıyla ümumiyyətlə işi yox idi. Sadəcə bac‐xərac verirdik. Bu isə
öz xalqının qanına susayıb. Adını ana qoyub. Ana da uşaqlarını diri‐diri yan‐
dırar? Sağ əli olan baş vəzir Arisin qardaşına da aman verməyib.
– Arisin qardaşı?
– Bəli, madərşahım. Meyitləri gətirənlər deyiblər ki, arabaların birində
Taxisin də cəsədi var.
Madərşahın işarəsindən sonra sariban dəvənin dizlərinə vurub oturtdu.
Karine kəcavədən düşdü. Karvana dincəlmək əmri verdi. Kənara çəkilib fikrə
getdi: deməli, yenə Qüdrət. Aris qardaşını onun şahlığına göndərmişdi ki, hər
şey nəzarətində olsun. O da bundan yaxşı istifadə etdi. Guya mənimlə həmrəy
olduğunu demək istəyir. Mənim elədiklərimi öz şahlığında tətbiq edib. Dübarə,
yanmış meyitləri paytaxta göndərib ki, mən onun sədaqətinə inanım. Əslində
isə xalqımı əleyhimə qaldırıb. Tülküdür bu Qüdrət. Öldürməsəm onu mənə
sakit həyat yoxdur. Bu sonrakı məsələdir. Bəs indi nə edim, camaatı necə yatı‐
rım? Qalaya gizli yolla girsəm öz ətrafım qorxaqlıqda suçlayacaq məni. Ordunu
işə salsam bu, müvəqqəti hal olacaq. Sonumu tez gətirəcək. Mən də söz danış‐
dım da... Qara camaatın nəyindən qorxmalıyam ki? Axı İtbaşı yoxdur. Nə olsun
ki, İtbaşı yoxdur? Xofu ki, yenə canımdadır.
– Baş mühafiz, adam göndərin Dürəngin dalıyca. İndi isə yolumuza davam
edirik!
– Madərşahım, təhlükəlidir. Camaat küçələrdədir. Sarayı mühasirəyə alıblar.
– Onda siz nəyə lazımsız? Ordu nəyə lazımdır? Bir madərşahınızın
təhlükəsizliyini təmin edə bilmirsinizsə, silahsız adamlarla bacarmırsınızsa,
467

MAHİR QABİLOĞLU

bəs əli silahlı düşmən gəlsə nə edəcəksiniz? Qabaqda get hazırlığını gör. Bütün
qayda‐qanunlarla paytaxta girəcəyəm.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Amma borcumdur ki, deyəm, – baş
mühafiz sözünə bir az ara verdi, – Madərşahım, bəlkə qaranlığın düşməsini
gözləyək?
– Yox! – deyə madərşah qışqırdı, – Get təhlükəsizlik tədbirləri gör! Kimsə
cınqırını çıxartsa, nəsə artıq‐əskik hərəkət etsə yerindəcə gəbərdin, – deyib
madərşah kəcavəsinə oturdu.
– Başüstə, madərşahım, – deyib baş mühafiz təzim etdi.
***
“Madərşah Karine gəlir!” Mazğalda duran qala mühafizi səsləndi. Karvan
paytaxta girdi. Küçələrə çıxanlar yoldan çəkilib kəcavəyə yol verdilər. Madərşah
isə tül örtüyün arxasından camaatı seyr edirdi. Onların baxışlarından nifrət
yağsa da, cınqırları da çıxmırdı. “Baş mühafiz bunları deyirdi? İki gündür
kükrəyən, qışqırıb‐bağıran xalq budur? Mən də bunlara ali xalq deyirəm. Uzun
müddət təbəə olublar. Çətin ki, belə tez düzəlsinlər”. Karine ah çəkdi. Beləcə,
karvan ləngər vura‐vura irəliləyib saray qapılarından içəri keçdi.
***
Ertəsi gün. İkinci vəzir madərşahın hüzurundadır.
– Dürəng, xəbərin var yəqin. Qüdrət onun şahlığında olan vergiyığanları
və qoluzorluları diri‐diri yandıraraq qətlə yetirib. Aralarında Arisin qardaşının
cəsədi də olan yüz iyirmi dənə meyiti arabalara doldurub göndərib paytaxta.
Adını da belə qoyub ki, bəs Karzat şahlığında yandırılanlardır.
– Xəbərim var, madərşahım. Bildiyim qədər onun məmləkətindəki vergi‐
yığanlar Qüdrət Şaha tabe olmurdular. Bir tərəfdən fürsət bilib, cəzalandırıb
onları. Digər tərəfdən isə guya sizinlə həmrəylik nümayiş etdirib. Amma əslində
aranı qarışdırmaq istəyir. Buna adamı öz silahıyla vurmaq deyirlər.
– Onun işinə baxaram. Dediklərimi elədin?
– Bəli, madərşahım. Bir qızıl paylandı.
– Bəs meyitlər?
– Göstəriş verdim ki, siz deyən kimi etsinlər. Ümumi məzarlıqda basdır‐
sınlar hamısını.
Elə bu dəm baş mühafiz təlaş içində otağa daxil olur:
– Nə olub, baş mühafiz? İznsiz girməyindən belə anladım ki, vacib xəbərin
var.
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– Üzr istəyirəm, madərşahım. Paytaxtda ara yenə qarışıb. Meyitlə dolu
daha on arabanı meydana gətiriblər. Gətirənlər deyib ki, Məstur şahlığında
yandırılanların cəsədidir.
Karine Dürəngi tərs‐tərs süzdü.
– Madərşahım, basdıranda özüm orda olmuşam. Yəqin burda başqa iş var.
İcazə verin gedim özüm baxım meyitlərə.
– Get! – deyə madərşah həyəcanla cavab verdi.
İkinci vəzir Dürəng baş mühafizlə gedir və bir qədər sonra qayıdırlar.
– Hə, Dürəng, nə aydınlaşdırdın?
– Meyitlər hamısı torpağa bulaşıb. Yəqin ki, biz basdırandan sonra kimsə
onları gorbagor edib. Yəqin Qüdrətin işidir bu da...
– Madərşahım, camaat yenə çalxalanır. Bir tədbir görmək lazımdır, – deyə
mühafiz həyəcanla dilləndi.
– Dürəng, get çıx xalqın qabağına. Denən ki, bu adamlar Qüdrətə işləyiblər.
Vergi adıyla yığdıqlarını, sizlərə çatacaq qızılları ona ötürüblər. Buna görə də
layiqli cəzalarını alıblar. Öz şahlığındakı kaminatlıları öldürüb yandırmaq,
başqa şahlıqlardakı cəsədləri gorbagor edib paytaxta göndərmək də Qüdrətin
işidir ki, aranı qarışdırsın. İstəyir yenidən Göyverənlərin hakimiyyətini Kami‐
natda bərqərar etsin. Yəqin ki, heç biriniz alnınız damğalı, qulağınız dəmir
sırğalı olmaq istəməzsiniz. Get belə də anlat. Sakitləşdir camaatı.
– Başüstə, madərşahım, – deyib Dürəng otaqdan çıxır.
– Baş mühafiz, Biniyamin lələni çağır saraya.
Baş mühafiz gedir. Karine yenə tək qalır: yox, çətindir mənimçün. Çünki tək
qalmışam. Aris zindanda, əyanları yandırdım. Sarayda indi heç kim yox. Anamla
qardaşlarımı qovdum. Dürəngə isə çox da inamım yoxdur. Bir ordudur dayağım,
bir də mühafizlər. Fərraşlara da inanmıram. Təbib Məkrubə də təbibliyi ilə
məşğuldur. Arayıb‐axtarmıram onu. Bəs kimləri çəkim mənsəblərə? Şahənşah
Göyverənin vaxtında şahzadə Göyverənlər Kaminat şahlığına gəlməsələr də, ca‐
maat ruhən göyverənləşib. Hər addımda Qüdrətin izi var. Ətrafım Göyverən
Şahın yetirmələridir. Nə edim? Ucdantutma hamısını yandırım? Bəs onda kimə
madərşahlıq edəcəyəm? Bəlkə Qüdrəti gətirim baş vəzir qoyum? Yox. Lap istəsəm
də razı olmaz. Fikirləşəcək ki, aradan götürmək istəyirəm onu. Dürəngə isə nə
deyirəm, canla‐başla yerinə yetirir. Bəlkə inama girməkçündür etdikləri? Bəlkə
elə altdan‐altdan Qüdrətə işləyir? Yox. Günah özümdədir. Yandırmayaydım gərək
onları. İndi hansı axmaq əyan olmağa cürət edər? Şəxsən mən istəməzdim. Qor‐
xardım. Çünki kimi görürəmsə, elə bilirəm Qüdrətin adamıdır. Məhv edirəm,
aradan götürürəm. Amma unuduram ki, onlar ilk növbədə kaminatlılardır.
Mənim xalqımdır. Mən əsirlikdə olanda göyverənliyi onlara da calaq ediblər və
calaq tutub. Bu dəmdə ağıllı bir vəkilə yaman ehtiyacım var.
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– Baş mühafiz, – baş mühafiz otağa girib təzim edir, – Baş mühafiz, nə
oldu Biniyamin lələ?
– Adam göndərmişəm, madərşahım. Axtarırlar.
– Baş mühafiz, hazırda paytaxtda ən hörmətli, özünə‐sözünə hörmət qo‐
yulan adam kimdir?
– Çoxdur, madərşahım. Bütün varlı adamlar cəmiyyətin qaymağı sayılırlar.
– Mən var‐dövlət baxımından demirəm. Ziya sahiblərindən gedir söhbət.
– Mən belələrini tanımaram. Oxumuş adam deyiləm. Bircə onu bilirəm ki,
imkanlı adam bir məclisə girəndə hamı ayağa qalxır. Görməmişəm ki, hansısa
alimi və ya müəllimi barmaqla göstərələr. Amma soraqlaşa bilərəm.
– Yox. Lazım deyil. Sən lələni tap.
– Başüstə, madərşahım.
Baş mühafiz gedir. Madərşah taxtına oturur: bu xalq mən gördüyüm xalq
deyil. Çox dəyişib. Əvvəllər alimə, ziya sahiblərinə hörmət vardı. Heç oxuma‐
yanlar da onları tanıyardı. Gələndə ayağa qalxardılar. Şahlar xalq arasında
hörmətlərini qaldırmaq üçün onları saraya çağırmazdılar, ayaqlarına gedərdilər.
Bəs indi nə olub? Yəni qızıl bu qədər hörmətə minib? Gör özüm‐özümdən nə
soruşuram e? Özüm elə deyiləmmi? Qızıla görə yandıra‐yandıra, öldürə‐öldürə
gəlmirəmmi? Göyverən Şah öz ağlıyla hərəkət edib Şahənşah Göyverənə çev‐
rildi. Elə də təcrübəyə, zəkaya malik deyildi. Yox. Onu İtbaşı yönləndirirdi. O
da fitrətini üstünə qoyub öz bildiyini edirdi. Mənim isə böyüyüm yoxdu. Qal‐
mışam naəlac. Kimin yanına gedim? Kimdən məsləhət alım? Göyverənin Qüdrət
kimi baş vəziri vardı. Göyverənin Dürəng kimi əyanları vardı. Göyverənin
Aslan kimi baş mühafizi vardı. Bəs mənim kimim var? Aris idi, onu da zindana
atdırmışam. Lələyə isə başqa ehtiyacım var. Deyirdi məni güclü üstünə göndər.
Göndərəcəyəm Qüdrətin üstünə. Görək hələ getməyə razılıq verəcək? Razılıq
versə belə, bacaracaqmı? Qüdrəti aradan götürsəm hər şey yoluna düşəcəkmi?
Nə qədər sual var. Bunlara cavab tapa biləcəyəmmi? Nəhayət, istədiyim kimi
madərşah olacağammı? İldə iki dəfə bir qızıl paylamaqla xalqı idarə etmək
mümkün olacaqmı? Onu da xalqa görə yox, bütün qızılların yerini öyrənmək
üçün edirəm. Dürəngi izləməyi Arisə tapşırmışdım. O isə zindanda. Çox bəsit
idarəetmədir. Yox, bu ümumiyyətlə idarəetmə deyil. Bişmiş toyuğun yox, ondan
əvvəl özümün gülməyim gəlir. Mən sadəcə başımı itirmişəm. Görəsən kənardan
necə görünurəm? Qüdrət əyanlarının yanında məni məzxərəyə qoyub gül‐
mürmü? Bəlkə Dürəngə etimad göstərim? Alınar alınar, alınmaz edam edərəm
gedər. O həm də Qüdrəti aradan götürməkdə mənə kömək edər, əgər lələm
bunu etməzsə. Bəlkə Qüdrətlə barışım? Razılığa gəlib madərşahlığa baş vəzir
qoyum. O boyda şahənşahlığı yaratdı, həm də məhv etdi. Madərşahlığı bərqərar
etmək onun əlində bir içim su içmək kimidir. Altı ay xalqı idarə etdi, dirçəltdi.
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O altı ayın bəhrəsidir xəzinəmə axan qızıl. Üstünə qalxan kimi, aşağılayan kimi
sonrakı altı ayı məni barmağına dolayıb altını doldurdu. Hələ ki, xeyir götürən
tərəf odur. Həm hörmət baxımından, həm də maddi. Dövlət içində dövlətdir.
Dövlətin özündən də güclü dövlətdir. Mən olum büt, o isə idarə etsin. Onsuz
da qoca kişidir. Bugün‐sabahlıqdır. Mən isə cavanam. O, qurub yoluna qoysun,
mən də hələ uzun müddət idarə edim. Yox. Mən əvvəldən səhv etdim. Onu şah
yox, elə həmin an baş vəzir qoyardım gərək. Gecdir daha.
Baş mühafizin otağa girməsi madərşahı xəyalından ayırır.
– Dürəng qəbulunuzu gözləyir, madərşahım.
– Gəlsin!
Dürəng içəri girib təzim edir.
– Nə oldu, Dürəng?
– Hər şey qaydasındadır, madərşahım. Dediklərinizi çatdırdım. Dağılışıb
getdilər.
– Yox, Dürəng. Mən xalqımı tanıyıram. Elə‐belə, sözlə sakitləşən deyillər.
– Üzr istəyirəm, madərşahım. Lap unutmuşdum. Dedim ki, “Qüdrət Şahdan
geri alınan pullar sayəsində madərşah sizin hərənizə bir qızıl paylamaq barədə
mənə əmr verib. İki gündən sonra sizi bu meydanda gözləyirəm. İndi isə dağı‐
lışın”. Onlar da dağılışıb getdilər.
– Əhsən! Bir də əhsən! Birdən‐birə hardan ağlına gəldi belə demək?
– Madərşahım, qarşımdakı insan idi. Bütün insanların isə mədəsi olur.
– Bəs qızılı hardan götürəcəksən?
– Madərşahım, mən əvvəllər şahlığın ikinci vəziriydim. İndi isə
madərşahlığın ikinci vəziriyəm. Mən madərşaha tabeyəm. O belə məsləhət
bilibsə, deməli, qeyd‐şərtsiz əməl etməliyəm.
– Axı mən belə əmr verməmişəm.
– Madərşahım, siz mənə dediniz ki, çıxım xalqın qabağına onları
sakitləşdirim. Bu, əmr deyilmi? Mən də nə yolla olursa olsun bu əmri yerinə
yetirməliydim. Əsas bu idi. Xalqı qüdrət‐müdrət, kiminsə yandırılması ma‐
raqlandırmır. Əsas cibidir.
– Axı yaxşı yaşayır mənim xalqım. Onlardan vergi yığmıram. Niyə sənin
sözlərinə aldandılar?
– Aldandılarsa, madərşahım, deməli, çox da yaxşı yaşamır. Bir də ki, al‐
danmayıblar. Birigün madərşahın adından hamıya bir qızıl paylanacaq. Sizin
əmriniz yerinə yetiriləcək.
– Sözündən belə çıxır ki, mənim istənilən əmrimi yerinə yetirmək iqtida‐
rındasan? Özü də bu yolda öz pulunu xərcləməyə belə hazırsan? Pulunu verən,
canını da verər deyib aqillər.
– Bəli, madərşahım.
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– Desəm ki, Qüdrətin kəlləsini mənə gətir – gətirərsənmi?
– Madərşahım, ölünü öldürmək əlimdən gəlmir.
– Qüdrət ölüb ki?
– Madərşahım, yolun qırağında it ölüsü görür camaat. Leşdir də qalıb
özüyçün. Heç iy də vermir. Amma ki, yox. Göz görür, ürək bulanır. İyrənə‐
iyrənə onu ağacla bir təhər kolluğa dığırladıb gözdən itirirlər. Səhərisi gün
leşin iyindən o yoldan keçmək mümkün olmur. Leş görsənməsə də iyi gəlir.
Qüdrətə yalnız toxunanda iyi aləmi götürür.
– Axı qanunları pozur. Ordu saxlayır.
– Madərşahım, ordu saxlamaq böyük pul deməkdir. Kim ona hücum edəcək
ki, hələ bir ordu da saxlayır? Üstəlik, mühafiz, fərraş dəstəsi. Bir ildir heç o
şahlığa ayaq da basmırsınız. Əsas insanı öldürmək yox, gəlir yollarını bağla‐
maqdır. Beləcə, öz‐özünə məhv olub gedəcək. Mən dünyada qızıldan güclü
ordu tanımıram.
– Deyilənə görə gizli xəzinəsi var Qüdrətin.
– Ola bilər. Amma xəzinənin üstünə pul gəlmədikdə tükənər. Beləcə ordu
da dağılar, mühafizlər də, fərraşlar da... Quru yurdda qalarsan. Qoy bir az
keçsin. Qüdrət ya Məstur Şah – heç bir fərqi olmayacaq.
– Amma bir ay əvvəl bu cür danışmırdın. Qüdrət nə əmr edirdisə, ləbbeyk
deyirdin. İndi isə onu heçə çıxardın.
– Madərşahım, mən əyanam. “Ləbbeyk” deməliydim də... Deməsəydim
itaətkarsızlıq kimi qiymətləndirilərdi. O mənim şahım idi. Mən isə onun ikinci
vəziri. Siz məni qiymətləndirib daha yüksəyə qaldırdınız. İndi o məndən aşağı
mənsəbdədir. Mən yalnız sizə tabeyəm, o cümlədən Qüdrət Şah da... Siz onun
da madərşahısınız, mənim də... Sizin əmrlərinizi həyata keçirmək isə mənimçün
şərəfdir.
– Heyf ki, müsəlmansan. Yoxsa səni baş vəzir qoyardım. Bəlkə dəyişəsən
dinini? – Dürəng başını aşağı salıb susur. Heç nə demir, – Yaxşı. Heç yana
getmə. Gözlə sarayda.
Dürəng təzim edib otaqdan çıxır. Biniyamin lələ gəlir. Karine onu görcək
taxtından durur. Uşaqlıq vaxtında olduğu kimi üstünə qaçır. Boynunu qucaq‐
layıb üzündən öpür.
– Xoş gəlmisən, lələ.
– Xoş gününə gəlim, qızım. Amma məni yada salmağından belə görürəm
ki, işlərin yaxşı getmir.
– Lələ, həmişə yadımdasan, ürəyimdəsən. Nə edim ki, qalmaq istəmədin
sarayda. Günü bu gün qayıda bilərsən, ya da ürəyin nə vaxt istəsə. Saray sənin
öz evindir.
– Yox, qızım. Çox sağ ol. Sən dərdini danış.
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– Tək qalmışam, lələ.
– Tək qalmamısan, qızım. Özün‐özünü təkləmisən. Şah adam da öldürməlidir,
zindana da salmalıdır, lap diri‐diri yandırmalıdır da... Amma özü yox. Əmr verən
də özünsən, yerinə yetirən də... Bir də mərhəmət, bağışlamaq kimi anlayışlar da
var axı. Üstəlik sən başqalarının yox, özününkülərin qanına susamısan. Kaminat
Şahın özü qarışıq sarayından bir nəfər də sağ qoymamısan.
– Aris sağdır. Zindandadır.
– Şükür. Yaxşı ki, bir nəfərə qıymamısan. Hələ qıymamısan. Axı sən mənim
ağıllı şagirdim idin. Sənə belə öyrətmişdim?
– Elədiklərim qaldı keçmişdə. Lələ, sən denən indi nə edim? Saray
əyanlığına kimləri gətirim?
– Qızım, sarayı baş vəzir idarə edir. O da kimi lazımdır mənsəblərə gətirir.
Əlbəttə ki, səndən soruşmaq, razılıq almaq şərtiylə. Bu, idarəetmənin iki
üstəgəl ikisidir?
– Bəs baş vəzir Qaflan kimi xəyanətkar çıxsa nə edim?
– Bəs sən nə üçünsən? Arxayınlaşsan səni də yıxar baş vəzirin. Axı hər şeyi
baş vəzir edir, amma hər yaxşı iş şahın ayağına yazılır. Pis bir iş olanda isə baş
vəzirin kəlləsi gedir. Onun da can atdığı mənsəb var, arzusu var. Bu, şah olmaqdır.
Bu yolda isə yeganə maneə şahdır. O, mənsəbin bir addımlığındadır. Bunları
yaxşı bilirsən. Sadəcə yadına saldım. De görüm niyə çağırtdırmısan məni?
– Çağırtdırmamışam, dəvət etmişəm. İstəyirəm baş vəzirim olasan.
– Yox, qızım. Baş vəzir olmaq üçün gecə‐gündüz ayıq olmalısan. Mən isə
həmişə sakit həyat sürmüşəm. Mən vəliəhdlərə necə şah olmaq dərsi
keçmişəm.
– Baş vəzir şahdan kiçik mənsəbdir, lələ. Onu bilirsənsə, baş vəzirliyin
öhdəsindən lap asan gələrsən.
– Şah olmağın çərçivəsi var. Baş vəzirlik isə əngin dəryadır. Baş vəzirlik
insanın fitrətində olmalıdır. Xüsusi istedad tələb edir.
– Yaxşı, onda təklifini ver. Kimi qoyum baş vəzir?
– Baş vəzir qarpız kimi bir şeydir. Çıxmağıyladır. Qaflan sağ olsaydı
deyərdim ki, onu qoy. Heyf ki, nəfsinə yiyə dura bilmədi. Onun nəfsinin ucba‐
tından bu boyda məmləkət indi də özünə gələ bilmir. Arisi rədd eləmisənsə,
başqasını qoy. Pis çıxar onu da rədd edərsən. Beləcə ta yaxşısını tapanadək.
– Başqasını, yəni kimi? Mən heç kimi tanımıram. Kimi də tapıramsa Qüdrət
Şahın adamı çıxır.
– Adamın adamı cismani yox edildikdə, onun adamları sənin adamın olur.
– Kömək edərsənmi adamın adamını aradan götürməyə? O, İtbaşı kimi
əliyalın deyil. Dörd ətrafı silahlıdır, – lələ fikrə getdi, – Nə fikirləşirsən, lələ?
Cavabın nədir?
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– Fikirləşirəm ki, nə pislik edib sənə Qüdrət? Əsir düşən ailəni edamdan
qurtarıb. Qaflanı öldürmək üçün səni saraydan buraxıb. Səni hifz edib.
Şahənşahlığa ucalmısan. Bu yaxşılıqlarına görəmi öldürtmək istəyirsən onu?
– Lələ, bu yaxşılıqlarının əvəzini artıqlamasıyla ödədim. Onu şah etdim.
– Sonra da meydanda diz çökdürüb alçaltdın.
– Yolaverənlər dövlətində baş verənləri, mən bura çatmamış hamıya öz
adamları vasitəsilə yayıb aranı o qarışdırmışdı. Lələgiryanları üstümə o qal‐
dırmışdı. Mənim vergiyığanlarımı özünə işlədib pulun yarısını şəxsi xəzinəsinə
o yatırmışdı. Öz şahlığındakı vergiyığanları, qoluzorluları, o cümlədən Arisin
qardaşını diri‐diri yandıraraq cəsədlərini arabalara doldurub paytaxta o
göndərmişdi. Məstur şahlığında ümumi məzarlıqda dəfn edilənləri də gorbagor
elətdirib, cəsədlərini paytaxta o daşıtdırmışdı. Fitnə‐fəsadları bununla bitmir.
İstəyir əhalini mənim əleyhimə qaldırsın. Ordunun da adını dəyişib – mühafiz
dəstəsi kimi saxlayır. İstənilən vaxt üstümə hücum çəkə bilər.
– Bəs niyə hücum etmir?
– Bilmirəm.
– Bəs sən niyə hücum etmirsən?
– Bir nəfərə görə qırğına getmək istəmirəm. Məmləkət təzə‐təzə dirçəlib.
– İddiası nədir? Şahənşahmı olmaq istəyir?
– O, heç şah da olmaq istəmirdi. Nəsillikcə vəzir olublar.
– Bəs onda nə istəyirsən ondan?
– Lələ, dediyimi edəcəksən, ya yox? – deyə Karine incik görkəm aldı.
– Edəcəyəm, qızım. Təki ürəyin rahat olsun.
– Amma ehtiyatlı ol. Deyilənə görə qala qapıları axşam düşməmiş bağlanır.
Gəlib‐gedənlərə də ciddi nəzarət var. Xüsusilə də silahı olanlara.
– Narahat olma, qızım. Bir yolunu taparam.
– Lələ, baş vəzir təklifimsə həmişə qüvvəsində qalır. Bu mənsəbdə adam
olsa da, olmasa da, – deyə Karine Biniyamin lələni qucaqlayıb sağollaşır. İkinci
vəzir Dürəngi hüzuruna çağırır. O, qapıda lələylə salamlaşıb içəri girir.
– İkinci vəzir Dürəng, bu gündən səni baş vəzirim təyin edirəm.
– Hökmünüzə itaət edirəm, madərşahım. Amma mən müsəlmanam.
– Şahlıq vaxtı olmazdı, indi madərşahlıqdır. Yeni qanunları mən yazıram.
“Xristianlığı qəbul et” təklifim isə qüvvəsində qalır.
– Madərşahım, bəs o dörd şahlıq necə olsun? Uzaqdan‐uzağa oralara necə
nəzarət edəcəyəm? Qüdrət yenə də hər şeyi əlinə alacaq.
– Qüdrəti artıq yadından çıxart. O yoxdur.
– Ölüb?
– Sənə nə deyirəm onu da elə! Deyirəm ki, artıq Qüdrət adlı maneə yoxdur.
Onun yerinə adam tap.
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– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım. Böyük şərəf verdiniz.
– Saray əyanlarını özün seç. Həm paytaxt, həm də beş şahlıq sənə əmanət.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Baş vəzir Hətəm hüzurundadır.
– Əhsən, əhsən. Artıq baş vəzir kimi xoşuma gəlməyə başlamısan.
– Ömrün uzun olsun, şahım.
– Kimdir bu Biniyamin lələ?
– Karineyə vəliəhdlik dərsi keçənin biri. Kaminat şahlığının ən igid
cəngavərlərindən biri yox, birincisi. Karinenin ən yaxın adamı olduğu üçün
madərşahlığın paytaxtına göndərilən casuslara hər addımını izləməyi tapşır‐
mışdım. O da dünən gedib saraya. Saraydan da evinə qayıdıb. Az sonra öz
atıyla yox, bizim şahlığa gələn karvanlardan birinə qoşulub gəlib paytaxtımıza.
Özü də adi yolçu paltarında. Casuslar da o, qalaya girən kimi mühafizlərin
köməyiylə həbs edib salıblar zindana. Altı nəfər güclə əl‐qolunu burub qan‐
dallayıb.
– Xub, xub. Elə əli‐qolu qandallı da gətir onu bura.
– Başüstə, şahım.
Çox keçmir dörd mühafiz Biniyamin lələni şahın hüzuruna gətirirlər. Onu
görüb Qüdrət Şah taxtından ayağa qalxır. Hətəmin üstünə qışqırır:
– Bu nədir, Hətəm? Bu nə cürət? Madərşahımızın lələsinə, ən yaxın adamına
bu nə həqarət? Qonağa da belə yanaşarlar? Tez açın qandallarını. Aparın şah
hamamına. Əyanlara layiq əyin‐baş verin. Uzun yol gəlib lələ. Dincəlsin, özünə
gəlsin. Şama birlikdə olacağıq.
– Başüstə, şahım! – deyə Hətəm təzim edir.
Axşamdır. Hava qaralıb. Təxtgahı azan səsləri bürüyüb. Qüdrət Şahla Bini‐
yamin lələ şam edirlər. Otağın hər güncündə mühafizlər əllərində sıyrılmış
qılınc hazır dayanıblar.
– Biniyamin lələ, bu nə məxfilik? Mühafizləri cəzalandırmaq istədim sənə
qarşı etdiklərinə görə. Amma düzü onlarda günah yoxdur. Adi yolçu, səfil libası
geyinmiş pəhləvan cüssəli birinin qalaya girdiyini görüblər. Əbanın altından
xəncərin ucu çıxanda düşünüblər ki, yəqin casusdur. Hardan biləydilər ki, bu,
madərşahlığın ən hörmətli adamı Biniyamin lələdir? Düzü mənə də qaranlıq
qaldı. Bu nə təğyiri‐libasdır, lələ?
– Gəldim ki, ziyarət edim qızımın şahlıqlarından ən böyüyünü. Görüm
necə yaşayırlar, nə çatır, nə çatmır?
– Özü də adi libasda və gizlətdiyin qılıncla.
Biniyamin lələ dinmir.
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– Lələ, sən dünən sarayda olmusan. Ordan da çıxıb öz atınla yox, yoldan
keçən karvanların biriylə biz tərəfə yol almısan. Əminəm ki, gəlməkdə niyyətin
xoş deyil. Axşam namazından əvvəl qala qapılarını bağlatdırdığıma görə gündüz
bu cür keçməyə qərar vermisən. Mərd adamsan. Haqqı sevənsən. Tanıyıram səni.
Ona görə də toxunmayacağam. Səhər səni yola salacağam gedəcəksən. Amma
bir şeyi anlat mənə. Karine niyə məni öldürmək istəyir? Nə pisliyim keçib ona?
– Qüdrət Şah, açıq danışdığına görə sağ ol. Mən də açıq danışacağam.
Karine səni qətlə yetirməyə göndərmişdi məni. Onun əleyhinə getdiyinə görə.
Amma mən səni yaxşı tanıyıram. Ağıllı, tədbirli adamsan. Karineylə bu cür
açıq münaqişəyə getməzsən. Əlində daha başqa geniş imkanların var. Ona
görə üz‐üzə, göz‐gözə səninlə bəzi şeyləri aydınlaşdırmağa qərar verdim. Ka‐
rinenin və madərşahlığın gələcəyi üçün. Etiraf edim ki, Alqan Şahın, Həqqi Şa‐
hın, Şahənşah Göyverənin dövründəki saray ənənələrini yaxşı qoruyub saxla‐
mısan. Bilmirəm sənə necə çatdırıblar, amma şahlığına öz atımla gəlmişəm.
Silahım isə yolda qarşılaşa biləcəyim həramilər, qarğa‐quzğun üçündür.
İstəsəydim saraya gizli girməyin yüz yolunu tapardım. Qala qapılarından daxil
olanda isə özüm mühafizlərinə yaxınlaşıb deyəcəkdim ki, bəs Qüdrət Şahla
görüşmək istəyirəm. Amma mühafizlər macal vermədilər. Heç kimliyimi də
soruşmadan beş‐altısı birdən tökülüşdü üstümə. Müqavimət göstərmədim.
Könüllü təslim oldum. Gələk sualına. Bunu Karinedən mən də soruşdum ki,
bəs Qüdrətdən nə istəyirsən? Axı bildiyim qədər sənə yaxşılığı keçib. Dedi ki,
Qüdrət Şah qeyri‐qanuni ordu saxlayır. Lələgiryanları üstümə qaldırır, mən
Kaminata çatmamış adamları aranı qarışdırıb.
– Lələ, əgər ordum varsa, lələgiryanları niyə onun üstünə qaldırmalıyam
ki? Düzdü, silahlılarım var. Mühafiz ordum var ki, bu da özümü qorumaq üçün‐
dür. Çünki mərdi qova‐qova namərdə çevirmək istəyirlər. Lələ, əgər mən
şahənşah olmaq istəsəydim, elə vaxtında Göyverəni də, Karineni də aradan
götürərdim. O ki, qaldı lələgiryanlara... baş vəzir Arisə də izah etdim ki, bunların
heç biri mənlik deyil.
– Karine deyir ki, mənim vergiyığanlarımı özünə işlədib. Pulun da yarısını
xəzinəsinə yatırıb.
– Mən madərşahlığa çatacaq verginin, yəni ki, gəlirin beşdə birinin bir
qara quruşuna da toxunmamışam. Artıq qalandan mənə də pay düşüb. O da
sarayımı saxlamaq üçün lazımdır. Sonra nə bəhanə gətirir Madərşah Karine?
– Deyir ki, öz şahlığındakı vergiyığanları, qoluzorluları, o cümlədən baş
vəzir Arisin qardaşını diri‐diri yandıraraq cəsədlərini arabalara doldurub pay‐
taxta göndərib Qüdrət şah. Məstur şahlığında ümumi məzarlıqda dəfn edilənləri
də o gorbagor elətdirib. Cəsədlərini paytaxta o daşıtdırıb. Fitnə‐fəsadları bu‐
nunla bitmir. İstəyir məni hörmətdən salsın, əhalini üsyana qaldırsın.
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Lələnin bu sözündən sonra Qüdrət əlini süfrədən çəkib mütəkkəyə
dirsəkləndi. Fikrə getdi.
– Susursan, Qüdrət Şah. Bəlkə bunu da düz demir? Yanmış cəsədləri öz
gözlərimlə görmüşəm.
– Lələ, bunu da mən etməmişəm. Amma kimin etdiyini artıq yəqin edirəm.
Səhər danışarıq bu barədə. Bir söz soruşmaq istəyirəm səndən.
– Buyur.
– Deyirlər ki, Karine vəliəhd olanda şahlıq dərsini ona sən keçmisən.
Eşitdiyimə görə yaxşı da öyrətmisən. Bəs bu niyə heç nəyi bərqərar edə bilmir?
– Mən ona şahlıq dərsi keçmişəm. Mən öyrətdiklərimi eləsə yaxşı da hökm‐
dar olar. Amma taxt‐taca çıxanacan o qədər baş vəzir xəyanəti görüb ki, dönüb
olub baş vəzir. Qul, hərəm olması isə onu xalqa çox yaxınlaşdırıb. Bu isə şaha
yaraşmaz. Hər iki mənsəbi qarışdırıb bir‐birinə. Amma özünü tapan kimi
görəcəksən nələr edəcək. Üstəlik sənin kimi baş vəziri də olsaydı...
– Anladım, lələ. Yol gəlmisən. Dincəl. Səhər danışarıq.
– Süfrən açıq olsun, Qüdrət Şah.
Sübh tezdən Biniyamin lələ yola çıxmağa hazırlaşır. Qüdrət Şah eyvanda
dayanıb.
– Biniyamin lələ, sabahın xeyir. Geyimin çox yaraşır sənə. Lap şahlara ox‐
şayırsan.
– Sabahın xeyir, Qüdrət Şah. Şah bəxşişində şaha da oxşamalısan. Sağ ol
hədiyyənə görə.
– Madərşah Karine üçün də hədiyyəm var. Çatdıra bilərsənmi?
– Əlbəttə ki, çatdıraram.
Qüdrət Şah əliylə işarə edir. Bu zaman əli‐ayağı qandallı iki yüz nəfəri sa‐
rayın həyətinə gətirirlər.
– Bunlar kimdir? – deyə lələ soruşur.
– Bunlar – yanmış meyitlərini öz gözlərinlə gördüyün – madərşahın bizim
şahlıqdakı vergiyığanları və qoluzorlularıdır. Başçıları da Arisin qardaşıdır.
Saray əyanı olub, yəqin tanıyarsan. Madərşah digər şahlıqlarda bukimiləri
diri‐diri yandıranda, mən həbs etdirib zindana atdırdım. Amma heç kim onların
dalıyca gəlmədi. Demədilər də ki, nə edim onlara. Görürəm mənim haqqımda
çox şayiə yayılır. Ona görə apar bunları vətənlərinə. Madərşah özü bilər nə
cəza kəsər. O ki, qaldı sənə – madərşah elə bilməsin ki, lütfüm hüdudsuzdur.
Gələn dəfə öldürməkçün kimi göndərsə, şaqqalatdırıb tabutda özünə qayta‐
racağam. Mühafizlər, açın məhkumların əl‐ayağını!
Lələ Qüdrət Şaha təzim edərək atına minir. İnsan qafiləsi Yolaverənlər şahlı‐
ğının təxtgahından çıxıb madərşahlığın paytaxtına doğru yol alır. Qüdrət Şah sa‐
rayın eyvanından onları gözdən itənə qədər seyr edir: deməli, mənim adımdan
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işlər çevirirlər. Görəsən kimdir bunu edən? Kim imkan vermir ki, həyat sakit
axarına düşsün? İtbaşımı? Kimin əliylə edir? Aslanınmı? Mən heç bir günah
işlətməmişəm. Qeyri‐qanuni vergi yığmaq şah üçün heç vaxt günah sayılmaz.
Yəqin Karine nəsə edib. Karinenin günahı varsa, onda məni niyə oyuna salıblar?
Onun axırına çıxmağımı istəyirlər? Şahənşah Göyverəndə də alətə çevirdilər, indi
də buna can atırlar. Nə vaxtacan belə olacaq? Axı mənim heç bir iddiam yoxdur.
Nə vaxtacan ordu saxlayacağam? Nə vaxtacan dörd bir ətrafım, hətta yatanda da
əlində sıyrılmış qılınc tutan mühafizlər olacaq? Bəs xəzinə boşalsa necə? Axı
vergi yığılmır. Yox, onun başqa yolu da var. Dürəng bunu bilmir. Dövlətin idarə
olunmasında ən sınanılmış yoldur. Karine bunu bilsəydi evim çoxdan yıxılardı.
Yəqin ki, bilmir. Amma əvvəl‐axır biləcək. Vədəsi çatanda özüm deyəcəyəm.
Biləndə də havalanıb dəli olacaq. Çünki Qaflan atasını məhz bu yolla devirmişdi.
Lap xəzinəm dolmasa belə, olanlarım nəticələrimə, kötükcələrimə də bəsdir. Nə
edim ki, rahat yaşamağa imkan vermirlər. Nə qədər Karine güclənməyib, bəlkə
hücum edib devirim onu? Onun məndən canı qurtarsın, mənim də ondan. Yox.
İtbaşıdan xəbərsiz etsəm, tifaqımı dağıdar. Görəsən indi yaxın adamı kimdir
Yolaverənlər şahlığında, ya madərşahlıqda? Beləsi olsa da çətin billəm. O vaxt
Aslan da, Karine də, mən də onun adamı sayılırdıq. Amma bir‐birimizdən xəbərsiz
idik. İş‐işdən keçəndən sonra bir‐birimizi tanıdıq. Ancaq indi mən şaham, Karine
isə madərşah. Bizdən şikayət gedir ona. O isə işarələr verir. Amma yaman tez
başlayıb. Karinenin ili təzəcə çıxıb. Əvvəllər şahlara həsrətlə baxırdım. Amma
indi görürəm ki, darıxdırıcıdır şah olmaq. Bəlkə də buna görə Karine şah olmaq‐
dansa, daha çox baş vəzirlik etməyə can atır. Yaxşı olar inşallah. Qoy hələ Biniyamin
lələ gedib paytaxta çatsın, Karine öz adamları olan vergiyığanları və qoluzorluları
diri görsün... onda baxım deməyə nə sözü olacaq?
***
Madərşahlığın paytaxtı. Biniyamin lələ iki yüz məhkumla qala qapılarından
içəri girir. Ətrafı pıçhapıç bürüyür:
– Aaaa... bəs deyirdilər ki, Qüdrət Arisin qardaşını və o şahlıqda olan bütün
kaminatlıları diri‐diri yandırıb? Bunlar ki, sağdır.
– Bunlar sağdırsa, bəs onda yanmış cəsədlər kimin idi?
– Ailələri də neçə gündür yas saxlayır. Yazıqlar... indi sevinəcəklər. Ay uşaq,
qaç qonşu arvadı muştuluqla.
– Nə muştuluq? Nə olsun ki, sağdırlar? Qüdrət öldürməyib, Karine öldürər.
– Onsuz da kağız üzərində hamısı ölüdür.
– Baş vəzir Dürəng də həyasız‐həyasız üzümüzə deyir ki, Qüdrət Şahın
işidir yanmış cəsədlər.
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– Kiri. Yaxşı adamdır. Hərəmizə bir qızıl bağışlayacaq.
– O bağışlayacaq, yoxsa madərşah?
– Söz kimin ağzından çıxıbsa, savab ona yazılır.
– Dağılışın. Yoxsa elə bilərlər ki, narazılıq edirik. Bir qızılımızdan da ola‐
rıq.
– Nə xeyri var ki? Biri bağışlayır, o birisi əlimizdən alır. Üzdə də deyirlər
ki, kaminatlılar üçün vergi yoxdur. Kimçün varsa da cüzidir. Qanuni, ya qeyri‐
qanuni – sonda ki, pul bizdən çıxır.
– Yox! Belə olmaz! Bir qızıl cəhənnəmə! Gəlsinlər düzünü desinlər! Bizi
lap axmaq yerinə qoyublar. Yanmış cəsədlər nə məsələdir? Kimin işidir?
Biniyamin lələ və iki yüz məhkum pıçhapıç selinin ortasından keçib sarayın
qapısına çatırlar. Səs‐küyə eyvana çıxan Madərşah Karine bu mənzərəni çaş‐
qınlıqla seyr edir. Lələ otağa girən kimi üstünə qaçıb boynunu qucaqlayır.
– Axır ki, sağ‐salamat qayıtdın. Bütün gecəni yata bilməmişəm nigarançı‐
lıqdan. Bəs əlin niyə boşdur? Qüdrətin kəlləsi hanı? Səninlə gələnlər kimdir?
– Qızım, növbəti dəfə aldatdın məni. Günahsız insanın üstünə göndərdin.
– Anlamadım, lələ!
– Demə Qüdrətin adamları paytaxtdan izləyibmişlər məni. Qala qapıların‐
dan içəri girən kimi mühafizlər tökülüşdülər üstümə. Zindana saldılar. Qüdrətə
xəbər çatdıran kimi məni buraxdırdı. Hörmətli qonaq kimi mənimlə şam da
etdi. Onun haqqında söylədiklərinin heç biri onluq deyil. Mən dünyagörmüş
adamam. Qüdrətdə günah yoxdur. Ortada yəqin ki, gözəgörünməz üçüncü əl
var. Nəsə günah işlətmisən, Karine. Səni vurmaq istəyirlər. Özü də Qüdrətin
əliylə. Mən belə başa düşdüm.
– Bu boyda yalan olmaz, lələ. Bəs Arisin qardaşını və digər kaminatlıları
kim yandırıb? Sonra cəsədləri paytaxta kim göndərib?
– Hamısı sağdır, qızım. Sənin törətdiyin qətliam xəbərlərini eşidən kimi
onları zindana atıbmış Qüdrət Şah. Sizdən də bir xəbər çıxmayıb. Ona görə
azad edib sənə hədiyyə göndərdi.
Madərşah Karine taxtına oturdu. Fikrə getdi: başqa əl var? Kimdir axı
“başqa əl”? İtbaşı? Yox, onun qanı axan kəlləsini gözlərimlə görmüşəm. Yeni
İtbaşımı peyda olub? Olsaydı özünü bildirərdi. Hər halda belə görmüşük. Şah‐
ların bir qorxduğu qüvvə var. O da İtbaşılardır. Amma onlar da hər şahı qəbul
etmirlər. Yalnız qəbul etmək istəyəndə gözə görsənirlər. Belə çıxır ki, o “kimsə”
məni qəbul etmir? Mənim sonumu gətirmək istəyir? Yeni İtbaşı peyda olub?
Bəs onda kimin əliylə sonumu gətirmək istəyir? Qüdrətin? Yox. Qüdrət uzaq‐
dadır. İtbaşının adamları isə həmişə sarayın içində olurlar. Kimdir həmin şəxs?
Axı sarayda heç əyan da yoxdur. Dürəngi də təzəcə baş vəzir qoymuşam. Özü
bunu istəməsə də... məcbur elədim. Heç layiq də deyil mənim fikrimcə. Xristian
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da deyil, müsəlmandır. Müsəlmanları isə həmişə aşağılamışam, barmağıma
dolamışam. Yox, İtbaşı da müsəlman idi. Mən isə – həmişə vassal olmuş, bac‐
xərac verərək öz taxt‐tacını qoruyan – keçmiş xristian şah Kaminatın varisiyəm.
Bəlkə elə Aris imiş İtbaşının adamı? Elədir ki, var. Hamını göndərdi şahlıqlara
vergi yığmağa, özü isə tək qaldı sarayda. Beləcə təklədi məni. Qızıl hərisi siço‐
vula tən tutduğum Dürəngə möhtac oldum. Siçovul niyə? Bəlkə Dürəng ilandır?
Axı ilan da qızıla hərisdir. Yox. Aranı qarışdıran elə Aris idi.
– Lələ, ey mənim müəllimim, nə məsləhət görürsən mənə bu məqamda?
– Qüdrəti özünə baş vəzir qoy. Nə yolla olursa‐olsun. Əgər madərşahlığını
uzunömürlü etmək istəyirsənsə.
– Artıq Dürəngi qoymuşam baş vəzir.
– Onda Allah köməyin olsun.
Lələ daha bir söz demədi. Ah çəkib, başını buladı. Karinenin alnından
öpüb otaqdan çıxdı. Baş mühafiz içəri girdi:
– Madərşahım, gələnləri nə edim? Lələ dedi ki, məhkumdurlar. Amma
əllərində, ayaqlarında qandal yoxdur.
– Hələlik sal zindana. Sonrasını deyəcəyəm. Dürəngi çağır bura.
– Başüstə, madərşahım.
Dürəng otağa girib təzim edir.
– Xəbərin var olanlardan?
– Bəli, madərşahım.
– Bəs deyirdin ki, Qüdrət edib bütün bu işləri?
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Amma üzr istəyirəm. Bu işlərin başında
Qüdrət Şah durur. Sadəcə bir xüsusu nəzərdən qaçırtmışdım. O indi aydın oldu.
– Nə aydın oldu?
– Tülkü Qüdrət öz şahlığında olan iki yüz vergiyığanı – hansılar ki, onun
adamları deyildi, ona bir quruş da vermirdilər – sizin amansız cəzalarınızı
eşidəndən sonra fürsət bilib saldırıb zindana. Amma öldürməyib.
– Bəs onda birinci dəfə paytaxta gətirilən yanmış cəsədlər kimin idi?
– Bax mən də bunu nəzərdən qaçırmışam. O cəsədlərin sayı yüz iyirmi idi.
Onları gətirənlər də deyiblər ki, içində baş vəzir Arisin qardaşının da ölüsü
var. Birincisi, yanmış cəsəddə Taxisi necə tanımaq olardı? Bu bir. İkincisi, bu
say Karzat şahlığında edam edilənlərin sayı ilə eynidir. Onları Qüdrət Şah gor‐
bagor edib, göndərib paytaxta. Üçüncüsü isə “Taxisi madərşah diri‐diri yandı‐
rıb” deyərək, sizi baş vəzirinizlə üz‐üzə qoymaq, qisasa qaldırmaq istəyib.
Yaxşı oyun qurub Qüdrət. O, lələnin başını aldada bilər, amma sizi yox.
– Düz deyirsən. Ayıqsan. Deyəsən səni baş vəzir qoymaqda yanılmamışam.
Nə hiyləgər adammış bu Qüdrət? Bəs bu iki yüz nəfəri nə edək? Arisin, Taxisin
taleyi necə olsun?
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– Əlbəttə ki, son qərar sizindir, madərşahım. Mənim fikrimi bilmək
istəyirsinizsə onları azad etmək lazımdır. Hamı bilsin ki, Qüdrətə satılmayanlara
madərşah hörmətlə yanaşır.
– Bəs Arisi?
– Əfv etmək böyüklük əlamətidir. O, Qüdrətin adamı deyil. Bu əfvinizdən
sonra yəqin ki, heç vaxt səhv buraxmaz. Həm də ömrü boyu borclu qalar sizə.
Qüdrət də baxıb sevinməz ki, edam etdirdiniz onu.
– Bəyənirəm qərarını. Qoy sən deyən kimi olsun. Bəs xalq? Onlara nə
deyək?
– Qızılı paylayanda başa salaram onları. Paytaxtı başına alan şayiələrə
sabah son qoyulacaq. Qoy hələlik danışıb ürəklərini boşaltsınlar.
– İndi deyirsən ki, Arisi yenə sarayda saxlayaq?
– Əgər madərşah məsləhət bilsə onu vəkil qoyardıq. Yerli adamdır. Camaatı
yaxşı tanıyır. O cümlədən Qüdrətin adamlarını da... İnanmıram ki, bundan
sonra gizlədə. Qoy camaatın arasında gəzsin. Boş söz‐söhbətlərə son qoysun.
Dillə bacarmayanda isə sizə desin, güc tətbiq edək. Bir sözlə, görən gözünüz,
eşidən qulağınız olsun.
– Bəs qardaşını nə edək? O da keçmiş əyandır.
– Qüdrətə satılmayıbsa, yığdığı verginin bir quruşuna dəyməyibsə, deməli,
sınaqdan çıxıb. Onu vergi vəziri və xəzinədar təyin edək.
– Etiraz etmirəm. Çağır və nə edəcəklərini başa sal.
– Başüstə, madərşahım.
– Şahlıqlarla bağlı fikrin nədir?
– Məstur Şah bifər, şahbanular isə təcrübəsizdirlər. Mən də orda olmadığım
üçün Qüdrət Şah yenidən təsirini artıra bilər. Çünki ətraf hamısı onun adamla‐
rıdır. İkinci vəzir olandan sonra təzə‐təzə mən tərəfə başlamışdılar yıxılmağa.
– Fikrini de! Uzatma! Mən hər şeyi səndən tələb edəcəyəm! Başınla
cavabdehsən!
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım. Böyük şərəfdir mənimçün. Əgər
məsləhət bilsəydiniz ürək qızdırdığım adamlardan hər şahlığa baş vəzir qo‐
yardım.
– Kimləri nəzərdə tutmusan?
– Ən varlı, imkanlı adamları. Ki, lazım olanda ciblərinin də ağzını açsınlar.
– Sonra!
– Əsnad Şahbanu və Mingül Şahbanunun ərlərini ilim‐ilim itirərdim.
– Niyə?
– Çünki Qüdrətin adamlarıdır.
– Doğulacaq uşaqları yetim qoymaq istəyirsən?
– Cürətimə görə üzr istəyirəm, madərşahım. Bətndəki uşaqlar Qüdrətdəndir.
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– Onda o vələduznaları da oğraş atalarının yanına göndərərsən.
– Ədalətli qərardır, madərşahım. İslam dini də belələri haqqında ağır cəza
tələb edir. Madərşahım, bəlkə şahbanuları da zinada günahlandıraq?
– Dürəng, şahlar üçün heç nə günah sayılmaz. Həddini bil. Yoxsa şahlar
hərəmxana saxlayantək, şahbanuların da kişixana saxlamağına icazə verərəm.
Yəqin ki, kəbinli arvadın Nilufər Şahbanuya rəva bilməzsən bunu. Özü də
səndən uzaqdadır. Həm də ki, təzəgəlin.
– Üzr istəyirəm, madərşahım. Keçin günahımdan, – deyib Dürəng başını
aşağı salır.
– Get dediklərimi elə! Madərşahlığın baş vəzirisən. Bunu yaddan çıxartma.
Nəzərim həmişə üstündədir.
– Allahın nəzərində olasınız həmişə, madərşahım. Bir söz soruşa bilərəm?
– De!
– Bildiyim qədər Qüdrət Şah sağdır.
– Get dediklərimi elə. O boyda baş vəzirsən, yenə də hansısa təbəə şahdan
qorxursan, – deyə madərşah qeyzlə taxtından durdu və işarət barmağıyla qa‐
pını göstərdi.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Baş vəzir Hətəm hüzurundadır.
– Öz kaminatlılarını diri‐diri yandıran Karine, amma söyülən mən? Nahaq
sağ buraxdım Arisin qardaşını, elə lələni də... Bunu özümə bağışlamaram. Demək
olar Karine tam təklənmişdi. Hətəm, Arisə və qardaşına mənim adımdan xəbər
göndər ki, ağızlarını yığışdırsınlar. Yoxsa nəsillərini kəsərəm. Dürəng də xəyanətinə
görə cavab verəcək. Yalnız o bilirdi şahbanuların izdivac sirlərini. Ərdan və Əllam
şahlıqlarındakı iki adamımızı da belə aradan götürdülər. Dünyaya gələcək uşaq‐
larımı isə indidən vələduzna adlandırıb, qətllərinə fərman veriblər. Varlandırdığım
adamları isə baş vəzir qoyub mənə qarşı qaldırırlar. Nə edək, Hətəm?
– Qüdrət, Allaha şükür hər şey yaxşıdır. Alqan Şahın, Həqqi Şahın, Göyverən
Şahın vaxtında pis dolanırdıq ki? Bu şahənşahlıq məsələsi sonra gündəmə
gəldi də... Xoruz yox idi, səhər açılmırdı? Yenə də o şahlıq var və o məmləkətin
şahı sənsən. Karvansaraylar, kefxanalar, hoqqaxanalar da hamısı sənə
məxsusdur. Bac‐xərac da vermirsən. Camaatdan yığılan vergini yatıraq
xəzinəyə, yaşayaq da köhnə vaxtlardakı kimi. Yadından çıxart Karineni. Hərdən
də keçmişdə olduğu kimi sərhədi keçib yağmalayaq bir‐iki qonşu valiliyi. Bu
olsun həm qənimət, həm də göz qorxuzmaq. Əvvəllər heç olmasa orduları
vardı. İndi heç o da yoxdur. Madərşahlığın paytaxtı isə çox uzaqdadır. Karine
istəsə də köməyə çata bilməyəcək.
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– Eh, Hətəm, sən bilmirsən əsas məsələni. Dəvədən böyük fil var. Mən
Karinedən yox, “fil”dən qorxuram.
– Kimi deyirsən, Elbrus imperatorluğunu? Düz eləyirsən qorxursan. Xaç
qardaşlarıdır, darda qoymazlar bir‐birilərini.
Qüdrət Şah dinmədi. Əliylə Hətəmə otaqdan çıxmasını işarə verdi. Fikrə
daldı: yox, Hətəm düz düşünmür. Axı İtbaşını tanımır. Amma Karineni də boş
buraxa bilmərəm. Dörd şahlığın qızılı onun xəzinəsinə axsa, ordusu da
böyüyəcək, iddiası da... Mənim adamlarımı günün günorta çağı əliçıraqlı gəzən
Karine, indi onları baş vəzir təyin edir. Onlar da sədaqətlərini sübut etmək
üçün, beş qat artıq canfəşanlıq göstərəcəklər. Pulları vardı, mənsəbləri yox.
İndi baş vəzirdirlər. Əvvəllər baş vəzirin qabağında baş əyirdilər, qorxurdular,
hətta diz çökürdülər. İndi diz çökdürəcəklər. İstəsələr baş da kəsə bilərlər. Var‐
lının da əlinə imkan düşəndə hər şeyi on qatına edir. Deyəcəklər ki, get papağı
gətir, gedib papağı başqarışıq gətirəcək. Bunu qulaqkəsən Birrəngdə görmüşəm.
Sonra da deyəcəklər ki, tükənmişik, icazə verin keçək Qüdrətin şahlığına. Bu,
Karinenin ağlı deyil. Karine kökü olan madərşahdır. O, hakimiyyətin dadını si‐
çovullara bildirməzdi. Bu, Dürəngin işidir. Mənsəbi qulaqkəsənlərə verir.
Qulaqkəsənlər isə çoxalanda istənilən qoşundan qorxulu olurlar.
***
Madərşah Karinenin otağı. Vəkil Aris hüzurundadır.
– Necəsən, Aris?
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım.
– Yeni mənsəbin xoşuna gəlirmi?
– Duaçıyam sizə həmişə.
– Yəqin Dürəng səni də, qardaşını da yanına çağırıb deyib ki, sizi zindandan
o azad edib, sizi yeni mənsəblərə o irəli çəkib. Siz də inandız? – Aris başını
aşağı salır, – Qələt eləyir. Mən belə məsləhət bilməsəydim, onun ixtiyarı çatar‐
dımı buna? Cavab ver!
– Xeyr, madərşahım. Hakimi‐mütləq yalnız sizsiniz.
– Əsas mənsəblərdir vəkillik və vergi vəziri – kaminatlıdan olmalıdır. Göyverən
təriqətini qəbul edənlərdəndir Dürəng. Müsəlmana çox da bel bağlamaq olmaz.
Xalqın arasında çox ol. Bu dürəng‐mürənglər hədlərini keçsə, xəbər ver. Bildin?
– Bəli, madərşahım.
– Get işlə. Ayıq‐sayıq ol həmişə. Aylığını da demişəm – yüksək olacaq. Heç
nəyi məndən gizlətmə. Bir də zindana düşsən, ordan sağ çıxmayacaqsan.
Aris otaqdan çıxır. Fikrə dalır: indi mən nə edim? Adamın neçə ağası olar?
Dürəng deyir mənə tabesən. Səni zindandan mən qurtarmışam. Madərşah deyir
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mənə tabesən. Dürəng qələt eləyir. Qüdrət də o yandan hədələyir məni. Hamısı
da ölümlə, nəslimi kəsməklə qorxuzur. Hər gün ölüm qorxusuyla yaşamaqdansa
zindanda çürümək yaxşı idi. Tüpürüm o aylığa. Məvacib deyil e... tula payıdır.
Yox, günah özümdədir. O vaxt Karine gələndə qaça‐qaça qabağına çıxıb Kaminat
Şahın ölümünə bais olmasaydım, indiki acınacaqlı duruma da düşməzdim. Xoş‐
luqla gedə bilmirəm. Saraydan əyanın yalnız ölüsü çıxmalıdır. Ya əcəllə, ya da...
Bu an Dürəng Madərşah Karinenin otağına yaxınlaşır. Arisi görüb ayaq
saxlayır.
– Narahat olma. Bilirəm nə deyib. Sən isə mən deyəni elə. Özün baş vəzir
olmusan. Hər şeyi başqalarından yaxşı başa düşürsən, – deyib Dürəng qapını
döyür.
Madərşah Karinenin otağı. Dürəng hüzurunda dayanıb.
– Dürəng, nə etdin? Camaatın narahatlığını yatıra bildinmi?
– Bəli, madərşahım. Dedim ki, hamısı Qüdrət Şahın işləridir.
– İnandılar?
– Bir‐ikisi hoppanıb‐düşdü ki, bəs bizi eşşək yerinə qoymusan? Cavabını
verib oturtdum yerində.
– Maraqlıdır. Nə cavab verdin?
– Sadə bir cavab. Hərəyə yox, hər ailəyə bir qızıl payladım. Danışmayanlar
da bunu görüb danışanları qınadılar. Sonra da kor‐peşiman dağılışdılar.
– Deməli, camaatı çörəklə sınağa çəkirsən?
– Əsla, madərşahım. Bu, doyub‐qudurmaq əlamətidir. Kaminatlılara da
cüzi yox, əsl vergi kəsmək lazımdır. Yoxsa dilləri uzanacaq.
– Yox, Dürəng. Özün də keçən dəfə dedin. Əgər yaxşı yaşasaydılar, sənin
qızıl paylamağın müqabilində susmazdılar. Bunlar xristiandır, müsəlman deyil.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım.
– Gedə bilərsən.
Baş vəzir Dürəng gedir. Karine otağında təkdir. Darıxır: təkəm. Qul, hərəm
olanda heç belə darıxmırdım. Onda məqsədim vardı. İndi isə arzuma çatmışam.
Əvvəl şahənşah, indi isə madərşaham. Amma təkcə ad dəyişib. Vəssalam.
İdarəetmə şahənşahlıq idarəetməsidir. Saray divarları üstümə gəlir. Hər şeyi
Dürəngə tapşırıb dağlardakı qəsrimə də çəkilə bilmirəm. Madərşahlıq oturuş‐
mayıb hələ. Qadınları irəli çəkməliydim, hamının soyadını nənələrinin adı ilə
yazdırmalıydım. Kimin övladısan soruşulanda atanın yerinə ananın adı
çəkilməliydi. Axı bizi analar doqquz ay qarnında gəzdirir, illərlə qayğımızı çəkir,
böyüdür. Niyə də belə olmasın? Burda qeyri‐adi şey var? Ataların bir atımlıq
barıtı bundan irəlidir? Bəs onda belədirsə, onda öz anamı niyə saraydan qovdum?
Qaytarmaq lazımdır onu. Düz eləməmişəm. Əslində düz eləmişəm. Amma
madərşah kimi düzgün başa düşməz məni xalq. Öz anasına belə edir, sonra isə
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anaların, nənələrin adını soyad edir. Amma bu arzularımı həyata keçirə bilmirəm.
Edərdim. Amma görürəm ki, mümkünsüzdür. Bu qadınların ağıllısı mənəm. Mən
mənliyimlə çaşıb qalmışam. Mənsəblərə qoyduğum qadınlar təcrübə toplayana
qədər madərşahlıq dağılıb gedər. Amma qartal artıq səmaya qalxıb. Piylənmiş
siçovul, əfi ilan axtarışındadır. Bu sürünənlər isə qanadları olmasa da uçmağa,
daha yüksəklərə qalxmağa can atırlar. Həsədlə baxırlar uçan quşlara. Amma
yığdıqları qızıldan da əl çəkmək istəmirlər. Üstünə şığıyırsan ki, gəl səni cay‐
naqlarıma alıb qaldırım səmaya, həmən gedib girirlər dərin, dar yuvalarına.
Mənsəb verməklə şirnikləndirməliyəm onları ki, yuvalarından çıxsınlar. Cayna‐
ğımda yüksəklərə qalxsınlar, quyruqlarını yellədib şellənsinlər. Sonra isə rahat‐
lanaraq, qürrələnərək dəlmə‐deşiklərdə gizlətdikləri var‐dövlətlərini özləri üzə
çıxartsınlar. Üstəlik başqa özükimiləri də şeytanlasınlar. Gəmidəki kimi – siçovulu
siçovula boğdurmalıyam. Bəs sonra? Sonra sonranın işidir. Bəs kəpənəklər?
Onlar da tırtıl kimi doğulurlar, sürünürlər. Sonda kəpənəyə çevrilib uçurlar. Uç‐
maqları isə çox az çəkir. Uçub ölürlər. Onlar da qarğa‐quzğunumun çörəyi olsun.
Bax bunu bacaracağam. Buna gün kimi əminəm. Necə yəni sürünmək üçün ya‐
rananlar uça bilməzlər? Təbib Məkrubə demişdi bunu. Qanadları yoxdur, ona
görə? Amma əsas qanad deyil. Məkrubəni də yada salmıram heç. Təbibliyini
edir. Görəsən necədir? Qadınları irəli çəkmək idisə fikrim, niyə ondan başlamı‐
ram? O ki, ağıllı, tədbirli qadındır. Baş kəsməyi də ki, öz yerində. Çox sınaqdan
üzüağ çıxıb. Ağır günümdə mənə analıq edib. Niyə yanımda deyil? Onun üçün
təbibxana açaram paytaxtda. Adamların arasında olar. Eşitdiklərini də gəlib
mənə çatdırar. Hər şeydən xəbərdar olaram. Birdən bu da Qüdrətin adamı çıxsa?
Yox, Karine. Söhbət Qüdrətdən getmir. Səndə müsəlmanlara qarşı bir inamsızlıq
var. Dinin qaydalarına görə sən onları xristianlaşdırmalısan. Müsəlman şahlıq‐
larda kilsələr tikməlisən. Sənin dininə sitayiş edənlər üçün şərait yaratmalısan
ki, müsəlmanlar da baxıb xristiana çevrilməyə üstünlük versinlər. Amma bunun
əksi gedir. Kaminatlılar müsəlmanlaşırlar. Baxmayaraq ki, boğazlarından xaç
asılıb. Qızılla, pulla ələ alır onları Dürəng. Sonra isə əllərindən ala‐ala məhv
edəcək. Bir tikə çörəyə şükür edəcəklər. Yox. Gərək Dürəngi döndərib xristian
edəm. Adını da dəyişəm – dini qaydalara uyğun olaraq. Məsəlçün Mikola. Amma
Göyverən belə etmədi. Bu qanunu heç hərəmxanaya da tətbiq etmədi. Bizim ali
dəyərlərimizə hörmətlə yanaşdı. Yox. Göyverənin fikri dini yox, öz təriqətini
yaymaq idi. Amma din başqa, təriqət başqa. Mənimçün din əsasdır. Özüm inanan
olmasam da... Çünki din vasitədir – şahların əlində vasitə. Din avam xalq üçündür.
Din yolundan şaşanları düz yola qaytarmaq üçündür. Mənim isə ağlım yerindədir.
Mənimçün din yalnız vasitə ola bilər. Bəs Dürəng xristian olsa, onu şahlıqlarda
qəbul edərlərmi? Elə bir oyun qurmalıyam ki, nəinki qəbul etsinlər, əksinə özləri
də dinlərindən imtinada bulunsunlar. Özü də könüllü. Bax onda mənə heç bir
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ordu‐zad lazım olmayacaq. Amma yenə də madərşahlıq deyil bu. Hər şeydən
kəsib bir‐birinə calaq edərək həftəbecər bir şey yaradıram. Yox, istədiyimə
hökmən nail olacağam. Elə bir şey yaratmalıyam ki, dəqiq işləsin. Mən də rahat
oturub həyatdan kam alım. Axı mən hər şeydən əvvəl insanam. Tələbatım var.
Düzdür, artıq bakirə deyiləm. Sevən adam kimi yox, qul, hərəm kimi bakirəliyimi
qurban vermişəm. Daha doğrusu, sevgimi məqsədimə qurban vermişəm. Uşağım
da olub. Onu da məqsədimə qurban vermişəm. Atamı da, anamı da, qardaşlarımı
da məqsədimə qurban vermişəm. Amma belə davam edə bilməz. Bəsdir qurban
verə‐verə yaşadığım. İndi qurbanlar qəbul etməliyəm. Çünki məqsədimə çat‐
mışam. Sevsəm gəmidəki yırtıcı, kannibal siçovul kimi mən də adi həyatıma qa‐
yıdaram. Yox. İnanmıram. Daimi olmayacaq bu həyat. Mən sakitləşsəm də, kapi‐
tan dinc duran deyil. Məni məhv etmək üçün yeni yırtıcıları meydana buraxacaq
ki, bu dəfə mənim məhvim qaçılmaz olsun. Onda belə çıxır ki, axıra qədər belə
qalacağam? Axı insanam, qadınam hər şeydən əvvəl. Bütün kişilərə isə yalnız
Qüdrətin adamları kimi baxıram. İçərilərində xaricən xoşuma gələnləri olmasına
baxmayaraq. Bəlkə heç ərə getməyim? Sarayda kişixana açım. Əvvəllər belə şey
olmayıb? Əvvəllər madərşahlıq da olmayıb. Yox. Şahların etdiklərini madərşaha
uyğunlaşdırmaqdır bu. Bəlkə başqa cürə edim? Heç kim də bilməsin. Kişi
fahişələr tapıb gətirsinlər mənimçün. Kefimi çəkib bezən kimi öldürtdürüm.
Ölüsünü də ilim‐ilim itirim. Yox, bu xəbəri gizlətmək mümkün olmayacaq. Bəs
onda nə edim? Necə tapdırım istədiyim kişiləri? Səni necə tapıb hərəm etmişdilər,
ay Karine? Qul bazarında. Az idimi orda qul kişilər? Özü də cazibədarları,
cüssəliləri. Hər cür rəngdə: ağı, zəncisi... qaragözü, alagözü, qıyıqgözü... Qapımda
mühafiz kimi durarlar. Lazım olan an isə... Vallah, hər şey düzəldi, qaldı bircə
bu. Hələ oturuşdur hər şeyi, bu dediklərin asan məsələdir. Bəs kimə həvalə
edəcəyəm bu işləri? Əlbəttə ki, Məkrubəyə. O qadındır. Özü də ki, duldur. Məni
yaxşı başa düşər. Ona da pay düşər.
– Mühafiz! – deyə Karine səslənir.
– Əmrinizə müntəzirəm, madərşahım.
– Təbib Məkrubəni bura çağır.
– Başüstə, madərşahım.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Qara niqablı bir nəfər hüzurunda dayanıb.
– Necədir vəziyyət, ey Kabus? Ey mənim gözəgörünməz qüvvəm?
– Ey bizim ağsaqqalımız, sayənizdə hər şey yaxşıdır.
– Üstünə gəlir, yoxsa üstündən gedir?
– Üstünə gəlir. Duaçıyıq sizə.
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– Karine duyuq düşməyib ki, sizdən? Yəqin nəzərə almısan hər şeyi... ağıllı
adamsan. Çünki Karine köhnə xəzinənin yerini soruşurdu.
– Xeyr, duyuq düşməyib. Xəzinə də etibarlı yerdədir. Amma axır vaxtlar
Dürəng deşikləri iylətdirir.
– O qızıl iyinə həssasdır. Karinenin sizlərlə işi olmasa da, axır vaxtlar məni
hərləyib‐fırlayıb kəməndə salmaq istəyir.
– Əmrinizə müntəzirik. Nə məsləhət bilirsinizsə edək. Özünüz də gözəl bi‐
lirsiniz ki, Kaminat şahlığında lap əvvəldən hakimi‐mütləq bizlərik. Kaminat
Şah da bizimlə bacarmadı. Onu devirib, Qaflanı yerinə gətirdik. Hər şey də yaxşı
idi. Amma bu qancıq onu qətlə yetirməklə bütün işlərimizi pozdu. Yaxşı ki, sizin
kimi ağsaqqala rast gəldik. Bizə qol‐qanad verdiniz. Qaflanın vaxtından qalan
xəzinəmiz indi əvvəlkindən qat‐qat çoxdur, adamlarımız da... Sizə borcluyuq
buna görə. Düzdür, bir az itki verdik. Amma Karinenin təklənməsi üçün bu vacib
idi. Ona görə dinmədik. Sakit oturmuşuq yerimizdə. Amma bizim ağsaqqalımıza
bir təhlükə varsa, gecə yatağındaca başını kəsib gətirək. Ya da atası Kaminatın
gününə salaq. Qorxusundan saraydakı otağından kənara çıxa bilməsin.
– Sən Karineni elə‐belə bilmə. Çox məkrlidir. Həm də başkəsəndir.
Fikirlərini tutmaq olmur. Hələlik heç nə etmə. Səni daxili çəkişməmizə qatmaq
istəmirəm. Lazım olsa deyərəm. Əsas puldur. Sən xəzinəni artırmaqda davam
et. Ola bilsin ki, şahlıqları da tam sənə həvalə etdim. Dürəngin baş vəzir qoy‐
duğu öz adamlarım şıllaq atmağa başlayıblar mənə. Bacararsan yəqin.
– Siz əmr edin, ey bizim ağsaqqalımız.
– Xalq nə deyir?
– Camaat gözəgörünməz qüvvələrdən həmişə qorxub. Biz yerdəyik, o birisi
göydə. Amma biz ondan da qorxuluyuq. Hərdən zühur etdiyimizə görə. Çünki
qorxuzmuruq. Qəməni çıxarıb qarnına soxuruq. Ona görə də kimsə cürətlənib
şikayət edə bilmir. Qoyduğumuz haqqı da vaxtında çatdırırlar.
– Ehtiyatlı ol. Karineyə deyə bilərlər. Çünki təzədir.
– Onu nəzərə almışıq. Kaminat Şaha, Qaflan Şaha şikayət edəndə sarayda‐
kılar həmən bizə o adamların adlarını ötürürdülər. Biz də başlarının üstünü
alıb ailələri qarışıq qətlə yetirirdik. Bu da başqalarına görk olurdu. İndi də elə
bilirlər ki, Karinenin xəbəri var. Ona görə quzu kimi sakitdirlər.
– Kasıblarla işiniz olmasın ha...
– Varlılardan aldığımızdan onlara da veririk. Zalımın zülmünü isə özünə
qaytarırıq. Amma vergiçilərin qətli və Dürəngin son qızıl paylaması kasıbları
yaman korlayıb. Qudururlar yavaş‐yavaş. Bizləri görəndə ayağa durmaq
istəmirlər. Çünki qara quruşa möhtac olanlar qızıl görüblər.
– Kasıbın qudurmağı yaman pis olur.
– Bilmirəm nə edim belələrinə qarşı.
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– Onların üstünə Karinenin vergiçilərini göndər məşğul olsunlar. Siz də
onlardan alınanın bir azını qaytarın özlərinə. Həmən şükürlü olacaqlar.
– Arisin qardaşı Taxisdir böyükləri. Həm də xəzinədardır. Yaxınlıq vermir
hələ ki. Sizdən də acıqlıdır.
– Onun bircə yolu var. Yaxın dur. Divarların da qulağı var.
***
İki gün sonra. Gecə. Qüdrət Şahın otağı. Başına torba keçirilmiş bir nəfər
əli‐qolu bağlı Qüdrət Şahın qabağında diz çöküb. Qara niqablı adam onun ba‐
şının üstündə dayanıb.
– Çıxart bunun başından torbanı, – deyə Qüdrət Şah əmr edir. Qara niqablı
torbanı çıxarır. Arisin qardaşı Taxis özünü Qüdrət Şahın hüzurunda görüb
rəngi qaçır. Canına əsməcə düşür, – Deməli, mənim əleyhimə gedirsən? Burda
dinmirdim sənə, elə bilirdin ki, qorxuram? Səni azad etdim, elə fikirləşdin ki,
Karinedən qorxuram? Allahına şükür etməkdən, üstəlik qudurdun da... O qədər
qudurdun ki, mənim əmrimi heçə saydın? Mənim adamımı, gözəgörünməz
qüvvəmi “Qüdrət Şahı da belə‐belə edim, səni də...” deyib qapından qovdun? –
Taxisin əsməcəsi bir az da artır, – Qorxma! Öldürməyəcəyəm səni. Amma bu
son lütfümdür sənə. Qulağında sırğa elə. Bu gündən mənim də yox, bu qarani‐
qablının qulu sayılırsan. Adı Kabusdur. O nə desə, elə də olmalıdır. Çünki mən
deyənləri edir gözəgörünməz qüvvəm. İstəsəm madərşahın istənilən adamını
gecə yatağından oğurlatdırıb hüzurumda diz çökdürərəm. Elə Karinenin özünü
də... Amma etmirəm. Əsəblərimi tarıma çəkməyin. Qardaşına da çatdır bunu.
Birdən gedib özünüzü xəstəliyə vuraraq mənsəbdən imtina edərsiniz ha... Val‐
lahi nəslinizi kəsərəm. Oturun yerinizdə və mən deyəni edin. Karine, Dürəng
nə dedi “başüstə” cavabı verin. Sonra isə bu qulağınızdan aldığınız sözləri o
biri qulağınızdan buraxın getsin. Qandın?
– Bəli, Qüdrət Şah!
– Qüdrət Şah yox. Bu gündən mənə “ağsaqqalım” deyə müraciət edəcəksən.
– Başüstə, ağsaqqalım.
– Elə yox. Ayağımı öpə‐öpə deməlisən.
Qaraniqablı Taxisə arxadan təpik vurur. O, üzüqoylu taxtın qabağına uzanır.
Qaraniqablı onun peysərindən tutub başını Qüdrət Şahın çəkməsinə yapışdırır.
***
Madərşah Karinenin paytaxta yaxın ərazidə yerləşən malikanəsi. Kökləri
Kaminat kəndindən olduğu üçün ulu babaları burda paytaxtdakı saray boyda
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qəsr inşa etdirmişdilər. Kənd isə öz əvvəlki həyatını yaşamaqda davam etmişdi.
Bu yerlər də Karinenin sevdiyi məkanlardandır. Həm də paytaxta yaxındır.
– Məkrubə, bura da xoşuna gəldimi?
– Bəli, madərşahım. Düzənlikdir. Biz tərəflərə çox oxşayır. Madərşahım,
deyəsən hər şey yoluna düşür yavaş‐yavaş.
– Hardan bildin?
– Rənginiz durulub. Üzünüz gülür. Həm də mən yadınıza düşmüşəm.
– Düz tapmısan. Amma hələ arxayınlaşmamışam. Tam oturuşmayıb
madərşahlıq. Ona görə paytaxtdan uzaqlaşdım ki, bir az düşünəm. Səninlə də
məsləhətləşəcəyim xüsuslar var.
– Siz əmr edin, madərşahım. Yolunuzda baş kəsməyə hazıram.
– Yox, bu dəfə məqsədim başqadır. Qulağını bəri gətir.
Karine təbib Məkrubənin qulağına nəsə pıçıldayıb gülümsəyir. Sonra
verəcəyi cavabı səbirsizliklə gözləyərək gözlərini onun gözlərinə zilləyir.
– Madərşahım, vaxt verin mənə. Bunu elə etməliyəm ki, heç kim duyuq düşməsin.
– Fikirləş. Yaxşı fikirləş, Məkrubə. Axı sən müsəlmansan. Sizlərdə olan
fitnə‐fəsada heç kim çata bilməz. Mən də fikirləşdiyinə azacıq xristian ağlı qa‐
taram. Olar əla bir şey, – deyə Karine şaqqanaq çəkib gülür.
– Həmişə əmrinizə müntəzirəm, madərşahım. Yəqin bu fitnədən mənə də
kiçicik pay düşər, – deyə Məkrubə qımışır.
– Düşər, düşər. Niyə düşməsin ki? Mən qadınam. Bütün qadınları da gözəl
duyuram. Amma anlamadım. Sənin qarşını nə kəsir ki? Azad adamsan.
– Madərşahım, saray qəfəs kimi bir yerdir. Hamının üstündə göz var. Amma
bu işi Dürəngin nəzərlərindən necə gizlədəcəyimi bilmirəm. Hər yerdə adamı
var onun.
– Sən tədbir tök. Başqa məsələlər mənim boynuma. İndisə gedək kəndi
dolaşaq. Yalnız ikimiz. Mühafizsiz‐zadsız. Görək xalqım nə edir?
– Təhlükəli olmaz ki?
– Kənddə cəmi beş‐on dənə ev var. Kiçik kənd olub həmişə. Elə adı da bu
mənanı daşıyır. Kaminat, yəni ki, azacıq, kiçicik. Baş vəzirliyə yüksələn ulu
babam sonralar taxt‐tacı ələ keçirəndə şahlığının adını da elə burdan götürüb.
Gedək kəndi gəzək. Bir az eynimiz açılsın.
Kəndin tozlu yolları. İki qadın Kaminatı dolaşır. İkisi də yaşmaqlanıb. Bir
evin həndəvərindən keçəndə çil‐çil toyuq qanad çalaraq hasarın üstünə qonur.
Xoruza xas şəstlə boğazını irəli verib banlamağa başlayır. Bunu görən Məkrubə
əsəbiləşərək hasarın o tərəfində torpağı belləyən kəndlinin üstünə qışqırır.
– Ay kişi, karsan? Eşitmirsən ki, toyuq banlayır?
– Eşidirəm, qızım, – deyib qoca kəndli əlindəki işi atıb tez qapıya çıxır, –
Nə olub ki? Banlayır banlayır da... Ağzını bağlayaq?
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– Bilmirsən ki, toyuq banlayanda bədbəxtçilik gətirir? Qorxmursan?
– Yox, ay qızım. Yaşmağından belə başa düşdüm ki, müsəlmansan. O,
sizlərdə pis əlamətdir. Biz xristianlar belə boş şeylərə inanmarıq. Düzdür, pis
əlamətdir. Amma başqa tərəfdən.
– Hansı tərəfdən? – Madərşah Karine dilləndi.
– Qızım, toyuq banlayanda bu o deməkdir ki, yumurtlamır. On‐on beş gün
gözləyirik. Eləsi var ki, yenidən toyuqluğuna qayıdır. Qayıtmayanda isə kəsib
yeyirik. Niyə saxlayaq ki, yumurtlamayan toyuğu? Artıq yem gedir. Amma dəxli
yoxdur. İstəyir yumurtlasın, istəyir banlasın. Bir‐iki il ömrü var. Əvvəl‐axır ha‐
mısını kəsəcəyəm, – bunu deyib kəndli yaşına uyğun olmayan cəldliklə hasarın
üstündə oturub banlamağını kəsməyən toyuğun ayaqlarından yapışdı. Toyuğun
qaqqıltısı aləmi götürdü, – Amma ki, qızım, belə narahatsansa indi də kəsə
bilərəm. Arvad da yaxşı toyuq bozbaşı bişirər sizinçün. Nahar vaxtıdır.
– Yox, qoca, tələsirik. De görüm işlər necədir? Necə dolanırsınız? – deyə
Karine soruşdu.
– Bir təhər dolanırıq da... Əvvəllər necə, indi də elə.
– Axı əvvəlkindən yaxşı olmalıdır. Madərşah ildə iki dəfə hərəyə bir qızıl
hədiyyə edir. Kaminatlılardan isə vergi yığılmır.
– Eşitməmişik. Qızılın üzünü də görməmişik. O ki, qaldı vergi yığmamağa...
bazara gedəndə satdığımızın bir hissəsini onsuz da əlimizdən alırlar – əvvəllər
olduğu kimi.
– Ola bilməz.
– Ay qızım, – deyə kəndli Karinenin düz gözünün içinə baxdı, – banlayan
toyuqdan yumurta gözləmə heç vaxt. Ola bilsin ki, madərşah nə vaxtsa, hardasa
bir ağız banlayıb. Sədası da gözəl olub. Amma bu səda kəndlərə gəlib çatmayıb.
Əvvəl‐axır onu da devirib öldürəcəklər. Mən bu banlayan toyuğu kəsənkimi, –
deyib kəndli qəməsini çıxartdı və toyuğun başını üzüb həyətə buraxdı. Başsız
toyuq qanı axa‐axa qaçmağa başladı. Sonra sanki taqətdən düşüb yıxıldı.
Karineylə Məkrubə bu mənzərədən üşəndi, – Arvaddan şah olmaz, qızım.
Məmləkətə bədbəxtçilik gətirər. Arvadın arvad yeri var, kişinin də kişi, – deyib
qoca həyətinə girdi. Torpağı belləməyə başladı.
Məkrubə madərşaha baxdı. O, fikrə getmişdi. Beləcə bir an donub qaldı.
Sonra yoluna davam etdi.
– Madərşahım, bəlkə mühafizlərdən birini göndərək qocanın dərsini ver‐
sin? Yaman artıq‐əskik danışdı.
– Yox, Məkrubə. Onda başqaları da qorxub danışmayacaq. Mənə isə həqiqət
lazımdır. Acı olsa da...
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım.
Beləcə, Madərşah Karineylə Məkrubə kəndi dolaşıb əkin sahələrinə gəlib
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çıxdılar. Bir yaşlı kəndçinin kotana öküz qoşub torpağı şumlamağa hazırlaşdı‐
ğını gördülər.
– Salam, cütçü. İşin irəli. Yorulmayasan, – deyə Məkrubə kişiyə səsləndi.
– Sağ ol, qızım.
– Sahən böyükdür. Bir öküzlə necə şumlayırsan bu boyda torpağı?
– Yox, qızım, elə demə. Öküz tək deyil.
– Yəqin biri də yoldadır.
– Yox, qızım. Hamısı burdadır. Diqqətlə baxsan görərsən.
Məkrubə gözlərini qıyıb diqqətlə əraziyə baxdı. Cütçüylə öküzdən başqa
heç kimi görmədi.
– Görmürsən deyəsən. Yaxın gəl, göstərim, – Məkrubə Karinedən izn alıb
cütçüyə yaxınlaşdı, – Ay qızım, öküzün üstündəki milçəkləri görürsənmi? Gah
qulağına, gah gözünə girirlər öküzün. Gah da orasına‐burasına. Hələ gözlə
görünməyən bit‐birəni demirəm. Kömək etməkləri başlarına dəysin. Öküzdən
qidalanmaları bir yana, o yandan mane də olurlar.
– Bunu gördüm. Deyirsən ki, mane olurlar. Bunun öküzün şum vurmasına
nə dəxli?
– Ay qızım, tövlədə də bu öküzdən əl çəkmirlər, onunla yaşayırlar. Səhər
də birlikdə tarlaya gəlirlər. Axşam da bir yerdə qayıdacaqlar tövləyə. Bax onda
bu milçəklərin, bit‐birənin, qurd‐quşun arvad‐uşağı soruşanda ki, ay kişi, ay
ata, hardaydın bütün günü – bilirsənmi nə cavab verəcəklər?
– Nə?
– Deyəcəklər ki, yaman yorulmuşuq. Bütün günü qızmar Günəşin altında
torpaq şumlamışıq.
– Ay kişi, yenə başa düşmədim. Sən mənimlə qarğa dilində danışma. Sadə
dildə de.
– Bundan da sadə? Soruşdun ki, öküz təkdir, necə çatdırırsan? Mən nə
cavab verəydim? Deyəydim ki, öküz tək deyil, Madərşah Karine də onun
üstündə oturub, fərraşları da, əyanları da, yaxın ətrafı da? Özü də ki, səhərdən
axşamacan torpaq şumlayırlar, becərirlər, sulayırlar, məhsul yığırlar?
– Cütçü, həddini bil. Sən nə karəsən ki, madərşahı təhqir edirsən?
– Ay bala dedin ki, aydın danış danışdım. İndi isə acığın tutur. Sən Allah
çıx get. Məni xataya salma. Onsuz da öz dərdim mənə bəsdir. Yaşmağınızdan
müsəlman olduğunuzu zənn etdim – ona görə ürək qızdırıb danışdım.
– Nədir ki, dərdin, cütçü baba? – deyə bu dəfə madərşah dilləndi.
– Günün altında şum vururam, toxum səpirəm, sulayıram, becərirəm. Vədəsi
yetişəndə məhsulu yığıram. O da ki, ildə bir dəfə. Biçətən də külfətim var. Aparıram
ki, satam – kənardan yüz adam şərik çıxır. Hamısı da madərşahın adamları.
– Nə istəyirlər?
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– Biri su pulu istəyir, o biri arabanı qala qapısından buraxmaq üçün pul
istəyir, daha birisi bazarda yerpulu alır, o yandan da biri gəlir ki, qazanmısan
saraya vergi verməlisən... Birdirmi, ikidirmi, qızım? Hansını deyim? Gəlib qa‐
pıdan almaq istəyənlər isə qiyməti çox ucuz deyirlər. Hamı deyir ki, ver. Axı
nə vaxtacan bir nəfər işləyəcək, yüz nəfər yeyəcək? Axı nə verir bunun
müqabilində saray mənə? Hə? Çox sağ ol desinlər ki, mən heç nə istəmirəm.
Özümü, ailəmi dolandırıram. Göyverənin vaxtında bundan qat‐qat yaxşı yaşa‐
yırdıq. Sonra onu devirdilər. Dedilər ki, arvadı şah qoyublar. Hər şey yaxşı ola‐
caq. Amma əksinə, hər şey pisləşib. Yaxşı ki, başımızın üstündə kabus var. O
olmasaydı tamam batardıq.
– Kabus nədir, cütçü?
– Heç bilirik ki, kabus nədir, yaxud da kimdir? Çətin məqamda həmişə
köməyimizə çatır. Gözə də görünmür. Ona görə adını kabus çağırırıq.
– Nə edir o kabus?
– Ağır vaxtımızda bacadan ruzu atır bizə.
– Cütçü baba, axı bir şeyi də başa düşməlisən ki, saray ordu saxlayır, onlar
da səni qoruyur. Hələ fərraşı, mühafizi, əyanları, hakimləri demirəm. Bunlar
hamısı siz xalqa qulluq edir. Üstəlik ildə iki dəfə madərşah yığılan vergidən
bir qızıl paylayır rəiyyətinə. Vergidən də azad edib kaminatlıları.
– Ay‐hay, – deyib cütçü əllərini yelləyir, – Xəbərim yoxmuş. Gör mənim nə
qədər qulluqçum varmiş? – deyə başını bulayıb üzünü çevirir. Kotanı qoşmağa
başlayır. Madərşahla Məkrubə isə qəsrə doğru yol alırlar.
Yolboyu Karine dinmirdi. Fikri başqa yerdəydi: burdan‐bura qulağımın
dibində Dürəng aldadır məni. Əgər qızıldan bütün kaminatlılara çatmayıbsa,
onda görəsən təbəə şahlıqlarda vəziyyət necədir? Bunu heç fikirləşməyə
dəyməz. Hər şey aydındır. Mən özümü qartal sayırdım. “Yüksəklikdə uçub hər
şeyi görürəm, tənzimləyirəm, qartalın erkəyi‐dişisi olmaz” deyirdim. Demə,
Dürəng məni xalqın gözündə toyuğa çeviribmiş. Özü də ki, xoruz kimi banlayan
və yumurtlamayan toyuğa. Hələ öküzün hesabına dolanan bit‐birəyə, milçəyə
oxşamağımı demirəm. Yaxşı, Dürəng, sənə göstərərəm. Ən pisi də odur ki,
mənim kəndlilərim, doğma xalqım ürəyini müsəlmana açır. Bu çox təhlükəlidir.
Belə çıxır ki, sabah lazım olsa Qüdrət Şahla birləşib məni devirməyə də qalxarlar.
İndi mən nə etməliyəm? Madərşahlıq böyük, mən isə tək. Bir ayağım küçələrdə
qalmalıdır? Nə əmr verdimsə, o an da icrasını yoxlamağa getməliyəm? Yox. Bu,
dövlət idarəçiliyi deyil. Bu, heç mümkün də deyil. Yaxşı yerdə axşamladım.
Qüdrət qorxusuna üstəlik Dürəng inamsızlığı da əlavə olundu. Qorxu? Mən
madərşah qorxuram? Qətllərinə fərman ver, bununla da öldür qorxu hissini.
Yox. Dürəngin başını əksəm təzə‐təzə deşikdən çıxmaq istəyən siçovullar
yenidən qaçıb girəcəklər yuvalarına. Ən pisi, ən təhlükəlisi isə yenə gedib sığı‐
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nacaqlar köhnə sahibləri Qüdrətə. Bəlkə lələyə qulaq asım? Nə yolla olursa‐ol‐
sun Qüdrəti baş vəzir olmağa razı salım? Yox. Onda da madərşahlıq yox,
Göyverənin şahənşahlığı kimi bir şeyə çevriləcək məmləkət. Qüdrət ancaq
buna qadirdir. Yaxşı, bəs qızıl hərisinə çevrilməyim şahənşahlara xas xüsusiyyət
deyilmi? Hər şey onsuz da sənindir. Yerin altındakılar da, üstündəkilər də...
Hökmən gərək xəzinəndə cəmləşsin? Qızıl sevənlərə siçovul, ilan deyirsən. Bəs
onda özünə nə ad qoymalısan? Bəlkə başını buraxasan qızılın? İş gör, yeni nəsə
yarat. Qoy qızıl özü xəzinənə axsın. Eh, ürəyim doludur. Amma bölüşməyə
kimsə yox. Lap olsaydı da... hökmdarlar hislərini bölüşməzlər. Bəs Məkrubəyə
dediklərin? Ona bir təbib kimi ürəyimi açdım. Bədənim tələb edir axı. Bu hər
bir qadına, ümumiyyətlə canlıya məxsus təbii haldır. Elədirsə ərə get. Yenidən
uşaq doğ. Uşaq öz yerində, vəliəhd doğ. Yox. Barəngahın müsibətindən sonra
çətin ki, ana adını üstümə götürüm. Övlad qatilindən bir daha ana olmaz. Anam
görəsən hardadır? Qardaşlarım nə edir?
– Madərşahım, çox da ürəyinizi qısmayın. Kəndçi adamdılar. Ağızlarına
gələni danışırlar, – deyə təbib Məkrubə madərşahı fikrindən ayırdı.
– Yox, Məkrubə, əksinə. Xoşum gəldi onların belə açıq danışmağından.
Bəzi fikirlərim qətiləşdi – həyata keçirməyim lazım. Sən də bu yolda mənə
kömək etməlisən.
– Əmr edərsiniz, madərşahım.
– Bu kənddəki qəsri verəcəyəm sənə. Kaminat şahlığını kənd‐kənd, oba‐oba
gəzəcəksən. Ən gözəl, ən ağıllı qızları yığacaqsan bura. Sayı nə qədər olur‐olsun.
Az da ola bilər, çox da... Onlara müəllimlər tutacaqsan, elm‐bilik öyrədəcəksən.
– Bəs madərşahımın kişi qullarla bağlı söylədikləri necə olsun?
– Hələlik onu saxla. Bu daha vacib məsələdir. Bir daha təkrar edirəm –
gözəl və ağıllı Kaminat qızlarını yığırsan bura. Hamısı bakirə olsun. Yəqin
təbib kimi çətin olmaz onları bir‐bir yoxlamaq. Hamısını kənar gözdən uzaq
saxlayırsan.
– Bəs yaşları neçə olsun?
– On beş, on altı, on yeddi. Lələdən də xahiş edəcəyəm ki, onları məni
öyrədən kimi öyrətsin. Onlara at minmək, silahla davranmaq dərsi keçsin.
Mühafizləri də bazarda satılan döyüşçü qullardan yığarsan. Nə onlar kimisə
tanısın, nə də onlara kimsə yaxın gələ bilsin. Yaxın gələni vurub öldürsünlər.
Bircə səni və lələni görsünlər, tabe olsunlar. Heç məni də tanımasınlar. Digər
xidmətçiləri də seçmə qullardan qoyarsan. Onları qızların qaldığı yerdən
kənarda yerləşdirərsən. Amma nəzərin üzərilərində olmaq şərtiylə. Qadın
qullar da olsun. Yoxsa qızların bakirəliyini qorumaq müşkül məsələyə
çevriləcək. Bundan həm də məqam kimi istifadə edərik. Olar sənə verdiyim
birinci tapşırığın icrası, – deyə Karine qımışdı.
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– Başüstə, madərşahım. Bir sual verə bilərəm?
– Ver.
– Bilmirəm madərşahım nə fikirləşib. Yəqin ki, şahzadə Göyverənlərə
bənzəməyəcəklər bizim qızlar.
– Başa düşdüm eyhamını. Şahənşah Göyverən kişiləri kişilikdən çıxararaq
ram etməyi, öz gününə salmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Ancaq mən ta‐
mam başqa şey fikirləşmişəm. Bizim qızlar... – Karine sözünə ara verdi, –
Məkrubə, qızlar ömürlük burda qalmayacaqlar. Bütün işlər üçün sənə iki‐üç il
vaxt verirəm. Bu zaman ərzində onlar elm və biliklərə yiyələnməli, ərə getməyə
hazır olmalıdırlar. Əsas dərsi isə özün verəcəksən onlara.
– Hansı dərsi, madərşahım?
– Kişiləri ram edib muma döndərmək və bu mumdan istədiyi adamı
yenidən yapmaq dərsini.
– Madərşahım, bütün dövrlərdə müsəlman şahların hərəmxanası digər
xalqların, dinlərin nümayəndələri olub. Bu dərs onların qanındadır. Mənim
öyrətməyimə nə lüzum?
– O başqa məsələdir. Yüz hərəmdən biri ağıllı olub, ya yox. Göyverənin sara‐
yında iki nəfər ağıllı hərəm var idi ki, biri mən idim. O biri ağıllını – Yaninanı isə
ikimiz birləşib aradan götürdük. Yəqin yadından çıxmayıb. Özü də şahlar
hərəmlərinə arvad kimi yox, qul kimi baxırlar, kəbin kəsdirmirlər. Mən qul
hərəmlərdən danışmıram. Bunlar bakirə, təmiz qızlar olmalıdır. Onları öyrətmək,
başa salmaq lazımdır ki, gələcək ərləriylə necə davransınlar. Onların hamısı
ağıllı, tədbirli, məkrli olmalıdır. Lazım olsa baş kəsməyi də bacarmalıdırlar.
– Adları necə olsun onların?
– Mənim şahzadələrim sayılacaq hamısı, soyadları da Madərşah. Adları
isə öz adları qalsın. Valideynlərinə də belə de. Kim könüllü razılaşmasa, qaçırt.
O yüz nəfərdən ən ağıllısını isə... Xülasə, incəlikləri qəsrdə başa salaram sənə.
Amma gözəl gün oldu mənimçün. Çox maraqlıydı xalqımın haqqımda
düşündükləri. Cavabımı aldım. Bu cavab isə məni ayıltdı. Yoxsa qartal həqiqətən
də toyuğa çevrilib banlamağa başlayacaqdı.
***
Qəsr. Karine eyvandan təbiəti seyr edir: amma yenə də mənimçün maraq‐
lıdır. Görəsən Qüdrət niyə məndən güclüdür? Yəni şah olmaq, hətta madərşaha
meydan oxumaq üçün hökmən baş vəzir olmaq lazımdır? Yəqin ki, elədir. Belə
olmasaydı bir vaxtlar baş vəzir olmuş ulu babam da taxta çıxa bilməzdi. O
cümlədən Qaflan da atamı devirməzdi. İki nümunə göz qabağındadır. Onda
mən Qüdrətlə niyə haqq‐hesabı çürütmürəm? Üstəlik bir vaxtlar onun adamı
494

İTBAŞI

olmuş Dürəngi gətirib baş vəzir qoymuşam. Guya ki, düşmənimin düşməni
etmişəm onu. Sonra da “düşmənimin düşməni mənim dostumdur” deyərək
taxtımın lap yaxınına buraxmışam. Birdən sabah düşmənim öldü? Lap elə
əcəliylə... Onda düşmənimin düşməni mənim düşmənimə çevrilməzmi? Axı
bütün baş vəzirlər şah olmaq arzusuyla yaşayırlar. Qüdrət uzaqdadır, Dürəng
isə yaxında. Bəlkə elə oyun oynayırlar? Yox. İnanmıram.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Baş vəzir Hətəm hüzurundadır.
– Yaman sakitçilikdir, şahım.
– Düz deyirsən. Elə mən də bundan qorxuram. Tufandan, qasırğadan əvvəl
həmişə sakitçilik olur. Sayıqlığı itirmək olmaz.
– Bütün adamlarım ayaq üstdədir. Hər deşiyi iyləyirlər.
– Hər deşiyi iyləyirlərsə, onda mənə de görüm Karine nə edir?
– Heç bir xəbər yoxdur.
– Heç nəyə yaramırlar sənin casus dediklərin. Lələnin gəlməyini də yəqin
başqa kimsə xəbər vermişdi onlara. Ola bilməz ki, Karine sakit otursun yerində.
Nəsə iş çevirir arxamda.
– Vallah, ayıq‐sayıqdırlar mənim adamlarım.
– Ayıq‐sayıq olsaydılar Dürəng onları çoxdan məhv etmişdi. Əl dəymirsə,
deməli, nəsə sərf edir ona.
– Bunu bilmirəm, şahım. Aləm qarışıb bir‐birinə. Bilinmir ki, hansı
zəmanədə yaşayırıq. Nə şahlıqdır, nə şahənşahlıqdır, nə də madərşahlıq. Bi‐
linmir də ki, kim böyükdür. Sən, Karine, yoxsa Dürəng? Hələ bu mən tanıdıq‐
larımdır. Mən bilmədiklərim də var yəqin.
– Var, Hətəm, var. Yaxşı ki, tanımırsan onları. Şahlıqları həmişə
gözəgörünməyən qüvvələr idarə edib, edir də... Bütün məsuliyyət, qarğış,
nifrət, söyüş isə bizlərin adına yazılır. Amma indi özüm də çaşbaş qalmışam.
Bu məmləkətdə neçə şah var? Dürəngin baş vəzir olması isə bütün yazılan və
yazılmayan qanunları alt‐üst etdi. O, suyu üfürə‐üfürə içən adamdır. Heç vaxt
da öz ağlıyla hərəkət etməyib. Niyə razılaşdı bu mənsəbə? Bilmirəm. Heç
məndən də məsləhət almadı.
– Belə çıxır ki, Dürəng dəvədən böyük fil tapıb?
– Düz deyirsən, Hətəm.
– Amma mən bildiyim qədər o boyda fil balaca bir siçandan qorxur.
– Bilirəm, Hətəm. Niyə qorxur? Nəyindən qorxur? Bax bunu bilən yoxdur.
Bəs bizim fil saydıqlarımız nədən qorxur? Bax bunu bilsəydim bütün dünyanı
idarə edərdim. O fillərdən biri olardım.
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– Şahım, siçandan çox‐çox kiçik balaca bir milçək də filin qulağına girib
onu rahat qoymur. Bəzən öldürür də...
– Hətəm, vallah gələcəkdə səndən yaxşı baş vəzir olacaq.
– Nə dedim ki, ay Qüdrət?
– Sən elə bir şey dedin ki... buna deyirlər dəlidən doğru xəbər. İndi isə get
çaparı göndər yanıma.
***
Gecədir. Qüdrət Şahın otağı.
– Kabus, gələndə heç kim görmədi ki, səni?
– Ey bizim ağsaqqalımız, adıma layiq kabusam. Bir siz görə bilərsiniz məni.
Buyurun əmrinizə müntəzirəm.
– Karinedən nə xəbər?
– Sakitçilikdir. Amma ata‐baba yurdu olan Kaminat kəndinə yol bağlanıb.
Xüsusi qorunur oralar. Öyrənə bilmirəm orda nə baş verdiyini.
– Niyə?
– Bütün mühafizlər bazardan alınan döyüşçü qullardır. Heç birinə yaxın
düşmək olmur. Başçıları isə Biniyamin lələdir. O da belə əmr edib ki, kim
qəsrin həndəvərinə yaxınlaşsa xəbərdarlıqsız öldürülsün. Kəndi də boşaldıblar.
Qəsrin ətrafına qala divarları çəkirlər.
Qüdrət susdu. Bir anlıq fikrə getdi: deməli, Karine Göyverənin yolunu
gedir. Oğlanları bir yerə yığır. Özü də döyüşçü qulları. Vaxtı yoxdur çox
gözləməyə. Tələsir yəqin. Sınaqdan çıxmış yol seçib. Üstümə şahzadə Karinelər
göndərəcəyini düşünür. Amma bilmir ki, mən ikinci dəfə səhvə yol vermərəm.
Ay‐hay. Onun fikirlərini elə alt‐üst edim ki...
– Kabus, səni bilirsənmi niyə çağırmışam?
– Əmrinizə müntəzirəm.
– Elbrus elindəki kabuslarla əlaqən var?
– Əlbəttə var.
– Onların vasitəsilə belə bir şayiə yay ki, bəs Madərşah Karine yavaş‐yavaş
sərhədin o tayına boylanır. Tacir adıyla casuslar göndərir. Nəsə marağı var.
– Başüstə, ey bizim ağsaqqalımız. Başqa nə qulluğunuz?
– Get bunu elə hələlik. Bir də... indiki xəzinənin ağzını qapat. Üçüncüsünü
yaratmağa başla. Əsasən də kaminatlıların hesabına.
– Başüstə, ey bizim ağsaqqalımız.
Kabus gedir. Qüdrət taxtına yayxanır: yaxşı, Karine. Deməli, sən özünün
“şahzadə Göyverənlər” ordunu yaradırsan. O biri tərəfdən də ən yaxın adamımı
öz tərəfinə çəkib mənimlə düşmən etdin. Düşməninin düşməni isə ən etibarlı
dost sayılır. Sənin silahınla oynayacağam. Görək kim udacaq?
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***
Madərşah Karinenin otağı. Baş vəzir Dürəng hüzurunda dayanıb. Karine
əsəbidir.
– Madərşahım, əmriniz tam yerinə yetirilib həmişə. Paytaxtlarda bunu
özüm icra etmişəm. Kənarlara da adamlarım vasitəsilə göndərmişəm. Bir
əmma olsaydı həmən xəbər verərdilər.
– Deyirsən ki, hamıya bir qızıl çatıb?
– Bəli, madərşahım.
– Mən də deyirəm ki, çatmayıb. Bunu araşdır.
– Başüstə, madərşahım. Günü bu gün başlayaram. Kəndin adı necə oldu?
– Kaminat kəndini köçürtmüşəm. Başqa məqsədçün istifadə olunacaq. Sən
digər yerləri araşdır.
– Xəbərim yox idi. Üzr istəyirəm.
– Xəbərin olmasa yaxşıdır. Burnunu soxma oralara. Yoxsa baş vəzirsiz qa‐
laram. Mühafizlərə əmr verilib ki, ərazidə kim peyda olsa xəbərdarlıqsız vurub
öldürsünlər. Get dediyimi araşdır. Bir də “kabus” adı çəkdi kəndlilərdən biri.
Gör o kimdir, nədir?
– Başüstə, madərşahım.
Dürəng gedir. Gizli qapını kimsə tıqqıldadır. Karine “gəl!” deyə səslənir.
– Tanımadım səni, Məkrubə. Lap qarğalara oxşayırsan. Qapının yerini sənə
deməsəydim fikirləşəcəkdim ki, yəqin məni öldürməyə gəliblər.
– Təğyiri‐libas olmasaydım Dürəngin adamları məni tanıyardılar. Son
günlərdə onun neçə adamını qətlə yetiriblər qəsrin həndəvərində.
– Bu gün tapşırmışam ki, burnunu soxmasın oralara. Qulaq asmaz, özündən
küssün. Sən gördüyün işlərdən danış.
– Siz dediyiniz qaydada, madərşahım, kəndin ətrafında qala divarları tikilir.
Döyüşçü qullardan ibarət mühafizəni isə qurmaq üzrəyik. Hamısını bir‐bir
özüm seçib almışam.
– Aldanmamısan ki?
– Siz nə danışırsınız, madərşahım? Lüt‐madəryan soyundurub hər bir
nöqtəsini yoxlayıram. Xüsusilə də...
Məkrubə gülür. Madərşah da qımışır.
– Sınaqdan necə, çıxartmamısan ki?
– Elə ona görə gəldim. Bəlkə bu gecə birini yoxlayasınız? Hamamı hazırla‐
mışam. Kisəçinin yolunu gözləyir.
– Kisəçi kimdir?
– Madərşahım, bəs demədiniz ki, məni kimsə tanımamalıdır?
– Hə. Düz deyirsən. Lap yadımdan çıxmışdı. Bəs lələ? O duyuq düşsə...
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– Əsla, madərşahım. Onu və mühafiz qulları sarayın kənarındakı evdə
yerləşdirmişəm. Növbə ilə keşiyə çıxıb üzük qaşı kimi mühasirəyə alırlar qəsri.
Lələnin də gecə qəsrə yaxınlaşmağı yasaqdır. Sarayda yalnız zənən xeylaqları
olacaq – siz deyən kimi. Dediyim qul isə bu gecə qızlar qalacaq sarayın hama‐
mının qapısında keşik çəkəcək. O içəri girəndə özüm əvəz edəcəyəm ki, lələ
birdən kənardan yoxlamağa gələndə yeri boş görməsin. Ayağımın da altına
kətil qoyacağam ki, boyum hündür görsənsin.
– Qullar razıdırlar? Qaçmazlar ki?
– Onlar üçün elə şərait yaratmışam ki... heç vətənlərində belə şey
görməyiblər.
– Bəs bu gecə yoxladığımız sonra gedib dostlarına danışmaz ki?
– Madərşahım, sizi tanıyır ki, hələ bir danışsın da... Deyəcəyəm ki, kisəçi
qız səni görüb aşiq olub. Onu da çimmək bəhanəsiylə salacağam ora. Hər şeyi
fikirləşmişəm. Əksinə, qoy danışsın. Başqaları gələndə artıq hazır vəziyyətdə
olacaqlar, – deyə Məkrubə gülür.
– Onda gedək.
– Bu paltarı geyinin, madərşahım. Xüsusi geyimdir. Mühafizlər yalnız belə
geyinənlərə toxunmurlar.
– Nədir özəlliyi?
– Sinəsində, belində qartal şəkli var. Papağı isə qartalın başı şəklindədir.
Axı siz qartalı sevirsiz.
– Əla tapmısan. Afərin.
– Mənə isə qarğa dediniz, – deyə Məkrubə gülür, – Axı neyləyim ki, Allah
boy verməyib?
– Əvəzində ağıl verib. Bəs qızları nə vaxt axtarmağa gedəcəksən?
– Birinci yeri‐yurdu hazırlayım, sonra. Madərşahım, icazə verin
özüməoxşarlardan da seçim. Fikir cəlb eləməyənlər, lazım olanda daha çox
işə yarıyırlar.
– Düz fikirləşirsən, Məkrubə. Bəs xacə məsələsini necə edəcəksən? Birdən
ibnələrdən gətirərsən ha saraya?
– Siz nə danışırsınız, madərşahım? – deyə Məkrubə gülür, – Xacə haqqında
heç fikirləşmirəm də... Bəs özümkimilər deyəndə, mən elə o xacəkimiləri
nəzərdə tuturdum da... Qızlara da ciddi nəzarət lazımdır. Qapını bağlayacaqsan,
pəncərədən qaçacaqlar qullar yaşayan tərəfə. Axı pəncərələrdən onların
məşqləri aydın görünür. Hamısı da pəhləvan cüssəli. Özüm baxanda ağzımın
suyu axır. Hər şeyi əvvəlcədən nəzərə almışam, madərşahım.
– Yaxşı, yaxşı. Çox tərifləmə. Gedək baxım sənin zövqünə. Sonra qiymət‐
ləndirim, – Karine qapıda duran mühafizi səsləyərək, – Mühafiz, səhərəcən heç
kim məni narahat etməsin. Lap dünya dağılsa da, – tapşırığı verdi. Hər ehtimala
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qapını içəridən cəftəylə bağladı. Sonra oğlan libasını geyinməyə başladı. Gizli
qapıdan qala ətrafına çıxaraq, atlara minib qaranlıqda gözdən itdilər.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Kabus hüzurundadır.
– Nə oldu, Kabus? Dediyimi edə bildin?
– Üzr istəyirəm, ey bizim ağsaqqalımız. Alınmadı.
– Niyə?
– Getdim kabus dostlarımın yanına. Siz dediyinizi çatdırdım. Razılaşmadılar.
Dedilər ki, məsləhət deyil.
– Onu mən bilərəm nə məsləhətdir, nə məsləhət deyil. Get mən deyəni
elə! – deyə Qüdrət qeyzlənir.
– Dedilər ki, eləyə bilərik. Onda bizim sıralarımız dağıla bilər. Bu, hörümçək
toru kimi bir şeydir. Hər şey incəliklərinə qədər nəzərə alınıb. İmperator
madərşahlığa müdaxilə etsə bu zəncir qırılacaq. Çünki Elbrus eli bu cür şeyləri
bağışlamır. Cəzası da çox amansızdır – hər şeyi kökündən dağıdıb, insanları
quru yurdda qoymaq.
– Bundan sənə nə?
– Quru yurda çevrilən bir məmləkətdə kimdən pul qazanacaqsan ki? Bizim
gücümüz varlıları vahimədə qoyaraq onlardan yığdığımız pullardadır. Xəzinə
isə təkcə mənə aid deyil. Bizlərdə varislik qaydası yoxdur. Bu, bütün dünya
kabuslarının puludur. Əgər sabah hansısa səhvi buraxsam məni həmən qətlə
yetirərlər. Yerimə isə başqası keçəcək. O da sizi tanıyacaq, hörmətlə yanaşacaq.
Çünki vaxtilə bizə kömək etdiyinizə, yol göstərdiyinizə görə mənim dostlarım
sizi tanıyır, bu yaxşılığınızı unutmur, hörmətlə yanaşır, “ağsaqqal” deyə müraciət
edirlər. Nə desəniz edərlər. Hətta Karinenin də başını kəsərlər. Amma bir
dövlətin, özü də Elbrus kimi imperatorluğun müdaxiləsini düzgün saymırlar.
Bunun sonu pis olar.
– Mən isə elə bilirdim ki, xəzinələr həm də mənimdir.
– Ey bizim ağsaqqalımız, o vaxt siz Kaminat şahlığını təbəəyə çevirəndə,
qoşunla Karinenin sizə nişan verdiyi xəzinənin yerini üzük qaşı kimi
mühasirəyə alanda cürət edib sizə yaxınlaşdım. O an məni də, adamlarımı da
qətlə yetirib xəzinəni öz şahlığınıza daşıtdıra bilərdiniz. Siz isə dünyagörmüş
adam kimi arxasız qalan məni başa düşdünüz. Qaflanın da xəyanətkar olma‐
dığını, sadəcə Kaminat Şahın bizə qarşı müharibə başladığını, Qaflana yox,
bizə məğlub olduğunu öyrəndiniz. Xəzinəyə dəymədiyinizə görə, Kaminat
Şahla barışdırdığınıza görə, bizlərə hörmətlə yanaşıb şəxsən öz qanadınızın
altına aldığınıza görə sizi ağsaqqalımız seçdik. Digər şahlıqlarda da az‐maz
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hərəkətə başladıq. Yalnız sizin sayənizdə. Karine nə istəyir düşünsün,
madərşahlıqda bu gün də hakimi‐mütləq sizsiniz və sonacan da belə olacaq.
Madərşahlıqda nəyi həyata keçirmək istəsəniz, birinci yardımçınız biz
qanundankənarlar – kabuslardır. Xəzinəyə qaldıqda isə hər şey sizə qurbandır
– əgər Allah eləməmiş ehtiyacınız varsa. Amma bizi siyasətə qarışdırmayın.
Ayaq altda qalarıq. Bu məsələdə sizə kömək etməkdə acizəm. Biz siyasətə
yalnız və yalnız məhv olmaq təhlükəsiylə üz‐üzə qalanda qarışırıq və qarşımıza
nə keçirsə silirik. Kaminat Şah da bizi məhv etmək sövdasının qurbanı oldu.
Bizim öz qanunlarımız var. Lazımdırsa Karinenin başını gətirək sizə. Bilirsiniz
ki, onun yataq otağına gedən gizli yolu Kaminatın vaxtından yaxşı tanıyıram.
O isə qızını xəbərdar edə bilmədi bizimlə bağlı. Sonra isə şahənşahımız siz
olun – bunu dostlarım da dəstəkləyəcəklərini dedilər. Amma şayiə buraxmağa
razı olmadılar. Şayiə buraxmağa nəinki razı olmadılar, bunu sizə də məsləhət
bilmədilər. Onlar öz hökmdarlarını çox yaxşı tanıyırlar. Mənə gələndə isə...
mən böyük bir kabus zəncirinin həlqəsiyəm. Bu həlqənin yox olmasını –
zəncirin qırılmasını istəmədilər dostlar.
Qüdrət Şah taxtına yayxandı. Fikrə getdi: bir tərəfdən düz deyirlər. O vaxt
mən də nəqqaş Təbərxanın Elbrus eliylə əlaqə yaratdığına görə torbasını tikmiş‐
dim. Bəs onda fikirləşdiyim oyun necə olsun? Eybi yox. Başqasını fikirləşərəm.
Amma Karine arxada nəsə qarışdırır. Göyverən də o vaxt belə elədi. Əvvəl sakitçilik
idi, heç qızıl‐zad da maraqlandırmırdı onu. Amma birdən şahzadə Göyverənlər
peyda oldu. Sonda isə hər şeyimiz əldən getdi. İndi Karine də nəsə qarışdırır. Yox,
İtbaşı imkan verməz onun artıq‐əskik hərəkətinə. Birdən bu yaxşı addım oldu və
təpik yalnız mənə dəydi. Onda necə olsun? İtbaşı məni qoruyandır? Məni şah
edəndə Karine İtbaşıdan icazə aldı ki? Özümü yalnız mən özüm düşünməliyəm.
İndiki zəmanədə nəsə qazanmaq yox, qazandıqlarını qoruyub saxlamaq özü bir
qəhrəmanlıqdır. Bir qolumu Karine kəsdi. Dürəngdən məhrum oldum. Birdən ra‐
zılaşmasam? Şayiəni başqa yolla yaysam? Onda da Kabusu itirə bilərəm. Öz gizli
xəzinələrimin yerini öyrənmək isə heç də çətin deyil. Qulağımın kökünə qəmə
dirəsələr bülbül kimi ötəcəyəm. Can şirin şeydir. Hələ ki, mühafizlərimin qorxu‐
sundan bir adam yaxına gələ bilmir. Birdən Kabus Dürəngin qanadının altına
keçsə nə edərəm? Yox, eləməz. Onların yazılmayan qanunları bizim yazılan qa‐
nunlardan qat‐qat üstün, qat‐qat möhkəmdir. Mənə arxa çevirsə Kabusun özünü
qətlə yetirərlər. Ya da mən xəyanət etməliyəm ki, qanadı dəyişsinlər. Mənim isə
kabuslara indi daha çox ehtiyacım var. Səhv eləməyə isə haqqım yoxdur.
– Kabus, razıyam sənin dostlarının fikriylə. Siz pis məsləhət verməzsiz.
Atdım bu sövdanı başımdan. Mənimçün əsas sənsən. Sənin kimi dostu itirə
bilmərəm. Amma ayıq ol. Karine nəsə qarışdırır. Bunu hiss edirəm. Ayıq ol ki,
sonra gec olmasın.
500

İTBAŞI

– Hər şeyi tənzimləyirik. Nə kasıb verilən bir qızılla varlana bilir, nə də
varlı qudurur. Hamısı nəzarətimizdədir. Düzdür, Dürəng “bir qızıl”larla bağlı
künc‐bucağı qurdalamağa başlayıb. Amma inanmıram kimsə çaşıb bizim adı‐
mızı çəksin. Çünki xəbərçiliyə görə neçəsinin ailəsini qılıncdan keçirmişik ca‐
maatın gözü qabağında.
– Yenə də ayıq ol. Ehtiyat igidin yaraşığıdır. Mən də daim arxanızdayam.
– Allah ömrünüzü uzun eləsin, ey bizim ağsaqqalımız. Lap yadımdan çıx‐
mışdı. Dostlarım dedi ki, əgər Qüdrət Şah imperatorumuzun fikrini cəlb etmək
istəyirsə, bunun başqa yolu var.
– Hansı yoldur?
– İmperator hansı dövlətə hücum edirsə, xəzinəyə çox da önəm vermir.
Əsasən kitabxanalarını müsadirə edir.
– Belə de. Deməli, imperatorun zəif yeri qızıl yox, kitabdır?
– İmperatorun yox. Bu bir qanundur. Dedilər ki, imperatorluq yaranandan
bütün müharibələrin sonunda saraya qızıldan çox kitab daşınıb. Xüsusilə də
qədim elmi kitablar. Elbrus elinin paytaxtında İmperator kitabxanası yerləşir.
– Qəribə şakərdir. Müharibə et, qan tök, torpaq al, sonra da kitab daşıtdır.
Mənim isə yadımdan çıxıb sonuncu dəfə saray kitabxanasının qapısını nə vaxt
açmağım. Heç Həqqini də, Qurbanı da görməmişdim kitab oxuyan. O vaxt nəqqaş
Təbərxanı da Göyverən Şaha kitab gətirdiyinə, gözünü açmaq istədiyinə görə
qətlə yetirdim. Anladım, Kabus. Sağ olun məsləhətinizə görə. Get, ayıq‐sayıq ol.
Kabus gedir. Qüdrət Şah otağında tək qalır. Eyvana çıxır. Xəyala dalır: Kabus
deyir ki, siyasətə qarışmırıq. Bəs onda niyə o vaxt Kaminatı yıxıb Qaflanı taxta
otuzdurdunuz? Bu, siyasətə qarışmaq deyilmi? İtbaşı hara baxırdı onda? Niyə
Kaminat Şahı, vəliəhd Karineni hifz etmirdi? Yəqin Qaflan Kabus‐Kaminat qar‐
şıdurmasından istifadə edib. Əgər kabuslar siyasətə qarışan olsaydılar elə özləri
oturardılar da taxtda. Qaflanın da şah kimi çox qalmaması o deməkdir ki, İtba‐
şının xeyir‐duasını almamışdı. Nə olsun ki, xalqı ondan yerlə‐göy qədər razıydı.
Zaman isə yenidən hər şeyi öz yerinə qoydu. Bunun baiskarı isə özüm oldum.
Karineni casus kimi mən göndərdim dəvətimə “yox” cavabı verən Qaflanı aradan
götürməyə. Artıq gecdir bu şeyləri danışmaq. İrəli baxmaq lazımdır. Karinenin
məqsədi var. Məni aradan götürməkdir məqsədi. Lələ bunu üzümə dedi. Bəs
mənim məqsədim nədir? Karineni aradan götürməkmi? Şahənşah olmaqmı?
Karineni aradan götürmək istəsəydim artıq Kabus etmişdi bunu. Şahənşah ol‐
maq da deyil istəyim. Bunun üçün mənim yox, İtbaşının istəyi olmalıdır. Bəs
onda bu nə oyunlardır qururam? Karine qorxusu yox, artıq Karine vahiməsi
basır məni. O, nə üstümə qoşun göndərir, nə də sakit durur. Mən də söz danışdım
da... Bütün madərşahlıqda əyanlar, valilər, hətta şahlar mənim adamlarımdır.
Hamı deyir ki, madərşahlığı Qüdrət Şah idarə edir. Lələgiryanların da şahı
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mənəm. Kabuslar da məni özlərinə ağsaqqal bilir. Madərşah Karine məni güc
bilib qorxusundan əsir, aradan götürməyə çalışır. Mən isə ondan qorxduğumu,
xofunun məni basdığını, adı gələndə belə, vahimələndiyimi etiraf edirəm. Lap
şahzadə Karinelər ordusu düzəltsin. Sənə nə, ay Qüdrət? O madərşahdır, belə
istəyir. O da bir iş görməlidir, ya yox? Belə görür dövlətinin gələcəyini. Ürəyi nə
istəsə edə bilər. Bircə İtbaşı cızan xətti keçməsin. Bəs bu xətt hansıdır? Yəqin
ki, Karine bunu məndən yaxşı bilir. İtbaşını nəsillikcə tanıyanlardandır. Qoy nə
edir etsin. Hansı yaxşıdır? Heç nəyə başçılıq edə bilməyən, amma adı madərşah
çağrılan o, yoxsa hər şeyə nəzarət edən, amma madərşah olmayan sən? Əsas
hakimiyyətdir ki, o da sənin əlindədir. Yox. Gedəcəyəm İtbaşının yanına. Görüm
o nə deyəcək mənə? Heç nə itirmirəm. Uzağı söyüb qovacaq. Amma inanmıram.
Əvvəlcə qulaq asar sözlərimə. Bəlkə təhlükəli nəsə var? Lap gülməli söz danış‐
dım. Qorxumdan sarayın eyvanına da mühafizlə çıxıram. Paytaxta qara tülün
arxasından baxıram ki, birdən oxatanların nişangahına tuş olaram. İndi mən
bu boyda yolu tək necə gedim ora? Bəlkə adam göndərim? Yox, alınmayacaq.
Ürək qızdırmayacaq İtbaşı ona. Yaxud da ordan keçən karvanlardan birinin sa‐
ribanı vasitəsilə namə çatdırım. Yox. Saribanların çoxu casus, xəfiyyə olur.
Aparıb naməni Karineyə verərlər. Üstəlik ənam da qazanarlar. Aslan görəsən
hardadır? Bu qədər adamını zəhərləyib öldürdülər, yenə üzə çıxmır. Mədrəsəsini
də təbiblərə ərməğan edib. Yox, mənə bu da azdır. Göyverən kimi şahənşahın
qədrini bilmədim. Onun dövründə hara istəyirdimsə gedirdim. Nə istəyirdimsə
edirdim. Heç Aslan da mənə gözün üstə qaşın var demirdi. İstiqaməti mən
göstərirdim, şahzadə Göyverənlər isə gedib oranı viran qoyurdular. Göyverən
mən təyin etdiyim adamların birinə də etiraz etmirdi. Amma hardan biləydi ki,
İtbaşının ən yaxın adamı Aslan düz taxtının yanında yuva qurub? Nə isə. Olan
oldu, keçən keçdi. İndi isə şaham. Taxta üzərində hərəkətsiz qalan, tərpənəndə
isə yalnız bir addım atan şətrənc daşına çevrilmişəm. Ürək qızdıracağım bir
əyan da yoxdur ki, iş tapşıram. Dürəng idi, o da xain çıxdı. Bəlkə də oyun oynayır.
Amma gedişləri mənə bəlli deyil. Ən böyük xəzinələrimdən biri də onda itib‐
batıb. Eybi yox, Kabus vasitəsilə onu da geri qaytaracağam. Geci‐tezi var.
***
Divan. Vəkil Aris və qardaşı – vergi vəziri Taxis baş vəzir Dürəngin hüzu‐
rundadırlar.
– Xəbəriniz var yəqin. Kaminat kəndliləri madərşaha deyiblər ki, bəs onun
hədiyyə etdiyi qızıldan xəbərləri yoxdur. Necə kasıb yaşayırdılarsa, elə də ya‐
şayırlar. Heyf ki, kəndi boşaldıblar. Yoxsa məhşər ayağına çəkib bitdə‐bitdə
öyrənərdim hamısını. Digər kaminatlılar isə hər şeydən razılıq edirlər. Amma
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kənardan aydın görünür ki, həyatları dəyişməyib. Madərşahın əmriylə mən
baş vəzir Dürəng ordan‐burdan qızıl yığıb gətirib kaminatlılara paylayıram.
Amma hansısa gözəgörünməz qüvvə onu camaatın əlindən alır. Aris, bəlkə
sən biləsən – kim edir bunu?
– Xeyr, baş vəzir həzrətləri. Bilmirəm. Bilsəydim həmən gəlib deyərdim.
– Ey vergi vəzirimiz, bu işlərə cavabdeh olan başbilənimiz, sən də
bilmirsən?
– Bilmirəm, baş vəzir həzrətləri.
– İndi deyəcəksən ki, Kabusu da tanımırsan!
Dürəng bunu demişdi ki, vergi vəzirinin rəngi qaçdı. Bədəninə sanki
əsməcə düşdü. Dürəng bunu görüb taxtından durdu. Onu yerə yıxıb sinəsinə
çökdü. Qəməsini çıxarıb qulağının kökünə dirədi.
– Sən deyəsən nəyisə gizlədirsən məndən, Taxis? Kabusun da nə olduğunu
bilirsən. Yoxsa əsməcə düşməzdi canına.
– Heç nə gizlətmirəm, baş vəzir həzrətləri. Kabusu da tanımıram. Bilsəydim
deyərdim, – deyə vergi vəziri imdad dolu gözlərini qardaşına dikdi.
– Deməli, Kabus adam adıdır? Mən “nə” demişdim.
– Qıymayın, baş vəzirim. Qardaşım sədaqətli...
Vəkil Aris sözünü sona çatdıra bilmədi. Dürəng qəməylə vergi vəzirinin
qulağını kəsib onun üstünə tulladı. Vəkil özündən getdi. Dürəng Taxisin o biri
qulağından yapışıb qanlı qəməni kökünə dirədi.
– Yox, mən heç vaxt səhv etmərəm. Sən Kabusun nə, daha doğrusu kim ol‐
duğunu bilirsən. Üstəlik də ondan qorxursan. Qorxmasaydın adı gələndə belə
əsməzdin. Səni tikə‐tikə doğrayacağam. Ta ki, bildiklərini deyənəcən. Yoxsa
madərşah məni qətlə yetirəcək – sizlərin günahı ucbatından onun əmrini
yerinə yetirmədiyimə görə. Danış!
Dürəng bu dəfə cavab gözləmədi. Vəzirin digər qulağını kəsib onun ağzına
soxdu. Taxisin bağırtısı aləmi götürmüşdü. Dürəngin gözü necə qızmışdısa
otağa girən mühafizləri belə sezmirdi. Vergi vəziri isə bağırırdı. Beləcə bağırıb
huşunu itirdi. Bu zaman Divanın qapısı açıldı. Dürəng Madərşah Karineni
görüb ayağa qalxdı. Təzim etdi. Madərşah heç nə demədi. Çevrilib getdi. Dürəng
qəməsinin qanını silib qınına saldı. Vergi vəzirinin kəmərindən asılan açarları
götürdü. Taxta oturub fikrə daldı: tam əminəm ki, bilir. Görəsən belə qorxulu
şeydir kabus? İki qulağını kəsdim, dinmədi. Bəlkə həqiqətən bilmir? Əsas odur
ki, kələfin ucunu tapmışam. Kabus adamdır. Bunu dəqiqləşdirdim. Madərşah
da işgəncə verməyimə heç nə demədi.
– Mühafiz, çağırın bura vergi vəzirinin yaxın ətrafını.
Divan. Baş vəzir Dürəng taxtda oturub. Vəkil Aris özünə gəlib. Vergi vəziri
başı qanına bulaşmış şəkildə huşsuz uzanıb. Onun yaxın ətrafının isə bu
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mənzərədən rəngi ağarıb. Dürəng ayağa durub onların qarşısında o yan‐bu
yana var‐gəl etməyə başlayır.
– Deməli, kaminatlılardan vergi yığırsınız. Bilə‐bilə ki, madərşah cüzi vergi
qoyub, amma siz onların dərisini soyursunuz. Belə qudurmusunuz? Yox, yəqin
ki, sizi qudurdan var. Özbaşına belə hərəkət etməzsiniz. Kimə arxalanırsız?
Kim sizə belə bir əmr verib?
Vergiyığanlar susaraq, barmaqlarıyla hələ də huşsuz olan Taxisi göstərirlər.
– Bəs yığılanları neyləmisiniz? Kimə vermisiniz?
Vergiyığanlar yenə danışmadılar. Sanki dilləri tutulmuşdu. Yenə işarət bar‐
maqlarını vergi vəzirinə tuşladılar.
– Mühafizlər, atın bunları zindana. Vergi vəzirini isə cəllada tapşırın. Gözü
üstündə olsun. Ona bir şey olsa başıyla cavabdehdir.
Mühafizlər əmri yerinə yetirirlər. Vəkil Aris özünə gəlsə də ayağa dura
bilmir. Mühafizlər qoluna girib onu Divandan çıxarırlar.
Madərşah Karinenin otağı. Baş vəzir Dürəng hüzurundadır.
– Nə aydınlaşdırdın, Dürəng? Yəqin qulaq kəsməyinin bir xeyri oldu.
– Madərşahım, vergi vəziri durubmuş bu işlərin başında.
– Anlamadım. O necə cürət edib? Qorxmur? Yox, Dürəng, o bu işləri özba‐
şına edə bilməz.
– Düz buyurursunuz, madərşahım. Siz verdiyiniz qızılları vergi adıyla geri
yığırmış.
– Yaxşı, bəs camaat səsini niyə çıxarmayıb? Kimdən qorxub? Qızıllar hanı?
– Mən də onu aydınlaşdırıram. Xəzinədə şahlıqlardan gələn vergilərdir. Ka‐
minat şahlığına ayrılan otaqda vergilər cüzi olduğundan heç qızıl da yoxdur.
– Camaat nə deyir?
– Heç nə. Sizin canınıza dua oxuyurlar. Heç kimə də vergi‐zad
ödəmədiklərini söyləyirlər.
– Yox, burda nəsə başqa əmma var. Kabus nə məsələydi?
– Hələ bilmirəm kimdir. Amma bu məsələlərin bir ucu gedib ona çıxacaq.
Vergi vəziri özünə gələn kimi öyrənəcəyəm.
– Öyrən, Dürəng, öyrən. Mənimçün çox maraqlıdır. Şahlıqlarda vəziyyət
necədir?
– Hamısında yaxşıdır. Vergilər vaxtlı‐vaxtında yığılır.
– Qızıl maraqlı deyil mənimçün. Camaatın güzəranını soruşuram.
– Yaxşıdır camaat, madərşahım. Sayənizdə dolanırlar.
– Bəs Qüdrət nə edir?
– Yenə nəsə qarışdırır arxanızda. Mühafizənizi gücləndirməm lazım.
– Gücləndir. Onu da mən deməliyəm sənə?
– Başüstə, madərşahım.
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Baş vəzir Dürəng gedir. Madərşah Karine tək qalır: hə, bir az rahatlandım.
Doğrudan da Məkrubə düz deyirmiş. Dəyər. Bu qız olmasaydı nə edərdim?
Əsl baş vəzirliyə layiq qadındır. Bütün sarayı qabağına qatıb otarar. Lazım
olsa baş da kəsər. Məni də çox istəyir. Bunu indi yox, mən adi hərəm olanda
sübut edib. Amma lələ heç açmadı məni. Qalada qızlara təlim keçmək təklifimə
deyən kimi razılaşdı. Soruşanda ki, saraya qayıtmaq istəmirsən, bəs ora niyə
həmən razı oldun? Nə cavab versə yaxşıdır? Dedi ki, “yeganə yaxın adamın
mənəm. Hər addımımı da Dürəngin adamları izləyir. Əvvəl‐axır öldürəcəklər
məni. Orda həm təhlükəsizliyimi təmin edərəm, həm də sənin üçün nəsə xeyir
bir iş görərəm”. Soruşuram ki, yəni Dürəngdən belə qorxursan? Cavab verir
ki, “yox. Əmr elə Dürəngi yalın əllə parça‐parça edim. O, çox da təhlükəli deyil.
Azdan‐çoxdan nəsə edir. Amma əvəzini sonra artıqlamasıyla çıxacaq. Mən
sənin həyatın üçün qorxuram. Ora getməklə bəlkə öldürülməyini gecikdirə
bildim. Çünki çoxlarını gözüyaşlı qoymusan, amma oğlan övladlarını
öldürməmisən. Qan düşmənçiliyinin qabağında isə nə ordu dayana bilər, nə
də mən lələ”. Düzdür, bu dərsi mənə keçmişdi. O cümlədən qardaşlarıma da...
Amma mən çox da ciddiyə almamışdım. Görəsən, həqiqətən də belədir? Onda
düşmənlərimin sayı nə qədərdir? İtbaşıya oğulluq edən Aslan, iki qardaşım,
vergiyığanların, qoluzorluların, mühafizlərin, Qüdrətin adamlarının uşaqları...
Yox, inanmıram. Əgər lələ deyən düzdürsə, çoxdan o dünyalıq olmalıydım. Bir
də ki, guya atam Kaminat, şah babalarım adam‐zad öldürməyiblər? Öldürüblər.
Amma... Əmr onların ağzından çıxıb – şifahi. Amma qərarı hakim verib, cəllad
isə icra edib. Bəlkə qadınam, ona görə toxunmurlar? Çaşbaş qalıblar. Axı kişi
kişiylə qovğa aparar. Mən isə qadınam. Üzümdən də məsumluq yağır.
– Mühafiz, baş vəzir Dürəngi çağır bura.
Karine yenə də xəyallarında uçunur: heç qan‐qadanın yeridir? Mən bunları
yaddan çıxartmaq istəyirəm. Yeni həyatıma başlamaq istəyirəm. Çox gözəl
oğlan idi. Həm mələksima idi, həm də pəhləvan cüssəli. Görəsən o birilər də
belədir? Belə çıxır ki, bir gülləylə iki dovşan vururam. İki niyə? Elə üç. Həm
yüz şahzadəm meydana çıxacaq, həm bizim tariximizi, xəyanətlərimizi
bilməyən, yalnız mənə tabe olan ordu meydana gələcək, üstəlik də mən...
Məkrubəni lap unutdum. O hər gün onların yanındadır.
Qapı döyülür. Dürəng içəri girir.
– Nə oldu, Dürəng, dilini aça bildin?
– Hələ ki, danışmır, madərşahım. Amma danışacaq. Əlinin doqquz barmağı
hələ ki, yerindədir.
– Nahaq iş tutmursan ki? Bəlkə həqiqətən bilmir?
– Bilir, madərşahım, bilir. Amma bu Kabus kimdirsə, çox qorxulu adamdır.
Vergi vəziri ağrılara dözür, amma demir.
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– Sənə bir əmrim də olacaq. Hələlik Taxisi rahat burax. Qardaşlarımı tap,
gətir saraya.
– Başüstə, madərşahım.
– Gedə bilərsən.
Dürəng gedir. Karine yenə təkdir: yaman əzazilmiş bu Dürəng. Amma Ka‐
busdur‐nədir bilmirəm, üzə çıxarmalıyam. Yəqin ki, təkcə kaminatlılara deyil,
digər şahlıqlara da sirayət edir. Bu necə gücdür ki, onun adını da çəkməyə
qorxurlar? Amma mən madərşahın adı dillərində əzbərdir. Özü də yaxşılığa
yox, pisliyə. Ancaq onlara verdiyim qızılları əllərindən alırlar, özü də mənim
adamlarımın əliylə alırlar, heç kim cınqırını çıxartmır. Bu nə sirdir? Hansı
sirdir ki, biz hökmdarlar bunu bilmirik? Birdən bilsək necə? Ona görə
dinmədim Dürəngə. Qoy nə qədər istəyir kəsib doğrasın. Heç qızıllar da ma‐
raqlandırmır məni. Bircə sirri bilsəydim...
Qapı döyülür. Baş vəzir Dürəng içəri girir.
– Nə tez qayıtdın, Dürəng? Bir şey öyrənə bildin?
– Hələ ki, yox, madərşahım. Şahlıqlardan gələn qızılı xəzinəyə yatırdım.
Açarlar da məndədir. Vergi vəziri və xəzinədar Taxisdən götürmüşəm. Kimi
məsləhət bilsəniz qoyardım ora.
– Bəlkə vergi vəzirinin günahı yoxdur?
– Günahı olmasa da qulağı çətin ki, eşidə. Yazmağı da bacarmayacaq. Bun‐
dan nə vəzir? Günahını isə sübuta yetirmişəm. Kaminatlılardan qızılı vergi
adıyla bunun adamları yığıblar. Onlar da zindandadırlar. Bəs bu kimə verib?
Sadəcə Kabusun kimliyi və qızılların harda olması sirri‐xudadır.
– Qızıllar heç. Əsas Kabusun kimliyini öyrən. Əlləri‐qolları bağlı hüzuruma
gətir. Xəzinədar da kimi istəyirsən qoy. Amma kaminatlı olsun.
– Başüstə, madərşahım.
Dürəng otaqdan çıxır. Madərşah Karine taxtına yayxanır: gərək onlardan
bir‐ikisini gətirib qapımda saxlayım. Hər belə əsəbi halımda salım yatağıma
ki, ruhum təzələnsin. Yoxsa bu Dürəng hər yanıma girib çıxandan sonra qəsrdə
yaşadıqlarımı heç edir. Amma düz edir. Artıq mən qartal siçovul, ilan axtarmı‐
ram. Onlar keçmişdir mənimçün. Mənə Kabus lazımdır. Bu boyda madərşahlığı
barmağına dolayan Kabus. Mən isə Qüdrətdən ehtiyat edirəm, yeni İtbaşının
peyda olmasından qorxuram. Demə onlardan da güclü qüvvə varmış. Biz hökm‐
darlar özümüzü Allahın yerdəki kölgəsi adlandırırıq. Əslində xalqın gördüyü
yeganə Allah da elə biz özümüzük. Çünki bizi görürlər. Bəs kimdir bu
gözəgörünməz Kabus ki, Allahı da üstələyir? Ondan qorxub adını belə dilə
gətirmirlər. Amma bazara, meydana get – hamı məndən danışır, mənə ağıl
öyrətmək həddində olduqlarını dilə gətirməkdən qorxmurlar: “Madərşahın
yerində olsaydım elə edərdim, madərşahın yerində olsaydım belə edərdim”.
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Elə bilirlər asandır hökmdar olmaq. İndi yəqin deyirlər ki, madərşah qızılı
özü payladır, özü də yığdırır. Deyirlər, deyirlər. Əminəm buna. Bir tərəfdən
düz də deyirlər. Mən də rəiyyət olsaydım elə düşünərdim. Yaxşı ki, bu pis
təsəvvürlərin yanında qul döyüşçülərin mənə verdiyi “cismani işgəncə”lərin,
dişlərinin bədənimdə iz saldığı qançırların giziltisi var. Gözünü yum, Karine.
Gözünü yum. Sən burda deyilsən.
***
Ertəsi gün. Baş vəzir Dürəng başıalovlu Madərşah Karinenin otağına girir.
– Nə olub, nə baş verib, Dürəng?
– Dəhşət, madərşahım. Səhər bu bağlamanı sarayın qapısına atıb qaçıblar.
– Nədir bağlamadakı?
– İki dənə qulaq və əlin baş barmağı. İçində məktub da var.
– Nə yazıblar?
– Yazıblar ki, vergi vəzirindən əl çək. Yoxsa oğlun Göyverəni hissə‐hissə
göndərərik sənə.
– Necə yəni? Hardan xəbər tutublar? Bu necə saraydır? Belə çıxır ki, sarayın
içindən xəbər çatdıran var?
– İndi mən nə edim, madərşahım?
– İnanmıram ki, Kabus tək hərəkət edir. Onun adamlarından kimisə tut sal
zindana. Hökmən üzə çıxacaq. Bəlkə oğlunun öldürüləcəyindən qorxursan?
– Belə şeyləri əvvəlcədən nəzərə almışam. Ailəm yaxşı qorunur. Yaxın gələ
bilməzlər. Oğluma gəldikdə isə, bütün ailəm qurban olsun sizə. Mən
madərşahlığın maraqlarını şəxsi həyatımdan üstün tutmuşam həmişə.
– Amma Qüdrətə xəyanət etdin.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Amma Qüdrətdən yüksək mənsəbə
qoyulmaq xəyanət sayılmır. Çünki madərşahım belə məsləhət bilib, mən də
boyun əymişəm. Madərşahım, başqa bəd xəbər də var.
– De!
– Ananızla qardaşlarınızı sonuncu dəfə Yolaverənlər şahlığının paytaxtında
görüblər.
– Ola bilməz. Bunu kim dedi sənə?
– O vaxt baş vəzir Aris güddürüb onları. Sonra izi itirib.
– Mənə isə deməyib.
– Bəli, madərşahım, deməyib. Niyə deməyib, bilmirəm.
– Hardadır o?
– Evində. Qardaşının qulağını üstünə atandan sonra elə qorxub ki, hələ də
özünə gələ bilmir.
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Madərşah Karine taxtına yayxanır: yox, nə xətər gəlir mənə elə bu Kaminat
əhlindən gəlir. Kabus da yəqin kaminatlıdır. Anam və qardaşlarım da yəqin
düşmənə sığınıblar. Allahım, bu qədər xəyanət olar? Hələ bu mənim
bildiklərimdir. İndi‐indi üzə çıxır. Hələ nə qədər bilmədiklərim var. Bu gün
bildim ki, sarayın içində də casus var. Özü də Kabusun casusları. İki ilim tamam
olmayıb, nə qədər öldürürəm, yandırıram, qızıl paylayıram, yenə də
xəyanətlərin, badalaqların kökünü kəsə bilmirəm. Nə edim? Hamını ucdan‐
tutma qırıb‐çatım? Bəs onda kimin madərşahı olacağam? Bəlkə paytaxtı başqa
şahlığa köçürüm? Ya da gedib oturum Kaminat kəndindəki qəsrimdə. Keyf
edim özümçün. Yox. Nə iş gördüm ki, hələ bir əl‐ayağımı uzadıb rahatlanım
da... Beynimdə qorxu yox, artıq vahimədir. Vahimə isə hamını düşmən cildində
görməkdir. Bu isə artıq yaşamaq deyil. Hər addımda ölümünlə üz‐üzə
gəlməkdir. Bu, öldürdüklərinin ruhu ilə yatağa girməkdir. Yuxuda onlarla
əlbəyaxa olmaqdır. Gözünü açanda isə bu xoflar yox olur. Əvəzində Qüdrət, İt‐
başı qorxusu çökür canıma. Hələ Aslanı demirəm. Bax yenə də özüm‐özümdən
xoflanıram. Axı Aslan hardan bilməlidir ki, İtbaşını kim öldürtdürüb?
Dürəngdən də qorxuram. Baxmayaraq ki, o məndən qorxmalıdır, qorxur da...
Allahlığıma şəkk gətirən Kabus da bu yandan zühur etdi. Möhkəm ol, Karine.
Sənə toxunsaydılar, çoxdan toxunmuşdular. Deməli, nəsə kəsir qabaqlarını.
Nəsə işarə gözləyirlər. Yəqin o işarə də gəlmir. Bəlkə vaxtında ağıllı tərpənib
İtbaşını öldürməyimdir məni hifz edən? Yenisi isə peyda olmur. Bəlkə qadın‐
lığıma görə dinmirlər? Ya da günaha girmək istəmirlər. Düşünürlər ki,
təcrübəsizliyim onsuz da sonumu gətirəcək. Bəlkə də sərf edir mənim
madərşahlığım hamıya. Məni gücsüz bilib istədiklərini edirlər. Qazancları da
öz yerində. Sülaləm də ki, yox. Yox, bu qədər fikirləşmək olmaz. Dəli olaram.
Axşam gedəcəyəm qəsrə. Mənim təbibim Məkrubədir, bütün dərdlərimə də
yalnız o əlac qıla bilər. Birdən..? Bu yandan mühafizəmi gücləndirirəm, o
yandan isə gecələr səfərə çıxıram. Yaxın yer olsa da... Gecəylə aradan götürsələr
heç meyitim də tapılmayacaq. Yaxşısı budur vaxt itirməyim. Təğyiri‐libas olum.
Məkrubə indilərdə gəlməlidir.
***
Gecənin qaranlığında kişi paltarı geyinmiş iki atlı Kaminat qəsrinə tərəf
çapırlar.
– Məkrubə, zövqün gözəl imiş. Mənimkiylə üst‐üstə düşür.
– Hələ bu harasıdır? Ondan da yaxşılarını alıb gətirəcəyəm qəsrə.
– Amma bir şeyi unutma. Qul döyüşçülər yerli və təbəə şahlıqlardan ol‐
mamalıdır. Çalış yunan, fars, italyan olsun. Onlar daha çox belə qullar
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yetişdirirlər. Düzdür, ordakı quldarlar onları döyüşdürüb pul qazanırlar. Əsasən
də döyüşdə biri sağ qalır. Burda isə ölüm qorxuları yoxdur. Bunu başa sal
onlara. Qadın qulları da nəzərə al indidən. Yoxsa bunlar da göyverənləşməyə
başlayarlar. Qızların məsələsini yubatma. Əsas məqsədimiz odur.
– Mühafizə məsələlərini bitirən kimi başlayacağam axtarmağa. Müəllimləri
tapmışam. Onlar da qərib ellərdəndir. İki‐üç il qəsrdən kənara çıxa
bilməyəcəklərini əvvəlcədən demişəm. Razılaşıblar.
– Hər şey tam hazır olandan sonra özün də kənara çıxma. Yemək‐içməyi
mütəmadi gətirib qala qapısının ağzında qoyarlar.
– Başüstə, madərşahım.
– Hamam hazırdır?
– Bəli, madərşahım.
– Elə isə tələsək.
***
Zindan. Vergi vəziri Taxis huşsuz vəziyyətdə yerə sərələnib. Həmin gün
Divanda növbə çəkən iki mühafiz və cəllad da qandallanıb zindana salınıblar.
Baş vəzirə göndərilən bağlama ortada açıq vəziyyətdə qoyulub. Dürəng kətildə
oturub onları acıqlı‐acıqlı süzür.
– Bu iki qulağı və bir barmağı görürsüz də... Kimsə mənə ismarış göndərib
ki, bəs ehtiyatlı ol. İndi mən həmin adama cavab verməliyəm. Onun bu lütfünə
qarşı daha böyük lütfkarlıq göstərməliyəm, – deyə baş vəzir Dürəng ayağa
durub onların qarşısında var‐gəl etməyə başlayır, – Onlar mənə iki qulaq
göndəriblərsə, mən onlara üçünü ərməğan etməliyəm. Onlar mənə bir barmaq
göndəriblərsə, mən onlara üçünü qaytarmalıyam. Amma tanımıram o Kabusu.
Bəs onda hədiyyəmi necə çatdıra bilərəm ona? Çox fikirləşdim və tapdım.
Bilirəm ki, üçünüzdən biriniz onun adamısız. Amma bilmirəm hansınızsız.
Heç bunu araşdırmağa vaxtım da yoxdur. Ona görə üçünüzün də bir qulağını,
bir barmağını kəsəcəyəm. Sonra qandallı‐qandallı küçəyə buraxacağam. Bar‐
mağınızı da, qulağınızı da əlinizdə açıq vəziyyətdə tutacaqsınız. Yəqin o
gözəgörünməz də sizi görüb mənim cavabımdan xali olacaq. Görəsən hansı‐
nızdır xəbərçi? – deyib baş vəzir qəməsini çıxartdı.
– Kəsirsən kəs. Amma mən xəbərçi deyiləm. Bu günlər ümumiyyətlə paytaxta
çıxmamışam. Bütün günü sarayda olmuşam, – deyə cəllad acıqlı‐acıqlı dilləndi.
– Mən saray ərazisində yaşayıram. Bu günlərdə heç yana çıxmamışam, –
deyə mühafizlərdən biri səsləndi.
– Bəs sən? – deyə baş vəzir ikinci mühafizin qənşərində dayandı, – Sən də
xəbərçi deyilsən? Bəs onda niyə rəngin qaçdı? Deyəsən axı sən nəsə danışmı‐
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san? Yəqin ki, dostlarının həyatına bais olmaq istəməzsən. Ağıllı oğlana oxşa‐
yırsan. De görüm, kimə demisən burda olanlar barədə?
– Mən heç kimin xəbərçisi deyiləm, baş vəzir həzrətləri. Sadəcə maraqlı
hadisə kimi evdə atamla qardaşıma danışmışdım.
– Baş mühafiz! – deyə baş vəzir qışqırdı, – Çoxlu adam götür get bunun
atasını və qardaşını döyə‐döyə gətir saraya. Elə səs‐küy yarat ki, bütün paytaxt
tamaşasına yığışsın.
– Başüstə, baş vəzir həzrətləri!
Baş mühafiz gedir. Baş vəzir zindanbaşına cəlladın və digər mühafizin əl‐
ayağını açmağı əmr edir.
– Gedin! Digərlərinə də çatdırın bu gün burda yaşadığınız hisləri, gördü‐
yünüz cəzanı. Qoy yaddan çıxartmasınlar ki, saraydadırlar. Ağızlarından qıfıl
assınlar. Yoxsa sizi də, onları da bu dostunuzun aqibəti gözləyə bilər və ömür
boyu adınız tayqulaq çağrılar, – deyib baş vəzir xəbərçi mühafizin bir qulağını
kəsib ağzına soxdu. Ağrının təsirindən dişlərini qıcayan mühafiz qulağını
dişləyərək iki yerə böldü. Yarısı yerə düşdü. Bağırmağa, qanı fışqırmağa başladı.
Sonra ağrıdan huşunu itirib yerə sərələndi, – Mühafizlər, bunu atın küçəyə.
Qoy qulağının qanı axa‐axa qalsın.
Madərşah Karinenin otağı. Baş vəzir Dürəng hüzurunda dayanıb. Üzü gülür.
– Deməli, kələfin ucunu tapmısan. Əla, əla. İndi isə gözləyək. Kabus harda
olsa üzə çıxacaq. Amma sən arxayınlaşma. Başqa adamlarını da axtar. Vergi
vəziri çox bilir. Özünə gələn kimi başla işgəncələrini. Görək neçənci barmağı
kəsiləndə dili açılacaq?
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım. Sizin sayənizdə bunların xəyanəti
üzə çıxdı. Sonra da deyirlər ki, əyanlar, valilər camaatın qanını sorur. Amma
belələrindən heç kim danışmır. Deyilənə görə çox qəddar adamdır Kabus və
onun adamları. Yoxsa vergi vəziri çoxdan danışmışdı.
– Axtar, Dürəng, axtar Kabusu.
– Başüstə, madərşahım. Bir xüsusu da çatdırmaq istərdim.
– De!
– Camaat arasında söz‐söhbət gəzir ki, bəs Madərşah Karine də Göyverən
Şah kimi şahzadələr yetişdirməyə başlayıb. Tələsdiyindən hazır döyüşçü qulları
xəzinənin puluna alıb, Kaminat qəsrində toplayır. Vahimə içindədirlər.
– Qoy nə deyirlər desinlər. Camaat çox şey deyə bilər. Hər şeyin düzünü
mən bilirəm. Qorxularından Kabusun bir adamını da ələ vermək istəmirlər.
Madərşahlarına kömək etmirlər. Üstəlik işimə də qarışırlar? Kim danışdısa
vurun ağzından sussun. Şahlıqlarda vəziyyət necədir?
– Hər şey qaydasında gedir. Vergilər vaxtlı‐vaxtında yığılır.
– Kabus görəsən oralara da sirayət edib?
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– Mən bilən qədər yox. Amma şübhələnməyə başlamışam. Kabusu ələ
keçirtsək hər şey aydın olacaq. Qüdrət Şah yenə nəsə qarışdırır. Casuslar da
müxtəlif xəbərlər çatdırırlar.
– Nə xəbərlərdir ki, elə?
– Qonşu şahlıqlarda nə kitab var hamısını alıb gətirir paytaxtına.
– Niyə? Qızıl yığmaqdan bezdi, indi də keçib kitaba? Oranın kitabxanasına
məndən başqa girən yox idi. Cibi doludur, indi qoca vaxtında başını doldurmağa
qərar verib?
– Böyük kitabxana və mədrəsə tikdirir. Tanınmış alimləri yığır başına.
Xüsusilə də yəhudiləri. Göyverən ibadətgahını da yenidən dindarlar üçün açıb.
Kəndiri, qır tiyanlarını yığışdırıb ordan.
– Həə... bu artıq təhlükəli sayılır. Alimlər elə‐belə düşməzdi yadına. Amma
qoy eləsin. Xeyrimizədir.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Qüdrətə xas xüsusiyyət deyil. Yəqin
öyrədəni var. Ona görə dedim ki, nəsə qarışdırır arxanızda. Madərşahım, Ka‐
minat qəsrində baş verənlərdən narahatam. Qul bazarından döyüşçü qulları
alıb aparırlar ora. Özü də ki, yoxlamadan.
– Narahat olma, Dürəng. Yoxlayırlar. Biniyamin lələ nəzarət edir hamısına.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Amma Biniyamin lələ onlara təlim
keçə bilər. Başlarının içindəkindən isə xəbərsizdir. Bu yolla casuslar daxil ola
bilər içimizə. Mən sizə görə narahatam.
– Mən heç kimdən qorxmuram. Qorxsaydım, Qüdrətin sağ əlini özümə
baş vəzir təyin etməzdim!
– Çox üzr istəyirəm, madərşahım. Mən casus deyiləm.
– Bilirəm. Amma yoxlamadan səni irəli çəkdim. İnandım. İnsanlara inanmaq
lazımdır. İrəliyə getmək lazımdır. Hər adamın timsalında bir casus görsək bu
bizi inkişafdan saxlayar. Heç Qüdrət də önəmli deyil mənimçün. Nə edir etsin.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım.
Dürəng gedir. Madərşah otaqda təkdir. Gecə olanlar yadına düşür. Uçunur:
budurmu həyat? Həyat yalnız bundan ibarətdirmi? Camaat arasına çıxmıram,
kilsəyə getmirəm, toyda şənlənmirəm, kiminsə yasına gedib ailəsinin dərdini
bölüşmürəm, kimsənin şikayətini dinləyib, yerindəcə kömək etmirəm. Yox,
bunu yalan dedim. Bəs payladığım qızıllar nə idi? Kömək etmək deyildimi?
Eh, onu da alıblar əllərindən. Bəs onda iki ildir nə işlə məşğulam? Bir daşı daş
üstünə qoymuşammı? Bir iş tapşırmışam Məkrubəyə, onu da yarımçıq görüb.
Yarımçıq yox, heç qızları axtarmağa da başlamayıb. Elə qullarla məşğuldur.
Mənə də xoşdur deyə hələ xətrinə dəymirəm. Amma əsas yüz şahzadənin
seçilməsidir. Sonra hələ bunları öyrətmək var. İstədiklərim baş tutacaqmı,
yoxsa yarıda qalacaq? Bu tamam başqa söhbətdir. Bircə xəzinəni qaydaya sala
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bilmişəm. Qızıl axıb gəlməkdədir. Amma bayaq yalan dedim. Çox narahatam.
Qüdrət dinc durmur. Nə qarışdırır bilinmir. Aslan da hələ ki, üzə çıxmayıb.
Dürəng isə öz adamlarını yerləşdirir mənsəblərə. Heç adlarını da bilmirəm.
Üzdən də tanımıram. Hər şeyə cavabdeh onu etmişəm. Mən isə axtarmıram
heç kimi. Yetişdirməyə başlamaq istəyirəm. Toxumu isə tapıb torpağa basdır‐
mamışam. Gərək bunu Məkrubəyə yox, Dürəngə tapşırardım. Həmən icrasına
başlamışdı. Çünki mühafizləri var. Onlardan isə mənə yar olmaz deyə... Nəfsimlə
taxt‐tacın arasında qalmışam. Bu, pis əlamətdir. Aləmə yayılsa ümumiyyətlə
biabır olacağam: “Madərşah qulla yatır”. Dürəng də dinc durmur. Hər dəlmə‐
deşiyi iylətdirir. Yox. İnanmıram Məkrubə ağzını Allah yoluna qoysun. Libasını
da dəyişib. Qızları axtarmağa çıxanda heç kim bilməyəcək ki, oğlandır, ya qız?
Necə yəni bilməyəcəklər? Qadın olmasa kim ona qızını yoxlamağa imkan
verər? Yəqin razılığa gələndən sonra əsl sifətini göstərər. Dürəng də qəşəng
kişidir. Pəhləvan cüssəsini görəndə özümü güclə ələ alıram. Nə onu salardım
yatağıma? Lap kişilər kimi danışdım e... Danışaram da... Axı şaham. Bu təbiidir.
Kişi şahın hərəmxanası olar, arvad şahın isə kişixanası. Heyf ki, xristianam.
Yoxsa müsəlman şahların saray qanunlarını tətbiq edərdim. Qarşıma məqsəd
qoymuşdum ki, müsəlman şahlıqları xristianlaşdırım, kilsələr tikdirim, adlarını
dəyişdirim. Amma deyəsən özüm müsəlmanlaşıram. Saraydakı mənsəblərin
adları da müsəlmanlardan qalandır, quruluş da. İllərlə təbəə olmaq belə şeydir
də... Bircə dinimiz fərqlidir. Yox. Dediyimi edəcəyəm. Kişilərə sevgimi boğa
bilmərəm. İnsanam. Ona görə də məcburam gizli yola əl atmağa. Amma soyu‐
maqdansa günü‐gündən qızışıram. Artıq dəyişmək istəyirəm Atlantımı. Dəyiş
də... Belə baxanda hamısı sənindir. Məkrubəyə bircə işarən bəs edər.
***
Hava qaralır. Qüdrət Şahın sarayı. Kabus şahın hüzurundadır.
– Ola bilməz, ey bizim ağsaqqalımız. Ömrümdə inanmaram.
– İnanmırsan? İstəyirsən yoxlayaq? Keç pərdənin arxasına. Cınqırını da
çıxartma.
Bir az keçir. Qapı döyülür. Bir nəfər qara örpəkdə otağa girir. Qüdrət Şah
ayağa durur.
– Yaxın gəl. Örpəyi götür. Otur taxtımda. Amma heç nə danışma. Otağa bir
yaşlı qadın girəcək. Hirslə taxtından durub “satqının biri satqın” deyə bağı‐
rarsan ona. Başa düşdün?
– Bəli, şahım.
Qara örpəkli taxta oturur. Qüdrət Şah da əllərini sinəsində çarpazlayıb qar‐
şısında dayanır. Qapı döyülür. Kaminat Şahın dul qadını Saden Şahbanu içəri
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girir. Taxtından durub ona baxan adamın tərs baxışlarına tuş gələndə özünü
itirir. Qara örpəklinin nəsə deməsinə macal verməyib üzünü Qüdrət Şaha tutur.
– Qüdrət Şah, axı biz sənə pənah gətirmişdik. Sən isə bizi.., – deyib huşunu
itirərək yerə sərələnir. Qüdrət Şah Saden Şahbanunu bir təhər özünə gətirir. O,
yenidən həmin adamı görəndə dəli kimi qışqırır. Ayağa durub, otaqdan qaçır.
– Örpəyini sal! Sakitcə get otağına! – deyə Qüdrət Şah əmr edir. O gedir.
Qapı bağlanır, – Çıx, Kabus. İndi inandın?
– Desəydilər inanmazdım. O qadın da Saden Şahbanu idi. Tanıdım. Ana da
ayırd edə bilmədi ki, öz qızı deyil. Bunu hardan tapmısız?
– O vaxt hərəm Karine hərəm Afranı guya ki, qısqanclıq zəminində
öldürəndə şah onu zindana atıb, sonra da ölüm hökmü çıxarmışdı. Amma
fərmanın icrası doğandan sonraya qalmışdı. Mən də vurnuxurdum ki, onu necə
azad edim. Zindan Aslana tabeydi. Amma cəllad mənim adamım idi. Bu qızı
təsadüfən qul bazarında görüb aldım. Sonralar əfv olunanda Karinenin özünə
də dedim. Dedim “mәn ölmüşəm ki, sәni edam etsinlәr? Cәllad mәnim ada‐
mımdır. Öz həyatından arxayın ol. Sәnә edam hökmü oxusalar belә, qәtlgaha
yerinә başqası gedәcәk. Birini tapıb evdә saxlayıram. Sanki әkizindir. Sәn mәnim
sarayda әn yaxın, etibarlı adamımsan. Özünü lap validә kimi apara bilәrsәn”. O
da elə bilmişdi ki, gəlişi gözəl söz deyirəm. Amma bilmirdi ki, həqiqətən belədir.
Sonra isə ayrıca evdə saxladım. Həm də şahbanu dərsi keçdim buna. Bütün
qayda‐qanunları – danışıq tərzi, özünü necə aparmağı, at minməyi, qılınc oy‐
natmağı öyrətdim. Mən evə girəndə buna təzim edirəm. Səbəbini bilmədiyindən
hərdən özünü unudur – şahbanu kimi aparır. Dinmirəm. Çünki mənə təbii
madərşah lazımdır. Adını da dəyişib Karine qoymuşam. Artıq öyrəşib bu ada.
Atalarımız bax burda yaxşı deyiblər: “Saxla samanı, gələr zamanı”.
– İndi nə məsləhət edirsiniz?
– Demədin ki, kömək elə, vergi vəziri və sənin iki adamın dardadır,
işgəncələrə məruz qalırlar? Onlar danışsalar işim fırıq olacaq? Verirəm onu
birgünlük sənə. Karine sarayda olmayanda salırsan bunu gizli qapıdan otağa.
Zindandakıları bunun əmriylə gətizdirirsən ora və Dürəngə xəbər çatanacan
qaçırdırsan. Karine qıfılı dəyişməyib ki?
– Xeyr, ey bizim ağsaqqalımız. Kaminatın vaxtından qalan qıfıldır. Amma
razılıq versəydiniz onu oğurlayıb, elə bu qızı qoyardıq yerinə. Bütün işlər də
bitərdi. Gör ona nə qədər yaxşılığınız keçib, qaydına qalmısız, şahənşah etmisiz.
Amma heç birini qanmayıb. Nanəcib çıxıb.
– Bəs deyirdin kabuslar siyasətə qarışmır.
– Sizə görə dedim, ey bizim ağsaqqalımız.
– Mənə lazım olsa deyərəm. Qızı da sağ‐salamat qaytar bura. Bir müddət
qeybə çəkil adamların qarışıq. Yalnız varlılara yan al. Onlar ölsələr də danışan
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deyillər. Sizin sayənizdə toxunulmazlıq qazanıblar. Sizin hesabınıza istədiklərini
edirlər. Amma sən əminsənmi ki, Karine gecələr harasa gedib səhər qayıdır?
– Bəli, ey bizim ağsaqqalımız. Neçə gündür güdürəm qapını. İstəyirdim ki,
aradan götürüm. Amma sizlə məsləhətləşməmiş cürət etmədim. Həm də ara‐
dan götürsəydim Dürəng yenə də zindandakılardan əl çəkməyəcəkdi. Camaata
payladığı qızılın yerini bilmək onun üçün hər şeydən vacibdir. Onu oğluyla da
qorxutdum xeyri olmadı. Ailəsi də, özü də madərşahdan yaxşı qorunur.
– Düz eləmisən. Karinenin anasının burda olmasını heç kim bilməməlidir.
Məndən xəbərsiz də heç bir addım atma. Sənə nə lazımdır? Qızıl. O da axır
gəlir. Yüz qoşuna dəyən kabuslar ordusunu qoru. Onların hamısına cavabdeh
sənsən.
– Başüstə, ey bizim ağsaqqalımız. Ölənəcən borcluyuq sizə. Nə vaxt Kari‐
neni aradan götürmək lazımdırsa hazırıq.
– Kabus, o üç nəfəri qaçırandan sonra, səhərisi mühafizlər madərşahın
üzünə “siz əmr verdiniz, biz də otağınıza gətirdik” deyəndə, səncə Karine nə
günə düşəcək? Bircə bu səhnəni görmək yox, təsəvvür etmək mənimçün dün‐
yaya dəyər. Atasını necə devirmişdinsə, sonra birlikdə necə bütə çevirmişdiksə,
bunun da axırı o cür olmalıdır. Üstəlik Dürəng də elə başa düşəcək ki, madərşah
Kabusdan qorxub bu addımı atıb. Arada inamsızlıq yaranacaq. Ha‐ha‐ha!
Qüdrət Şah qəşş edib özündən getdi. Sonra qızı otağına çağırıb Kabusa
qoşdu. Onlar gizli qapıdan çıxıb, gecənin qaranlığında gözdən itdilər.
***
İki gün keçib. Qüdrət Şah eyvandan paytaxtı seyr edir. Üzü gülür. Kabus
sağ‐salamat qayıdıb. Hər şey onun düşündüyü kimi də olub: görəsən Karine
indi nə edir? Dürəng nə fikirləşir? Şair Abumahir burda gözəl deyib:
“Milçәk bir şey deyil” deyә öyrәnib adamın dili,
Milçәk girib qulağına öldürür dağ boyda fili.
Yox. Bu, milçək olmadı. Karinenin qulağına girən əsl eşşək arısıdır. Nə
qədər baş sındırsalar da xeyri yoxdur. Tapa bilməyəcəklər gerçəyi. Vızıltı isə
heç vaxt kəsilməyəcək. Rahat buraxmayacaq onları. Kabus onların başının
üstündə həmişəlik dolaşacaq. Yerin dibində olan zindandan bu vaxtadək heç
kim qaça bilməyib. Bu xəbər yayılandan sonra madərşahlıq bir‐birinə dəyəcək.
Kabusun hörməti və zəhmi isə birə‐beş artacaq. Hələ bu harasıdır, Karine?
Sən saydığını say, gör Qüdrət nə sayır.
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***
– Bunlarda cürətə bax! – deyə Madərşah Karine qeyzlə taxtından durdu, –
Qırmızı‐qırmızı üzümə durublar ki, siz əmr etdiniz, biz də gətirdik otağınıza.
Mənim adımdan istifadə edib gecənin xəlvətində zindandan qaçırıblar, indi
də cəzadan yayınmaq üçün madərşahlarına böhtan atırlar. Cəllad, bunların
beşinin də boynunu vur. Elə zindanda.
Cəllad və zindanbaşı mühafizləri qabağına salıb aparır. Madərşahla Dürəng
otaqda tək qalır.
– Madərşahım, üzr istəyirəm cəsarətimə görə. Fikirləşirəm ki, kömək
edəndən sonra, mühafizlər özləri də nə əcəb onlarla qaçmayıblar? Axı uşaq
deyillər. Belə şeyə gedənlər cəzalarının ağır olacağını əvvəlcədən göz önünə
alırlar.
– Nə? – deyə Karine qışqırdı, – Sən mənim düzlüyümə şəkk gətirirsən?
Mən bütün gecəni yatağımda olmuşam. Məndən yaxşı biləcəksən gerçəyi?
Yəni mən qəməri, ya ruhi xəstə‐zadam ki, hərəkətlərimə cavabdeh olmayım?
Sədaqətinə inanmasaydım, vallahi səni də onların yanına göndərərdim.
Madərşah Karine taxtına əyləşir. Əliylə Dürəngə get işarəsi verir. Fikrə ge‐
dir: yaxşı, tutaq ki, deyilənlər düzdür. Bəs onda otağıma hardan giriblər? Gizli
qapıdanmı? Yox. Oranı heç Qaflan da tanımırdı. Bircə atam idi tanıyan. Bəlkə
kəndir atıb, eyvana qalxıblar? Aşağıda dayanan o qədər mühafizin gözü qaba‐
ğında necə ediblər bunu? Lap etsələr də… Qapıda dayanan mühafizlər mənimlə
başqasını necə səhv sala bilərlər? Yəni mənim ekiz tayım var? Yəqin kimdirsə
paltarımı geyinib, tacımı qoyub. Mühafizlər də heç vaxt başlarını qaldırıb
üzümə baxmırlar. Taxtla qapı arasında isə məsafə böyük. Bunları başa düşdüm.
Bəs səsimi necə oxşadıblar? Səs bir yana, axı kim cürət edib otağıma girib?
Cürət də bir yana. Axı necə?
Karine eyvana çıxır. Yuxarı baxır, aşağı boylanır. Yenidən fikrə gedir: bəlkə
buranı dəmir barmaqlıqla bağlatdırım? Yox. Onda Dürəng biləcək ki, gecə ota‐
ğımda olmamışam. Kiminsə eyvandan girməyindən şübhələnirəm. Bəlkə gizli
qapı? Yox. Mümkün deyil. Niyə ki? Ola bilsin izlətdiriblər məni. Dəyişimmi
qıfılı? Yox, yaxşısı budur hördürüm. Kimə hördürüm? Bilsələr ki, gizli qapıdır,
aləmə car çəkəcəklər. Tikiləni isə sökmək asandır. Hörənləri özüm qətlə
yetirərəm işlərini bitirəndən sonra. Bəs onda otağıma necə qayıdaram? Gərək
dövrə vurum qala divarlarını. Özü də günün‐günorta çağı. Yox, yaxşısı budur
qıfılı dəyişim. Tələlər qurdurum eyvanda. Onlardan həm də qapının həndəvərinə
düzüm. Yox. Bundan da Dürəng xəbər tutacaq. Bəs gecə macəralarım necə
olsun? İndi‐indi həyata qayıdırdım. Yarıyolda qalım? Lap heç yana getməyim.
Həqiqətən də bu otağa kimsə girərək mənim adımdan əmr veribsə, onda həmin
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adam yenə qayıda bilər. Həmin adamın isə Kabus olduğunu zənn etsək… Nə
edim? Göyverən Şah kimi gecə‐gündüz otağımda mühafizlər saxlayım? Onlar
da nə dediyimi eşitsinlər, görməli olmadıqlarını görsünlər? Qadın mühafizlər
tapmaq lazımdır. Yox, qadın mühafizi neyləyirəm? Ondansa hazır döyüşçü
qullar var da… Qoy bir az hazırlaşsınlar. Sonra bir qismini gətirərəm saraya.
Bütün mühafizləri onlarla dəyişərəm. Yoxsa Dürəngin ayağı çox yer alacaq. Da‐
yan, dayan. Bəlkə elə Dürəng..? Heç səhərdən bunu düşünmürəm. Bəlkə elə
Kabus buna çıxıb? Razılaşma əldə ediblər. O da zindandakıları qaçırdıb.
Əvəzində də xalqa xərclədiyi qızılları kom geri qaytarıb. Mənimçün də bu oyunu
qurub ki, həm öz əməlini ört‐basdır eləsin, həm də məni daim qorxu içində
saxlasın. Hətta yatağımda da… Ara yerdə beş kaminatlı mühafizi də qurban
verdi. Onların yerinə isə özünküləri qoyacaq. Bax bu, ağlabatan məsələdir.
Dürəng artıq məni təkləmək istəyir. Hər gün də Qüdrətdən bir xəbər gətirir ki,
qorxu içində saxlasın məni. Axı mənim anam, qardaşlarım niyə ona pənah
aparmalıdırlar ki? Yaxud da kitabxana açıb. Belə gözüm aydın açıb.
Bu dəm qapı döyülür. Baş vəzir Dürəng içəri daxil olur.
– Nə oldu, Dürəng? Tapdın qaçanları və qaçıranları?
– Xeyr, madərşahım. Axtarırlar.
– Bəs belə həyəcanla otağa daxil olmağının səbəbi nədir?
– Madərşahım, paytaxt bazarında qələbəlikdir.
– Bazarda qələbəlik olar da... Burda qeyri‐adi nə var ki?
– Hardan xəbər tutublar bilmirəm. Qul döyüşçü satanlar hər yerdən axı‐
şırlar paytaxta. Bir balacaboy, oğlan paltarı geyinən ibnəyəbənzər məxluq da
onların ən yaxşılarını seçərək, deyilən qiymətə alıb arabalara doldurur, Kaminat
kəndi istiqamətində daşıyır. Bilmirəm kimdir. Ona görə sizinlə
məsləhətləşməyə gəldim. Onu tutub sorğu‐sual edimmi? Təhlükəlidir hər yol‐
dan keçəni Kaminat qəsrinə aparmaq.
– Nə? – deyə madərşah qeyzlənib taxtından durdu, – Tutduqlarının dilini
aça bilmirsən. Adam kimi zindanda da saxlamağı bacarmırsan. Qaçırdıbsan,
qaçıblar – onu da bilmirəm. Günahkar da məni çıxarırsan. Bu azmış, bilə‐bilə
ki, Kaminat kəndindəki işlər mənim əmrimlə görülür və səni bununla bağlı
dəfələrlə xəbərdar etməyimə baxmayaraq yenə də başını burnun girməyən
yerə soxursan? Sənin nazınla deyəsən çox oynayıram. Baş vəzirsən. Bunu başa
düşürəm. Burnunu hər yerə soxmalısan. Amma sənə sonuncu dəfə deyirəm.
Kaminat kəndini unut! Kabusu tap! Tapmasan...
Dürəngin rəngi ağardı. Başını aşağı salıb dinmədi.
– Başqa nə sözün var?
– Bir xüsus da var idi. Onu demək istəmirəm. Desəm yenə qızacaqsınız
mənə. Xeyirxahınız olub o vaxt. Allahım verib ki, onu tutub zindana salmaq
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əmri verməmişəm. Çox şübhəli aparırmış özünü. Tez mənə xəbər çatdırdılar.
Onu tanıdım. Dedim ki, nəzarətə götürün.
– Kimi deyirsən? Kimdir ki, o xeyirxah?
– Keçmiş baş mühafiz Aslan. Paytaxt meydanında görüblər onu. Tapşırıq
verdim ki, hər ehtimala izləsinlər. O da paytaxtı gəzib‐dolanıb. Sonra gözdən
itiriblər onu.
Aslanın adını eşidən Karinenin rəngi qaçdı, ayaqları əsdi. Taxtına oturdu.
Əliylə Dürəngə get işarəsi verdi.
***
Qüdrət Şahın sarayı. Kabus hüzurundadır.
– Necəsən, Kabus?
– Yaxşıyam, ey bizim ağsaqqalımız. Ömrünüz uzun olsun. Elbrus elində,
digər məmləkətdə olan dostlarımın da salamları var sizə. Hazırdırlar qullu‐
ğunuzda.
– Birdən Karinenin oxşarının olduğunu onlara deyərsən ha?
– Xeyr, ey bizim ağsaqqalımız. Sadəcə, etdiyiniz köməkliyi, mümkün ol‐
mayan şeyin öhdəsindən gəlib, dostlarımızı zindandan qurtarmağınızı ərz
etmişəm. Hələ nüfuzumuzun artmasını demirəm.
– Karine nə edir?
– Əvvəla biabır olub xalq arasında. Zarafat deyil. Zindandan üç adamı
birdən qaçırdıblar. İkincisi, gizli qapının qıfılını dəyişib. Qıfılı dəyişməklə deyil
ha... Bütün qapıların açarı var məndə.
– Əla! Əla! Göyverən Şah sağ olsaydı deyərdi ki, əla‐ül‐əla! Sonra?
– Gecə səyahətlərini dayandırıb. Heç yana çıxmır daha.
– Deməli, qorxur. Bu ki, gözəl xəbər oldu. Sonra?
– Adamları döyüşçü qulları bazardan alıb Kaminat qalasına daşımaqla
məşğuldur.
– Bu lap gözəl xəbər oldu. Sonra?
– Dürəng isə məni və zindandan qaçanları axtarır. Biz də çəkilmişik qeybə
– siz əmr edənkimi. Yalnız varlıları əmirik. Onlar da camaatı. Kasıblar başlı‐
başına qalıb. Xəbərimiz yoxdur.
– Eybi yox. Bir müddət görsənməyin. Qoy əzilsinlər, ac qalsınlar. Sizin
qədrinizi bilsinlər.
– Ey bizim ağsaqqalımız, indi nə edək?
– Heç nə. Qoy bir az çaşqınlıq içində qalsınlar – Karine də, Dürəng də...
Şübhələnsinlər özləri‐özlərindən, içlərində didib‐parçalasınlar bir‐birilərini.
Bu öz yerində. Mümkün olsa Elbrus elində bir yaxşı xəbər yaysınlar dostların.
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Tərifləsinlər mənim şahlığımı. Desinlər ki, şərqdə ən böyük kitabxana və
mədrəsə tikdirir Qüdrət Şah. Ən qədim, qiymətli kitabları, alimləri toplayır
ora. Eyni zamanda üç səmavi dini birləşdirən ibadətgah da fəaliyyət göstərir
Yolaverənlər şahlığında. Bu ricama yəqin ki, etiraz etməzlər.
– Rica nədir, ey bizim ağsaqqalımız? Siz əmr eləyin. Kömək öz yerində,
yəqin bu işləriniz üçün ianə də edərlər, kitab da toplayıb bağışlayarlar. Başqa
bir əmriniz?
– İanəyə ehtiyac yoxdur, kitab olar.
– Başüstə, ey bizim ağsaqqalımız.
– Get, Kabus. Ehtiyatlı ol.
– Ey bizim ağsaqqalımız, lap yadımdan çıxmışdı. Saden Şahbanu sonra
gerçəyi bildimi?
– Yox, Kabus. Yazıq arvad qorxusundan dəli oldu. Elə bilib ki, onu təhvil
verəcəyəm qızına. Qəhqəhə qalasındadır indi.
– Qəhqəhə qalası? Qəribə adı var.
– Əslində zindandır. Ora düşən ağıllı adam olsa belə, bir müddətdən sonra
işgəncələrdən, təklikdən ağlı uçur. Başlayır qəhqəhə çəkib gülməyə. Ona görə
camaat adını Qəhqəhə qalası çağırır. Get, Kabus. Nə sözün olsa, gizli qapım
açıqdır üzünə.
– Qüdrət Şahdan savayı bu gizli qapının yolunu tanımaq yalnız mənə
qismət olduğu üçün şərəf duyuram.
– Üçüncü adam da var, Kabus. O da gəlsəydi tam rahat olardım.
– Kimdir o? Tanıyıram?
– Vaxtı çatanda tanıyarsan inşallah. Kabus, səndən bir söz soruşum. Bəs
mən sənin üzünü nə vaxt görəcəyəm? Həmişə qara niqabdasan. Ağzın bağlı
olduğundan səsini güclə eşidirəm. Başın da həmişə aşağıdır. Sanki gözlərini
də gizlədirsən.
– Ey bizim ağsaqqalımız, mən anadangəlmə yetiməm. Ehtiyacdan gəlib bu
dairəyə düşmüşəm. Üzümü isə yalnız ailəm görür. O da gecələr. Kabus kimi
yox. Kabusluğumu bilmirlər. Əsl adımı da heç kim bilmir. Tacir olduğumu zənn
edirlər. Məni bircə nəfər tanısa ailəmi girov götürərlər, ya da qılıncdan
keçirərlər. Bizlərə yasaqdır evlənmək. Mən də evlənməmişəm. Evlənsəydim
özümüzkülər öldürərdi məni. Bir qadına vurulmuşdum. Dünya gözəliydi. O
da məni sevirdi. Gizlicə görüşürdük. Elə oldu ki, o mənim ilk və son
məhəbbətimə çevrildi. Nigaha girmədən iki övladımız oldu. Necə deyərlər iki
vələduzna – biclər dünyaya gəldi. Nə onu ata bildim, nə də evlənə. O da kişi
qızı idi. Heç bir tənədən qorxmadı. Ətrafı adını “gəzəyən” qoysa da... Həmin
adamları bir kabus kimi susdurdum. Bunu ona görə sizə açıb dedim ki, mənim
başıma bir iş gəlsə ailəmi hifz edəsiniz. Özləri gəlib tapacaqlar sizi. Bir övrətim
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var, iki qızım. Qızlarım dünya gözəlidirlər. Savadlıdırlar. On beş‐on altı yaşları
var. Ağıllıdırlar özüm kimi. Yüz oğlana dəyərlər. Sizin şahlıqla ticari əlaqələrimin
olduğunu demişəm onlara. Ölsəm qoy elə də bilsinlər. Kabus olduğumu
deməyin. Bunu vəsiyyətim kimi qəbul edin.
– Bəs adları nədir?
– Qüsura baxmayın, ey bizim ağsaqqalımız. İndidən deyə bilmərəm. Birdən
mənə bir şey olsa özləri yaxınlaşıb “Tacirin ailəsiyik. Vəsiyyət etmişdi ki, sizi
tapaq” deyəcəklər.
– Pis şeyi ürəyinə yaxın buraxma. Ölən ölməsin. Qalanı düzələn şeydir. Nə
bilirsən, bəlkə mən səndən tez öldüm?
– Vəsiyyət edib yüngülləşdim.
– Amma “kabus” gözəl səslənir.
– Əsl adımın da Kabus olduğunu yalnız siz bilirsiniz.
– Kabus – həm qorxulu, həm gizli, həm də cəlbedici. Yoxsa ki, “lotu”, yaxud
da “oğru” çağırırlar biz tərəfdə sizləri. Hamısını uzaqlaşdırdım baş vəzir olan‐
dan sonra. Ağıllı şahın məmləkətində lotu bir dənə olmalıdır. O da ki, şah.
– Bəs mən?
– Səninlə dostuq.
– Gecəniz xeyrə qalsın, ey bizim ağsaqqalımız.
– Xeyrə qarşı, Kabus.
Kabus gedir. Qüdrət Şah eyvana çıxır: yaxşı ki, Kabus var. Heç olmasa
ondan xəbər tuturam çox şeyi. Qalıb İtbaşıyla görüşüb onu hər şeydən xali
etmək. Çünki şahzadə Göyverənlər peyda olandan sonra İtbaşı hərəkətə keçdi.
İndi də Karine onlardan yaratmağa başlayıb. Amma özüm gedə bilmərəm.
Kimi göndərim bəs? Yaxşı ki, Dürəngə tanıtdırmadım qocanın yerini. Bəlkə
Hətəmi göndərim? Yox. İtlər hücuma keçsə, at şahə qalxsa kəllə‐mayallaq
gələcək yerə. Mən mənliyimlə itlərin qorxusundan yəhəri islatmışdım. Hətəmə
əvvəldən desəm ki, orda it var, ömründə getməz. Bəlkə Aslana söz atım? Necə?
Mədrəsəni bağlatdırım və gedib ona şikayət etsinlər. Yox. Mədrəsəni hədiyyə
edib təbiblərə. Ona aidiyyatı yoxdur. Yaxşısı budur çapar göndərim. Məktubsuz‐
zadsız. Gedib desin ki, bəs Qüdrət Şah görüşmək istəyir. Görüm nə deyir İtbaşı,
çaparımı necə qarşılayır?
– Mühafiz, çaparı yanıma çağırın!
***
Madərşahlıq. Karine otağında təkdir: bu nə sirri‐xudadır? Doğrudanmı
belə hadisə baş verib? Kabusun zindandakı adamlarını mənim otağıma
gətizdiriblər və ordan da qaçırdıblar? Uçan xalçaylamı? Bəlkə gizli qapıdan?
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Kim bilir o yolu məndən başqa? Bircə Məkrubə. Yəni o da xəyanətkardır? Yox,
həmin gecə mənim yanımda olub. Amma nə dəxli? Əvvəlcədən göstərə bilərdi
o adama qapının yerini. “O adam” kimdir axı? Kabus? Bəlkə Qüdrət? Yenə
Qüdrət? Əl çəkmirəm də bu Qüdrətdən. Onun nəyinə lazımdır ki, Kabusun
adamlarını zindandan qaçırtsın. Oturub sarayında. Kənara da çıxmır. Casusla‐
rım hər addımını izləyir. Yox. Yəqin ki, Dürəng. Bəlkə Aris? Necə olsa Taxisin
qardaşıdır. Nahaq edam etdirdim mühafizləri. İndi işgəncə verə‐verə həqiqəti
öyrənərdim onlardan. Bəlkə dedikləri elə həqiqətdir? Özünü dolamısan, Ka‐
rine? Bəlkə onların sözünə inandırmaq istəyirsən özünü? Yəni o üç nəfəri sən
qaçırtmısan zindandan? Əlbəttə ki, yox. Bu nə suallardır e beynimi qazır?
Şübhəmə son qoymaq üçün hördürəcəyəm qapını. Eyvana isə barmaqlıq vur‐
duracağam. Bəs onda Kaminat qəsrinə gecə səyahətlərim necə olsun? Necə
yəni necə olsun? Heç olmasın. Mən niyə ora getməliyəm ki? Sarayın bütün
mühafizəsini tapşıraram onlara. Lələ məsləhət gördüyünü isə qoyaram başçı.
Mühafiz nə edir axı? Heç nə. Deyirlər filankəsi burax, buraxır. Deyirlər buraxma
– buraxmır. Pis niyyətlə gələni isə öldürür, ya da atır zindana. Vəssalam. Sarayı
qorumağa nə var ki? Mənim qul döyüşçülərimin zahirini görsələr çətin ki, pis
niyyətlilər qorxularından yaxın gələ. Yox. Kaminat qalasına gedəndə qullar
mənim kim olduğumu bilmirlər. Elə düşünürlər ki, hamamda kisəçiyəm. Burda
isə biləcəklər ki, madərşaham. Onda necə olar aqibətim? Hərəmxana boşdur.
Orda hamam da var, yataq da. Ovumu orda gizlədərəm. Bezəndə Məkrubəyə
təhvil verib dəyişərəm. Lələylə Məkrubə də öz işləriylə məşğul olarlar. Qızlar
tam hazır olanda, gedib baxaram. Amma hələ ki, Kaminat qalasının mühafizəsi
tam hazır deyil. Məkrubə qul alır hələ. Qoy hazır olsun hər şey. Sonra... Hələlik
dözərəm. Məkrubə də gəlsin, onu xəbərdar edim. Bundan sonra paltarını yolda
dəyişib, təbib kimi saraya girər. Gizli çıxışın qapısını daşla hördürməyi də ona
tapşıraram. Qul döyüşçülərdən bunu bacaran tapılar yəqin. Özü də həm qapının
o tərəfindən, həm də bu tərəfindən hördürəcəyəm gizli yolu. Qorxu nə pis
şeymiş, ilahi? Kimdən qorxduğunu bilməyəndə bu, ikiqat qorxuludur. Görəsən
Dürəng nə edir? Yavaş‐yavaş o da qətlgaha yaxınlaşır. İndi dinmirəm. Kimə
deyim ki, bunu salsın zindana, boynunu da vursun? Bütün saray onun adamıdır.
Aris də hələ özünə gələ bilmir. Kəsilmiş qulaqdan qorxub. Baş vəzir olmuş
adam da qandan qorxar? Vaxtında rədd elədim onu. Mənə heç belə vəkil də
lazım deyil. Qoy özümə layiq yüz şahzadə yetişdirim, bax onda danışacağam
düşmənlərimlə. Bir‐bir dənləyəcəyəm hamısını. Lap özümü unutmuşam bu
gün. “Dənləmək” nədir? Axı mən qartalam. “Didib‐parçalayacağam”
deməliydim.
– Mühafiz! Baş vəzir Dürəngi bura çağır!
Bir az keçir. Baş vəzir Dürəng hövlnak özünü otağa salır.
520

İTBAŞI

– Madərşahım, əmrinizə müntəzirəm.
– Əvvəlki əmri yerinə yetirmisən ki, hələ bir başqa əmr də gözləyirsən?
Kabusu tapdın? Qaçanları tapdın?
– Xeyr, madərşahım. Axtarırlar.
– Pis axtarırsan, Dürəng. Bəlkə yenə də məndən şübhələnirsən?
– Cürətim çatmaz, madərşahım. Hər şeyin düzünü siz bilirsiniz.
– Amma vaxt keçdikcə – Kabus, qaçırılanlar tapılmadıqca mən daha çox
səndən şübhələnməyə başlamışam. Fikirləşirəm ki, Kabusla danışığa gedib,
qızıllarını geri almısan. Ona da bir müddət qeybə çəkilməsini məsləhət
bilmisən. Düz deyirəmmi?
– Hər şeyin düzünü madərşah bilir. Amma dediyiniz xəyanət sayılır. Mən
madərşahıma xəyanət etmərəm. Mənimçün qızıl əsas deyil. Ona görə də nə
yolla olursa‐olsun madərşahıma sədaqətimi bir daha sübut edəcəyəm. Tapa‐
cağam Kabusu.
– Bəlkə oğlunu oğurlayıblar? Qorxursan mənə deməyə? De. Başa düşərəm.
Axı mən hamının anasıyam. O cümlədən sənin oğlunun da... İstəmərəm başın‐
dan bir tük də əskik olsun.
– Xeyr, madərşahım. Ailəm əmin‐aman yerdədir.
– Amma mən əmin‐amanlıqda deyiləm. Sarayımın içinə girib zindandan
məhbus oğurlayanlar, sabah mənim otağıma da girərlər. Yoxsa öz ailənin
həyatını madərşahının həyatından üstün tutursan?
– Allah eləməsin, madərşahım. Siz olmasaydınız, mən kimiydim ki? Qurban
olsun bütün nəslim sizə. Axtarıram. Gecəm‐gündüzüm yoxdur.
– Axtar, axtar. Amma yaddan çıxartma ki, mənim də səbrim sonsuz deyil.
İndisə get.
***
Qüdrət Şahın otağı. Kabus hüzurundadır.
– Necəsən, Kabus?
– Yaxşıyam sayənizdə, ey bizim ağsaqqalımız.
– Gəlinimiz necədir?
– Yaxşıdır. Gizli qapını o üz‐bu üz hördürüb. İşlərə başçılıq edən isə bala‐
caboy, oğlan paltarı geyinmiş bir nəfərdir.
– Başa düşmədim. Necə yəni oğlan paltarı geyinmiş? Belə çıxır ki, qızdır?
– Qəribə papağı var. Qarğanın başına bənzəyir. Bircə üzü görsənir. Səsi
cüy‐cüydür. Yaxına gedə bilmirəm ki, ayırd edim – qızdır, ya oğlan? Daha çox
ibnəyə oxşayır. Hörənlərlə əzilə‐büzülə danışırdı.
– Ayırd elə kimliyini.
521

MAHİR QABİLOĞLU

– Ora atsız gedirəm – kolların, ağacların arxasında gizlənə‐gizlənə. O isə
atına minib, gözdən itir. İzləyə bilmirəm. İzlədə də bilmirəm. Gizli qapını yalnız
mən tanımalıyam.
– Artıq qapanıb o qapı.
– Ey bizim ağsaqqalımız, lazım olanda bir təpiyim bəsdir ki, divar uçsun.
Hörənlər naşı idilər. Palçığa heç yumurta da qatmadılar.
– İbnəyə tapşırılan iş necə olmalıydı ki?
– Ey bizim ağsaqqalımız, mənə əmriniz.
– Qoy bir müddət başları üstündə dolaşan kabusu axtarsınlar. Ara
sakitləşəndə başqa bir kabus yaşadacağam Karineyə.
– Əmrinizə həmişə müntəzirəm, ey bizim ağsaqqalımız.
***
Ertəsi gün. Səhər. Çapar Qüdrət Şahın hüzurundadır.
– Şahım, əmr etdiyiniz kimi getdim ora. Amma nə qurdbasan itlər vardı,
nə də qoca səfil.
– Yanılmamısan ki?
– Xeyr. Xaraba bir yer idi. Üç dəfə dövrə vurdum başına. Hayladım. Amma
heç kim səsə çıxmadı. Bir az gözlədim ki, kimsə gələr. Gələn olmadı. Ordan
keçən karvanlardan soruşdum. Dedilər ki, çoxdandır görmürük İtbaşını. Day
bilmədim qocanın adıdır, yoxsa ləqəbi. Qəribə addır – İtbaşı. İlk dəfədir belə
ad eşidirəm. Sonra da qayıtdım geri.
– Qəribədir. Yaxşı, get. Bu barədə heç kimə demə. Yoxsa...
Çapar əliylə ağzını qapadır. Təzim edib otaqdan çıxır. Qüdrət Şah fikrə
gedir: bəs görəsən hardadır İtbaşı? Bəlkə yerini dəyişib? Ya da Aslanla harasa
səfərə çıxıb. Nə çox yolunu azan şahlıq? Yaxşı, bunlar gediblər. Bəs itlər hanı?
Axı İtbaşı bir yana çıxanda itləri heç vaxt özüylə götürmürdü. Ola bilsin heç
Aslan da onun yanında deyil. Hansısa şahın sarayına casus kimi girib. Müəmma
qaldı mənə. Bir müddətdən sonra yenə çapar göndərərəm.
***
Divan. Baş vəzir Dürəng taxtında oturub. Pəjmürdədir: baş vəzir deyiləm.
Sanki xəfiyyəyəm. Madərşahlığın bütün işləri tökülüb qalıb, mən isə Kabus ax‐
tarmaqla məşğulam. Bəlkə də yoxdur belə bir adam. İndi hansısa kəndçi çaşıb
deyib. Madərşah da inanıb. Amma yox. Kabusdur, nədir bilmirəm. Amma zin‐
dandan üç nəfərin qaçırılması gerçəkdir, ciddi məsələdir. Bu öz yerində. Vergi
vəziri heç vaxt özbaşına kaminatlılardan pul yığmazdı. Burda nəsə başqa məsələ
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var. Sadəcə, madərşah adını kabus qoyub. Bu işlərdə isə məndən şübhələnir.
Mühafizlər üzünə duranda ki, bəs siz əmr etmisiniz... lap cin atına mindi. Saray
qapısında dayananlar deyirlər ki, madərşah gecə heç yana getməyib. Yaxşı,
getməyibsə, onda məhkumları kim otağına çağırıb? Bəlkə qorxudublar onu?
Xəncəri dirəyiblər ki, çağır. O da qorxub. İndi özünü sındırmır. Hə. Qorxuzublar.
Özü də ki, eyvandan giriblər. Elə olmasaydı barmaqlığa salmazdı eyvanı. Ara
yerdə beş mühafiz heç nədən getdi. Bəs eyvana necə dırmaşıblar? Bu qədər
mühafizin gözünün qabağında mümkün deyil. Ağzında kabus deyirsən. Yəni ki,
ruh, qarabasma, dəhşət. Bəlkə mühafizlər də onların adamlarıdır? Göz yumublar.
Bəlkə madərşahı qara basır? Gözünə cin‐şəyatin görsənir? Sən özünü düşün. Ya
həqiqi, ya da ki, yalançı Kabus onu qorxudub və istədiyinə nail olub. Bəlaya isə
sən düşmüsən. Tapmasan səni edam edəcək. Əgər cəld tərpənib başqası tapsa,
onda da lazımsız bir şeyə çevriləcəksən. Lap başımı itirmişəm. Necə qorxulu
şeydirsə bu Kabus, heç kim danışmır. Kabus adını eşidən kimi hamısı başını
tutub qaçır. İndi nə edim? Gül kimi oturmuşdum da Karzat şahlığında. Qüdrət
Şahın ikinci vəziri olsam da, dörd şahlığın hökmdarı sayılırdım. İndi başa
düşürəm ki, Qüdrət baş vəzir olanda nələr çəkib. Göyverən Şah yenə yaxşı idi.
Bilirdin ki, qızıl istəyir. Madərşah Karine nə istəyir? Bilmirəm. Məncə, nə istədiyini
heç özü də bilmir. Qüdrətin də yaxşılıqlarını itirmək istəmirəm. Ona görə
görüşmək istəyini rədd etdim. Üz‐üzə gəlməyə utandım. Həm də Qüdrəti ba‐
cardığım qədər qoruyuram. Lələnin onu öldürməyə getdiyini yaxşı ki, vaxtında
bilib adamlarımdan xəbər göndərdim. Qalaya girən kimi həbs etdilər. Əlbəttə
ki, bunu Qüdrət Şah bilmir. Elə düşünür ki, öz mühafizləri hamıdan ayıq‐sayıqdır,
baş mühafiz də Aslandır. Bilməsə yaxşıdır. Yoxsa ürəyimdəki rəğbəti bilsə fitnə‐
fəsadlarını mənim vasitəmlə həyata keçirmək istəyəcək. Axı madərşahlığın ikinci
şəxsi sayılıram. Madərşaha bir köynək yaxınam. Qüdrətin isə Kaminat şahlığında
bir adamı da qalmayıb. Hamısını dənləmişəm. Bütə çevrilib oturub yerində
sakit. Nə vaxt əcəliylə ölər ölər. Qoy kitabxana açsın, başını qatsın özüyçün. O
biri şahlıqlardakı adamlarına mənsəb verib qudurtmuşam. Qüdrət‐müdrət ta‐
nımırlar. Mənə baş əyirlər. Bunları etmisən, Dürəng. Bu, keçmiş zamandır. Hazırda
yavaş‐yavaş qətlgaha yaxınlaşırsan. Madərşahın Kabusdan başqa dərdi yoxdur.
Bütün günü də saraydadır. Heç yana getmir. Axı adamı gündə neçə dəfə çağırıb
deyərlər ki, Kabus hanı? Hər dəfə ora gedib sağ çıxanda Allahıma şükür edirəm.
Yox, belə getsə ürəyimi partladacaq. Qaçım bəlkə? Hara? Kim mənə sığınacaq
verər ki? Qaçsam bu o deməkdir ki, məhkumları zindandan mən qaçırtmışam.
Madərşahın qorxusundan bir adam da gizlətməz məni. Kabus isə zirehsiz görüb
yerindəcə məhv edər. Yaxşısı budur sakit oturum yerimdə. Mühafizlər, cəllad öz
adamlarımdır. Görsəm ki, qətlimə fərman verir, taxtını başına çevirərəm. Mən
dəlinin, cinninin qurbanı olmaq istəmirəm. Çünki günahım yoxdur.
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***
Gecədir. Qüdrət Şahın otağı. Kabus hüzurundadır.
– Nə olub, Kabus? Təzəcə getmişdin ki...
– Kömək edin, ey bizim ağsaqqalımız. Lap başımı itirmişəm. Bilmirəm nə
edim? İllərdir çox zülmlər etmişəm. Amma bu cürünün öz başıma gələcəyini
heç ağlıma da gətirməzdim, – deyə Kabus hönkürtüylə ağlamağa başladı.
– Özünü ələ al, Kabus. Danış görüm nə olub?
– Vallah deyiləsi dərd deyil. O gün burdan qayıtmışam evə. Görürəm ki,
arvad ağlayır. Soruşuram ki, niyə ağlayırsan? Deyir ki, pəhləvan cüssəli
mühafizlər gəlmişdilər məhləyə. Başçıları bəstəboyun biriydi. O içəri girdi.
Papağını çıxaranda məlum oldu ki, qadındır. Başladı qızları diqqətlə süzməyə.
Sonra yaşlarını soruşdu. Bir‐iki sual verdi. Dedi ki, təbibəm. Qızlar arasında
qorxulu xəstəlik yayılıb. O biri otaqda hər ikisini ayrı‐ayrılıqda müayinə etdi.
Sonra isə... – Kabus yenidən ağlamağa başladı.
– Ay Kabus, kişisən. Bəsdir ağladın. Dərdini de, çarə qılaq.
– Sonra da deyib ki, bəs Madərşah Karinenin əmridir. Kaminatın ən gözəl,
ən ağıllı qızlarını bir yerə toplayırıq. Bunu eşidən anaları razı olmayıb. Həmin
qadın arvadıma deyib ki, artıq bunlar sənin qızların deyil. Onlar şahzadədirlər,
madərşahın qızları sayılırlar, soyadları da Madərşahdır. Adları isə həmən‐
həmən qalır. Yoldaşım mane olmaq istəyəndə qoluzorlu mühafizlər içəri girib
əl‐qolunu bağlayıblar. Təbib hər iki qızıma bihuşdarı iylədərək bihal edib.
Sonra isə mühafizlər qızları bellərinə atıb evdən çıxıblar. Naməlum istiqamətdə
aparıblar. Sonradan qonşular gəlib əl‐ayağını açıb arvadımın.
– Bəs təbibin adını öyrənməyib?
– Mühafizlərdən biri Məkrubə deyə çağırıb. O da acıqlanıb mühafizə.
– Deməli, təbib Məkrubə. Gözəl, çox gözəl.
– Burda gözəl nə var ki, ey bizim ağsaqqalımız?
– Gözəl orasıdır ki, sənin ibnəyəbənzər adlandırdığın təbib Məkrubəymiş.
Karinenin sağ əli. Hərəmxanada Karineyə hamilik edirdi. Deməli, indi də yaxın
adamı sayılır. Hər şey aydın olur yavaş‐yavaş.
– Nə aydın olur?
– Mən elə düşünürdüm ki, Karine şahzadə “göyverən”lər yetişdirir qəsrdə.
Demə, yox. Yetişdirdiyi Şahənşah Göyverənin şahzadələrindən də təhlükəlidir.
Amma bizim üçün yox.
– Ey bizim ağsaqqalımız, bir çarə qılın mən qızlarımı geri qaytarım.
– Ay Kabus, o gün demirdin ki, mənə bir şey olsa, hamiliyə götür ailəmi?
– Deyirdim.
– Bundan böyük himayə? Özü də ki, qızların uşaq deyillər. Həddi‐büluğa
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çatıblar. Orda da şahzadələrə layiq böyüdəcəklər onları. Sonra isə...
Qüdrət Şah sözünün dalını gətirmədi. Fikrə getdi.
– Nə “sonra”, ey bizim ağsaqqalımız? Ürəyimi üzmə. Danış.
– Sonrası nə olsa, biz nəzarət edə biləcəyik. Belə düşünürəm.
– Yox. Mən belə düşünə bilmirəm. Qızlarım təhlükədədir. Gedib o
ibnəyəbənzərdir‐nədir, onu oğurlayıb qızlarımı azad edəcəyəm. Mənim qızla‐
rım qəhbə deyil ki, hərəmxanaya qatalar.
– O ibnəyəbənzər də, Kaminat qalası da yaxşı qorunur. Özün demişdin
mənə. Bu o deməkdir ki, qızların da əminlikdədirlər. Başqa şeylər də var. Deyə
bilmərəm. Vaxtı çatanda biləcəksən. Mənə inan. Mənə güvən. Dediklərimə qu‐
laq as. Nəbadə üzə çıxasan. Onsuz da axtarırlar səni. Təkbaşına heç nə edə
bilməyəcəksən. Mən də uzaqdayam. Kaminat şahlığında isə yeganə adamım
sənsən. Səbr elə. Demişdin ki, ağıllı qızlardır. Başqa Kaminat qızlarından
fərqlənirlər. Hər şeydən özləri baş çıxaracaqlar. Sadəcə ayıq ol. Sən mənim
orda həm gözümsən, həm də qulağım.
– O ibnəyəbənzərə gücüm çatar, üstəlik gizli qapıdan girib Karineni də
öldürə bilərəm. Bununla da bitər hər şey.
– Yerinə də gələr Dürəng. Həqiqi hərəmxana açıb qızlarını qatar
hərəmxanaya. Həm özünün, həm də ailənin həyatıyla qoz‐qoz oynama. Karine
qadındır. Hərəmxanadansa kişixana açardı da... Səbr et, hər şey yaxşı olacaq.
Nəsə çox məxfi və ciddi məsələdir. Yoxsa Məkrubəyə yox, Dürəngə tapşırardı.
Lələnin də orda olması məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Biniyamin lələ
də, Məkrubə də Karinenin ən yaxın, inandığı adamlardır. Lələyə də oranı elə‐
belə tapşırmayıb. Karineni vəliəhd kimi Biniyamin yetişdirib. Yəqin şahzadələrə
də o, şahlıq dərsi keçəcək. Mən belə düşünürəm. Bir az səbr elə, görək nə olur.
Mənimçün də çox maraqlıdır. Məndən xəbərsiz bir addım da atma.
– Başüstə, ey bizim ağsaqqalımız. Danışdınız, bir az sakitləşdim. Məkrubəni
tanımıram. Amma lələni çox yaxşı tanıyıram. Mərd adamdır. Düzdü, narahat‐
lığım tam keçmədi. Amma siz deyən düz olur həmişə. Gözləyək.
– Nə qədər işıqlanmayıb, get. Yolçu yolda gərək.
– Sağ olun, ey bizim ağsaqqalımız.
***
Madərşahlığın paytaxtı. Karine eyvanda dayanıb, dəmir barmaqlıqlar ar‐
xasından şəhərə tamaşa edir: bircə bu qalmışdı. Sanki məhbəsdəyəm. Dürəng
aylardır Kabusu tapa bilmir. Yoxa çıxıb elə bil. Amma camaatın da vəziyyəti
yaxşılaşmır. Nə xəzinədən onlara pul ayırıram, nə də əvvəlki kimi Dürəngə
tapşırıram. O vaxt yerini Qüdrətə işarə verdiyim xəzinənin də aqibəti bilinmədi.
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Əllərdə mənim xəzinəmdən daha çox pul var. Amma öz xalqımın vəziyyəti
yaxşılaşmaqdansa, günü‐gündən pisləşir. Bəs hara gedir bu pullar? Yaxşı ki,
Kaminat qəsri var. Orayla nəfəs alıram. Gec‐gec getsəm də... Dürəng Kabusu
tapmır ki, rahat olum. Orda da məni kisəçi kimi tanıyırlar. Tək getsəm qala di‐
varlarına çatmamış vurub öldürərlər. Özümün əmrimdir bu. Ona görə də
Məkrubəylə gün və yer müəyyən etmişik. Oracan mühafizlərlə gedirəm. Sonra
o gəlib məni təhvil alır. Paltarımı yolda dəyişdirib sonra qalaya girirəm.
Məkrubə orda məndən böyük adamdır. Ona “xanım” deyə müraciət edirlər.
Mənim isə adım yoxdur. Kisəçi çağrılıram. Düzdür, o cür cüssəli oğlanların
bədənlərini sabun köpüyü ilə sığallamaq, ovxalamaq mənə xüsusi zövq verir.
Amma hər dəfə biriylə yatağa girəndə başqa ad deməyim heç açmır məni.
Kimdən çəkinirəm, kimdən qorxuram ki? Nə vaxtacan belə davam edəcək?
Bu zaman qapı döyülür. Mühafizlərdən biri otağa girir:
– Madərşahım, qapıya bər‐bəzəkli bir araba gəlib. Arabaçı deyir ki,
madərşahımıza hədiyyədir. Yoxlamaq istəyirik qoymur.
– Kimin hədiyyəsidir?
– Bir qocadır. Ona deyiblər ki, apar çatdır saraya və denən ki, şəxsən
madərşaha çatmalıdır. Yalnız o baxmalıdır. Əlində də namə tutub ki, şəxsən
sizə versin.
– Qələt eləyir arabaçı. Salın arabanı həyətə boşaldın, yoxlayın. Mən indi
gəlirəm naməni almağa.
Mühafiz gedir. Madərşahın üzü gülür: görəsən arabadakı nədir? Çoxdandır
mənə hədiyyə verən olmayıb. Sonuncu dəfə atam bilərzik bağışlamışdı. Başqa
qadınlardan fərqli olaraq hədiyyə sevən deyiləm. Arzu etsəydim Şahənşah
Göyverən dünyanın qızılını bağışlayardı mənə. Görəsən nə hədiyyədir bu? Heç
tapmaca tapmağın yeridir? Düş həyətə bax da...
Madərşah otağından çıxıb pillələrlə həyətə düşdü. Üfunətdən burnunu
tutdu:
– Bu nədir? Niyə boşaltmısınız yerə?
– Madərşahım, əmrinizi yerinə yetirdik. Doqquz dənə it başıdır. Təhlükəli
bir şey yoxdur.
Madərşah tez arabaçıya yaxınlaşdı. Əlindəki tumarı hirslə alıb açdı. Orda
“İtbaşı” yazılmışdı.
– Qoca, bu nə cəsarət?
– Madərşahım, vallah içindən xəbərim yox idi, – deyə qoca diz çöküb yal‐
varmağa başladı, – Bir nəfər dedi ki, “bunu apar saraya, naməni də ancaq
madərşaha ver. Bu xidmətinin müqabilində atla arabanı sənə bağışlayıram”.
Mən də kasıb adamam. Atla arabanı indi aparıb bazarda satacağam. Bir müddət
dolanacağam.
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– Kim idi həmin adam?
– Orta yaşlı kişi idi. Biz tərəflərin adamına oxşamırdı.
Madərşah Karine əliylə get işarəsi verib, yenidən otağına qayıtdı. Bir azdan
baş vəzir özünü hövlnak otağa saldı.
– Mənə indi çatdırdılar, madərşahım. Nahaq buraxmısınız arabaçını. Sorğu‐
sual etməyim lazım idi.
– Belə lazım bildim, Dürəng! İndi hər addımımı atanda səndən icazə al‐
malıyam? Bu nə cürət?
– Bağışlayın, madərşahım. Belə yəqin etdim ki, bu da Kabusun işi ola bilər.
Yenidən xortlayıb. Amma niyə məhz it başları? Niyə məhz doqquz dənə?
Müəmma qaldı mənə.
– Dürəng, Kabusu tapdın?
– Xeyr, madərşahım. Axtarıram.
– Elə isə get axtarmağınla məşğul ol! Tapmasan boynunu vurduracağam!
Yox boynunu vurdurmaq azdır! Səni şaqqalatdıracağam! Get! Yenə də deyirəm!
Burnun girməyən yerə başını soxma! İt başlarını başa düşmək sənin səviyyən
deyil!
Dürəng təzim edib otaqdan çıxır. Karine fikrə gedir: Kabus azmış kimi
Aslan da bu yandan peyda oldu. Bəs görəsən hardan bilib ki, İtbaşını mən ara‐
dan götürmüşəm? Lələ heç kimə danışmaz bu barədə. Yəqin hiss edib. Bu
işarəsini də başa düşürəm: “İtbaşının başını kəsib aparmısan, itlərinki qalıb.
Onu da mən göndərdim”. Bəlkə də heç bilmir. Bu başlardan mənə də, Qüdrətə
də göndərib. Kim üstünə getsə, onu aradan götürməyə qalxsa, biləcək ki, qatil
kimdir. Yaxud da sifariş kimdən gəlib. İndi nə edim? Qüdrətə, Kabusa düşmənin
biri də əlavə olundu. Daha doğrusu peyda oldu. Üç cəbhəylə vuruşmalıyam
indi. Üçü də gizli. Meydana çıxmırlar. Gözəgörünməzdirlər. Hələ dürəngkimiləri
demirəm. Artıq vahimələnirəm. Dərdləşə biləcəyim adam da yoxdur. Hamıdan
çəkinirəm, hamıdan şübhələnirəm. Zaman tez keçsəydi, şahzadələrim mən
istədiyim kimi yetişsəydi, arzularımı həyata keçirməyə başlayardım. Ondan
sonra mənimçün heç nə təhlükəli deyil – Qüdrət, Kabus, Aslankimilərin yüzü
gəlsin üstümə, hamısını məhv edərəm. Amma indi yalqızam, gücsüzəm. Allahın
ümidinə yaşayıram – inanmadığım Allahın. Amma ondan qorxmuram. Bax‐
mayaraq ki, o da gözəgörünməzdir. Amma belə getsə inanacağam. Allaha inan‐
maq, ona pənah aparmaq isə ən son nöqtədir. Gücsüzlüyün, təslimçiliyin,
əlacsızlığın əlamətidir. Bu o Allahdır ki, “səndən hərəkət, məndən bərəkət”
deyir. Köməkdən, yardımdan söhbət belə getmir. Doğrudanmı sonum çatır?
Bəlkə gedim sığınım Kaminat qəsrinə? Yox. Ora getsəm düşmənlər də dalımca
gələcək. Bir təhər oraya da yol tapacaqlar. Oranın sirri faş olacaq. Məkrubə
mən deyəni yarıdıb. Yüz nəfər dünya gözəlini, şahzadəliyə layiq Kaminat qızını
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tapıb qəsrə yığa bilib. Lələ də qalanın toxunulmazlığını təmin etməyi bacarıb.
Qalır qızları öyrətmək. Yəni ki, vaxt udmalıyam. Dürəngin üstünə çox gedirəm,
aşağılayıram. Əslində onun nə günahı? Həmin gecə mən otağımda olmamışam.
Bəlkə olanlar həqiqətən baş verib? Olan olub, keçən keçib. Bəsdir onu Kabusla
təhdid etdiyim, bəlkə də etmədiyi xəyanətdə suçladığım. Axı bununla nə udu‐
ram? Əvvəl‐axır bezəcək. Qaçıb o da gözəgörünməz düşmənə çevriləcək. Lap
üsyan da qaldıra bilər. Yeməyimə zəhər də qatdırar. Mərdi qova‐qova namərd
etmək istəyən mənə isə azı iki il vaxt lazımdır. Sonra hər şey yaxşı olacaq.
– Mühafiz, Dürəngi çağır!
– Başüstə, madərşahım.
Bir az keçir. Dürəng hövlnak otağa girib təzim edir.
– Dürəng, səndən bir şey soruşum.
– Əmr edin, madərşahım.
– Dürəng, sənin bu Kabusdan başqa işin‐gücün yoxdur? Baş vəzirin işi yalnız
Kabusu axtarmaqdan, yaxud Qüdrətdən xəbər çatdırmaqdan ibarətdir? Şahlıq‐
lardan xəbərimiz yox, qonşu məmləkətlərdə nə baş verir, bilmirik. Düşmənləri
beşiyindəcə boğmaqdan, onları əvvəlcədən üzə çıxarmaqdansa işin mənim
mühafizəmi gücləndirməkdən ibarətdir. Bəs mənim nüfuzumu artırmaq sənin
borcun deyil? Elbrus imperatorluğu din qardaşımızdır bizim. Əlaqə yarat. Ca‐
maata iki‐üç dəfə qızıl payladın, Qüdrət, Kabus da əllərindən aldı. Vəssalam?
Qızıl paylamaqdan başqa nə iş görə bilərik xalq üçün? Fikirləş, Dürəng. Bunları
da mən deməliyəm sənə? Xəbər aparıb‐gətirmək casusların, xəfiyyələrin işidir.
Bir casusbaşı tap, bunlarla məşğul olsun və hər şeyi sənə də, mənə də çatdırsın.
Düzdü, Kabusu da yaddan çıxartma. Belə üzə çıxmırsa, hiylə işlət. Başına pul
qoy. Axı niyə sustalıb oturmusan? Axı sən Qurban, Qüdrət kimi baş vəzirlər
görmüsən. Özün də köklü əyansan. Baş vəzir yalnız əmr yerinə yetirmək üçün
deyil. Özündə bir təpər olmalıdır. Bütün səlahiyyətləri də vermişəm sənə. Bundan
artıq nə istəyirsən? İki ildən çoxdur ki, madərşaham. Nə dəyişilib o vaxtdan?
Heç nə. Nəylə qürrələnə bilərəm? Heç nəylə. Bacarırsan qal mənsəbdə, bacar‐
mırsansa Qüdrəti gətirim qoyum yerinə. O da gələn kimi bilirsən də nə edəcək?
Birinci səni aradan götürəcək. Öldürmək nədir? Nəslini yer üzündən siləcək.
Qüdrəti məndən yaxşı tanıyırsan. O sənin kimi qulaq yox, baş kəsəndir.
Dürəng başını aşağı salıb dinmirdi. Bir müddət araya ölü sükut çökdü.
Sonra madərşah əliylə ona get işarəsi verdi.
***
Divan. Baş vəzir Dürəng taxtda əyləşib. Uzun aylardan sonra üzü gülür:
təhlükə sovuşdu deyəsən. Hər madərşah çağıranda və ordan sağ çıxanda sanki
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o dünyanı görüb qayıdırdım. İndi isə rahat nəfəs ala bilərəm. Baxmayaraq ki,
indi də Qüdrətlə təhdid edəcək məni. Görəsən nə səbəb oldu buna? İt başla‐
rımı? Nə deməkdir ki, bu? Yəqin nəsə yeni təhlükə var madərşaha. Özü də bu
təhlükənin yanında Kabus heç nədir. Yaxşı, Kabus bəlasından qurtuldum. Baş
vəzir kimi qarşımda o qədər cığır açdı ki? Hardan başlayım, harda qurtarım?
Yox. Necə başlayım, nə edim? Sualı belə qoysam yaxşıdır. Axı həmişə buyruq
qulu olmuşam. Qüdrət deyib, icra etmişəm. Madərşah deyib, yerinə yetirmişəm.
Öz ağlımla heç vaxt hərəkət etməmişəm. Casusbaşını hardan tapım? Mənim
başım həmişə pul qazanmağa qarışıb. Ətrafım da özümkimi adamlar olub
həmişə. Ağıllı insanlara, ziya sahiblərinə isə tör‐töküntü kimi baxmışam.
Ruzilərini kəsmişəm. İndi görəsən hardadılar onlar? Görəsən acından
ölməyiblər ki? İndi başa düşdüm Qüdrətin hərəkətini. Yəqin axtarsam da tap‐
maram. Hamısı yığışıb Qüdrətin qanadının altına. Madərşah düz deyir. Əslində
Qüdrət layiqdi baş vəzirliyə. Mən isə sadəcə pul dağarcığıyam. Uzağı vergi
vəziri, xəzinədar ola bilərəm. Ya da fitnə‐fəsad üzrə vəzir. Atam da belə olub,
babam da... Mənim köküm budur. İndi nə demək istəyirsən, Dürəng? Könüllü
əl çəkmək istəyirsən baş vəzirlikdən? Özün də çox yaxşı bilirsən ki, saraydan
heç kim öz ayağıyla çıxmır. Ya əcəliylə ölür, ya da öldürürlər. Ona görə də otur
oturduğun yerdə. Harda qırılar qırılar.
***
Qüdrət Şahın otağı. Kabus hüzurundadır.
– Əhsən sənə, Kabus. Heyf ki, görə bilmirəm də o səhnəni – Karinenin
qorxudan rəngi qaçmış gül camalını, titrəyən əllərini, uçuqlayan dodağını...
Heyf. Çox heyf. Nə vaxtsa atasının kim tərəfindən devrildiyini, həqiqətləri
biləndə, biləndə ki, nahaq onu diri‐diri yandırıb, dəli olacaq.
– Amma demədiniz ki, it başları nə deməkdir? Özü də doqquz dənə it başı.
– Bunu yalnız Karine bilir, Kabus. Bu sirdir. Deyə bilmərəm. Təsəvvür edə
bilməzsən ki, Karine indi nələr çəkir. Bunu yalnız mən bilirəm. Sən artıq
yaddan çıxmısan. Elə mən də... Gecə yatağında da rahat yata bilməyəcək
ölənəcən. Amma sən hələ üzə çıxma.
– Başüstə, ey bizim ağsaqqalımız. Amma yaman darıxıram.
– Kiminçün?
– Qızlarım üçün. Bircə, sifətlərini görsəydim rahat olardım. Arvadın da
gözünün yaşı qurumur.
– Sənə keçən dəfə dediklərimi ona da danış. Denən ki, əminlikdədirlər.
Ağlamasın. Allaha acıq gedər. Əksinə, sevinsin. Şahzadədirlər qızlarınız. Bundan
böyük xoşbəxtlik? Həmişəlik orda qalmayacaqlar ki...
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– Atayıq, anayıq. Nə qədər ovundursanız da ürəyimiz rahatlıq tapmır.
– Başa düşürəm sizi. Mən də atayam. Amma dözməlisiniz. Müvəqqətidir.
Mən yaxşı görürəm qızlarınızın gələcəyini.
– Allah ağzınızdan eşitsin, ey bizim ağsaqqalımız.
– Başqa nə xəbər var madərşahlıqdan?
– Heç nə. Köhnə hamam, köhnə tas. Ürəkaçan bir şey yoxdur.
– Nə vaxt olub ki, indi də olsun? Nə qədər biz şahlar varıq, dünya belə
gəlib, belə də gedəcək.
***
Madərşahlığın, şahlıqların bütün meydanlarında qələbəlikdir. Carçılar ha‐
mını ora yığıb hökmdarın əmrini oxuyurlar:
– Ey cəmaət, madərşahın hökmü belədir. Kim Kabus adlı şəxsin yerini
göstərsə ona yüz qızıl ənam veriləcək. Məxfiliyi də qorunub saxlanacaq. Kimdə
onun haqqında məlumat varsa baş fərraşa yaxınlaşsın.
***
Madərşah Karinenin otağı. Baş vəzir Dürəng hüzurundadır.
– Deməli, yüz qızıl. Hələlik yaxşıdır. Bəhrəsini verməsə yenə qaldırarsan.
Yəqin yalançı kabuslar meydana çıxacaq – mükafatı ələ keçirmək üçün.
– Düz buyurursunuz, madərşahım. Biri həmən gəldi. Adı Dəmdəməkidir.
Səfilin, başdanxarabın biridir. Bütün günü bazarda veyillənir, yer süpürür,
dilənir.
– Nə istəyirdi?
– Gəlib deyir ki, madərşahı görmək istəyirəm. Soruşuruq niyə? Cavab verir
ki, Kabus mənəm. Yüz qızılımı versin, gedim xərcləyim özümçün. Mühafizlər
də qovdular getdi. Xəstə adamdır da...
– Gələn olmasa mükafatı yavaş‐yavaş qaldırarsan. Sonda elə bir mükafat
təyin edəcəyəm ki, Kabusun əl‐qolunu bağlayıb, gətirib təhvil verəcəklər saraya.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Bəlkə elə sonuncudan başlayaq?
– Yox, Dürəng. O Kabusdur‐nədir öz aləmində elə düşünür ki, məni qorxu
altında saxlayır. Bundan zövq alır. İndi öz yaxın adamlarından da qorxacaq.
Lap yadımdan çıxmışdı. Kabusu tapmaq çətindir. Bunu başa düşürəm. Lap
tapsaq da... heç üzünü də tanımırıq bilək ki, bu odur, ya o deyil. Bəs Arisin qar‐
daşını da tapmaq müşkül məsələdir? Onun da başına qızıl qoy. O ki, Kabus
deyil. Nəyindən qorxacaqlar? Əlamətləri də ki, göz qabağında: qulaqları yox,
barmağı kəsilib. Gəlsin görək kim qaçırdıb onu? Necə qaçırdıb?
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– Düz buyurursunuz, madərşahım. Amma inanmıram sağ buraxalar onu.
– Niyə öldürsünlər ki? O boyda işgəncənin qabağında dözdü. Satmadı heç
kimi. Həmçinin o biri iki məhkum da...
– Düz buyurursunuz. Günü bu gün başlayaram onları axtarmağa. Amma
car çəkməyəcəyəm. Xəfiyyə və casuslara mükafat boyun olacağam. Car çəksəm
aradan götürərlər.
– Əhsən! Axır ki, baş vəzir kimi düşünməyə başlayırsan. Amma bir şeyi də
nəzərə al ki, Kabusun mənə yalnız dirisi lazımdır. Çünki o tək deyil. Onun ar‐
xasında dayanan olmasa heç bir hərəkət edə bilməz. Çox maraqlıdır. Axı kimdir
bunu dingildədən?
– Başüstə, madərşahım. Yerin deşiyində də olsa dirisini tapıb gətirəcəyəm.
– Başqa dediyim məsələləri də həll elə!
– Başüstə, madərşahım.
***
Ertəsi gün. Baş vəzir Dürəng madərşahın hüzurunda dayanıb.
– Deməli, sənin xəfiyyə və casuslarının içində Kabusa işləyənlər var.
– Belə çıxır, madərşahım. Mən bilmirdim.
– Bu cür adamlarla sən Kabusu yox, onun ən balaca adamını da çətin tuta‐
san. Aris isə ölməliydi. Bir kəsilmiş barmağa görə ürəyi gedən Aris, qardaşının
kəsilmiş başını görəndə ürəyi partlamasın neyləsin? O biriləri axtar.
– Axtarıram. Düzdü, zindandan qaçırılan o ata‐baladan xəbər olmasa da,
xəbərçi mühafizin camaatın gözü qabağında qarnını yortub bağırsaqlarını
çölə töküblər. Boynuna da “xəbərçi” lövhəsi asıblar ki, hamıya dərs olsun.
Deyilənə görə elə atasıyla qardaşı edib bunu.
Karine daha heç nə demədi. Dürəngə get işarəsi verdi.
***
Bir ildən artıq vaxt keçib. Yolaverənlər şahlığının paytaxtı. Qala qapıların‐
dan bayırda kitabxana və mədrəsənin açılışıdır. Qüdrət Şah atından düşüb
alimlərlə, müəllimlərlə görüşür. Sonra içəri girib hər şeyi nəzərdən keçirir.
Onun üçün qoyulmuş taxtda əyləşir. Alim və müəllimlər qarşısında düzlənirlər.
Qüdrət Şah xəyala dalır: kül başına, Qüdrət. Gör kimlərin ayağına gəlmisən.
Bunlar üçün nə boyda kitabxana, mədrəsə tikdirmisən. Səhərdən də otaqları,
ərazini başını yelləyə‐yelləyə gəzirsən. Bu başıboşlar da elə düşünürlər ki,
mənimçün həqiqətən də maraqlıdır. Day bilmirlər ki, məqsədim tam başqadır.
Bu yolla Elbrus imperatorunun diqqətini özümə cəlb etmək istəyirəm.
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İstəyirəm ki, buranı İmperator kitabxanasının bir qolu adlandırıb ona yarınım.
Onun timsalında bir arxa qazanım. İmperator kitabxanasına dəvət də
göndərmişəm. Amma heç kim gəlməyib ordan. Yaxşı, xeyir‐dua verim, gedim.
– Ey hörmətli alimlər, müəllimlər, ziya sahibləri. Mübarəkdir kitabxanamız,
mədrəsəmiz, elm məbədimiz. Yazın, yaradın, oxuyun, öyrədin. Bunun üçün
hər şey var. Mən Qüdrət Şah da arxanızdayam. Sizləri bir yerə yığmaq
mənimçün çox da asan olmayıb. Amma buna nail olmuşam. Bundan sonra ağ‐
zınızdan nə söz çıxsa yerinə yetiriləcək. Elm, ziya naminə heç nəyi
əsirgəmərəm. Təki şahlığımız bu sahədə dünyanın mərkəzinə çevrilsin. İndi
isə nə sözünüz, nə təklifiniz varsa, deyin. Yoxdursa məni üzrlü sayın, – deyib
Qüdrət Şah taxtından qalxdı. Elə addımını atmaq istəyirdi ki, alimlərdən biri
əlini havaya qaldırdı. Şah ayaq saxladı:
– Şahım, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu işinizlə adınızı tarixə yazdırdınız.
Özü də nə qədər israr etsək də adınızı vermədiniz bu məbədə. Amma dəxli
yoxdur. Bu yer həmişə sizin adınızla çağrılacaq. Amma bir şey çatışmır bu
məbəddə.
– Nə çatışmır? Deyin, həmən alıb gətirək.
– Alınası şey deyil, şahım. Buranın mühafizəsi zəifdir.
– Necə yəni zəifdir? Əmr etmişəm ki, qapısında saray mühafizləri dayansın.
Bundan artıq nə mühafizə?
– Şahım, ərazi hasara alınmalıdır – qala divarları kimi. Hər mazğalında da
bir oxatan keşikçi durmalıdır. Çox qiymətlidir kitabxananız. Hətta elə
nümunələr var ki, İmperator kitabxanasında da yoxdur. Buranı şah sarayı kimi
qorumağınızı tövsiyyə edərdim.
Qüdrət Şah dinmədi. Alimi tərs‐tərs süzdü. Binadan çıxanda iki əcnəbinin
baş vəzirlə ona tərəf gəldiyini gördü. Hətəm yaxınlaşıb şahın qulağına nəsə
pıçıldadı.
– Belə xoş gəliblər Elbrus elinin alimləri və hörmətli qonaqlarımız. Yəqin
ki, dilimizi bilirlər.
– Bəli, şah sağ olsun, – deyə gələnlərdən ən yaşlısı dilləndi, – Biz şərqşünas
alimlərik. Şərq dünyasını, şərq dillərini tədqiq edirik. Ona görə də İmperator
kitabxanası sizin dəvətinizi qəbul edib məhz bizi göndərdi.
– Belə xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Sizi özüm tanış edəcəyəm kitabxanayla,
– deyib şah qonaqlarla otaqları gəzməyə başladı. Onlar gətirdikləri kitabları
təqdim etdilər. Qüdrət Şah təşəkkürünü bildirib, – İmperatora mənim salam
və ehtiramlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm. Mümkünsə məni qəbul etsin.
Ona çatası çox qiymətli hədiyyəm var. Özüm təqdim etmək istərdim.
Göndərsəm hörmətsizlik kimi başa düşülər, – deyib onları alimlərlə baş‐başa
buraxıb getdi.
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***
Madərşah Karinenin otağı. Baş vəzir Dürəng hüzurundadır.
– Deməli, qaladan kənardadır.
– Bəli, madərşahım.
– Elbrus elindən də alimlər gəlib açılışına.
– Bəli, madərşahım.
– Necə qorunur ora?
– İki mühafiz dayanır qapısında. Onlar da bir gündən bir dəyişir.
– Bayıra baxan pəncərələri varmı?
– Var, madərşahım.
– Elə isə qulağını bəri gətir, – Dürəng yaxına gəlir. Amma madərşah bir an
duruxur, – Yox. Fikrimi dəyişdim. Sən belə elə. Elbrus imperatorluğuna – im‐
peratora namə göndər. Yaz ki, madərşah Karine iki Elbrus aliminin onun xəbəri
olmadan təbəəsi olduğu Yolaverənlər adlı müsəlman şahlığına getməsindən
bir din qardaşı kimi narahatdır. Bunu özünə qarşı təhqir sayır. Bundan sonra
din qardaşları tərəfindən belə halların baş verməyəcəyinə əminliyini bildirir.
Qapısının daim Elbrus imperatorluğunun alimləri üçün açıq olduğunu söyləyir.
Din qardaşı imperatora bir daha dərin hörmət və ehtiramını çatdırır. Yadında
qaldı?
– Bəli, madərşahım. Cürətimə görə bağışlayın. Bəlkə o kitabxananı alimləri
qarışıq oğurlatdırıb qataq saray kitabxanasına?
– Maşallah! Fikrimi tutmusan. Mən də elə fikirləşmişdim əvvəlcə. Amma
ki, yox. Diqqəti madərşahlığın paytaxtına çevirə, tifaqımı özüm‐öz əllərimlə
dağıda bilmərəm. Qüdrət qanmır nə etdiyini. Qananda isə gec olacaq. O
cümlədən bütün madərşahlıq üçün də. Naməni tez çatdır.
– Başüstə, madərşahım.
***
İki gün keçib. Madərşah Karinenin otağı.
– Nə oldu, Dürəng? Çapardan nə xəbər?
– Madərşahım, qayıdıb. Amma cavab verməyiblər.
– Onlar tez cavab vermirlər. Yəqin ki, səsi sabah çıxacaq.
– Amma demədiniz ki, nə xətası ola bilər kitabxananın?
– Tələsmə. Vaxtı gələndə biləcəksən. Çoxdandır heç maraqlanmıram.
Vergilər yığılır?
– Bəli, madərşahım.
– Rahat yığılır?
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– Madərşahım, bizim tərəflərdə vergidən danışanda belə bir əhvalatı tez‐
tez yada salırlar. Yəqin bilirsiz.
– Yəqin ki... xatırlat.
– Bir kəndə çox ürəyiyumşaq vergiyığan qoyurlar. O da qapı‐qapı gəzib öz
işini görürmüş. Amma yarıtmaz görürmüş. Məsələn, qapını döyürmüş ki, bəs,
ay kəndçi, sən iki qoyun verməlisən bu ay. Kəndçi də cavab verirmiş ki, bəs iki
dənə yoxdur, birini tapıb verə bilərəm. O biri qapıdan iki keçi istəyirmiş. O da
qırmızı‐qırmızı üzünə dururmuş ki, vəziyyət pisdir. Vur‐tut birinə gücüm çatır.
Beləcə bütün kənd onun istədiyi vergini kəsirlə verirmiş. Bu yazıq da onlara
güldən ağır bir söz demirmiş. Beləcə aylar keçir. Günlərin bir günü baş vergi‐
yığan boğaza yığılır bunun yarıtmaz işindən. Kəndə özü gəlir. Bir qapını döyür.
Çıxan olmur. İki döyür. Handan‐hana qapıya bir kəndçi çıxır. Üzünü ona tutub
saymazyana tərzdə deyir:
– Hə, nədir? Nə istəyirsən?
– Vergiyığanam. Sən iki inəyini vergi verməlisən.
– Yoxdur! – deyə kəndçi qışqırır, – Acından ölürük. Balalarımızı gücnən
saxlayırıq. İki inəyi hardan verək? Bir inək verə bilərəm. Vəssalam!
Bunu eşidən vergiyığan, – Nə? Küçüyün biri küçük, sən mənim sözümün
qabağında söz deyirsən? Onda üç inək verməlisən, – deyib əlindəki qırmancla
bir dənə çəkir yazığın başına. Kəndçi yerə sərələnir. Gözündən qan axmağa
başlayır. Məmurun qarşısında diz çöküb deyir: “Bax, vergiyığan belə olar”.
– Maraqlı əhvalatdır. Sualıma cavab aldım.
***
Ertəsi gün. Baş vəzir Dürəng hövllü madərşahın otağına girir.
– Madərşahım, iki nəfər gəlib Elbrus imperatorluğundan. Qəbulunuzu
gözləyirlər.
– Tez dəvət elə otağıma. Özün də burda ol.
Bunu deyib Madərşah Karine taxtına oturdu. Güzgüyə baxıb tacını düzəltdi.
İki nəfər otağa daxil olub, taxtın qarşısında dayandılar. Yüngülcə təzim etdilər.
– Madərşahım, biz alimik, şərqşünasıq. Sizə ilk növbədə Elbrus imperato‐
runun salamlarını çatdırırıq.
– Alimsiniz? – deyə Karine taxtından durdu, – Bağışlayın. Bilmədim. Bizim
tərəflərdə alimə hörmət böyükdür. Alim gələndə yaşından asılı olmayaraq
hamı ayağa durur.
– Böyük şərəf verdiniz bizə, madərşahım! Məktubunuz imperatora çatdı.
Narahatlığınızı, iradınızı qəbul elədi. Bundan xəbəri olmadığını bildirdi. Bizi
də tənbeh elədi ki, ora getməyimizi niyə sizə deməmişik? Çünki dövlətin başçısı
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sizsiniz. Sizin xəbəriniz olmalıydı. Bu, qızıl qaydadır. Çünki biz də, siz də im‐
peratorluq sayılırıq. Baxmayaraq ki, adlarımız başqadır. Həm də din qardaşla‐
rıyıq. Ona görə də sizə üzrxahlığımızı bildirməyə gəldik. Bir də belə şeylər
təkrar olunmaz.
– Elə də bilirdim ki, bu işlərdən imperator həzrətlərinin xəbəri yoxdur.
Üzrxahlığınızı qəbul edirəm. Alimliyinizə keçirəm.
– Çox lütfkarsınız, madərşahım. Sizdən bir ricamız var. Bunu imperatoru‐
muzla məsləhətləşmişik.
– Buyurun!
– Bildiyiniz kimi Yolaverənlər şahlığında böyük kitabxana və mədrəsə açı‐
lıb. Ünlü alimləri bir yerə toplayıblar. Çox qiymətli kitablar var orda. Gəzib
tanış olduq. Ora böyük maraq kəsb edir bizim alimlər üçün. İcazə versəydiniz
bu elm məbədiylə İmperator kitabxanası arasında yaxın əlaqələr qurardıq.
Bizi yalnız kitablar maraqlandırır. Alimlərimiz ora gedib kitablardan
bəhrələnərdilər. İmperatorumuzdan xeyir‐duasını almışıq. Siz də razılaşsanız
gözəl olardı. Bir də ki, Qüdrət Şah imperatordan onun qəbul etməsini rica...
– Məni qabaqladınız, hörmətli alimlər, – deyə madərşah qonaqların sözünü
kəsdi, – Mən başqa şey fikirləşmişəm və artıq qərar vermişəm. İmperator ki‐
tabxanasını gözəl tanıyıram. Orada olmuşam. Bəhrələnmişəm. Bütün dünya
xristianlarının kitabxanası, var‐dövləti sayılır o məbəd. Ona görə qərara aldım
ki, mənim madərşahlığımda olan yeni kitabxananı küllən, din qardaşım olan
imperatora, onun İmperator kitabxanasına hədiyyə edim. Bu da hədiyyə etməklə
bağlı qərarım. Mənim möhürümlə təsdiq olunmuş “Bağışlamaq sənədi”ni və
imperatora böyük hörmət və ehtiramlarımı din qardaşıma çatdırmağı sizdən
xahiş edirəm. Öz adamlarınızla nə vaxt istəsəniz gedin və bu sənədi göstərib
kitabları götürün, – deyə Madərşah Karine tumarı alimlərə təqdim etdi.
Alimlər sevincək sənədi alıb, təzim etdilər. Otaqdan çıxdılar. Madərşah
taxtına oturdu.
– Böyük bir bəladan qurtardıq, Dürəng.
– Bəla? Burda təhlükəli nə var idi ki?
– Bax sən də Qüdrət kimi düşünürsən. Bu gic müsəlman öz aləmində ki‐
tabxana, mədrəsə açır, alimləri başına toplayır ki, İmperator kitabxanasıyla
əlaqə yaradıb diqqəti özünə cəlb eləsin. Buna nail olur da... Sonra bu alimlər
vasitəsiylə imperatorun qəbuluna düşmək, özünü gözə soxmaq istəyir. Bilmir
ki, o iki alim casusdur əslində.
– Casus?
– Bəli. Casus. Elmin casusu. Ən təhlükəlisi onlardır. Dünyanı gəzib
beyinlərin, qiymətli kitabların yerini müəyyən edirlər. Sonra imperatora ya‐
zırlar fikirlərini. İmperator da qoşun çəkib hücum edir həmin dövlətə. Xəzinəni
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götürür, ordusu qənimətdən razı qalır. Amma əsas səbəb gözə görünmür. Bu,
kitabdır, elmdir, alimlərdir.
– Niyə day müharibə edirlər ki? Sadəcə desinlər, tələb etsinlər, qorxutsunlar.
– İmperatorlar nə tələb edər, nə də hədə‐qorxu gələrlər. Onlar yalnız
müharibə diliylə danışarlar.
– Madərşahım, kitabları bağışladınız. Bəlkə alimləri gətirək saraya?
– Yox. Gəlməzlər.
– Qüdrətdən çox pul verərik gələrlər.
– Siz müsəlmanlar hər şeyi pulla ölçürsünüz. Alimlər arı kimidirlər. Arı
pətəyə gələr deyib atalar. Onların pətəyi kitabdır. Qiymətli, qədim kitablar.
– Nə böyük mətahdır axı bu alimlər?
– Alim yeni silah deməkdir. Alim fitnə‐fəsad deməkdir. Şah Allah, alimlər
isə onun cildi dəyişmiş şeytanlarıdır. Alimlər dünyanın sonunun yaxınlaşmasını
tezləşdirən zəka sahibləridir. Xəstəlikləri də onlar icad edirlər. Dərmanını isə
ondan əvvəl tapırlar. Yeni silah icad edirlər ki, daha çox insan ölsün. Hansını
deyim? Birdirmi, ikidirmi? Bunu da bir‐iki imperatorluq gözəl bilir. Başqaları
bilmək istəyəndə qarşısını alırlar ki, birdən güclənər. Alimləri gətirim saraya,
tifaqımı dağıtsın Elbrus imperatoru? Hər hökmdara bir şey icazə verilir. Bu
icazə məndə yoxdur. Hansı alimi aparmasa, onsuz da qaçacaq üstümüzə. Qüdrət
onları qızışdıracaq ki, bəs madərşah mane oldu işimizə. Bax onda bir əncam
çəkərik. Qüdrət anlamırdı ki, o alimlər onun mədrəsəsində hansı ixtiralar edə
bilərdilər və bu kəşflər onun gücünə güc qatardı. O yalnız siyasi tərəfini düşü‐
nüb. Elə onu da səhv düşünüb. Guya ki, bu yolla müttəfiq tapıb özünü məndən
qoruyacaqdı. Gücünə güc qatacaqdı. Məni üstələyəcəkdi.
– Madərşahım, amma bir tərəfdən də Qüdrəti məndən yuxarı sayırsınız.
Ağıllı deyilsə, bəs niyə baş vəzir qoymaq istəyirsiniz onu?
– Qüdrət əsl baş vəzirdir. Yalnız buna yarıyır. O şahlıq dərsi keçməyib.
Mənim lütfümün sayəsində adı şah çağrılır. Amma şah deyil. Nəslən vəzir
olublar. İndi isə əsl şah olmaq istəyir. Qurbanın, Qaflanın aqibətini unudub
yəqin. Başa düşmür ki, baş vəzirlər özlərini yalnız şah olmaq sövdasına
düşəndə yandırırlar. Mən isə uşaqlığımdan Biniyamin lələdən şahlıq dərsi
keçmişəm. Bunları o öyrədib mənə. Sənə də ucundan‐qulağından dedim.
– “İmperator” dediz, madərşahım. Axı Göyverən də şahənşah idi. Elbrus
dilində desək imperator. Bəs ona niyə toxunmadılar?
– Göyverən nə yaşadı ki, nə də gün görsün? Yaratdı şahənşahlığı və öldü‐
rüldü. Əvvəl‐axır Elbrus imperatorluğu hücum edib məhv edəcəkdi onu.
Gözləyirdi ki, xəzinəsi artsın.
– Bəs siz? Axı siz də şahənşahsınız. Sadəcə adı başqadır. Qızılınız da ki,
Göyverənkindən çox.
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– Xristian olmağım qoruyur madərşahlığı. Ona görə də hər cümləmin
əvvəli “din qardaşım” ifadəsiydi. Xristian xristiana hücum etmək istəməz.
Amma Qüdrət müsəlmandır. Bu ona aid deyil. Ona görə də diqqəti özümə
çəkib Yolaverənlər şahlığını qorudum. Axı ora da mənimdir. Nə olsun ki, əhalisi
müsəlmandır. Şükür, xəta sovuşdu. Kitabla canımızı qurtardıq. Özü də ki, qamçı
dəymədən. Gözəl kəlamdır: “Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz”. Həm Qüdrəti
susdurdum, həm də dost‐müttəfiq qazandım. Onlar kitabı qızıldan üstün tu‐
turlar. Amma yenə də narahatam. Bir müddətdən sonra alimkimilər yenə təşrif
buyura bilərlər. Amma bir‐iki il gecikdirdim bu hücumu. Gərək indidən cavab
tapım növbəti həmləyə. Bunları sənə deməməliydim. Əsl hökmdar hislərini
bölüşməz. Ona görə dedim ki, Qüdrətə xəbər çatdıraraq, alimləri, kitabları
gizlətdirib, öz aləmində “ağıllı” hərəkət etməyəsən. Bu hamımızın sonu ola
bilər. Qüdrət qarşısını alsa, biləcəyəm ki, xəbəri ona kim çatdırıb. Bu qılıncımla
başını kəsəcəyəm. Boynunu vurmayacağam. Qurbanlıq qoyun kimi kəsəcəyəm.
Nəsə şübhəliyəm səndən. Çünki o vaxt lələni də paytaxtdan izləyib Yolaverənlər
qalasına girən kimi tutmuşdular – mən onu Qüdrəti öldürməyə göndərəndə.
Onda səndən şübhələnmişdim. Qüdrətin daha həyatda olmadığını yalnız sənə
demişdim. Lələ otağımdan çıxanda səninlə üz‐üzə gəlmişdi. Sübutum yox idi.
Ehtimal etmişdim. Amma bu dəfə otaqda ikimizdən başqa heç kim yox idi.
Söhbəti ikimiz bilirik. Bunu son xəbərdarlıq kimi qəbul elə! Get Divanda ol!
Üç gün ordan bayıra çıxma!
Dürəng otaqdan çıxır. Karine xəyala dalır: vaxt da yaman gec gedir. Hələ
ki, bir iş görə bilməmişəm. Azı bir‐iki il lazımdır ki, qızlar tam püxtələşsinlər.
Alimlərdən də kimsə gəlsə – əminəm ki, gələcəklər – qalaya göndərərəm. Qız‐
lara dərs keçərlər. Sonrasına oranı verərəm onlara. Nə icad etsələr xeyrimə
olacaq. Gücümə güc qatarlar.
***
Yolaverənlər şahlığı. Baş vəzir Hətəm şahın hüzurundadır.
– Ürəyini çox qısma, Qüdrət.
– Nə “Qüdrət”? Sənə min dəfə demişəm ki, mənə “şahım” de.
– Başüstə, şahım. Deyirəm ki, ürəyini qısma. Əsas binadır – qalıb. Bellərinə
alıb aparmayıblar ha... Oranı karvansaray edərsən. Yaxşı da pul gələr.
– Hətəm, bütün arzularım heç oldu. Mən gözlənilən zərbələrin qarşısını
almaq istəyirdim. Amma Karine daha ağıllı tərpəndi. Yaxşı oturtdu məni
yerimdə. Xalı da özünə yazdırdı heç bir zəhmət çəkmədən.
– Karine kimdir axı? Allah belə məsləhət bilib.
– Heyf o boyda zəhmətimdən.
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– Düz deyirsən, şahım. Nə qədər qızıl xərcləndi ora.
– Sənin də başın puldan o yana getmir. “Qızıl, qızıl”. Axı sən hardan biləsən
ki, bu Qüdrət nə oyun qurmuşdu? Heyf. Amma bir tərəfdən ayıltdı məni.
Deməli, ona xəbər çatdıran var mənim şahlığımdan. Pah. Guya ki, nəsə böyük
bir kəşf elədim. O boyda madərşahlığın o boyda baş vəziri Yolaverənlər şahlı‐
ğındandır. Mən isə casus kəşf eləyirəm özümdən. Ümumiyyətlə, bütün dünya
xəyanət və xəbərçilik üstündə bərqərar olub. Həvva nənəmizin südüylə keçib
bizə bu xəyanət.
– Ay Qüdrət, axı bildiyim qədər sənin nənənin adı Həvva yox, Fatma idi.
– Hətəm, sən Allah get. Onsuz da əsəbiyəm, acığımı tökməyə yer axtarıram.
Birinci elə səndən başlayaram.
Hətəm başını aşağı salıb otaqdan çıxır. Qüdrət tək qalır: sındırdı məni Ka‐
rine. Çətin ki, tezliklə özümə gələm. Nahaq hay‐həşir saldım. “Bura qala divarı
çəkdir” deyən alimin sözlərini də nahaq qəribsiliyə saldım. Həqiqətən də
çətinmiş qorumaq belə bir məbədi. Ara yerdə biabır oldum xalqımın qarşısında.
Pıçhapıç götürüb paytaxtı. Bu xalq ilk dəfəydi ki, belə şey görürdü. Qoşunla
gəlib gözüm görə‐görə, saymazyana şəkildə kitabxananı arabalara yükləyib
apardılar. Sonra alimlərdən biri deyir ki, bəs onlara Karinenin “Bağışlamaq
sənədi”ni göstəriblər. Yoxsa ki, kəsibmişlər qabaqlarını. Məni isə heç sayma‐
yıblar. Nəzakət xatirinə kağızı da göstərməyiblər. Alimlərimdən də bəzilərini
aparıblar. İndi nə edim? Kabus gəlsəydi, dərdimi bölüşərdim. Köməkdən söhbət
gedə bilməz. Elbrus ləşkərini görəndə yaman vahimələndim. Həqiqi hücuma
keçsəydilər necə olardım? Göyverənin şahzadələri qələt eləyir bunların
əsgərlərinin yanında. Hələ bunlar kitab dalıyca gələnlərdir. İndi gör... Yox. Bun‐
dan sonra Elbrus adını dilimə belə gətirməyəcəyəm. Eh, kitab cəhənnəmə.
Ara yerdə Karineyə xal qazandırdım imperatorun yanında. Bax bunu heç vaxt
bağışlamaram özümə. Qocalmısan artıq, Qüdrət. Çətin ki, bundan sonra gücün
çata Karineyə. Artıq arxalı qancıqdır. Mən isə qoca qurd. “Arxalı köpək isə
qurd basar” deyib aqillər. Kabus harda qaldı ye... Başına qoyulan qızılın məbləği
bir ildə doqquz dəfə artıb. Bəlkə...
Bu dəm gizli qapı döyülür. Kabus içəri girir. Qüdrət Şahın üzü gülür.
– Lap vaxtında gəldin, Kabus. Narahat idim sənə görə. Fikirləşirdim ki,
başına qoyulan doqquz yüz qızılın qurbanı olmusan artıq.
– Ey bizim ağsaqqalımız, mənim üzümü ailəmdən başqa heç kim tanımır.
Onlar da Kabus yox, tacir kimi. Başqaları necə tanısın ki, hələ aparıb məni
təhvil də versinlər? Narahat olmayın. Mən Kabusam. Özü də adıma layiq kabus.
Özü də sizin kimi ağsaqqalı olan birini kim məhv edə bilər?
– Yox. Ehtiyatı əldən vermə. Gördün Karine neylədi? Mənim kimi adamı
sındırdı.
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– Bizim Elbrus elindəki dostlarımız da məyusdurlar. Karine xəbər tutub
aranı qatıb. Yoxsa hər şey siz deyən kimi olacaqdı. Bütövlükdə kitabxana,
mədrəsə və alimlər sizin adınızdan ərməğan ediləcəkdi. Əlbəttə ki, heç yana
daşınmadan, İmperator kitabxanasının bir qoluna çevrilmək şərtiylə. Heyf.
Yaxşı fikirləşmişdiniz. Nə edək ki, Karine çox məkrli qadındır. Siz deyirdiniz,
mən inanmırdım. Amma sınmaqdan danışmayın. Mənim sizin kimi, sizin də
mənim kimi dostunuz var.
– Qızlardan nə xəbər, ay Kabus?
– Artıq bir ildən çox vaxt keçib. Heç bir xəbər yoxdur, ey bizim ağsaqqalımız.
Lağım atmaq istədim qalaya. Alınmadı. Gecələr qala divarlarından kənarda
da qul döyüşçülər dayanır. Özü də on addımdan bir.
– Bu, lələnin dəst‐xəttidir. O, mühafizə işlərini gözəl bilir.
– Məni də belə sındırdılar, ey bizim ağsaqqalımız. Ömrümdə ağlıma
gəlməzdi ki, kimləri‐kimləri sındıran birini, bu cür əlacsız günə salmaq müm‐
kün olarmış. İndi başa düşdüm ki, biz kabuslara sevmək, evlənmək niyə yasaq
imiş. Bu düzələr inşallah. Əsas sizsiniz. Mən nə edə bilərəm sizin üçün?
– Heç nə. Gözləmək lazımdır. Özündən muğayat ol, mənə bəsdir.
– Gecəniz xeyrə, ey bizim ağsaqqalımız. Allah sizi qorusun.
– Xeyrə qarşı.
***
Madərşah Karinenin bu gün kefi kökdür. Məkrubəylə vədələşdiyi gündür.
Hər dəfə də vaxtı və görüşəcəkləri yeri dəyişirlər ki, kimsə əvvəlcədən tələ
qura bilməsin. Karine yaman həyəcanlıdır. Bədəni titrəyir. Uçunur. Sanki ilk
dəfə ər otağına girən gəlindir. Mühafizlərin müşayiətiylə qaladan çıxır. Kaminat
qəsrinə doğru yol alırlar. Vədələşdikləri yerdə artıq Məkrubə onu gözləyirdi.
Bir az arxada isə döyüşçü qullar dayanmışdılar. Karine ora azca qalmış atından
düşdü, mühafizlərə gözləmək əmri verdi. Sonra yeyin addımlarla kolların ar‐
xasında gözdən itdi. Tez təğyiri‐libas oldu. Məkrubəyə çatıb ata mindi. Bərabər
qəsrə doğru yol aldılar.
– Madərşahım, bu gün sizə elə bir şey hazırlamışam ki, tayı‐bərabəri yox.
Niyə bu vaxtacan nəzərimdən qaçıb bilmirəm. Pələng dərisi geyindiyi üçün
demirəm, əsildə pələngə bənzəyir. Təlimlərdə rəqibinin üstünə pələng kimi
nərə çəkib atılır. Hələ ona qalib gələn olmayıb.
– Baxarıq, görərik. Sən mənə şahzadələrdən danış. Bir ildən artıqdır ki,
burdadırlar. Nə öyrəniblər?
– Madərşahım, əvvəl‐əvvəl ağlayırdılar, sızlayırdılar. Bəzilərinin isə vecinə
deyildi. Ailələri pis olduğundan qurtulmuşdular köhnə həyatlarından. Axır ki,
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bu xüsusiyyətlərini tərgitdim onlara. İndi hamısının sifəti donub elə bil. İnsan
deyillər. Təkcə gözəllikləridir nəzərə çarpan. Artıq ailələrini də unudublar.
Deyirlər ki, bizim anamız madərşahdır. Üzünüzü görməsələr də...
– Elə bu?
– Qılıncoynatma və at çapma dərslərini hamısı qavraya bilmir. Daha doğ‐
rusu fiziki gücləri çatmır hələ.
– Eybi yox. Nəzərində saxla. Axırda saf‐çürük edərik. Sən ən bacarıqlılarını
ayır bir tərəfə. Lələ onlarla xüsusi məşğul olsun. Vəliəhd dərsləri keçsin onlara.
– Başüstə, madərşahım. Amma qəribə adamsınız. Hərəmxanada
rəqiblərinizi aradan götürürdünüz, burda isə şahbanu hazırlayırsınız.
– Hamı müvəqqətidir bu dünyada. İnsan özündən sonranı da düşünməlidir.
Mən balaca bir şahlığın vəliəhdi idim. Hərəmxanada rəqiblərimi aradan
götürməsəydim, on bu şahlıq boyda ərazini özündə birləşdirən şahənşahlığa
sahib ola bilməzdim. Bundan sonra mənim uşağım olmayacaq. Şahzadələrdən
biri olacaq mənim yerimə. O isə daha yüksəklərinə nail olmalıdır. Lələnin,
sənin, alimlərin bilmədikləri şeyləri isə mən ona başa salacağam. Hər şeyi
fikirləşmişəm. Qalıb həyata keçirmək. Ona görə də ciddi ol, tələbkar ol bu
işdə. Hər şey səninlə lələdən asılıdır. Lap təbibliyi də öyrət xüsusi seçilənlərə,
zəhərləyib öldürməyi də...
– Böyük şərəf verirsiniz mənə, madərşahım. Canla‐başla əmrlərinizə
müntəzirəm.
Kaminat qəsrinin hamamı. Pəhləvan cüssəli oğlan isti mərmər daşın
üzərində uzanıb. Karine əlindəki kisəni sabunlu suda isladıb havada yellədir.
Kisə köpdükcə onu sıxaraq içindəki köpüyü oğlanın üstünə boşaldır. Sonra baş
tərəfində diz üstündə oturub, onun şişmiş qol əzələlərini ovuşdurmağa başlayır.
Yavaş‐yavaş keçir sinəsinə... Beləcə, əllərini oğlanın bütün bədənində gəzdirir.
– Ay oğlan, adın nədir? – bu təmasdan bihal olan Karine soruşur.
– Adımı neyləyirsən? Kisəçisən – başını sal aşağı işini gör.
Bunu eşidən Karine əsəbləşib özündən çıxmaq istəyəndə yadına düşür ki,
burda madərşah yox, kisəçidir.
– Niyə axı acığına gəlir? Nə dedim ki, xətrinə dəydi, ey gözəl oğlan?
– Tiqerişdir adım, yəni ki, pələng, yırtıcı, qəddar, hiddətli.
– Nə qəribə adın var? Öz adındır, ya ləqəb veriblər sənə?
– Sənə nə dəxli var axı bunun? Kisəçisən kisəçiliyini elə. Yoxsa saçından
tutub sürüyərəm səni.
– Bacarmazsan, ey gözəl oğlan.
– Bacarmaram?
– Yox. Bacarsaydın çoxdan bu nəvazişlərdən qızışıb məni altına soxmuşdun.
Amma ki, bir təpər görmürəm səndə. Adını da pələng qoymusan. Axı sənin
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haran pələngdir? Yəqin pələng dərisi geydiyinə görə belə çağırırlar səni.
Dovşan olsaydı belə...
Tiqeriş Karineni sözünü axıra çatdırmağa qoymur. Ani cəldliklə onu
mərmər daşın üstünə uzadıb...
***
Hamam. Gecə yarıdan keçib. Karine də, Tiqeriş də halsız vəziyyətdə isti
mərmərin üstündə uzanıblar.
– Tiqeriş, demədin axı hardansan?
– Rum elindən.
– Bəs bizim dili hardan bilirsən?
– Qalada öyrətdilər.
– Məndən xoşun gəldi? Gözələm?
– Tutaq ki, hə.
– “Tutaq ki” niyə? Sadəcə de ki, gözələm.
– Gözəlsən. Rahat oldun? Bəs sənin adın nədir?
Karine tutuldu. Az qaldı ki, öz adını desin. Aylardır beynini qazıyan ad ya‐
dına düşdü.
– Kabusə, ey mənim igidim. Yəni ki, gizli, gözəgörünməz.
– Gözəl səslənir. Amma, heç kisəçiyə oxşamırsan.
– Bəs nəyə oxşayıram?
– Nəyə yox, kimə.
– Yaxşı, kimə?
– Ya şahzadəyə, ya da ki...
– Ya da ki...
– Fahişəyə.
– Nə? – deyə Karine qışqırdı. Yanında qılınc olsaydı çoxdan çıxarıb başını
kəsmişdi Tiqerişin. Amma yadına düşdü ki, o kisəçidir. Özünü tez ələ aldı, –
Niyə elə fikirləşdin ki?
– Fahişələr çox gözəl olur. Amma mənim sənə veriləcək pulum yoxdur.
Dostlarımdan da sənin haqqında çox eşitdiyimə görə belə fikirləşmişdim.
Amma dedikləri düz imiş. Buna əmin oldum.
– Nə deyirlər ki?
– Deyirlər ki, od‐alovsan. Səni ram etmək çətindir. Amma gördün ki, mən
ram etdim. Üçüncü dəfədən sonra “azadlığa çıxa bildin”.
– Tələsmə, oğlan. Hələ bitirməmişik. İndi mən pələngi ram edəcəyəm, –
deyə Karine Tiqerişin üstünə çıxıb belini yerə vurdu. O, müqavimət göstərmək
istəsə də Karinenin gözəlliyi və ehtirası qarşısında təslim oldu.
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***
Qüdrət Şahın sarayı. Baş vəzir şahın hüzurundadır.
– Hətəm, iki ildən çoxdur ki, nə paytaxta çıxıram, nə də əyalətlərə. Eləcə
qapılıb qalmışam sarayda. Nə var, nə yox məmləkətdə?
– Hər şey qaydasındadır, şahım.
– Ola bilməz, Hətəm. Yəni ki, xalq şad‐xürrəm yaşayır?
– Hə.
– O necə olur? İnanmaram.
– Deyim, sən də inan. Yadındadırmı Həqqi Şahın vaxtında, elə Göyverənin
də şahlıq dövründə “Dədəm gətirib, nənəm bişirib, mən yemişəm” deyənlər
vardı. Baxırdılar varlıların cah‐cəlalına, şişməmək üçün bu sözləri təkrar
edirdilər.
– Yadımdadır.
– Sonra sən baş vəzir oldun, Göyverən də şahənşah. Hər addımda “Dədəm
gətirməyib, nənəm bişirməyib, mən yeməmişəm” sədaları eşidilməyə baş‐
landı.
– O da yadımdadır. Nə olsun ki?
– İndi nə birincini deyən var, nə də ikincini. İnsanlar şükür edirlər ki, nə
sən, nə də madərşah camaat arasında görsənmirsiniz. Çünki hər görsənəndə
camaatın güzəranı yaxşılaşmaq əvəzinə daha da pisləşirdi.
– Belə de. Deyirsən ki, xalqım xoşbəxtdir?
– Hə.
– Amma izahını tam vermirsən.
– Burda qaranlıq nə var ki? Şahını, madərşahını görməyən, tanımayan
xalq xoşbəxt xalq sayılır. Deməli, hər şey qaydasındadır ki, hökmdar müdaxilə
etmir. Yoxsa ki, Göyverən hər paytaxta çıxıb qayıdandan sonra bir qərar verirdi.
Çanaq isə xalqın başında çatlayırdı.
– Anladım. İndi deyirsən ki, xalqım məni tanımır?
– İki ildən çoxdur ki, görmürlər. Yəqin özün də, üzün də yadlarından çıxıb.
– Əla, Hətəm, əla! Mən belə şah olmağı arzulamışdım. Heç nə etməyə‐
etməyə buna nail olmuşamsa – əla. Göyverən Şah demişkən: “Əla‐ül‐əla!”
***
Səhərdir. Karine taxtına yayxanıb. Gözləri xumarlanıb. Yuxusu gəlir: gözəl
gecəydi. Heç belə olmamışdım əvvəllər. Tiqeriş o biri atlantlarımdan fərqlənir.
Nəsə qeyri‐adilik var onda. Kobudluğu daha da ehtirasımı artırır. Bir az da
pünhan görsənirdi mənə. Xiffət çəkir deyəsən. Ola bilsin doğma el‐obası üçün
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darıxır. Axı mən də qul olmuşam. Onun çəkdikləri mənə doğmadır. Qala da
məhbəs kimi yerdir. Heç yana çıxmırlar. Yaxşı ki, özləri kimi xidmətçi qul qızlar
var. “Hirslərini” onlara boşalda bilirlər. O da hərdən. Yoxsa lap pis olar. “Xidmətçi
qul qızlar”ı da kinayəylə dedim. Guya sən özün kimsən ki, Karine? Kisəçi
deyilsənmi? Bu boyda madərşaha yaraşarmı o cür hoqqalardan çıxmaq? Ehti‐
raslı nəvazişlərdən, dişləklərdən ağ maya kimi qızdan həbəş qızına çevrilmək?
İndi də sızıldayır bu öpüşlərin yeri. Amma Tiqeriş o birilərindən fərqlənirdi.
Bəlkə azad edim onu getsin? Yox. Niyə yox? Özün bu yolları keçmisən. Niyə
onun əzablara düçar olmağını istəyirsən? Yox. Qoy hələ məşğul olsun mənimlə.
Sonrasına baxarıq. Bəlkə vurulmusan? Yox. Ola bilməz. Madərşahlar vurul‐
mazlar. Onlar yalnız xalqlarına ərə gedə bilərlər. Vəssalam. Bəlkə kapitanın
gəmiyə buraxdığı azğın siçovul kimi sən də öz yarını tapmısan? Bəlkə də. Yox,
heç vaxt. Mən siçovul deyiləm. Mən qartalam. Yeni uçuşuma hazırlaşıram. Az
qalıb bu uçuşa. Artıq qanadlarımı açmışam. Qalıb pərvazlanmağım. Sevsəm, o
deməkdir ki, özüm öz əllərimlə qanadlarımı qırıram. Eh, bunları niyə
fikirləşirəm ki? Nə olacaqsa, o da olacaq. Yazıya pozu yoxdur. Görsəm ki, vu‐
ruluram, yatan yerdə bıçağı soxaram ürəyinə, qurtarıb gedər. Yox. Mən
madərşaham. Məkrubə ölüb? Ona tapşırarsan.
Baş vəzir Dürəngin otağa girməsi Karineni xəyalından ayırır.
– Nədir, Dürəng? Vacib sözün var?
– Bəli, madərşahım. Mükafatı min qızıla qaldırdım. Bir ildən çox vaxt keçib.
Dəmdəməkidən başqa gələn yoxdur. Hamıya da car çəkir ki, “madərşah yalan‐
çıdır. Deyirəm Kabusun kim olduğunu, amma qızılları vermir”. Bu min qızıl da
dilləri açmasa, ümid sizin sonuncu mükafatınızadır.
– Alınar, Dürəng, alınar. Alınmasa, vədəsi çatanda özüm deyəcəyəm.
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım.
– Qüdrətdən nə xəbər? Çoxdandır heç nə demirsən ondan.
– Sakitçilikdir, madərşahım. Səsi çıxmır. Deyəsən barışıb taleyiylə – siz
ona “Elbrus dərsi” keçəndən sonra.
– Müvəqqəti haldır. Fürsət gözləyir. İstənilən an yenidən baş qaldıra bilər.
Onu boş buraxmaq olmaz. Nəzərlərin üstündə olsun.
– Başüstə, madərşahım.
– Dürəng, sən bilirsənmi ki, baş vəzirlər niyə ağıllı, tədbirli olurlar?
– Xeyr, madərşahım.
– Əlbəttə ki, bu tərifin sənə dəxli olmasa da deyim bil. Çünki baş vəzirlik
mənsəbi varislik əsasında nəsildən nəslə keçmir – şahlardan fərqli olaraq.
İstənilən an itirə bilərlər hər şeylərini. Hətta həyatlarını da... Həyatlarını, yığdıqları
var‐dövləti itirmək qorxusu isə bəzilərində şah olmaq arzusu yaradır. Qüdrət
indi o arzuyla yaşayır. Amma həm də çox gözəl bilir ki, bu ondan asılı deyil. Hətta
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məni devirib yerimə oturarsa belə, geci‐tezi var. Qətlə yetiriləcək nə vaxtsa. Necə
ki, Qaflan, necə ki, Qurban... Amma elə baş vəzirlər də olur ki, taxt‐tacı ələ keçirə
bilirlər. Elə mənim ulu babam – Kaminat kəndindən çıxan sadə bir kəndli, saray
mehtəri sonda gəlib baş vəzir, daha sonra isə şah oldu. Amma buna çatmaq üçün
əsas bir şeyi qurban verdi – xalqının aliliyini. Köləyə, təbəəyə çevrildi xalqı – nə
qədər yaxşı yaşasa da... Mən bu köləliyi xalqın canından çıxartmalıyam, Dürəng.
Amma nə edim ki, alınmır hələ. Qızıl çoxdur, xəzinə aşıb‐daşır, amma xalqı fitrətinə
qaytara bilmirəm. O qədər köləliyə öyrəşiblər ki, onlara hədiyyə etdiyim qızılları
da qoruya bilmirlər. Arxalarında dursam da dirçəlmirlər. Çünki inamları ölüb.
Əziliblər, döyülüblər. Bircə göyverənə çevrilməyiblər. Buna şükür edirlər. Göyverən
təriqəti o boyda Xristian, elə İslam dinini də məhv edərək böyrü üstə qoyub.
Mənim verdiyim qanunlarla ibnəlik, Göyverən təriqəti cinayət sayılsa da, amma
bu, xof şəklində bütün kişilərin içində yaşayır. Ailələr dağılır, qadınlar, uşaqlar
bədbəxt olurlar. Bilirsənmi qadınlar niyə bədbəxt olurlar? Çünki kişilərdən üstün
olduqlarını görürlər. Bütün bunlar olmasaydı madərşahlığın üzərində kabus do‐
laşa bilərdimi? Camaat haqq ödədikləri adamı min qızıl mükafat müqabilində
belə, ələ vermək istəmir. Bilir ki, o Kabus fərraşlarla, vergiyığanlarla əlaqəlidir.
Yəqin məndən də şübhələnirlər ki, onu himayə edirəm. Sənin özündə də şübhə
var ki, onun adamlarını zindandan mən buraxdırmışam. Amma mən o hökm‐
darlardan deyiləm. Mən hakimi‐mütləq sayıram özümü və bu yolda Kabus bir
maneədir. O, məhv edilməlidir. Amma ki, mən öldürməliyəm onu. Zindandan
məhkumları necə qaçırdığını öyrənəndən sonra. Onu kimin himayə etdiyini
biləndən sonra. Yəqin ki, bu səninçün də maraqlı olar.
– Bəli, madərşahım.
– Elə isə tap onu.
– Axtarırıq, madərşahım. Amma ümidimi sizin sonuncu mükafatınıza bağ‐
lamışam.
– Rəiyyət necədir? Necə dolanır?
– Hər şey qaydasındadır, madərşahım. Tam sakitçilikdir. Bəlkə də Kabusun
qeybə çəkilməsidir bu sakitçiliyi yaradan. Ya da ki, baş vəzir mənsəblərinə adam‐
ları düzgün seçməyinizdir buna səbəb. Bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, başlarını
aşağı salıb işləyirlər, dolanırlar. Varlısı da vaxtında vergi ödəyir, kasıbı da...
Bəziləri bu günü, xiffətini çəkdikləri Qaflanın şahlıq dövrüylə müqayisə edir.
– Bəs Yolaverənlər şahlığında vəziyyət necədir?
– Orda da elə. Qüdrət Şah ümumiyyətlə heç nəyə qarışmır. Sarayından bir
addım da kənara çıxmır. Məmləkətdən xəbərləri Hətəm çatdırır.
– Deməli, belə çıxır ki, hər şeyə maneə şahlar imiş? Yaxşı ki, Qüdrətin gö‐
zünün odunu vaxtında aldım. Sən baş vəzir olandan sonra qonşu şahlıqlara
da sirayət edə bilmir. Məstur Şah və şahbanular da rahatdırlar. Baş vəzirlərə
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də əhsən, əgər həqiqətən düzgün idarə edə bilirlərsə. Sənə də əhsən düşür.
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım. Amma...
– Nə “amma”?
– Yenə də ağızları yığışmır. Boş‐boş danışmaqlarını tərgitməyiblər. Pis ya‐
şayanda da danışırdılar, indi yaxşı yaşayanda da...
– Eybi yox. Qoy danışsınlar. Danışıb boşalsınlar. Hürən it tutmaz deyib
atalar. Amma elə et ki, hədlərini keçməsinlər. Bilirsən də nəyi deyirəm. Çox
piylənəndə də fəsadlar yaranır.
– Düz buyurursunuz, madərşahım. Nəzarətimdədir o xüsuslar. Yeganə na‐
rahat qaldığım yer Kaminat qəsridir ki, ora da...
– Dürəng, sənə demişdim axı, ora burnunu soxma! – deyə madərşah
qeyzlənir, – Keyfim gül kimi açılmışdı. Hamısını heç elədin. İtil gözümün qa‐
bağından! Get Kabusu axtar!
Dürəng təzim edib otaqdan çıxır. Madərşah tək qalır: bu da elə bilir ki, qaç‐
maq əmrinin kimin verdiyi maraqlandırır məni. Əsla. Məni maraqlandıran odur
ki, Kabus bu camaatı necə idarə edir? Hökmdarların fərraşı, mühafizi, qoşunu,
əyanı, valisi, hakimi, kəndxudası, daha nəyi‐nəyi var. Hamısı da bu xalqı qorxu‐
dur, döyür, əzir, pulunu, malını əlindən alır. Amma xalq yenə də qorxmur. Qarğışı
qarğış dalıyca tökür. Bazar meydanlarında söyüşün biri bir quruş. Əsas müzakirə
etdikləri də mənəm. Hamı bilir, açıqca da deyir oğurlayanın, yığanın adını.
Bıçaq sümüyə dirənəndə isə “lələgiryan” adıyla üsyana qalxırlar. Baxırsan ki,
içində səfildən, kasıbdan çox libasını dəyişmiş varlı‐əyandır. Başçıları da ki, İt‐
başı. Amma Kabus neçə müddətdir çalıb‐talayır, gözlərinin qabağında qarın
yortub bağırsaqları bayıra tökür, amma heç biri köməyə gəlmir. “Fərraş, imdad!”
deyə qışqırmır. Əlinə yaba götürüb ailəsini, özünü müdafiə etmir, yabanı Ka‐
busun başına çırpmır. Bu özbaşınalığı cəzalandırmaq üçün yeni İtbaşı
ümumiyyətlə gözə görünmür. Nədir axı kabusluğun sirri? Onlar varlıdır, yoxsa
mən? Onlar şah kimi yaşayır, yoxsa mən? Bu xalqa onlar məsuliyyət daşıyır,
yoxsa mən? Dürəng də deyir ki, hər şey qaydasındadır, camaat başını aşağı
salıb dolanır. Bunu Kabusun qeybə çəkilməsi, ya da baş vəzirlərin yaxşı çıxma‐
sıyla əlaqələndirir. Deyir ki, gözünün odunu aldığıma görə sakit oturub Qüdrət
də. Əsla. Bunun bir səbəbi var. Çünki mən vaxt uduram. Ola bilsin Qüdrət də
nəyəsə arxayındır ki, sakit oturub. Xalqım isə vaxtı gələndə öz madərşahını
yaxşı tanıyacaq. Madərşahdan qızıllar hədiyyə alıb, Kabusa təhvil verən, sonda
isə hökmdarını söyən xalqım. Hər şey yoluna düşəcək. Sadəcə, vaxt, vaxt, vaxt
lazım. Bu zaman ərzində hər şey sakitçiliklə davam etməlidir. Şahzadələr
püxtələşməli, əsas isə Kabus tapılmalıdır. Kabusu üzə çıxaracağam. Sonuncu
mükafatımın vədəsi yetişir deyəsən. Azca da gözləyək. Nə qədər sakit dayanıbsa
qoy hələ dayansın. Baxsam ki, hərəkətə keçir, onda elan edərəm.
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***
Aylar keçir. Məmləkətdə sakitlikdir. Madərşah Karine ara‐sıra Kaminat
qəsrinə baş çəkir. Bu gizli səyahətlərdə bircə şey dəyişməyib. Karine yalnız
Tiqerişi hamamda görmək istəyir.
– Kabusə, lap bezdim e... Bu boyda qəsrdə başqa kisəçi yoxdur?
– Tiqeriş, pis çimizdirirəm ki, səni? – deyə Karine incik görkəm alır.
– Yox. Çimdirməyin yaxşıdır. Amma sevişmək istəmirəm səninlə.
– Niyə? Çirkin qızam? Mənim kimi dünya gözəlini hardan tapacaqsan? –
deyə Karine naz satır.
– Orası elədir. Amma hər dəfə səninlə keçirdiyim gecədən sonra üç gün
özümə gələ bilmirəm. Məşqə də çıxmayanda lələ danlayır məni. Boş bellə necə
qılınc oynadım? Artıq məğlub oluram məşqlərdə. Yox. İstəmirəm.
Gəlməyəcəyəm sənin hamamına. Başqasını çimdir. Çimməyə öz qul hamamımız
da yaxşıdır. Qıza qalsa ordakılar da qəşəngdir.
– Eh, Tiqeriş, Tiqeriş. Yəni sənin gözün bu qədər kordur? Görmürsən ki,
vurulmuşam sənə? Bir həftəni səbirsizliklə gözləyirəm ki, hamam günü gəlsin.
Qızları çimizdirəndən sonra gecə qorxa‐qorxa xəlvətcə sənə qovuşum. Arzu‐
layıram ki, nəvaxtsa məqam tapaq, bir‐birimizə qoşulub qaçaq burdan. Evlənək.
Uşaqlarımız olsun. Sən isə... Yaxşı, sən deyən olsun. Təbib Məkrubədən xahiş
edərəm, başqasını çağırar. Sən istəmirsənsə, mən dünəndən istəmirəm. Nə
qəribə də adı var e... Tiqeriş. Yox bir, siçan tutan pişik.
Tiqeriş dinmədi. Susdu. Karinenin əlindən tutub könlünü almaq istəsə də,
o, əlini hirslə çəkdi. Ayağa durub paltarını geyinmək istəyirdi ki, Tiqeriş cəld
tərpənişlə onu arxadan qucaqlayıb ayaqlarını yerdən üzdü. Qolları arasında
çabalayan Karineni isti mərmərin üzərinə uzatdı...
Gecə yarıdan keçib. Tiqerişlə Karine arxası üstə uzanıb gözlərini hamamın
qübbəsinə dikiblər.
– İncikliyin keçdimi, Kabusə?
– Yox.
– İndi deyirsən daha məni çağırmayacaqsan?
– Çağırmayacağam.
– Niyə?
– Zəhləm gedir səndən.
– Ona görə pərçim olmuşdun mənə, qopara bilmirdim?
– Tərbiyəsiz. Danışdığı sözə bax bunun. Qurtarmışam səninlə.
– Dilin deyir, Kabusə. Heç mənim kimi qəşəng oğlanı da rədd etmək olar?
Karine dinmədi. Gözlərini yumdu. Bir an əvvəl yaşadıqlarını düşündükcə,
bədəni atmağa başladı, – Səni sabah lələyə söydürməsəm, – deyib Tiqerişin
üstünə hoppanaraq, onu ram etdi...
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Səhərə az qalır.
– Tiqeriş, bayaq qaçarıq dedim, heç nə cavab vermədin. Yəni yerin belə
rahatdır? Qul olmaq sənə xoşdur? Amma gözlərinə baxanda belə deməzsən –
qəm‐qüssə yağır.
– Mən qul deyiləm. Lələ deyir ki, biz Madərşah Karinenin əsgərləri sayılırıq.
İndi özün fikirləş – qula da bu cür şərait yaradarlar? Quluqsa, onda qamçı ba‐
şımızın üstündən əskik olmamalıydı. Burda isə bircə şey tələb edirlər bizdən
– təlim. Nə səhərdən‐axşamacan işlədirlər, nə də ki, döyürlər. Bütün günü də
təbib nəzarətindəyik. Çox şirin təbibimiz var. Adamı çox diqqətlə yoxlayır.
– Əvəzində başqa şey ummur ki? – deyə Karine qımışdı.
– Yox.
– Bəs başqalarıyla?
– Mən özümə cavabdehəm.
– Lələ də yəqin imam övladıdır.
– Yox, Kabusə. Lələ kişi xeylağıdır. Bəsdir gic‐gic suallar verdin. Oranın
sirrini sənə açmaram heç vaxt. Mən əsgərəm. Mən madərşahın əsgəriyəm.
– Nə madərşah, madərşah salmısan e... Heç üzünü görmüsən onun? Qar‐
şısında dayanıb and içmisən? Bir dəfə də gəlib baş çəkməyib bizə. Qaladan
heç yana buraxmırlar. Elə bil zindandayıq. Nə vaxtacan belə davam edəcək?
Yaxşı, bizim gücümüz yoxdur, zənən xeylağıyıq. Bəs bu silahlı qullar ayağa
qalxsa necə olacaq? – deyə Karine gözlərini Tiqerişin gözlərinə zillədi.
– Səni bazardan almayıblar yəqin. Qula da oxşamırsan, adi adama da... Ola
bilsin ki, sarayın adamısan, ya da kiminsə casusu. Bu yolla məndən söz çəkmək
istəyirsən? – deyib Tiqeriş Karinenin boğazından yapışıb boğmağa başladı.
Madərşahın rəngi qaralırdı. Köməyə çağırmaq istəsə də səsi çıxmırdı. Bir az
da belə davam etsəydi öləcəkdi. Amma birdən Tiqerişin əlləri boşaldı. Karineni
buraxdı. O, döşəməyə sərələnib xırıldamağa başladı. Tiqeriş paltarını geyinib,
Karineyə tərəf hirslə baxdı, – Fahişə! Casus fahişə! – deyib hamamdan çıxdı.
Karine bir müddət hərəkətsiz qaldı. Sonra özünü toparlayıb ayağa durdu.
Güzgüyə baxdı. Tiqerişin barmaqlarının izi boğazında aydın görsənirdi. Tez
paltarını geyinib boynuna ləçək bağladı. Bir azdan təbib Məkrubə gəlib çıxdı.
– Necəydi, madərşahım? Razı qaldınmı? – deyə gülə‐gülə soruşdu.
– Hə, yaxşıydı, – deyə Karine üzünə təbəssüm verdi, – Gözün üstündə
olsun. Tiqeriş mənimdir.
– Madərşahım, ehtiyatlı ol. Birdən vurulub eləyərsən ha...
– Vurulsaydım köçüb burda qalardım. Bir də yeddi gündən sonra yadıma
düşəcək. İndi isə gedək. Hava işıqlanır.
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***
Madərşahlığın paytaxtı. Karine fikirli halda taxtında oturub: məni öldürmək
istəyirdi Tiqeriş. Amma öldürmədi. Bir az da boğazımı gec buraxsaydı o dün‐
yalıq olmuşdum. İndi belə çıxır ki, hamama qul gətirəndə əl‐ayaqlarını qan‐
dallamalıyam? Yoxsa yanımda qəmə gəzdirməliyəm? Onda bunun nəyi
məhəbbət oldu? Yox, əsas məsələ bu deyil. Tiqeriş məndən niyə
şübhələnməliydi ki? Düzdü, onu yoxlamaq istəyirdim. Sınaqdan yaxşı çıxsaydı
saraya gətirəcəkdim ki, qapıda mühafiz qoyum. Lazım olanda... Sınaqdan yaxşı
da çıxmışdı. Qalanın onlara aid hissəsinin daxili sirrini vermədi. Amma
madərşahdan söz salanda, mahiyyətcə çox yüngülcə əleyhinə danışanda
həyəcanlandı. Mənə “fahişə” yox, “casus fahişə” deməyi isə ürəyimə şübhə to‐
xumu səpdi. Deməli, casuslardan qorxur. Qaladan qovulmağından qorxur. Yeri
yaxşı olduğuna görəmi? Məncə yox. Madərşahın əleyhinə danışan kimi qıcıq‐
landı. Bəlkə həqiqətən çox istəyir madərşahı? Üzünü görməsə də onlara olan
bu cür münasibəti yüksək qiymətləndirir. Yox. Nəsə şübhəli qaldım. Məncə
başqa məqsədi var bunun. Niyə beynimi yoruram ki? Qətlə yetirim, hər şey
bitsin. Tələsmə, Karine, tələsmə. Üç aydır görüşdüyün, yatdığın adam birdən‐
birə sənə qarşı bu cür hərəkət edirsə, hətta öldürmək istəyirsə, deməli, burda
nəsə var. Bu üç ayı çox gərginlik keçirib. O yalandır ki, gücdən düşürəm, ya
filan... O, ilk gündən sənə casus kimi baxıb. O, qul deyil. Sarayın qanunlarını
bilir. Onlar hasarın o tayında, qızlar isə bu tayındadır. Onları bu tərəfə burax‐
mırlarsa, deməli, burda yalnız seçilmişlər işləyə bilər. “Madərşahın əsgəriyəm”
deməsi isə gəlişi gözəl sözdür. Çoxları guya mənə olan sədaqətini izhar etmək
üçün bu sözü tutuquşu kimi təkrar edir. Tiqeriş də yəqin hansısa sirrini, gizli
məqsədini malalamaq istəyir. Axı hansı sirrinin faş olacağından qorxur? Yaxud
da məni niyə boğub öldürmədi? Cəzalanmağındanmı qorxdu? Axı mahiyyəti
götürsək Tiqeriş qul, kisəçi Kabusə isə qulluqçudur. Nə cəza alacaqdı ki, qulu
öldürdüyünə görə? Uzağı bir ay zindan. Qul öldürməyə görə qulu edam
etməzlər. Yox. Deməli, başqa məqsədi var. O, qul deyil. Mən bu yolu keçmişəm
Göyverən Şahın sarayında. Quldarlara bilə‐bilə əsir düşmüşdüm ki,
hərəmxanaya soxulum. Təcili qətlə yetirilməlidir Tiqeriş. Dayan, Karine.
Tələsmə. Bəlkə Tiqeriş tək deyil? Dürəng də dəfələrlə məni xəbərdar etmişdi
ki, qalaya qul adıyla casus girə bilər. Məkrubə isə yalnız xarici görünüşə və
sağlamlığa nəzər yetirir. Tələsmə. Gələn həftə hər şeyi yerindəcə aydınlaşdı‐
rarsan. Bir də sınağa çəkərsən onu. Yaxşı olsa keçirərsən saraya. Təki ehti‐
mallarım səhv olaydı. Deyəsən vurulmuşam ona.
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***
Qüdrət Şahın otağı. Baş vəzir Hətəm hüzurundadır.
– Şahım, həyat lap darıxdırıcıdır. Bəlkə saraya əyan götürək?
– Niyə götürək? Onlarsız da insanlar bir‐birini idarə edir. İndi deyirsən
qırx saray əyanı təyin edək, onlar da ətraflarına on‐on beş tanış‐bilişini yığıb
başlasınlar camaatın qanını sormağa? Lazım deyil. İkimiz bəsik. Heç fərraşlar,
mühafizlər, qazilər, hakimlər də heç nə etmirlər. Əmin‐amanlıqdır. Heç Kari‐
nenin də yadına düşmürük. Özün demirdin ki, əvvəllər necə yaşayırdıqsa, elə
də olsun? Yadından çıxıb dediyin sözlər?
– Yadımdadır. Əvvəllər belə olmayıb axı. Əvvəllər paytaxta çıxanda hamı
bilirdi ki, saray əyanı gəlir. Hamı kənara çəkilib yol verirdi. İndi isə az qalırlar
tapdalayıb üstümdən keçsinlər. Mən belə deməmişdim. Bəlkə hərəmxananı
bərpa edək?
– Tutaq ki, etdik. Hərəmxanadan sənə nə? Bir də ki, qoca kişisən. Hay‐
hayın gedib, vay‐vayın qalıb.
– Gözəllikdən zövq almaq üçün gözlərim görür hələ ki...
– Karineyə baxıb zövq aldıq. Ömrümüzün sonuna qədər bəsimizdir. Uzaq
elə hərəmxananı.
– Bəs bu sakitlik nə vaxtacan davam edəcək? Xəzinəyə qızıl axmır. Pul say‐
mağı yadırğamışam. Darıxıram.
– “Xəzinəyə qızıl axmır”. Elə danışdın ki, lap yazığım gəldi sənə. Aylığını
almırsan ki? Bəlkə məbləğindən narazısan?
– Yox. Şükür. Hər şey qaydasındadır.
– Onda nədir qarnının ağrısı?
– Sadəcə öyrəşmişəm ki, kənardan nəsə bir daş‐başım olsun. İstəyirəm ki,
xəzinə ağzınacan dolu olsun. Çatdırmayım saymağı. Tərəziylə çəkim. Lap
Göyverən Şahın vaxtında olduğu kimi.
– Olmaz, Hətəm. Təhlükəlidir. Adım şah çağrılsa da qanunla buralar Kari‐
nenin mirası sayılır. Qanuni varis odur. Sabah başımı qoyub ölsəm xəzinə ona
qalacaq. Belə heç olmasa qohum‐əqrabaya çatar. Sən də bacardığın qədər
kömək elə ətrafına. Nə qəqər çox adama pul versən, o qədər savab qazanarsan.
Göyverənin xəzinəsini mən başıboş doldurdum, sonu nə oldu? Özün canlı
şahidsən ki...
– Düz deyirsən, şahım.
– Qüdrət de mənə. Şah Göyverən Şah idi. Hətəm, görürəm ki, darıxırsan.
Gəl sənə bir şey tapşırım məşğul ol.
– Sən əmr elə.
– Aslanı tap.
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– Başüstə. Yəni bu elə çətin işdir ki?
– Bilmirəm. Asandırsa lap yaxşı. Tap onu. Denən ki, Qüdrət səni axtarır.
***
Kaminat qalasının zindanı. Tiqeriş qandallanıb. Əl qandalları tavana, ayaq
qandalları isə döşəməyə pərçimlənib. Məkrubənin onun yeməyinə qatdığı bi‐
huşdarının təsiri hələ tam keçməyib. Bir azdan Tiqeriş ayılmağa başlayır. Qar‐
şısında Kabusəni görür.
– Tiqeriş, deməli, sən məni öldürmək istəyirdin. Niyə?
– Çünki sən casussan və indi görürəm ki, yanılmamışam.
– Tutaq ki, yanılmamısan. Bəs onda niyə öldürmədin?
– Qorxdum ki, qovarlar məni qaladan.
– Qovarlar, yoxsa qətlə yetirərlər?
– Həmin an qovulmaq gəldi ağlıma.
– Qovulmağın nəyi pisdir ki? Azad insan olacaqdın. Qul həyatına əlvida
deyəcəkdin. Buna görə heç qorxarlarmı?
– Qula azadlıq verməzlər heç vaxt. Aparıb bazarda quldarlardan birinə
satacaqdılar dəyər‐dəyməzinə. Bu bir. İkincisi isə madərşahı görməmiş
istəmədim ki, nə qovulum, nə də ölüm. Arzumdur bu.
– Yəni belə çox istəyirsən madərşahı?
– Bəli.
– Tutaq ki, gördün. Sonra?
Tiqeriş susdu.
– Səndən soruşuram. Tutaq ki, gördün. Sonra? – deyə Karine qırmancı Tiqerişin
kürəyinə çəkdi. O dinmədi, – Sonra? – deyə Karine dübarə qışqırıb yenidən qırman‐
cını havada yellədi, – Deməli, susursan. Nə deyirəm ki, sus. Amma mən gözləməyi
xoşlamıram. İstədiyim cavabı isə alacağam – nəyin bahasına olursa olsun.
– Sonrasını mən madərşahı görəndə biləcəksən.
– Yaxşı, sualı dəyişim. Sən kimsən?
– Mən döyüşçü qulam. Adım da Tiqerişdir.
– Yox. Mən də adam tanıyanam. Sən qul deyilsən. Sən casussan. Çünki ca‐
susu ancaq casus tanıya bilərdi, – deyə Karine Tiqerişin qənşərində dayanıb,
gözlərini onun gözlərinə dikdi.
Bu zaman təbib Məkrubə zindana girdi. Üstü örtüklü şeyi madərşahın qa‐
bağında yerə qoyub, – Dediyiniz hazırdır, madərşahım, – deyərək təzim etdi.
Karine gözünü ağartsa da artıq gec idi. Bunu Tiqeriş də eşitmişdi.
– Madərşah? – deyə Tiqerişin sifəti dəyişdi. Gözlərinə qan çökdü. Çabalayıb
qandalları qırmaq istəsə də alınmadı. Karine yenidən ona yaxınlaşıb qənşərində
dayandı.
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– Hə. Madərşah Karineyəm mən. Nə sözün vardı mənə? Deyə bilərsən.
Tiqeriş var gücünü toplayıb Karineyə kəllə atdı. Amma madərşah bu
zərbədən yayındı. Bunun alınmadığını görən Tiqeriş Karineyə tərəf tüpürdü.
– Deməli, bu idi sənin arzun? Hələ qandallısan belə edirsən. Əl‐ayağın
açıq olsaydı nələr edərdin? Deməli, şübhələrim əbəs deyilmiş. Sən casus yox,
qatilmişsən. Qətlinə fərman verildi artıq. Amma maraqlıdır mənimçün. Tiqeriş,
niyə madərşahı öldürmək istəyirsən? Bu cür coşmağından anladım ki, mənə
qarşı nifrətin sonsuzdur. Axı nə etmişəm sənə? Onsuz da öləcəksən, danış!
– Ölməkdən qorxmuram. Amma mən bu cür arzulamamışdım. Gözləyirdim
ki, qalaya gələsən. Sıramız önündən keçəsən. Bax onda səni yalın əllə parçala‐
maq idi arzum. Heyf. Amma səni tanıyıb üzünə tüpürməyim də bəs etdi. Amma
narahat olma. Artıq meyitsən. Geci‐tezi var.
– Hə? Deməli, sən tək deyilsən? Kimdir görəsən dostların? Tanıyıram? Bəs
qalaya girmək üçün sizə kim kömək edib? Kim sizə yol göstərib? Ağsaqqalın
kimdir? – deyib, Karine üzünü Məkrubəyə çevirdi, – Neçə nəfərdi bunlar?
– Üç yüz nəfər, madərşahım.
– Bəs görəsən o üç yüz nəfərdən neçəsi bunun dostudur? – deyə Karine
zindanda var‐gəl etməyə başladı, – Yəqin dostlarını satmazsan. Ağsaqqalının
adını da deməyəcəksən.
– Ölmək xoşdur mənə. Gəbərəcəyiniz günü isə göydən seyr edəcəyəm. Di‐
dim‐didim didəcəklər sizi. Tabuta qoymağa tikəniz də tapılmayacaq, Madərşah
Karine.
– Bu sonra olacaq. Səni isə ölümdən bir an ayırır, Tiqeriş. Heç olmasa
nifrətinin səbəbini de.
– Mən fərraş Qəşşaşın oğlu, fərraş Canpoladın isə bacısı oğluyam. Adım
da Şahpələngdir. Bu adın başqa dildə qarşılığını götürmüşdüm ki, əcnəbi təsiri
bağışlayam. Başqa heç nə deməyəcəyəm. Cəhənnəmdə görüşərik, Madərşah
Karine.
– Belə de, belə de. Məkrubə, yaxın gəl. Yadındadırmı Canpoladı necə öl‐
dürdük? Əvvəlcə bihuşdarı verdik. Sonra isə soyundurduq. Əl‐qolunu bağladıq.
Özünə gələndən sonra isə sən tutdun, mən kəsdim. Kəsilən kişiliyinə baxa‐
baxa, bağıra‐bağıra, qanı axa‐axa gəbərdi. Sonra isə Qəşşaşı o günə qoydular,
– deyib Karine qəhqəhə çəkdi, – Yaxşı qurtarmısan, Məkrubə. Vaxtında səni
tanısaydı artıq o dünyadaydın. Bəlkə bunu da atasının, dayısının gününə salaq?
Üç ay mənə çox cismani əzab verib. Yox. Bu çox yüngül cəza olar onun üçün.
Amma dostlarını üzə çıxarmaq lazımdır. İndi mən nə edim? Əgər ağıllı hökm‐
daramsa gərək önləyim gələn təhlükəni. Bəs onda üç yüz nəfərin içində bunun
dostlarını necə tanıyım? Səninləyəm, Tiqeriş?
Tiqeriş dinmədi. Karine bir də sual verdi. Tiqeriş yenə dinmədi.
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– Danışmırsan? Düz edirsən. Adam dostlarını ələ verməz. Mərd oğlansan.
Amma özün də bilmədən onları ələ verdin – hamısı qaladadır. Nə yolla olursa‐
olsun üzə çıxaracağam. Amma ki, səni bura göndərənin adını deyəcəksən.
Yoxsa ki, vay halına. İki ölümdən birini seçmək zorundasan. Ya ad çəkəcəksən,
boynun vurulacaq. Ya da.., – madərşah Məkrubənin gətirdiyi şeyin örtüyünü
götürdü. Şüşə qabın içindəki siçovulu görüb Tiqerişin rəngi ağardı, – Nə oldu,
Tiqeriş? Nə oldu, pələnglərin şahı Şahpələng? Heç əcdadın pişik qədər də ol‐
madın. Qorxdun? Qorxma. Çox da uzun sürməyəcək yaşadığın ağrılar, – deyə
madərşah şüşə qabı götürüb yuxarı qaldırdı, – Görürsən siçovulu? Acıb. Yaman
acıb. Allah bilir neçə gündür tələdədir. Yemək istəyir. Bezib sizin zibilliyə atdı‐
ğınız artıqları yeməkdən. Təzə, qanlı ət dadmaq istəyir. Yox. İnanmıram yemək
yadına düşə indi. O, qabdan azad olmaq istəyir. İndi bu şüşə qabın qapağını
açacağam. Açan kimi də ağzını yapışdıracağam qarnına. Görəsən, siçovul azad‐
lığa çıxmaq üçün nə edəcək? Düz təxmin etdin, Tiqeriş. Bu siçovul əvvəlcə
dərini didəcək. Sonra keçəcək ətinə. Ətini yeyəndən sonra girəcək qarnının
içinə, bağırsaqlarını gəmirib, didib çatacaq belinə. Ordan da deşik açıb çıxacaq
azadlığa. Sonra isə bu yazıq heyvanla səni baş‐başa buraxıb gedəcəyik. Siço‐
vuldan nigaran deyilik. Maşallah sənin kimi ruzusu var – acından ölməyəcək.
Ola bilsin dostlarını da qonaq edər ki, ət qalıb xarab olmasın. Sən də mərd
insan kimi dostlarını satmadan, ağsaqqalının adını demədən yollanacaqsan o
dünyaya və göydən siçovulun yediyi gözlərinlə baxacaqsan mənim
öldürülməyimə. İndi özün seç. Ya səni öyrədənin, bura göndərənin adını
deyirsən və madərşah qılıncıyla rahat ölümə layiq görülürsən. Ya da... Məkrubə,
cır bunun köynəyini, – deyə madərşah qışqırdı.
Təbib tez əmri yerinə yetirdi. Karine şüşə qabın qapağını açıb ağzını Ti‐
qerişin qarnına yapışdırdı. O, bağıraraq çırpınmağa başladı. Siçovul isə
tərpənmirdi.
– Sakit dur! Yazıq heyvanı qorxudursan. Ətli‐qanlı, dişlərinin iti olmağına
baxma. Balacadır. Qorxma, yavrum, qorxma. O sənə heç nə edə bilməz. Əlləri
də bağlıdır, ayaqları da... Başla yavaş‐yavaş. O, tam sənindir. Başla, yavrum,
başla.
Karine gözlərini qırpmırdı. Siçovulun nə vaxt hərəkətə keçəcəyini
səbirsizliklə gözləyirdi. Handan‐hana siçovul qabın dibindən tərpəndi. Yavaş‐
yavaş Tiqerişin qarnına doğru gedib diş atdı. O, qışqırıb huşunu itirdi. Karine
əl saxladı. Tez qabın ağzını bağladı. Təbib Məkrubə Tiqerişə nəsə iylətdi. O
həmən özünə gəldi.
– Danışacaqsan? Bir daha soruşuram. Kimdir səni bura göndərən? – deyə
Karine yenidən şüşə qabın qapağını açdı. Ağzını Tiqerişin qarnına yaxınlaşdı‐
randa, o yenidən huşunu itirdi.
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***
Kaminat qəsri. Hamam. Madərşah Karine qəmgin halda oturub. Bu dəm
təbib Məkrubə içəri girir.
– Özünə gəldimi Tiqeriş? Gəldisə davam edək.
– Madərşahım, baxırsan div kimi oğlandır. Amma siçovuldan necə qorxdusa
ürəyi dayandı.
– Filin siçandan qorxduğunu bilirdim, amma pələngin siçovuldan qorxdu‐
ğunu yox. Məkrubə, yadına gəlirmi bunu nə vaxt almağın, hardan almağın?
Daha kimlər vardı onunla?
– Xeyr, madərşahım. Gör nə qədər keçib? Hər qul satandan seçib‐seçib ən
yaxşılarını alırdım.
Madərşah susur. Fikrə gedir: nə ağsaqqalının, nə də dostlarının adını
öyrənə bildim. Yəqin onlar da atadan, dayıdan, əmidən yetim qoyduqlarımdır.
Lələ düz deyirmiş. Qisasın qabağında heç bir zireh – fərraş, mühafiz, qoşun
dayana bilməz. Tiqerişi bura göndərən kimdirsə, bunu gözəl başa düşür. İndi
də üstümə canlı silahlar göndərir. Axı kim göndərir? Qüdrətdən başqa kim
olacaq ki? Gör nə qədər fitnə‐fəsad törətdi, alınmadı. İndi də öldürmək istəyir.
O vaxt Qəşşaşdan canını qurtarmaq üçün məndən kömək istədi. İndi isə
yetimçəsini küyləyib üstümə göndərib ki, bəs “atanı Karine öldürüb. O sənin
qan düşmənindir”. Üstəlik onun kimi digər yetimləri də cəlb edib. Bu şahlar
yetimləri niyə bada verməyi xoşlayırlar ki? Dalıyca gələni olmayacaq – ona
görə? Bəlkə heç kim göndərməyib? Özləri gəliblər qisas almağa. İndi nə edim?
Bəlkə keçim qalanın qullar yaşayan tərəfinə? Lələni də əvvəlcədən xəbərdar
edim ki, hazır olsun. Mənə hücum etsələr qabağını alsın. Yox. Bu təhlükəlidir.
Onların neçə nəfər olduğunu bilmirəm. Bəlkə yüzdən çoxdurlar? Neçə vaxtdır
bir yerdə yaşadıqları dostları da qahmar çıxa bilər. Qulların üsyanı
lələgiryanların hərəkatından xatalı olur. Onda nə edim? Məncə başqa əlacım
yoxdur, nə qədər çətin olsa da. Qurunun oduna yaş da yanar deyib aqillər.
Casus axtarışına vaxtım yoxdur. Yoxsa özümü yandıraram.
– Məkrubə, Allah bütün qullara rəhmət eləsin. Başa düşdün?
– Bəli, madərşahım.
– Meyitlərini düzürsən həyətdə. Hamısını bir‐bir sayacağam. Sonra aparıb
ümumi məzarlıqda basdırarsınız. Məni gözləyən mühafizlərin köməyindən
istifadə edə bilərsən.
– Dediyiniz kimi də olacaq, madərşahım.
– Yenə də qalada qalacaqsınız. İçəri heç kim girməyəcək. Qala qapısının
açarları səndə və lələdə olacaq. Saray mühafizləri sizi qala divarlarından
kənarda qoruyacaqlar. Paytaxt yaxındır. Növbə ilə dəyişərlər.
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– Əmr sizinkidir, madərşahım.
– Bütün gücünü qızlara sərf elə bundan sonra. İndi isə get. Səhər yeməyinin
vaxtıdır. Hamısını topla süfrə başına. Zəhərin hamısına çatar yəqin. Lələni isə
göndər bura.
Məkrubə təzim edib gedir. Madərşah yenidən tək qalır: tutaq ki, bunların
hamısını zəhərləyib öldürdüm. Bəs bu xəbər onları göndərənə necə çatacaq?
Gərək Dürəngi çağırım. Yolaverənlər paytaxtı balaca yerdir. Hamı bir‐birini
tanıyır. Yəqin Dürəng də tanıyar çoxunu. Bura göndərilənlər də yəqin Aslanın
mühafizlərinin uşaqlarıdır. Bəlkə öldürməyim heç kimi? Dürəng gəlib kənardan
baxsın, tanıdıqlarını çıxdaş edək. Yox. Dürəngin tanımadığı da ola bilər. Yaxşısı
budur ölülərinə baxsın. Birinci elə Tiqerişi göstərəcəyəm ona. Görüm tanıya‐
caq?
***
Qüdrət Şahın otağı. Baş vəzir Hətəm hüzurundadır.
– İyirmi yeddi meyitdir deməli.
– Bəli, şahım. Hamısını bir‐bir ailələrinə təhvil veriblər.
– Yenə də aləm qarışacaq bir‐birinə. Bu mənə işarədir. Yəni ki, “Qüdrət,
göndərdiyin adamları tapdıq da, öldürdük də... İndi növbə sənindir”. Amma
bunların heç birindən xəbərim yoxdur mənim. Kimin elədiyini də bilmirəm.
– Bunu çətin sübut edəsən.
– Şübhələnməyə haqqı çatır. Karine yaxşı bilir mənim gücümü. Bu cür
hərəkət etmək ancaq məndən çıxar. Amma mənlik deyil.
– Bəs onda kim edib, Qüdrət?
– Vergiyığanların meyitlərini arabalara doldurub madərşahlığın paytaxtına
kim göndərmişdi? Lələgiryanları madərşaha qarşı kim qaldırmışdı? Elbrus
eliylə əlaqə yaratmağımı Karineyə kim çatdırmışdı? Bax həmin adam yenə də
peyda olub. Sakitçilik sərf etmir ona. Bəs görəsən bunlar nə qələt ediblər ki,
qətlə yetiriliblər?
– Bilmirəm, Qüdrət.
– Bəs sən nəyi bilirsən, Hətəm? Sən yalnız xəzinədar deyilsən, həm də baş
vəzirsən axı. Öyrən orda nə baş verdiyini.
– Başüstə, Qüdrət.
***
Madərşahlığın paytaxtı. Karine taxtında oturub. Yaman narahatdır.
– Dürəng, səncə bu kimin işi ola bilər?
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– Dəsti‐xətt Qüdrət Şahındır. Kitabxanayla alimlərin acığını çıxır sizdən.
– Qullar kitabxana məsələsindən çox qabaq ora salınıblar.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım.
– Çox oynayıram Qüdrətin nazıyla. Dinmədikcə həddini aşır. Amma
budəfəki hərəkətinin adı madərşahın həyatına sui‐qəsddir. Nə ölçü götürək
onun haqqında?
– Madərşahım, icazə verin araşdırım. Ehtimal təsdiqlənsə ölçü götürərik.
– Ona elə bir dərs verim ki... Mənim də hövsələmin sonu var. Balonun
içindəki siçovulu gördün də...
– Bəli, madərşahım.
– Yoxsa ki, barmaq qoparırsan, qulaq kəsirsən. Üst‐başın qana bulaşır.
Adın qaniçən çağrılır. Cəllad, mühafiz şahidlik edir. Heç kim də danışmır. Sən
necə də qansız adammışsan, Dürəng? Yox, düz demədim. Qansız deyilsən,
qaniçənsən. Amma balaca bir siçovul o boyda pəhləvanı həmişəlik tirtap elədi.
– Madərşahım, qatilləri necə üzə çıxartdınız? Bəlkə mənə də öyrədəsiniz?
– Mən fəndlərimi heç kimə açıqlamaram. Bu sirdir. Sən Kaminat qalasının
təhlükəsizliyini təmin et. Bu gündən sən cavabdehsən o tərəflərə. Əlbəttə ki,
qalanın çölündən.
– Başüstə, madərşahım. Bir xüsusu da çatdırmaq istərdim.
– De!
– Min qızıl da heç kimin dilini açmadı. Nə edək? Kabus indi qeybə çəkilib.
Amma istənilən vaxt peyda ola bilər. Qisasçı qatillər məsələsi də bu yandan
çıxdı. İyirmi yeddi casusu üzə çıxarıb aradan götürdünüz. Bəs bilmədiyimiz
nə qədər gizli düşmən var? Bunların sonda birləşib üstümüzə gəlməyinə imkan
vermək olmaz.
– Tələsmə, Dürəng. Vədəsi çatanda deyəcəyəm. Sənin adamların ayıq‐
sayıq olsunlar. Əks addım olaraq sən də xəfiyyələrin, casusların sayını artır.
Xəzinədəki pul nə üçündür?
– Başüstə, madərşahım. Əlbəttə, son söz sizinkidir. Amma Kabusun sakit
durması heç açmır məni. Düşünürəm ki, altdan‐altdan yenə iş görür.
– “İş görür”, yəni nə edir? Taxt‐tacıma təhlükə yaradırmı? Məni öldürmək
istəyirmi? Xalqı əleyhimə qaldırırmı?
– Xeyr. Məncə altdan‐altdan pul yığır yenə. Varlanır.
– Eh, mən də dedim nə olub. Sən pul yığmırsan? Saray əyanları, valilər, sa‐
raydan aylıq alan ən xırda bir zat pul yığmır? Yığır. Buna göz yumuram, göz
yumuruq. Bəs Kabusa gələndə niyə dilin çıxdı? Qoy yığsın. Özünü tutanda,
xəzinəsini də müsadirə edərik.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım.
Dürəng gedir. Madərşah tək qalır: Dürəng nə deyirsə, qəribsiliyə salıram.
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Sonra isə düz olduğu üzə çıxır. Vaxtında deyirdi ki, Kaminat qalasına qul adıyla
casus girə bilər. Qulaqardına vururdum. Bəs nəticədə nə oldu? Tiqerişə vurul‐
masaydım, qapımda mühafiz qoyub hər gün sevişmək eşqinə düşməsəydim,
onu zindanda sınağa çəkəndə Məkrubə çaşıb mənə “madərşahım” deyə
müraciət etməsəydi, yaxud da Tiqeriş buna qarşılıq verməyərək hislərini ci‐
lovlasaydı, kükrəməyib özünü sakit aparsaydı, çətin ki, onun qisasçı qatil ol‐
duğunu üzə çıxaracaqdım. Bunun nə ilə qurtaracağını isə... Demə, üç aydır
gələcək qatilimlə yatağa giribmişəm. Dürəng isə məni çoxdan xəbərdar etmişdi.
İndi də xəbərdarlıqlar edir. Amma qəbul etmirəm. Nə olsun ki, müsəlmandır?
Nə olsun ki, Yolaverənlər şahlığındandır? Buna görə hər sözünü qəribsiliyə
salmalıyam? Niyə son mükafatımı elan etmirəm? Axı Kabus daha çox mənə
lazımdır, nəinki Dürəngə. Baş vəzir sadəcə öz madərşahının ona olan şübhəsini
yox etmək istəyir. Mənim isə məqsədim başqadır. Yox, hər şey köhnə qayda‐
sında qalsın. Bu cür sakitçilik mənim xeyrimə işləyir. Bu minvalla bir‐iki il
keçsə, istədiyimə nail olacağam. Bir də ki, kənardakı düşmənlər o qədər də
qorxulu deyil. Atam Kaminatı düşmən yıxdı ki? Yox – özünün baş vəziri.
Şahənşah Göyverəni düşmən yıxdı ki? Yox. Bəs kim yıxdı? Düz qulağının dibində
olan baş mühafiz Aslan, baş vəzir Qüdrət, bir də yatağına girib ondan vəliəhd
doğan mən. Özü də cındırından cin hürkən birinin – İtbaşının sözüylə. Tiqeriş
də artıq yatağıma girmişdi. Əgər Məkrubə çaşmasaydı və o, qırmancın
əzablarına, dərisinə siçovulun bir‐iki diş atmasına dözərək sınaqdan üzüağ
çıxsaydı, mən artıq o dünyadaydım. Əgər qorxudan ürəyi partlasaydı, o biri
yetim‐qisasçılar axırıma çıxacaqdılar. Amma ehtiyatı əldən verməməliyəm.
Hardan bilim ki, sarayda tiqerişkimilər yoxdur? Kənardakılar da öz yerində.
Birdən sabah kimsə baş qaldırdı? Madərşahlıq dövrümdə yalnız düşmən qa‐
zanmışam. Bəs dostlarım nə qədərdir? Ətini yeyən, sümüyünü çölə atmayan
qohum‐əqrəbamdan isə özümü özüm məhrum etmişəm. Bu Tiqeriş
məsələsindən sonra qardaşlarımı da öldürməyə hazıram. Çünki onların ata‐
larını diri‐diri yandırmışam. Onları saraydakı rahat həyatlarından taleyin
keşməkeşinə buraxmışam. Onlar da gedib sığınıblar Qüdrətə. Qüdrət də məni
tiqerişə‐migerişə öldürtdürüb böyük qardaşımı taxta otuzdurmaq istəyir. Guya
ki, başa düşmürəm? Heyf, Tiqerişin qorxudan ürəyi partladı öldü. Yoxsa ona
hər şeyin düzünü deyəcəkdim. Atasının, dayısının qətlinin Qüdrət tərəfindən
mənə tapşırıldığını söyləyəcəkdim. Onu Qüdrətin üstünə qaldırıb əsas rəqibimi
aradan götürəcəkdim. Amma ki, yox. Dəxli yoxdur. Sifariş verən də qatil sayılır,
həyata keçirən də... Qüdrəti öldürüb yenidən dalımca qayıdacaqdı. Həm də ki,
o, tək deyildi. Axı dostları üçün Qüdrət yox, məhz mən qan düşməni sayılıram.
İki il bircə tez keçsəydi. Mənim şahzadələrimin ən pisi belə yüz oğula dəyəcək.
Mən bəlkə də olmayacağam bu dünyada. Amma onlar Madərşah soyadıyla bü‐
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tün dünyaya hökmranlıq edəcəklər. Qadın zərif, ya zəif məxluq deyil. Qadın
güc olduğu üçün kişilər həmişə onlardan qorxublar, onları boğublar, onları
öldürüblər. Müsəlman ölkələrində qadın bir quldur. Qız doğan, oğlan doğa
bilməyən arvadı evdən qovurlar, döyüb öldürürlər. Hələ qızları doğulanda
beşikdəcə boğduran şahları demirəm. Yox. Axı Göyverən Şah da müsəlman
idi. Qadınlara verdiyi qiymətin təzahürüdür ki, bu gün mən bu boyda
məmləkətin madərşahıyam. Yox, Karine. Malı mala qatma. Göyverən qadınları
göyə qaldırmadı. O, kişiləri alçaltdığı üçün qadınlar üzə çıxdı. Bunu da ona
görə etdi ki, özü nə kişi kimi kişiydi, nə də qadın kimi qadın. Amma mən qadı‐
nam, qadınları da yüksək qiymətləndirirəm – kişiləri alçaltmamaq şərtiylə.
Yenə səhv danışdım. Madərşahlığının bu qısa zaman kəsiyində nə qədər kişi
zəhərləyib, nə qədər kişini diri‐diri yandırıb öldürmüsən? Bəs bunun adını nə
qoyaq? Özü də ki, bu, işin bir tərəfidir. Şahzadələrinlə çox da qürrələnmə
əvvəlcədən. Tarixi varaqla, ibrət götür – Göyverən də belə deyirdi. Şahzadə
Göyverənləriylə fəxr edirdi. Dünya hökmranlığı fikrinə düşmüşdü. Yox, unut‐
maram keçmişi. İbrət dərslərim çoxdur. Məsələn: cəza üçün ağzı bağlı şüşə
qaba salınmış bircə ac siçovul bəs edər. Göyverəndən qalmış gülünc şalbanlara,
damğalara, Göyverən körpüsünə, qır tiyanlarına ehtiyac yoxdur. Əvvəlki kimi
heç kimi yandırmayacağam da... Camaat arasında bu qədim Çin cəzasının
təfərrüatları yayılsa hamıya bəs edər. Bir‐ikisinin qapısına qarnından belinəcən
siçovul dəməyi açılmış, bağırsaqları yeyilmiş meyit gəlsə, böyük dərsdir. Amma
keçən dəfə tələsdiyimdən bu ayini dolğun yerinə yetirə bilmədim. Əslində si‐
çovulu tutub şüşə qaba salırsan. Sonra bir‐iki gün gözləyirsən. Siçovul acır.
Əvvəl azadlığa çıxmaq idisə arzusu, buna vəhşi bir aclıq hissi də əlavə olunur.
Bunlar ikisi birləşəndə güclü bir canlı silah meydana gəlir. Şahənşah Göyverəni
də məhz buna oxşar silah yıxdı. Azad olmaq, göyverənlikdən qorunmaq istəyən,
üstəlik də ac olan xalq ayağa qalxdı. Qabağını almaq isə heç cür mümkün ol‐
madı. Bu insan‐siçovullar lələgiryanlar adlanır.
***
Gecə yarıdır. Qüdrət Şahın otağı. Kabus hüzurundadır.
– Vəziyyət gərgindir, Kabus. Şahpələngin və onun dostlarının meyitlərinin
gətirilib evlərinə verilməsi o deməkdir ki, növbə mənimdir.
– İmkan vermərəm buna, ey bizim ağsaqqalımız. Bircə əmr elə, yerinə ye‐
tirim. Karineyə oxşardan istifadə etmək məqamıdır.
– Sadəcə, mənimçün o maraqlıdır ki, aranı qatan kimdir? Bir də ki, bu
iyirmi yeddi gəncin madərşahlıqda nə işi vardı?
– Bir ehtimal var, ey bizim ağsaqqalımız.
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– Nə ehtimal?
– Sizə ərz etmişdim ki, mənim qızlarım Kaminat qəsrində saxlanılır. Ona
görə də gecəm‐gündüzüm yoxdur. Çox vaxtımı o həndəvərdə keçirirəm ki,
bəlkə nəsə görə bildim, xəbər tutdum, ya səslərini eşitdim. Amma yaxına gedə
bilmirdim. Hər addımdan bir qul döyüşçü dayanırdı. Həm mazğallarda, həm
də qala divarlarının bayırında. Uzaqdan müşahidə edirdim. O gün qalanı
sarayın mühafizləri mühasirəyə aldılar. Oradan bir az aralıda – kənd
qəbiristanlığında böyük çala qazdılar. Sonra arabalarla meyit daşıyıb ora tul‐
ladılar. Üstünü torpaqladılar. Onlar gedəndən sonra qazıyıb baxdım. Qul
döyüşçülərin meyitləri idi. İndi qalanı madərşahın mühafizləri qoruyur. Amma
ki, bayırdan. İçəri birini də buraxmırlar. Hərdən Dürəng də gəlib nəzarət edir.
– Belə de, belə de... İndi aydın oldu. Bu bədbəxtlər demə qul adıyla qalaya
giriblərmiş. Özlərini biruzə veriblər. Madərşah da qorxub, hamısını öldürüb
ki, birdən içərilərində qatillərdən kimsə qalar. Əhsən, Karine. Evinə başqa
adla girib səni öldürmək istəyən iyirmi yeddi qisasçını əvvəlcədən üzə çıxar‐
mağı bacarıbsansa, sənə min əhsən. Amma bir əmma qalır.
– Hansı əmma, ey bizim ağsaqqalımız?
– Onları kim öyrədib və kim qalaya sala bilib? Özbaşına mümkün deyil bu.
Ara yerdə məni də salıb zibilə. Əşşi, nə olacaq, olacaq. Bunu o göydəki
gözəgörünməz təyin edir. Sən Karinedən danış.
– Demək olar ki, heç nə etmir. Heç kimi incitmir. Camaat da bir‐birini do‐
landırır.
– Bəs siz?
– Camaatla işimiz yoxdur. Varlılar isə vaxtlı‐vaxtında haqqımızı ödəyirlər.
Bütün adamlarım ayaq üstədir. Hamısı da qulaqlarını at kimi şəkləyiblər.
Mənim başıma qoyulan min qızıla isə hələ ki, yiyə duran tapılmayıb. Tapılma‐
yacaq da... Çünki heç kim məni üzdən tanımır.
– Ehtiyatlı ol! Yadından çıxartma ki, ehtiyat igidin yaraşığıdır. Adamların
da ayıq‐sayıq olsunlar. Səndən bir söz soruşum. Niyə hər dəfə özümçün təhlükə
olduğunu deyəndə, sən Karineni aradan götürmək üçün məndən icazə alırsan?
Amma o qədər adam öldürürsünüz, hətta ailəlikcə qətlə yetirirsiniz, heç onlara
görə icazə almırsan.
– Biz yalnız xəbərçiləri, satqınları öldürürük. Buna öldürmək yox, daha
çox divan tutmaq deyilir. Bu divan tutmaq isə digərlərinə bir növ dərsdir.
Şahlar işimizə qarışanda, həyatın yazılmamış qanunlarını pozanda, adamları‐
mızı zindana saldıranda, bizə arxa duranı təhdid edəndə qəzəbimizə tuş gəlirlər.
Amma öldürmürük. Əl‐ayaqlarını bağlayıb onların yerinə keçmək istəyənlərə
təslim edirik. Özünüz də şahidi oldunuz ki, Kaminat Şahı Qaflana necə təslim
etmişdik. Adamlarımızı zindandan buraxmasaydı Karineni də elə edəcəkdik.
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Siz isə oxşarını bizə verib məsələni həll etdiniz. Karinenin qətlə yetirilməsi də
yalnız sizin əmrinizlə ola bilər. Çünki o sahənin düzünü siz bilirsiniz. Bizlər
siz siyasilərin işlərinə qarışmazlar. Biz özümüz‐özlüyümüzdə ayrıca şahlığıq.
Qarışsaq yazılmış qanunları və bilməyərəkdən zəmanəmizin mizan‐tərəzisini
pozmuş olarıq.
– Aydındır. Amma yenə də ehtiyatlı ol.
– Başüstə, ey bizim ağsaqqalımız. İzn versəydiniz gedərdim.
– Get. Yolun açıq olsun.
***
Madərşahlıq. Baş vəzir Dürəng təlaş içində Karinenin otağına daxil olur.
– Nə olub, Dürəng? Nə baş verib?
– Madərşahım, əmrinizə görə Kaminat qalasını nəzarətə götürmüşəm.
Mütəmadi yoxlamağa gedirəm. Bu gün qalaya atılan lağım aşkar etdim. Daha
doğrusu, qaladan bir qaravaş həyətdə gəzərkən ayağı boşa gedib və çalaya yı‐
xılıb. Məni çağırdılar. Yoxlayıb gördüm ki, lağım atıblar. Azca qalıbmış ki, üzə
çıxsınlar. Təsadüfən həmin qaravaş ordan keçəndə torpaq ayağının altından
qaçıb. Həmin yeri qazdırdım və gedib qala divarlarından o yana çıxdım.
Mühafizlər də ara‐sıra kiminsə kölgə kimi oralarda gəzdiyini görürlər. İndi
məsləhət sizindir. Nə edim?
Karine fikrə getdi. Sonra üzünü Dürəngə tutdu:
– Lələylə məsləhətləşib qalanın içində və onun dediyi yerlərdə mühafizlər
qoy. İnandığın, sınaqdan çıxardığın adamlar olsun. Amma bir nəfər də içəri və
iç həyət hissəsinə burnunu soxmasın. Bildin?
– Bəli, madərşahım. Hökmdar, bəlkə sonuncu mükafatı da elan edək? Min
qızıl da kömək eləmədi.
– Nə deyirəm ki... Fərmanımı hər yana yaysınlar: “Kim Kabusu diri təhvil
versə, madərşah onun istənilən arzusunu yerinə yetirəcək. Arzu edərsə baş
vəzir mənsəbinə də yüksəldəcək”.
Bunu eşitcək Dürəngin rəngi qaraldı.
– Narahat olma. Bu, sadəcə Kabusu üzə çıxarmaq üçündür. Sənin kimi baş
vəziri heç uzaqlaşdıraram?
– Hər şeyin düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Həmən car çəkəcəyəm hər
yerə, – deyib Dürəng otaqdan çıxır.
Karine yenə tək qalır. Fikrə gedir: kimdir axı Kaminat qalasına belə can
atan? Qüdrət? Bəlkə Aslan? Kabus da ola bilər. Yox, inanmıram. Amma Aslan
və Qüdrət üçün maraqlı ola bilər içəridə nə qaynatdığım.
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***
Gecədir. Madərşah Karine yatıb. Birdən yuxudan ayılır. Üzü qara niqablı
şəxsin bir əliylə onun ağzını bağladığını, o biri əlindəki qılıncı isə boğazına
dirədiyini görür. Çırpınsa da sinəsinə çökənin dizlərinin məngənəsindən çıxa
bilmir. Beləcə, müqavimət göstərərək heydən düşür. Naməlum şəxs əlindəki
qılıncı yavaş‐yavaş madərşahın boğazından çəkir. İşarət barmağını şaquli
vəziyyətdə dodağına aparır. Yəni ki, səs salma. Sonra ayağa durub kənara çəkilir.
Qorxudan rəngi ağaran, titrəyən Karine dirçəlib yatağının kənarında əyləşir.
– Sən kimsən? Bu nə cürət? Bura necə girmisən? Bilmirsən ki, bu
hərəkətinə görə kəllən gedər?
– Madərşahım, qılıncın tiyəsi mənim yox, sizin boğazınızda idi.
– Necə girmisən bura? Kimsən sən?
– Madərşahın bütün əmrləri qeyd‐şərtsiz yerinə yetirilməlidir. Mən də bir
kaminatlı kimi onun hər bir əmrinə baş əydiyim üçün həmən gəldim.
– Mən səni çağırtdırmamışam. Səni ümumiyyətlə tanımıram. Əgər mənim
əmrimlə gəlmisənsə, bəs əlindəki qılınc nədir? Sən daha çox məni öldürmək
istəyənə oxşayırsan.
– İndi deyirsiniz ki, yanılmışam? Çıxım‐gedim?
– Rədd ol burdan. Madərşahın yataq otağına girmək cinayətlərin
cinayətidir.
– Yaxşı, gedirəm. Bu əmrinizə də baş əyirəm. Onda baş vəzirinizə deyin ki,
sizin fərmanınızı oxutdurmağı dayandırsın. Çünki Kabus özü‐öz ayağıyla hü‐
zurunuza gəlmişdi. Siz də onu qovduz. Elə belə də deyin Dürəngə.
– Kabus?
– Bəli. Kabus. Carçılar bütün günü car çəkirlər. Axı kimin cəsarəti çatar ki,
məni sizə nişan versin? Mən də məcbur olub gəldim ki, sizi intizarda qoymayım.
Buyurun, madərşahım. Nə sözünüz varsa eşidirəm. Kabus hüzurunuzdadır.
Madərşah Karine ayağa durub şalını çiyninə saldı. Keçib taxtında oturdu.
– Necə girdin otağıma? Birinci bunu de.
– Gizli qapıdan.
– Axı oranı hörüblər.
– Təbib Məkrubənin qul döyüşçülərə hördürdüyü divara bir təpik vurdum
uçdu.
– Dayan‐dayan, başa düşmədim. Bəs bu gizli qapını sən hardan tanıyırsan?
Bu qapı barədə məndən və atamdan başqa heç kəs bilmirdi. Heç Qaflanın da
xəbəri yox idi.
– Biz kabuslar hər şeyi bilirik. Amma əvvəlcə verdiyiniz sözü tutun. Sonra su‐
allarınıza cavab verim. Amma məni tutdurmağa çalışmayın. Bu mümkün deyil.
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– Lap qoy sən deyən olsun. Tutmadım da, öldürtmədim də səni. Bəs mən
hardan əmin ola bilərəm ki, sən məhz mənim axtardığım Kabussan.
– Birincisi, verdiyiniz sözü tutun. Sonra danışaq.
– Baş vəzirmi olmaq istəyirsən?
– Xeyr.
– Onda istənilən arzunun həyata keçirilməsini istəyirsən.
– Bəli.
– De arzunu.
– Mən Kaminat qalasına girmək istəyirəm.
– Deməli, lağım atan səniymişsən? Son ümidin boşa çıxdığına görə üzə
çıxmısan? Amma maraqlıdır. Niyə ora girmək istəyirsən?
– Madərşahım, mənim arzum Kaminat qalasına girməkdir.
– Olmaz. Mən oranı hətta öz gözümdən də qoruyuram. Özüm də ordakıları
görməmişəm. Bakirəliyi pozular ora adam girsə. Xüsusən də kişi xeylağı.
– Madərşah söz verdisə etməlidir. Əməl etməsə bütün məmləkətdə biabır
olar.
– Sən hələ burdan sağ çıx, sonra məni biabır et.
– Kiminlə qorxuzursunuz məni, madərşahım? Mühafizlərlə? Buyurun ça‐
ğırın, – deyə Kabus qapıya yaxınlaşıb taybatay açdı. Mühafizlər huşsuz halda
yerə sərələnmişdilər. Kabus yenidən qapını örtüb, cəftələdi. Madərşahın
qənşərinə gəldi, – Lap yüz mühafiz gəlsin. Qapını sındırana qədər gizli qapıdan
qaçaram. Siz də yəqin oranın yerini onlara bildirmək istəməzsiniz. İndi nə de‐
yirsiniz, madərşahım? Əməl edəcəksinizmi sözünüzə, yoxsa gedim?
– Niyə axı ora girmək istəyirsən?
– Madərşahım, əməl edirsinizmi verdiyiniz sözə, yoxsa gedim?
Karine dinmədi. Bir az fikrə getdi.
– Mən dediyim sözün yiyəsiyəm. Bəs necə gedəcəksən ora?
– Sizinlə, madərşahım. Gizli qapıda atlar bizi gözləyir. Sonra qayıdarıq
bura və məni niyə axtardığınızı deyərsiniz. Amma hələlik qılıncınızı qaytar‐
mayacağam. Qalaya girəndə isə lələni narahat etməyək.
– Deməli, lələdən qorxursan?
– Xeyr. Sadəcə mərd adamdır. Mərd adamın ölümünə bais olmaq
istəməzdim.
– Çox arxayın danışırsan. Birdən lələ yox, on mühafiz gəldi üstünə? Onda
nə edəcəksən? Axı qala qapısından girəcəyik.
– Məni o qədər də uşaq bilməyin, madərşahım. Əvvəlcədən hər şeyi nəzərə
almışam. Mən Kabusam. Özü də ki, adıma layiq Kabus.
Madərşah Karineylə Kabus gizli qapıya çıxıb atlanırlar. Qalaya çatanda Ka‐
bus dediyi yerdə atdan düşürlər. Kolluq bir yerdə o, əlindəki torbanı madərşaha
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verib başına keçirməsini rica edir. Karine onun dediyini edir. Kabus əlindən
tutub lağıma girir. Bir az getdikdən sonra nərdivanla yuxarı qalxırlar. Kabus
oyuğun üstünü bağlayandan sonra torbanı madərşahın başından çıxarır.
– Madərşahım, artıq qalanın içindəyik. Mühafizlərin tapdığı elə‐belə lağım
idi. Özüm biruzə verdim ki, qalanın mühafizəsini içəridən də möhkəmlətsinlər.
Yoxsa istənilən adam gəlib girə bilərdi.
– Bunun sənə nə dəxli?
– Bircə bunu deyə bilməyəcəyəm sizə, madərşahım. Diqqətlə qulaq asın.
İndi qapıya yaxınlaşacağıq. Dörd mühafiz var orda. Qapı da içəridən bağlanıb.
Onlara əmr edib uzaqlaşdırırsınız. Sonra qapını döyürsünüz. Deşikdən baxıb
açacaqlar qapını. Təbib Məkrubəyə əmr...
– Sən onu hardan tanıyırsan?
– Madərşahım, dedim axı... mən Kabusam. Təbib Məkrubəyə əmr
edəcəksiniz ki, qızlar qarşınızda düzlənsinlər. Vəssalam. Sonra isə mən sizi
yenidən sağ‐salamat qaytaracağam saraya. Yaddan çıxartmayın ki, mən və qı‐
nından sıyrılmış qılıncım həmişə sizinlə yanaşı olacağıq – qara örtüyümün al‐
tından görünməsə də...
***
Kaminat qəsrinin kənarı. Kabusla Madərşah Karine qalaya hansı yolla
girmişdilərsə, eləcə də ordan çıxıb paytaxta doğru yol alırlar. Gizli qapının
həndəvərinə çatırlar. Hava yavaş‐yavaş işıqlaşır. Kabus torbanı Karinenin ba‐
şından çıxarır.
– Mən sözümü tutdum, Kabus. İndi növbə sənindir.
– Mən də sözümü tutdum, madərşahım.
– Anlamadım? – deyə madərşahın sifəti çönür, – Sözünü nə vaxt tutdun
ki? Mən indi‐indi başlamaq istəyirəm suallara.
– Madərşahım, hər yerə car çəkmişdilər ki, “kim Kabusu diri təhvil versə,
madərşah onun istənilən arzusunu yerinə yetirəcək. Arzu edərsə baş vəzir
mənsəbinə də yüksəldəcək”. Düz deyirəm?
– Hə.
– Mən özüm‐özümü təhvil verdim sizə. Sizin əmriniz yerinə yetirildi. Siz də
buna görə verdiyiniz vədi yerinə yetirdiniz. Necə deyərlər, həm siz deyən oldu,
həm də mən deyən. Artıq heç birimizin öhdəliyi yoxdur. Gəlin sizi saraya ötürüm,
özüm də çıxım gedim. Yoxsa Dürəng günün günorta çağı çıraqla axtarır məni.
– Ay hiyləgər, – deyə madərşah işarət barmağını yelləyərək gülümsədi, –
deyək ki, qalib gəldin mənə. Məqsədim səni zindana atmaq olsa da, öldürmək
deyildi. Bir çox mətləbi anlamağım lazım.
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– Hər şeyi öyrənəndən sonra isə açıb buraxacaqdınız məni. Düz deyirəmmi?
– Onda dostluq təklif edirəm sənə. Çox da yaş fərqimiz olmaz. Söhbətimiz
tutar.
– Madərşahım, üzr istəyirəm. Siz də yaman hiyləgərsiniz ha... Qısa
madərşahlıq dövrünüzdə o qədər adamı diri‐diri yandırmısınız. İndi deyirsiniz
ki, sizin dostluq təklifinizə inanım?
– Yaxşı, gəl ikinci sözümü də tutum. İndi burdan gedək birbaş paytaxt
meydanına. Rəiyyətin gözü önündə car çəkim ki, sən mənim baş vəzirimsən.
– Mənim öz dövlətim var. Mən bu gizli dövlətin şahıyam. Şah olan bəndə
də baş vəzirliyə enərmi?
– Nə dostluğumu qəbul edirsən, nə də baş vəzirlik mənsəbini. Yəqin ki, məşğul
olduğun işləri də sirr kimi qoruyarsan. Burdan sülhlə ayrılsaq da Dürəng, onun
casusları, xəfiyyələri daim sənin izində olacaqlar. Rahat həyat sürə bilməyəcəksən.
Onları durdura bilən yeganə qüvvə mənəm. Suallar, şübhələr isə məni boğur.
Rahat yaşamağa qoymur. Daha dəqiq desəm, taxt‐tacıma təhlükə yaradır. İstəmirəm
ki, səni həbs etsinlər və işgəncənin gücüylə, əsli‐məcazi mənalarda sözü kəlbətinlə
çəkim səndən. Gəl bir şeyə razılaşaq. Mən sənin təqibini dayandırıram. Əvvəlki
həyatına qayıdırsan. Hərçənd ki, bilmirəm əvvəlki həyatın nədən ibarət idi. Amma
hər gün gecəyarı gizli qapının yanında görüşək. Buranın məxfi məkan olduğunu
sən də gözəl bilirsən. Mən də istəmərəm ki, üçüncü, dördüncü şəxs tanısın. Yəni
əmin ol ki, tək gələcəyəm. Buna necə, razısanmı?
– Mən sizə sirr verməyəcəyəm, madərşahım.
– Mənə sirr lazım deyil. Mən sual verəcəyəm. Mənə dərs keçməyini
istəyirəm.
– Siz madərşah məndən öyrənmək istəyirsiniz?
– Demədin ki, şahsan? Mən də şaham. Qanuni şahın qanundankənar şahdan
nəsə öyrənməsi əskiklikdirmi?
– Nədir ki, sizi maraqlandıran?
– Bu qədər başına qızıl qoydum. Rəiyyət səni niyə ələ vermədi? Səni ta‐
nıya‐tanıya niyə dedilər ki, tanımırıq? Bu qədər zülm edirsən, olanlarını əlindən
alırsan, niyə heç kim səni söymür? Heç qarğış da eləmirlər? Üstəlik razılıq
edənlər də var kasıbların arasında. Bu cür məsələlər maraqlandırır məni.
– Mənim başçılıq etdiyim dövlətin qanunlarıyla tanış olmaq istəyirsiniz
deməli.
– Hə.
– Onda bir şərtim var.
– De.
– Həftədə bir dəfə görüşəcəyik – elə bu ağaclıqda. Həm də gizli qapıya ya‐
xındır. Tələ qursanız həmən biləcəyəm. Kaminat qalasına bugünkü kimi səfər
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edib, sonra söhbətləşəcəyik. Təqibi isə qeyri‐rəsmi dayandırın. Amma başıma
qoyulan mükafatı car çəksinlər.
– Niyə?
– Belə lazımdır.
– Birdən ələ verdilər səni?
– Heç kim məni tanımır. Mən kabusam.
– Bilmirəm Kaminat qalasında nə itirmisən? Amma mən razı. Bəs bu gün?
İlk sualıma cavab verməyəcəksən? – deyə madərşah Kabusa naz satdı.
– Buyurun, madərşahım.
– O üç nəfəri zindandan sən qaçırmışdın?
– Bəli.
– Mühafizlər deyirdi ki, bizə madərşah öz otağında əmr etdi. Bu düz‐
dürmü?
– Bəli.
– Bəs yerimə otuzdurduğun qadın kim idi?
– Mən özüm idim.
– Sən? – deyə madərşah şaqqanaq çəkib güldü, – Sən balaca boy, cinə ox‐
şayan biri, mənim kimi sərvboylu dünya gözəlinə necə oxşaya bilərsən ki?
– Madərşahım, atalar deyib ki, gözəllik ondur, doqquzu dondur. İstənilən
qadın sizin libasınızı geyinsə gözəl görsənər. Madərşahın geyimi, örpəkli tacı
mənə də çox yaraşdı. Yaşmaq da öz yerində. Gözlərimə sürmə çəkdim, səsimi
də naziltdim. Taxtın üstünə balış qoyub üstündə oturdum ki, boyumun bala‐
calığı bilinməsin. Şamların da çoxunu söndürdüm ki, otaq alaqaranlıq olsun.
– Onda belə çıxır ki, səndən başqa gizli qapının yerini bilən daha üç nəfər
var?
– Vergi vəzirini öldürdüm, o biri iki nəfəri də...Yəqin xəbəriniz var.
– Öldürürdünsə, onda qaçırmağına nə lüzum vardı?
– Vergi vəziri gizli sövdələşməni açıqlaya bilərdi yenidən ələ keçsəydi. O
birilərin isə üzü‐gözü məlum idi. Əvvəl‐axır ələ keçəcəkdilər. Həm də gizli qa‐
pının yerini bilmişdilər. Onların öldüyünü ailəsi bilmir. Hər ay da azuqələri
artıqlamasıyla çatır.
– Niyə demirsən ki, ailəsinə?
– Açıqlasam, o biri kabuslar da qorxar. Fikirləşərlər ki, onlar üçün də var
bu gündən. Sabah əmrlərimi canla‐başla yerinə yetirməzlər. Demişəm ki, gizli,
əmin yerdədirlər dostlarınız. Bizim gizli dövlətdə əsasən xəbərçiləri, xəyanət
edənləri sorğu‐sualsız öldürərlər. Bizim gizli dövlətdə yalnız bir cəza növü
var – o da ki, ölüm. Bizlərin yeri‐yurdu, xəzinəsi torpağın altında yerləşir. Çox
dərindəyik, çox dərində. Ona görə bəzən adımızı dərin dövlət də çağırırlar.
– Axı sən, dostların həmişə üzdədir. Bəzən zindana da düşürsünüz.
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– Dərin dövlətin görünməyən qatları çoxdur. Biz üzdə olanıyıq. Mən əvvəl
sizin şahlığın şahı sayılırdım. İndisə bütün madərşahlıq mənimdir.
– Bəs niyə indi, onda yox?
– Müsəlman şahlıqlara lotular baxırdı. Baş vəzir Qüdrət isə hamısının kö‐
künü kəsmişdi. Demişdi ki, məmləkətdə bir lotu var, o da Göyverən Şahdır.
Onun da aqibətini gördüz də... Siz madərşah olandan, Qüdrət kölgəyə
çəkiləndən sonra bütün madərşahlığı götürdük. Lotuların qayıtmasına imkan
vermədik. Əlbəttə ki, sizin sayənizdə.
– Mənim sayəmdə?
– Bəli. Bəs özünüz deməmişdiniz ki, biz artıq əzilən yox, əzən xalqığ?
– Mən bunu sizinçün deməmişdim.
– Anlamadım. Biz sizin rəiyyət sayılmırıq ki? – deyə Kabus güldü.
– Sözümüz yarımçıq qaldı bayaq. Necə qıyırsan dostlarına, ay Kabus?
– Dövlətin ayaqda qalması üçün bəzən özünkülərdən də qurban verməlisən.
Elə hal yarana bilər ki, özün də qurban getməlisən. Bir şeyi də söyləyim. Ki,
mənimlə təhdid dilində danışmayasınız. Geyimimin üç nöqtəsində, yaxalıqla‐
rımın ucunda zəhər gizlətmişəm. Ələ keçmək təhlükəsi olanda özümü
öldürmək üçün. Ona görə də beyninizi boş yerə yormayın ki, Kabusu necə ələ
keçirib zindana salım. Ya da özümə işlədim. Bu, mümkün deyil. Yerimə isə
digər Kabus gələcək. Onunla əlaqə yaratmaq isə sizin üçün çox çətin olacaq.
Çünki qisasım alınacaq.
– Hətta məni də məhv edə bilərsiniz?
– Qisas alırıq almağına. Amma biz hökmdarları öldürmürük. Bu, siyasətə
və qanuni dövlətin işinə qarışmaq kimi qiymətləndirilir. Biz siyasətə qarışmarıq
heç vaxt. Bu, gizli dövlətin dərin qatının işidir. Yalnız ayağımızı basdalayanda
dirəniş göstəririk. O da razılıq alandan sonra. Amma heç vaxt öldürmürük.
Hər işə görə də böyüklərin yanına qaçmırıq. Özümüz çıxış yolu axtarırıq. Bu
bizə icazə verilib.
– Bəs qisasınız necə olur?
– Madərşahım, ilk dəfəyçün yaman çox sual verdiniz. Bir söz də deyim, ay‐
rılaq. Atanız Kaminat Şahı baş vəzir Qaflan yox, mən devirmişdim. O cümlədən...
– Nə? – deyə Karine Kabusun sözünü kəsdi. Dodaqları əsdi. Ayaqları sus‐
taldı. Yıxılmamaq üçün ağacdan yapışdı.
– Mənim adamlarımı zindana salıb qətllərinə fərman verdiyi üçün devirdim
Kaminat Şahı. Əl‐ayağını bağlayıb təhvil verdim baş vəzirə. Zindandakı adam‐
larımı da əsas qapıdan nümayişkaranə qaçırtdım. Gücümü Qaflan da gördü.
Onsuz da mənimlə əlbir idi. Kaminat Şah şübhələnmişdi ondan. Göyverən
Şahın yanına qaçıb müharibə oyunu qurduğundan da xəbərdar idi. An söhbəti
oldu. Yoxsa edam edəcəkdi onu. Atanızın yerinə isə siz keçməliydiniz. Amma
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yoxa çıxdınız. Fürsət bilib Qaflan keçib oturdu taxtda. O da müvəqqətiydi.
Çünki özbaşınalıq etmişdi. Sizi də devirəcəkdim mənim adamlarımı zindana
saldığınıza görə.
– Bəs atamın yenidən taxta çıxmağına niyə imkan verdin?
– Bu qədər, madərşahım. Artıq işıqlaşır. Bir həftə sonra gecəyarı burda
görüşənədək, – deyib Kabus atına mindi və gözdən itdi. Madərşahdan xeyli
aralandıqdan sonra dayandı. Atdan düşüb diz çökdü. Əllərini göyə qaldırıb,
dəli bir hönkürtüylə, – Şükür sənə, İlahi. Aylardır çəkdiyim nigarançılığa son
qoyuldu. Az qala tanımayacaqdım. Dünya gözəli olublar qızlarım. Geyimləri
gözəl, duruşları gözəl. Bütün qızlar gözəl idi. Amma mənim qızlarım onların
hamısından fərqlənirdi. Şükür Allaha, görüb sakitləşdim. Qüdrət Şah düz de‐
yirmiş. Onlara burda evdəkindən də yaxşı baxırlar, – deyib yenidən atına mindi.
Meşəlikdə gözdən itdi.
***
Yolaverənlər şahlığı. Qüdrət Şah sarayın eyvanından paytaxtı seyr edir. Fi‐
kirlidir: tam məlumatsızam madərşahlıqda nələrin baş verməsindən. Hətəm
də baş vəzirlik edə bilmir. Özüm isə qorxumdan heç yana çıxmıram. İtbaşının
karvansarayına neçə dəfə çapar göndərsəm də heç kimi tapmayıb. Aslan da
üzə çıxmır. Bu yandan da Kabus yox olub. Gəlib‐getmir. Başına nə qədər pul
qoyublar. Ələ keçməsə yaxşıdır. Ələ keçsə öldürəcək özünü. Yerinə gələn isə
məni tanımaya bilər. Xəzinə də qalacaq onlara. Karinenin o vaxt göstərdiyi
gizli xəzinənin heç olmasa yarısını gərək daşıtdıraydım evimə. Onda da Kabusla
əlaqə qura bilməyəcəkdim. Kaminat şahlığı nəzarətimdən çıxacaqdı. Bir o
xəzinə qədər, ondan da artıq xeyir götürmüşəm Kaminat şahlığından. İndi də
azdan‐çoxdan gəlir. Heyfslənməyə dəyməz. Amma yoxa çıxmağı heç açmır
məni. Ən çox qorxduğumsa odur ki, birdən əli dəyişdirər. Madərşahla danışığa
gedər. Axı onun üçün nə fərqi? Hansı yaxşıdır – Qüdrətə ağsaqqal demək,
yoxsa Karineyə ağbirçək? Əlbəttə ki, Karine məndən üstündür. Kabus vasitəsilə
vahimədə saxlayırdım onu. Son dayağımı da itirsəm – heç nə. Bu mənim so‐
numdur. Düzdü, inanmıram məni sata Kabus. Bu onlarda qəbul edilməyib. Ka‐
rinenin oxşarı, anası barədə də danışmayacaq. Ümumiyyətlə, adımı belə
çəkməyəcək. Öldürərlər buna görə onu. Amma yaxın da gəlməyəcək. Dürəngin
də gizlətdiyi xəzinə əlimdən çıxdı, Kabusun da... Qaldı öz gizli xəzinəm. Bəs
onu necə qoruyacağam? Ölsəm kimə qalacaq? Uşaqlarıma? İndi şaham – qo‐
rumağa gücüm çatır. Bəs oğlum məndən sonra şah olacaqmı? Lap tutaq ki,
oldu. Ona vəliəhdlik dərsi keçmişəmmi? Heç vəzirlik öyrətməmişəm. Başım
qarışıb özümü qorumağa, pul yığmağa. Təhsil alıb almağına. Amma bu,
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vəliəhdlik dərsi deyil. O aldığı təhsili bütün zənginlər verə bilər övladlarına.
Özüm isə qocalıram. İşim‐gücüm Karineylə qovğa aparmaqdır. Açıq dava
eləməyə isə cürətim çatmır. İtbaşıdan qorxuram. Axı nə vaxta qədər? Bir ordu
qədər mühafiz saxlamaq axı çoxlu pul tələb edir. Bəlkə gedim madərşahın hü‐
zuruna? Deyim ki, ona sədaqətliyəm. Bu, İtbaşının dəst‐xəttinə oxşayır. Bizim
aramızı vurur. Görəsən inanarmı? İnandırım gərək. Oğlumu yalnız o, vəliəhd
elan edə bilər. Etsə, yığdıqlarımı yatıraram xəzinəyə. Nəsildən‐nəslə ötürülər.
Bəlkə Karine ölməyimi gözləyir? Ölüm, sonra başqasını gətirib qoysun yerimə.
Axı şahlıq mənə miras qalmayıb. Mən nə varis olmuşam, nə də vəliəhd. Nə
edim axı? Heç nə etmə, Qüdrət. Otur oturduğun yerdə. Səndən sonra nə olar,
olar. Nə olacağını isə indidən bilirsən. Bir ev, bir də at arabası saxlayıb hamısını
alacaqlar ailənin əlindən. Bəlkə də almayacaqlar. Bəlkə hər şeyi gətirim qatım
xəzinəyə? Karineyə də xəbər verim. Xoşuna gələr bu xəbər. Ya da köçürüm
başqa məmləkətə. Olmaz. Xəzinənin yarısı elə başqa şahlıqlardaydı da... Nə
oldu axırı? İndi istəyirsən ki, bunlar da itib‐batsın? Kişinin malı göz qabağında
olar. Mal‐mülk, bütünlükdə torpaq, onun üstündəkilərin hamısı onsuz da
madərşahınkı sayılır. Yığdığın qızıl isə səninki. Səbr elə, Qüdrət. Dünya
gərdişindədir, biz isə yedəyində. Sən düşündüyünü düşün, amma o
gözəgörünməz nə yazıbsa, o da olacaq.
***
Bir həftə keçib. Madərşah Karine ilə Kabus vədələşdikləri yerdə görüşüblər.
– Nə görmüsən axı bu Kaminat qalasında? Deyəsən başa düşməyə başla‐
yıram. Kiminsə var o qızların içində.
– Kabusların ailəsi olmaz, madərşahım.
– Bəs niyə can atırsan? Bəlkə istədiyin qızı salıblar ora? De, azad edim.
– Madərşahım, sizi narahat edən sual budursa bir daha görüşməyək.
İstəmirəm daha ora getmək, – deyib Kabus atın cilovunu ağacdan açmağa baş‐
ladı.
– Yaxşı, incimə, – deyə Karine onun əlindən tutdu, – Bir də bu barədə so‐
ruşmaram – yaralı yerindir. Amma əvvəlcədən bir şeyi anladım sənə. Burda
görüşmək çox təhlükəlidir. Mən mühafizlərsiz bir addım da kənara atmıram.
Düşmənlərim çoxdur.
– Narahat olmayın, madərşahım. Mənimlə özünüzü tam əminlikdə hiss
edə bilərsiniz. Bu ağaclıq da gizli qapının bir addımlığındadır. Bəlkə verəsiniz
suallarınızı?
– Keçən dəfə qaldığım yerdən başlayım. Atamın yenidən taxta çıxmağına
niyə imkan verdin?
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– Artıq təhlükəli deyildi. Kaminat şahlığı təbəə idi, o da təbəə şah. Şahlıqda
söz sahibi isə baş vəzir Qüdrət. O bizə toxunmadı. Heç xəzinəmizə də dəymədi.
– Hansı xəzinə?
– Sizə həmin yer Qaflanın xəzinəsi kimi tanışdır. Əslində bizim idi. Atanız
Kaminat Şah duyuq düşüb ora əl qoymaq istəyirdi. Devrilməsinin əsas
səbəblərindən biri də bu oldu. Amma demə siz də bilirmişsiniz bu barədə.
Sonra başa düşdüm ki, siz çatdırmısınız ona xəbəri. Elə bilibsiniz ki, Qaflanın
işləridir. Amma Qaflan sadəcə bizim himayədarımız idi. Şahlıqlarda bizlərə
əsasən baş vəzirlər arxa dururlar. Onların dedikləri də bizim üçün qanundur.
Kimi susdurmaq, kimi aradan götürmək lazımdırsa bu yolda onların
köməkçisiyik. Divansız, hakimsiz, sakitcə.
– Bəs şahlar tanımır sizi?
– Şahlar bizləri tanımaz.
– Bəs şahlar kimi tanıyar?
– Bilmirəm. Şahlar bizi yalnız devriləndə tanıyarlar.
– Axı mən səni tanıdım. Amma devrilməmişəm.
– Ağsaqqalım çıxış yolunu göstərməsəydi, siz də artıq devrilmişdiniz.
– Kimdir ağsaqqalın? Hansı çıxış yolunu göstərdi sənə? Arvad paltarı ge‐
yinib yerimdə oturmağı? – Kabus dinmir, – Bəs görəsən qızıl hərisi Qüdrət
xəzinəni niyə yağmalamadı? Axı mənə demişdi ki, bütün qızılları Göyverən
Şahın xəzinəsinə yatırmışam.
– Qüdrət ağıllı baş vəzir idi. Toxunmağına toxunmadı. Amma elə etdi ki,
ondan da artıq bac‐xərac axmağa başladı Göyverən şahənşahlığına. Əlbəttə
ki, bu işə biz kabuslar başçılıq edirdik. Kaminat Şah isə sadəcə büt idi. Elə baş
vəzir Aris də...
– Kabus, mən varlıyam, ya sən?
– Siz.
– Əsaslandır.
– Çünki üstündə dayandığımız torpaq da, dərin dövlətin sığındığı, xəzinə
gizlətdiyimiz yerin altı da sizə məxsusdur. Hər şey sizindir, bircə göy Allahın‐
dır.
– Heç vaxt “mən” demirsən. Dilinin əzbəri “biz”dir. Kimdir “biz”?
– Sizdən və baş vəziriniz Dürəngdən başqa hamı.
– Yəni belə çoxsunuz?
– Başıma qoyduğunuz qızılların heç nəyə yaramadığı bunu sübut etdi.
“Mən” sözünü şahlar deyər. Ona görə də həmişə təklənərlər. Şahlar özlərini
Allah sayarlar. Allah kimi hər şeyə qadir olduqlarını düşünərlər. Şahların taxt‐
tacı varislərinə keçər. O cümlədən xəzinələri də... Varis isə ağıllı da ola bilər,
dəli də... Müdrik də ola bilər, axmaq da... Rəhmli də ola bilər, qaniçən də...
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Bizdə isə ən ağıllısını seçib Kabus qoyurlar. Öləndə yerinə başqa Kabus seçilir.
Qohumluq əhəmiyyət daşımır. Xəzinə də yeni Kabusa keçir. Mən də özbaşına
deyiləm. Məsləhətləşirəm, icazə alıram. Mənim üzərimdə də göz var.
– Belə çıxır ki, mənimlə görüşməyə də icazə almısan?
– Xeyr. Bircə bu öz təşəbbüsümdür. Bilsələr... Ona görə dedim ki, mükafatı
car çəkməkdə davam etsinlər. Təqibi isə qeyri‐rəsmi saxlatdırın. Yəni ki, Dürəng
başını soxmasın burnu girməyən yerə. Onsuz da gizli şəkildə işimizi görürük.
– Sözlərindən belə çıxır ki, xalq sizi çox istəyir.
– Əsla, madərşahım. Varlılar qorxur, kasıblar sevir. Daha dəqiq desəm ar‐
xalanırlar. Çünki siz onları arxasız qoyubsunuz.
– Üç dəfə qızıl paylamışam, siz əllərindən alıbsız. Amma günahı məndə
görürlər.
– Mən yox, Sizin məmurlarınız, fərraşlarınız. Mən isə acından ölməsinlər
deyə kömək etmişəm.
– Xırdala dediklərini. Nəsə qarışdırırsan aləmi bir‐birinə.
– Madərşahım, sizin ən böyük və ən kiçik mənsəblərə yerləşdirdiklərinizin
qazanc mənbəyi xalqdır. Fərqi yoxdur, varlı olsun, ya kasıb – hamını soyurlar.
Şikayət isə bizə gəlir. Varlı, tacir daha da varlanmaq üçün arxa axtarır. Deyirlər
ki, həm malımızı, pulumuzu alırlar, həm də qorxuzurlar ki, sizi zindana sala‐
cağıq. Biz arxa dururuq. Elə edirik ki, sizin adamlar bir daha onlara yaxın gələ
bilmirlər. Əvəzində varlılara aylıq qoyuruq. O aylıqdan sizin adamlara da pay
ayrılır. Amma kasıblarda vəziyyət tam başqadır. Əyanın, böyük məmurun ka‐
sıbda işi olmaz. Kasıbın qənimi valilər, kəndxudalar, fərraşlar, qoluzorlulardır.
Guya ki, camaatı idarə edirlər, kimdənsə qoruyurlar bunları. Amma əslində
əzirlər, təhqir edirlər, hər şeylərini alırlar. Kasıb‐kusub da bizim üstümüzə
gəlir şikayətə. İncidənlərə heç nə etmirik. Çünki sizin adamlarınız sayılır, sizin
adınızdan danışırlar. Yüngülvari qulaqburması veririk ki, çox da qudurmasınlar.
Şikayətə gələnlərə isə varlılardan aldığımız himayə haqqından pay veririk ki,
ailəsi acından ölməsin. Savab yiyəsi oluruq, üstəlik hörmət də qazanırıq. Qalan
pul isə yığılır xəzinəyə.
– Xəzinəniz böyükdürmü?
– Xəzinədə nə qədər pul olması mənə məlum deyil. O işə başqası baxır.
Mən pul xəzinəyə gedib çatanacan lazım olan məbləği xərcləyirəm artıq. Ha‐
mının haqqını çatdırıram.
– Bəs kimindir xəzinə?
– Bu, böyük bir hörümçək toruna bənzəyir. Hər kəs öz işini gözəl bilir.
Xəzinə hamınındır. Qərarı isə dərin qatın ali təbəqəsi verir. Əlbəttə ki, bizim
tövsiyyələri də nəzərə alaraq. Əgər gəlir azalırsa, deməli, ya Kabus düz işləmir,
ya da məmləkətdə vəziyyət pisdir. Şah idarə edə bilmir xalqı. Yaxud da ki, şah
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kabusları gözümçıxdıya salıb. Hər şeyi gəlirdən gözəl bilmək olur. Buna uyğun
da tənzimlənir hər şey. Siz əzirsiniz, biz əzizləyirik. Siz bir tikə çörəyə möhtac
qoyursunuz, biz çörək veririk. Siz pulu xalqdan yığıb xəzinəyə yatırırsınız, yı‐
ğırsınız, biz isə yalnız varlılardan alıb bir qismini xalqa xərcləyirik. Siz varlan‐
maq üçün zalimi camaatın üstünə salırsınız, biz isə qulağını burub yerində
otuzdururuq. Siz bütün bunları yazılan qanunları pozaraq edirsiniz, biz isə
yazılmayan qanunlara dəqiq, qeyd‐şərtsiz əməl edərək.
– Və bütün bunların bir cavabı var: çünki sizdən qorxurlar.
– Məndən yox, ölümdən. Çünki qulaq asmayanı, bizi tanımaq istəməyənləri
yalnız ölüm gözləyir. Bircə hökmdarlardan başqa. Onları nə gözləyir – keçən
dəfə dedim. Biz hər şeyi tənzimləyirik. Bu, əyanlara, məmurlara da sərf edir.
Özləri rüşvət alsa adları hallanır. Bunu biz edib onların da payını verəndə
adları təmiz qalır. Hər yerdə döşlərinə vurub fəxrlə deyirlər ki, “biz madərşahın
sədaqətli əsgəriyik. Bizi o qoyub bura. Onun adını heç vaxt ləkələmərik”. Amma
şikayətə gələnləri qapıdan qovurlar. Biz isə qəbul edirik. Varlılar da razıdırlar
bizdən. Onları sizin bu qansoran əyanlardan, məmurlardan qurtardığımıza,
himayə etdiyimizə görə canımıza dua edirlər. Həm də istədiklərini eləyirlər.
Daha çox pul qazanırlar.
– Day denən ki, varlılar da kefdədir, kasıblar da...
– Kasıblar heç vaxt kef edə bilməz, madərşahım. Kasıbın kasıb yeri var,
varlının varlı. Varlı imkan verməz ki, kasıb pullana. İmkan versə özünə rəqib
qazanar, gəliri azalar. Biz isə qoymuruq nə varlı qudursun, nə də onun incitdiyi
kasıb acından ölsün. Sizin madərşahlıqda hamının özünə görə həddi var. Biz
imkan vermərik ki, kimsə həddini aşsın.
– Birdən aşsa?
– Həddini aşana xəbərdarlıq edirik. Başa düşməyəndə küçənin ortasında
qarnını yortub bağırsaqlarını çölə tökürük.
– Bəs zindandan, qətlgahdan qorxmursunuz?
– Yox.
– Niyə?
– Çünki bütün əyan və məmurlar kimi cəza verənlərin də aylığı çatır –
cinayət törətsək də, törətməsək də... Bir də ki, şikayətçi olmur. Şahidlik edən
də tapılmır ki, kim törətdi bu cinayəti? Cəza məmurları gəlib sorğu‐suala tu‐
turlar. Qatili tapmayıb işi xətm edirlər gedir. Düzdür, danışan olur. Amma cəza
məmurları onun adını tez bizə çatdırırlar. Biz də xəbərçini ailəsi qarışıq öldü‐
rürük. Boynundan da “xəbərçi” lövhəsi asırıq. Bununla da söhbət bitir. Həm
də başqalarına dərs olur.
– Dedin ki, biz kabuslar gözəgörünməzik. Bəs onda kasıb‐kusub sizi necə
tapır ki, hələ bir şikayət də etsin, yardım da istəsin?
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– Düz buyurursunuz, madərşahım. Əgər biz bir yerdə otursaydıq, çoxdan
zindana salmışdız hamımızı. Yaxud da yerimizi bilsələr, qapımızda növbə da‐
yanar. Ehtiyacı olmayanlar da yalandan dilənməyə başlayar, işləyənlər isə
işləməzlər ki, yardım edəcəyik. Ona görə də bizim hər yerdə qulağımız var.
Bizə onlar çatdırırlar hamı haqqında xəbərləri. Biz də bacadan atırıq yardımı‐
mızı. Üzümüzü heç kim görmür. Xalq da adımızı buna görə Kabus qoyub. Biz
özümüz də digərləri kimi işləyirik, camaat arasında oluruq. Amma kabuslu‐
ğumuzu heç kimə bildirmirik. Öldürəndə isə üzümüz bağlı – qara geyimdə,
qara niqabda oluruq.
– O vaxt himayədarının Qaflan, sonra isə Qüdrət olduğunu dedin. Bəs indi
kimdir?
Kabus duruxdu. Atın cilovunu ağacın gövdəsindən açmağa başladı.
– Madərşah deyəsən hər şeyi bir gündə öyrənmək istəyir. Bir həftədən
sonra görüşənədək, madərşahım. Xudahafiz, – deyib Kabus atına mindi. Qa‐
ranlıqda gözdən itdi.
***
Səhərdir. Madərşah yatağında uzanıb. Halsızdır. Gecəni yuxuya gedə
bilməyib. Fikirlər beynini qarışdırıb, ona rahatlıq vermir: mən atamı fağır,
sadəlövh adam bilirdim. Elə bilirdim ki, atam baş vəzir Qaflanın çaldığına oy‐
nayıb həmişə. Öz sözü, qətiyyəti olmayıb. Mən dediklərimi isə qulaqardına vu‐
rub. Demə, yox. Mən bilmədiyim şeylər varmış. Həm də arxayınmış ki, ondan
sonra vəliəhdi var. O olacaq yerinə. İtbaşı da razıdır buna. Mən isə qorxub qaç‐
mışam. Belə çıxır ki, atamı yox, mən özümü edam etdirməliydim? Qorxaq,
satqın elə mən özüməm? Kaş bilməyəydim həqiqəti. İndi nə edim? Necə sakitlik
tapım? Öldürməyim öz yerində, atamı o cür amansızlıqla qətlə yetirməyimə –
diri‐diri yandırmağıma necə bəraət qazandırım? Qəbrinin yerini də bilmirəm
ki, gedim hönkürüm, sakitləşim, ruhundan bağışlanmağımı diləyim. Bəlkə
anamı, qardaşlarımı geri qaytarım? Onlardan üzr istəyim? Bağışlayarlarmı
məni? Əsla. Bu həqiqətlər mənə lazım idimi? Belə çıxır ki, xalq Qaflan Şahdan
yox, sadəcə onun himayə etdiyi Kabusdan razıymış? Amma ad onun imiş.
Görəsən ağsaqqalı kimdir? Niyə o ağsaqqal məni devirməsinlər deyə başqa
çıxış yolu göstərib? Əgər bu gün mən Kabusu himayə etsəm, təqibə məruz qoy‐
masam, xalq məndən də razı qalarmı? Hər şey qaydasında gedərmi? Amma
Kabus dedi ki, şahlar onları tanımaz. Niyə? Tutaq ki, mən onu himayə etmək
istəsəm, o buna razılıq verərmi? Yox. Çünki onların öz qanunları var. O isə ha‐
mısını deməyib mənə. Dedikləri də yəqin əhəmiyyətsiz saydıqlarıdır. Onları da
deməzdi – qalaya girmək xatirinə deyir. Divin canı şüşədə olan kimi, onun da
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canı Kaminat qalasındadır. Qalada olan qızlardan hansısa ya onun qızı, ya da
istəklisidir. Amma deyir ki, kabusların ailəsi olmaz. Ailəsi olmaz – tutaq ki,
belədir. Sevməyi ki, qadağan etməyiblər? Sevir, ancaq evlənməyə haqqı yoxdur.
Sadəcə görüb, rahatlıq tapırdı. Mən də həmin mələyi qatmışam şahzadələrimin
sırasına. O da olub Məcnun, düşüb Leylisinin dalıyca çöllərə. Amma lağım
atması və bunu da kimsənin bilməməsi heç açmadı məni. Deməli, qalanın di‐
varları, ətrafı yox, özü yaxşı qorunur. İstədiklərimi Kabusdan alandan sonra
dağıtdıraram lağımı. Mənası yoxdur. Dağıdacağam, yenisini çəkəcək. Onsuz da
müvəqqətidir oralar. Əvvəl‐axır qızları saraya köçürəcəyəm. Qüdrəti də çox
aşağıladım. Elə bilirdim ki, xəzinəni daşıtdırıb. Üstündə ad olan sandıqları, tor‐
baları ondan tələb edib özümü gülünc vəziyyətə saldım. Bəlkə barışığa gedim
onunla? Baş vəzir qoyum. Kabusla da arası yaxşıdır. İdarə etsin madərşahlığı.
Mən də rahat oturum taxtımda. Yeni “atlantlar”, “pələnglər” də ətrafımda.
Tələsmə, Karine, tələsmə. Şahzadələrin meydana çıxmasına az qalır. Bir az da
döz. Keçmişi isə yadından çıxart. Axı sən müdrik adamsan. Keçmişinə, itmişinə,
ölmüşünə heyfslənməyən adama müdrik deyirlər. Gələcəyə bax. Kabus da qoy
əvvəlki qaydada işləsin. Onun etdikləri sənin adına yazılacaq. Amma maraqlıdır.
Dərin dövlətdə Kabusdan yüksəkdə duranlar kimdir? Mən isə İtbaşıdan qor‐
xurdum – səfil, cındırından cin hürkən, bit basmış İtbaşıdan. Demə ondan da
yüksəyi varmış, daha doğrusu dərini. Bəlkə həmin “dərin”lər elə İtbaşılardır?
Kabusdan arxayın oldum bir az. Qəsdimə durmayacaq. Devrilməyəcəyəm də...
Qüdrətdən də qismən arxayınam. Bəzi şübhələrim dağıldı. Bəzi şübhələrim isə
qaldı. Tiqerişi o göndəribmi qalaya? Amma ağıllı vəzirmiş. Lazım olan an yanıma
çəkəcəyəm onu. Lələ də belə məsləhət bilmişdi. Qaldı bircə Aslan. İtbaşıdan
yetim qalan Aslan. Kabus həm də işimi artırdı. Məni biabır edən, xalqımı incidən
əyanları, məmurları ilim‐ilim itirim gərək. Günü bu gün başlayacağam.
***
Madərşahın otağı. Dürəng hüzurunda dayanıb.
– Baş vəzir, bu gündən bütün madərşahlıqda ölüm hökmü bərpa olunur.
Bu fərmanımı yay hər yana.
– Başüstə, madərşahım.
– Kabusun mükafatını gec‐gec car çəksinlər. Biabır olmuşuq. Bu bizim
zəifliyimiz sayılır artıq. Təqibi də saxla. Qoy üzə çıxsınlar. Arxayınlaşsınlar.
Mən deyəndə hərəkətə keçərsən. Başa düşdünmü? Mən deyəndə.
– Bəli, madərşahım.
– Sabahdan mütəmadi olaraq paytaxta və əyalətlərə çıxacağıq. Camaatın
arasında olmaq istəyirəm. Sən yanımda olacaqsan. Cəllad da kənardan bizi
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müşayiət eləsin. Get fərmanımı yay. Bunları eynən baş vəzirlər, əyanlar, valilər
də öz əyalətlərində etsinlər. Sabaha da bütün hazırlığı gör.
– Başüstə, madərşahım.
***
Səhərdir. Madərşah Karine əyanlarıyla saraydan çıxıb meydana doğru
irəliləyir. Yolboyu adamlara yaxınlaşıb söhbətləşmək istəsə də ondan qaçırlar.
Beləcə gəlib bazar meydanına çatır. Bir‐bir tacirlərə yaxınlaşır. Fərraşlar, ca‐
maat, alver edənlər madərşahın başına yığışır:
– Allah bazar versin.
– Çox sağ olun, madərşahım, – deyə dükan sahibi cavab verir.
– Necədir işlər?
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım.
– Sizi incidən, işinizə mane olan yoxdur ki?
– Xeyr, madərşahım. Sizin sayənizdə hər şey yaxşıdır. Gözəl dolanırıq.
– Axı mənə deyirlər ki, sizi incidirlər, xətrinizə dəyirlər, qazancınızın çoxunu
əlinizdən alırlar.
– Əsla, madərşahım. Hər şey yaxşıdır.
– Qorxmayın. Baxın, cəllad da burdadır. Bircə işarəniz bəsdir ki, həmin
məmurun boynunu gözünüzün qabağındaca vurdurum, – deyə madərşah əliylə
cəlladı göstərdi. Bu sözündən sonra tacirlər, dükan sahibləri hamılıqla razı‐
lıqlarını bildirməyə başladılar. Madərşah başını Dürəngə çevirib astaca, – Bun‐
ları sən qabaqcadan öyrətmisən ki, belə desinlər?
– Xeyr, madərşahım. Mən ilk dəfədir ki, bazar meydanına gəlirəm.
– Yaxşı, inandım. Onda gedək məhəllələrə.
Bu zaman kənarda duran Dəmdəməki madərşaha yaxınlaşır.
– Madərşahım, sizə şikayətim var.
– Kimdən?
– Baş vəzirdən.
– Baş vəzir, bu kimdir?
– Madərşahım, sizə demişdim. Adı Dəmdəməkidir. Ağıldan kəmin biridir.
Hər dəfə mükafatı elan edəndə gəlir saraya ki, bəs Kabus mənəm. Qızılımı
verin. İndi yəqin ona görə yaxınlaşıb.
– Nə edib baş vəzir, ay Dəmdəməki? – deyə madərşah gülə‐gülə soruşdu.
– Sizin fərmanı yerinə yetirmir. Saraya gəlirəm, deyirəm ki, Kabus mənəm.
Madərşahın mənim başıma qoyduğu qızıllar mənə çatmalıdır. Vermir. Sonuncu
dəfə isə yaxşıca şallaqladılar məni. İndiyəcən özümə gələ bilmirəm. Ona görə
də sizə yaxınlaşdım ki, baş vəzirdən şikayət edim. Həm də mükafatımı alım.
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Madərşah gözüylə baş vəzirə işarə etdi. O pul kisəsindən bir qızıl çıxarıb
Dəmdəməkiyə uzatdı. Səfil baş vəzirin əlinə zərblə vurdu. Qızıl yerə düşdü.
– Məni aldada bilməzsiniz. Artıq qızıl mükafat yoxdur. İstənilən arzum
yerinə yetirilməlidir.
– Yaxşı, Dəmdəməki, de arzunu yerinə yetirim, – deyə madərşah gülümsədi.
– Mən baş vəzirin dostu olmaq istəyirəm.
Madərşah şaqqanaq çəkib güldü. Əyanlar da ona baxıb hırtıldadılar. Sonra
çevrilib başının dəstəsiylə kasıb məhəllələrinə tərəf yol aldı. Ora çatanda artıq
hamı qapıya çıxmışdı. Kişilər işdə olduğundan yalnız arvad‐uşaq gözə dəyirdi.
Madərşah hamıyla mehribancasına salamlaşaraq, anaların hərəsinə bir qızıl
bağışladı.
***
Qüdrət Şahın otağı. Baş vəzir Hətəm hüzurundadır.
– İndi nə deyirsən? Biz də qızıl paylayaq?
– Ay Qüdrət, payla. Özü də madərşahın adından ver. Aparıb çatdıracaqlar,
könlü xoş olacaq. Məsləhətdir. Həm də paytaxtdan bu barədə göstəriş var.
– Bəlkə bir‐iki gözəçarpmayan məmurun boynunu da vurdurum? Hər yerə
də yayım ki, bəs madərşahın rəiyyətini incidirdilər. Kim bu cür işləsə aqibəti
belə olacaq.
– Onu da eləyərsən. Amma madərşah siftə etməyib ölüm hökmü bərpa
olunandan sonra. İlk addımı sən atsan xoşuna gəlməyə bilər.
– Düz deyirsən. Gərək çıxım xalqın arasına. “Madərşahımıza uzun ömür,
xalqımıza firavanlıq” hayqıraraq.
***
Madərşahın otağı. Baş vəzir Dürəng hüzurundadır.
– Madərşahım, bütün şahlıqların baş vəzirlərinə göstəriş verdim. Adam
arasına çıxıb camaatla görüşsünlər. Kasıb ailələrin başçılarına yox – analara
sizin adınızdan bir qızıl bağışlasınlar.
– Qüdrətə də dedin?
– Xeyr, madərşahım. Buna ehtiyac qalmadı. Artıq başlayıb qızıl paylamağa.
Özü də ki, sizin adınızdan – “Madərşahımıza uzun ömür, xalqımıza firavanlıq”
hayqıra‐hayqıra.
– Ağıllanır deyəsən yavaş‐yavaş.
– Mühafizlərin sayını da azaldıb. Vaxtının çoxunu paytaxtda keçirir.
Əyalətlərə də qızıl paylamaq əmri verib.
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– Deyəsən, əmin‐amanlıq qayıdır məmləkətə.
– Sizin sayənizdə, madərşahım.
– Dürəng, sənə tapşırığım. Həddini aşan məmur‐əyandan bir‐ikisini xalqın
qabağında boynunu vurdur. İplərini boş buraxmışıq. Çoxdandır dəyib‐dolaş‐
mırıq, qudurublar. Qoy başqalarının da gözü qorxsun. Mal‐mülklərini də yatır
xəzinəyə.
– Başüstə, madərşahım. Amma mülkü necə yatırım xəzinəyə?
– Böyük mülkdürsə karvansaraya çevir. Kiçik mülkdürsə, dükan, nəxana
aç. Öz adamını qoy işlətsin. Gəliri xəzinəyə yatırsın. Vergi də öz yerində. Bir
nəfər də tap bütün bunlara nəzarət etsin.
– Başüstə, madərşahım.
– Saraya da kim kömək üçün və ya şikayətə gəlsə naümid buraxma. Bir
adam ayır onlarla məşğul olsun. Bu əmrimi şahlıqlara, əyalətlərə də çatdır. Bu
gündən həm də sənə sərbəstlik verirəm. Əyanlardan, məmurlardan da kim nə
istəyir eləsin. Yığdıqlarını üzə çıxarıb tiksin, qursun, yaratsın, camaata iş versin,
varlansın. Azadlıq verirəm onlara. Torpaqlarımı belə şeylərə pulsuz ayırıram.
Əyalətlərdən yığılan vergilər də bu gündən təbəə şahlıqların xəzinəsinə köçü‐
rülsün.
– Bunun sonu pis qurtarmaz ki, madərşahım? Yəni qudurmazlar ki?
– Sən mən dediyimi elə və kimin nə elədiyinin siyahısını tutdur. Sonrasını
vaxtı çatanda deyəcəyəm.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Qüdrət Şaha da aiddir bu hökmü‐
nüz?
– Hələ yox. Onunla başqa söhbətim var. Dürəng, Qüdrəti dəvət et saraya.
– Gəlməyəcək, madərşahım. Elə biləcək ki, tələ qurmuşam.
– Özün get – az mühafizlə. Dəvət elə mənim adımdan. Onunla birlikdə
qayıt. Gəlmək istəməsə gəlməsin. Məcbur etmə. Qayıt geri.
– Başüstə, madərşahım.
***
Yolaverənlər şahlığı. Qüdrət Şah otağında yalqızdır: qoy eləsin. Mənitək‐
rardan irəli gedə bilməyəcək. Yəqin Dürəng başa salıb. Mənim onun
madərşahlığının ilk aylarında etdiyim işləri neçə ildən sonra təkrar etməyə
başlayıb. Hər şeyi etmişdim də... Özü də beş şahlığın beşində də... Dürəngi də
qoymuşdum işlərin başında. Gərək məni meydanda biabır eləyəydin? Arisi
göndərib bac‐xərac istəyəydin? Alınmayanda vergiyığanları, qoluzorluları
üstümə göndərib məni bütün işlərdən kənarlaşdıraydın? Pis iş görmüşdümsə,
niyə indi təkrar edirsən? Yaxşı iş sayırsansa bunu, bəs verdiyin hökm mənə
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niyə aid deyil? Axı bac‐xərac da vermirəm, vergi də... Hər şeyi buraxmışam
başlı‐başına. Xəzinəsiz şah olar? Əyansız saray olar?
Bu zaman baş vəzir Hətəm hövlnak özünü içəri salır.
– Nə olub, Hətəm? Nə baş verib?
– Dürəng gəlib. Sarayın qapısındadır artıq. İçəri keçmək istəyir.
– Qoşunladır?
– Yox. Üç‐dörd mühafiz var yanında.
– Onda qoşun kənardadır. İçəri gizlin girənlər isə artıq qala qapılarını
sakitcə ələ keçiriblər. Yoxsa Dürəng tək gəlməyə cürət etməzdi. Qoy gəlsin.
– Qılıncını alım?
– Yox. Otaqda gizlənən mühafizlər həmişə hazır vəziyyətdədirlər. Qılıncı
qınından çıxarmağa macal tapmaz. Abbasa de bu barədə. Tez mühafizləri
ayağa qaldırsın. Qala qapılarını bağlayıb, yerlərini tutsunlar.
– Başüstə.
– Tez elə!
Qüdrət Şah yenə fikrə gedir: görəsən niyə gəlib? Yəqin xəbərdarlıq edəcək
ki, “təslim ol. Razılaşmasan qoşun girəcək paytaxta”. Şərtlərini deyəcək, mənim
də razılaşmaqdan başqa əlacım qalmayacaq. Qoşuna əmr etsəm, vuruşsam
paytaxt dağılacaq. Sonda da məğlub olacağam. Qoy gəlsin görüm şərti nədir?
Bəlkə mən də öz şərtlərimi yeritdim ona?
Bu an qapı döyülür. Baş vəzir Dürəng içəri girir. Qüdrət Şah taxtından dur‐
mur. Dürəngi tərs‐tərs süzür.
– Nədi? Niyə gəlmisən? Madərşahın qovdu səni? Qız çıxmamısan yəqin.
Ona görə qaytarıb atan evinə. Xəyanətkar. Elə adını yaxşı qoyublar. Dürəng,
yəni ki, ikiüzlü, riyakar, hər rəngə düşə bilən. Nədir? Niyə gəlmisən? – Dürəng
dinmir. Başını aşağı salır, – Niyə dinmirsən? Bura susmağa gəlibsən? Bəlkə
xəcalətindən danışa bilmirsən? Əgər belədirsə, deməli, ümid var ki, yenidən
adam ola bilərsən. Danış!
– Madərşahlığın baş vəziri kimi Madərşah Karinenin sizə dəvətini çatdır‐
maq üçün burdayam. Sizi sarayına dəvət edir.
– Çağırır məni? Hardan yadına düşmüşəm neçə illərdən sonra? Yuxuda
görüb məni? Yox. Yəqin işi çətinə düşüb. Ay tülkü, sən getdiyin yolları mən
artıq qayıdıram. İndi mən onun dəvətini qəbul edib qaça‐qaça gedim Kaminat
şahlığına? O da məni salsın zindana və ölənəcən çürütsün orda? Düz
demirəmmi, Dürəng?
– Bilmirəm, Qüdrət Şah. Madərşah fikirlərini mənimlə bölüşmür. Mənə
dedi ki, get Qüdrət Şahı saraya dəvət elə. Birlikdə gəlin. Gəlmək istəməsə qayıt
geri. Vəssalam.
Qüdrət Şah dinmədi. Taxtından durub otaqda var‐gəl etməyə başladı.
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– Qılıncın hanı?
– Hətəmə təhvil verdim.
– Niyə?
– Mən xeyirxahım olmuş bir adamın hüzuruna qılıncla girə bilmərəm.
– Bərəkallah. Sənə Karine başa salıb bunları? Ki, şirin dilinə salıb məni
özünlə apara biləsən?
– Xeyr, Qüdrət Şah. İçimdən gəlir. Heç vaxt unutmaram etdiyiniz yaxşılıqları.
Məhz ona görə Biniyamin lələ sizi öldürməyə gələndə mühafizlərinizə
əvvəlcədən xəbər çatdırmışdım.
– Yaxşı. Ona denən ki, sabahda‐birigündə gələrəm.
– Böyük şərəf verərsiniz, Qüdrət Şah. Mən gedim. Xudahafiz.
Dürəng gedir. Qüdrət Şah xəyala dalır: gedəcəyəm. Nə olar, olar. Bezdim
day belə yaşamaqdan. Onsuz da nə öldürə, nə də zindana sala biləcək məni.
Yaxşı ki, vaxtında zəhər gizlətməyi Kabusdan öyrənmişəm. Gedəcəyəm. Yaxşı
olar inşallah.
***
Kaminat qalası. Biniyamin lələ Karineylə qalanın həyətində söhbət edir.
– Qızım, mühafizlər mənə dedi ki, gecələr qara paltar geyinən, üzü‐gözü
bağlı bir nəfərlə gəlirsən qəsrə. Məni niyə çağırmırsan gələndə? Kimdir ya‐
nındakı adam?
– Heç, lələ, dostumdur.
– Əgər dostundursa, bəs onda niyə gecələr gəlirsən? Niyə qapıdan yox,
gizli yolla gəlirsən? Əgər buraları mənə tapşırmısansa, sən gələndə birinci
mən bilməliyəm.
– Lələ, hələlik sənin bilməməyin məsləhətdir.
– Nə olar, qızım. Bilmə deyirsənsə, bilməməzliyə vuraram özümü. Başqa
işim‐gücüm yoxdur ha... ancaq lağım tapıb içini doldurmaqla məşğulam. Artıq
üç dənəsini tapmışam.
– Üç dənəsini?
– Hə. Deyəcəksən kimdir həmin adam? Yoxsa tələ qurum lağımların
ətrafında?
– Lələ, elə buna görə gəlmişəm yanına. Mənə hər şeyi öyrətmisən.
Bilmədiklərimi də həyat öyrədir. Amma kabuslarla bağlı heç nə deməmisən.
– Deməli, səninlə gələn Kabus imiş?
– Hə.
– Qızım, sənin onlarla nə əlaqən? Bu dəfə gələndə xəbərim olsun hökmən.
Onu aradan götürmək lazımdır.
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– Yəni belə təhlükəlidirlər?
– Vaxtında Kaminat Şahı da xəbərdar etmişdim ki, “Qaflanı öldür. Onları
himayə edib yüz oyundan çıxır”. Atan qulaq asmadı. Daha doğrusu gecikdirdi.
Sonu da belə qurtardı. Onların gücü himayə edəndədir. Himayəsiz heç bir
gücləri olmur. Əsas onları aradan götürmək deyil, himayədarlarını aşkar edib
öldürməkdir. Amma sən özün qoşulmusan onlara. Belə başa düşdüm ki,
himayədarlığı da özün edirsən. Şaha yaraşmaz bu.
– Şaha yaraşmaz, amma baş vəzirə yaraşar?
– Kabuslar bir növ oğrudurlar. Sənin rəiyyətindən oğurlayırlar. Fərqi yoxdur
– varlı olsun, ya kasıb. Məmur, kəndxuda olsun, ya kəndli. Ölüm qorxusunun
gücünə istədiklərinə çatırlar. Əlbəttə ki, himayədarları da arxalarında durmaq
şərtiylə. Baş vəzir də, digər saray əyanları da bir növ oğrudurlar. Camaatın
qanını sorub varlanırlar. Üstəlik xəzinədən də çırpışdırırlar. Kabuslar onlara
var‐dövlətlərini artırmaq və danışanların ağzını bağlamaq üçün lazım olur.
Sənin isə Kabusa ehtiyacın yoxdur. Çünki torpaq da, bu məmləkət də sənindir.
Hamı sənin rəiyyətindir. Sənə Kabus niyə lazım olsun ki? Nəyi oğurlamaq
istəyirsən? Kimin malını oğurlamaq istəyirsən? Yaxud da səndən oğurlayana
niyə himayədarlıq etmək istəyirsən? Adam da özü‐özündən oğurluq edər?
Onu oğurlayana arxa durar?
– Lələ, himayədarlıq etmirəm.
– Himayədarlıq etmirsənsə, bəs yanında niyə gəzdirirsən?
– Bəzi gizlinlər var ki, üstünü açmaq istəyirəm. Himayədarını üzə çıxarmaq
istəyirəm.
– Məsələn?
– Demə atamı Qaflan yox, Kabus deviribmiş. Onun adamlarını zindana sal‐
dığına görə.
– Qızım, sadəlövh olma. Əgər Qaflan Kabusa razılıq verməsəydi, o bunu
edə bilməzdi.
– Mən Qaflanı öldürəndən sonra baş vəzir Qüdrət himayədarlıq edib ona.
– Kim? Qüdrət? – lələnin ayaqları sustaldı, daşın üstündə oturdu, – Deməli,
Qüdrət. Daha kimi axtarırsan ki? Himayədarı indi də Qüdrətdir. Düz
deyirmişsən. Qüdrəti öldürmək lazımdır. Mən yanılıbmışam. Yadında saxla.
Məmləkətdə bir kabus olar. O da şahdır. Əgər şah zəifdirsə, bunu anlamırsa –
atan Kaminat kimi – onda vay o taxt‐tacın halına. İndiki halda kim Kabusa
himayədarlıq edirsə əsl hökmdar odur. Buna görə Qüdrətlə bacarmırsan.
İstədiklərini həyata keçirə bilmirsən.
– Deməli, Qüdrət məndən yüksəkdədir?
– Göyverənin dönəmində Qüdrət lotuları məhv etmişdi. Bəs bizim
məmləkətdə onlara niyə toxunmayıb?
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– Bilmirəm.
– O vaxt Kaminat şahlığını, sonra şahənşahlığı, indi isə bütün madərşahlığı
nəzarətində və əsarətində saxlamaq üçün.
– Çağırmışam saraya. Sabah gələcək.
– Niyə?
– Baş vəzir qoymaq istəyirdim onu. Özün məsləhət etmişdin mənə.
Lələ dinmədi. Ayağa durub Karinenin qulağına nəsə pıçıldadı.
– Razıyam. Danışacağam, – deyib lələylə gözdən‐qulaqdan uzaq xəlvət bir
yerə çəkildilər.
***
Ertəsi gün. Qüdrət Şah qala qapılarından yüz silahlı mühafizin müşayiətiylə
paytaxta daxil olur. Hamı onun bu nümayişkaranə gəlişinin tamaşasına yığışır.
Birbaşa saraya getmir. Paytaxtın küçələrindən, bazar meydanından keçib
nəhayət sarayın qapılarına yaxınlaşır. Atdan düşür. Baş vəzir Dürəng onun
pişvazına çıxır. Qılıncını Dürəngə verib, madərşahın otağına girir. Karinenin
qabağında dayanıb təzim edir.
– Xoş gəlmisən, ey mənim xeyirxahım.
– Xoş gününə gəlim, madərşahım. Yəqin məni çağırtdırmaqda vacib bir
səbəb var.
– Çağırtdırmaq? Əsla. Mən səni dəvət etmişəm. Bəs nə əcəb qorxmadın
gəldin?
– Artıq bezmişəm. Belə yaşamaq olmaz. Hər şeyi aydınlaşdırmaq lazımdır.
Kimsə aramıza girir.
– Kimdir o “kimsə”, ey mənim xeyirxahım?
– İtbaşı.
– Ha‐ha‐ha, – deyə madərşah şaqqanaq çəkib özündən gedir, – İtbaşı? O
qoca əbləh? O, çoxdan cəhənnəmdədir. Oğlumun qətlinə fərman verən səncə
indiyə sağ qalar? Öldürtdürdüm onu. Özü də Kaminat şahlığına çatandan bir
neçə gün sonra.
– İtbaşı ölüb?
– Hə.
– Bəs onda aramızı vuran kimdir? Aləmi qarışdıran kimdir?
– Özünü tülkülüyə vurma, Qüdrət. Artıq çatdırıblar mənə.
– Nəyi?
– Niyə qala qapısından girən kimi birbaşa saraya gəlmədin? Niyə şəhərin
küçələrini, bazar meydanını dövrə vurub sonra bura gəldin?
– Darıxmışdım kaminatlılar üçün. Çoxdandır gəlmirəm bu tərəflərə.
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– İnandım. Amma fəhmim mənə başqa şey deyir.
– Nə deyir, madərşahım?
– Sən kiməsə işarə verirdin bu uzun‐uzadı yürüşünlə.
– Kimə?
– İndilərdə üzə çıxar yəqin.
Bu zaman gizli qapı tərəfdən səs‐küy qopur. Lələ çiynində əl‐qolu bağlı
bir nəfərlə otağa daxil olur. Onu taxtın qarşısında yerə uzadır.
– Bax, ona işarə edirdin, Qüdrət Şah. Tanıyırsan yəqin.
Qüdrət Şah dinmir.
– Tanımırsan? Kabusdur da... Ah, belə kəsərəm, elə tökərəm deyən Kabus.
Əsir düşməmək üçün paltarının üç yerində zəhər gizlədən Kabus. Nə oldu?
Niyə içmədi zəhəri? Yəqin sənə də öyrədib bu fəndləri. Vaxtın var hələ. Əlin‐
qolun açıqdır.
– Mənim günahım yoxdur. Niyə içməliyəm ki?
– Anamla, qardaşlarımı gələcək varis kimi görərək himayənə götürmüsən.
Bu, günah deyil? Öz adamın olan vergiyığanlar vasitəsiylə ikiqat, üçqat vergi
yığdırıb yarısını xəzinənə yatırmısan. Bu, günah deyil? Doqquz it başını mənə
hədiyyə göndərmisən. Bu, günah deyil? Rəiyyətə payladığım qızılı Kabusun,
Taxisin vasitəsilə əllərindən almısan. Bu, günah deyil? Mən Kaminat şahlığına
çatmamış rəiyyəti üstümə qaldırmısan. Bu, günah deyil? Bununla da atamın
diri‐diri yandırılmasına bais olmusan. Bu, günah deyil? Elbrus imperatorluğuyla
əlaqə yaradıb mənə üstün gəlmək istəmisən. Bu, günah deyil? Düz deyirsən.
Bu, günah deyil – xəyanətdir, – Qüdrət Şah dinmir. Başını aşağı salır. Madərşah
sözünə davam edir, – Qəşşaşın oğlunu və o biri yetimçələri məni öldürmək
üçün qalaya sala bilmisən. Bu, günah...
– Yox. Bunu mən etməmişəm, – deyə Qüdrət Şah madərşahın sözünü kəsir.
– Bax bunu sən etməmisən. İnanıram. Həmən etiraz etdin. Amma əvvəl
dediklərimə etiraz etmədin. Cınqırın da çıxmadı. Belə çıxır ki, əvvəl dediklərim
düz idi? – Qüdrət Şah susur. Yenidən başını aşağı salır, – Kabusu da tanımırsan?
İndi deyəcəksən ki, heç üzünü də görməmisən. Düz də deyəcəksən. Çünki heç
kim onun üzünü görməyib. Həmişə qapalı, üzü niqablı olub. Mənimçün də
maraqlıdır onun sifəti. Lələ, göstər onu bizə.
Lələ Kabusun papağını və niqabını dartıb çıxarır. Madərşah Karine Kabusun
sifətini görüb şaqqanaq çəkərək özündən gedir. Handan‐hana özünə gəlir. Ka‐
busun üzünə baxıb bir də uğunur.
– Heç gözləməzdim. Yatsaydım yuxuma da girməzdi. Dəmdəməki, bu
sənsən? Əhsən sənə. Lələ görürsən də... Özünü axmaqlığa, səfilliyə vurub ki,
heç kim ondan qorxmasın. Yanında söz danışsınlar. Sirr açsınlar.
“Dəmdəməkidir də... başdanxarabın biridir. Ondan bizə ziyan dəyməz” deyərək.
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Axı kim deyər ki, Qüdrət Şahla dostluq edən, bütün madərşahlığı, hətta
madərşahı belə gərginlikdə saxlayan, gizli qapıdan yataq otağıma girib boğa‐
zıma xəncər dirəyən, Kaminat qalasına getməyi təkid edərək qarşımda şərt
qoyan, neçə başlar kəsən, ailələri qılıncdan keçirən Kabus budur? – “Kaminat
qalası” sözünü eşidən Qüdrət Kabusu tərs‐tərs süzdü, – Halal olsun sənə. Hər
ehtimala himayədarını qorumağa gəlmişdin, amma özünü oda yaxdın. Elə dü‐
şündün ki, onu öldürməyə gətirmişəm? Yox. Onu baş vəzir edəcəkdim. Yaxşı
ki, son məqamda lələ sən qazdığın daha üç lağımı aşkara çıxartdı. Sənin
himayədarının bu gün də Qüdrət olduğuna məni inandırdı. Məni ayıltdı. Arxa
durdu. Ən əsası isə sənin burda olmağından heç kimin xəbəri yoxdur. Suallarım
isə çoxdur. İlk sualım: gizli xəzinə hardadır? Danış!
– Yox, madərşahım. Mən xəbərçi deyiləm. Öz dövlətimə xəyanət etmərəm.
– Nə deyirəm ki? Danışma. Xəzinənin yerini göstərmək xəyanət sayıla
bilər. Bəs Kaminat qalasına niyə can atırdın? Bu da öz dərin dövlətinə xəyanət
sayılır? Səni ora onlar göndərmişdi? Lələ, bunları apar ölüm zindanına. Yerə,
tavana pərçimlənən qandallarla bağla əl‐ayaqlarını. Ölüm hökmünü bərpa
edəndən sonra ilk qaranquşlardır bunlar. Heç kim yoxdur orda. Hətta cəllad
da... Zindana gedən yoldan bütün mühafizləri yığışdırmışam. Xəbər çatdıran
da olmayacaq. Apar bunları, lələ. Mən də indi gəlirəm.
Zindan. Qüdrət Şahla Kabus qandallanmış vəziyyətdə dayanıblar. Lələ on‐
ların qarşısında var‐gəl edir. Hərdən dözməyib hərəsinə bir yumruq ilişdirir.
Bir azdan madərşah gəlir. Əlindəkini yerə qoyur. Üstündəki örtüyü götürür.
Şüşə qabın içindəki iri siçovulu görüb Qüdrətin rəngi ağarır.
– Madərşaha meydan oxuyan iki dost, necəsiniz? Yaxşı olmalısınız. Həmişə
bir‐birinizə arxa olub xoş günlər yaşamısınız.
– Yaşatmışıq da, – deyə Kabus acıqlı şəkildə dillənir.
– Kimə xoş gün yaşatmısan?
– Sənə.
– Nəsə yadıma gəlmir. Xatırlat.
– Baş vəzir Qüdrət mənə deməsəydi, o vaxt adamlarımı Lələgiryan adıyla
ayağa qaldırmazdım. Şahənşah Göyverəni devirməsəydik, çətin ki, indi bu cür
dil‐dil ötərdin. Nankor.
– Lələgiryanlardan Qüdrətin xəbəri yox idi. Onları başqa adam qaldırıb.
Sən onu tanımağa belə layiq deyildin.
– Düz deyirsən, ey madərşah. Bizləri baş vəzirlər tanıyar, onları isə şahlar.
– Kimi deyirsən?
– Dedim axı... biz onları tanımarıq. Sadəcə, əmrlərinə qeyd‐şərtsiz tabe
olarıq.
– Əvvəllər “madərşahım” deyirdin. İndi isə “ey madərşah”.
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– Məni zindana salıb, qətlimə fərman vermiş adama “madərşahım” deyə
bilmərəm.
– Çox uzatdım deyəsən. Birinci sual. Madərşahlıqdan oğurladıqlarını harada
gizlədirsən? Elə bilərsən mənim Qüdrətə işarə verdiyim xəzinənin yerini so‐
ruşuram. Yox. Bütün xəzinənin yerini deməlisən.
Kabus dinmir.
– Dinmirsən? Onda ikinci sual. Kaminat qalasına niyə belə can atırdın? Ki‐
min var orda?
Kabus yenə dinmir.
– Dinmirsən? Onda üçüncü və sonuncu sual. Öz adamlarını zindandan qa‐
çırmaq üçün taxtıma oturtduğun kim idi? Onda dedin ki, ağsaqqalın qoymayıb
məni devirməyə və çıxış yolu göstərib. Onu da demişdin ki, axı məni devirməyə
ağsaqqal yox, dərin dövlətin dərin qatı qərar verir. Niyə onlara müraciət
etməmişdin ki? Bəlkə rədd cavabı vermişdilər sənə? Ya da... Dayan, dayan...
İkinci suala deyəsən cavab tapdım. Kaminat qalasındakı sənin qızındır. Gizli
nigahdan olan qızın. Yox, buna inanmıram. Gözünü çıxardardılar bilsəydilər.
Çoxdan ölüydün. Yəqin ki, sevdiyin qızdır. Kənardan baxıb alovlanırmışsan,
yanırmışsan. Bundan məhrum etmişəm səni. Ona görə də böyüklərdən kömək
diləyə bilməmisən. İndi aparıb səni göstərsəm ordakılara yəqin ki, tanıyan ta‐
pılar. Yox, bu cür üzə çıxara bilməyəcəyəm. Deyəcəklər ki, Dəmdəməkidir. Xalq
arasında məşhursan. Dəmdəməki kənardan baxıb yana bilər. Ona vurulan isə
çətin tapıla. Bir suala cavab tapdım. Amma yenə də müəmma qaldı mənə.
Yerimə otuzdurduğun kim idi? Sən ölüb gedəcəksən. Ya işgəncəylə, ya
işgəncəsiz. Amma həmin adam mənim gizli qapımı tanıyır. Ona görə bu sualıma
hökmən cavab almalıyam.
– Mən idim yerinizdə oturan. Demişdim axı sizə.
– Yalan deyirsən! Lələ, cır bunun köynəyinin yaxasını!
Lələ həmən madərşahın əmrini yerinə yetirdi. Karine şüşə qabı yerdən
göturüb Kabusa yaxınlaşdı.
– Qabdakının izahını verməyəcəyəm. Hiss edəndə başa düşəcəksən. Bircə
onu bilirəm ki, acdır, – deyə madərşah qabın qapağını açdı. Ağzını Kabusun
qarnına yaxınlaşdırıb bədəninə sıxdı. Siçovul hərəkətə keçdi, – Danış, Kabus,
danış! Bu cür əzablı ölümdənsə, lələnin qılıncını seç, – Kabus isə danışmırdı.
Siçovul artıq onun dərisini gəmirib ətinə keçmişdi. Qüdrət Şah bu mənzərəyə
dözməyib özündən getdi, – Danış, Kabus, danış! – deyə madərşah bir də qış‐
qırdı...
Zindan. Madərşahla lələ kətilin üstündə oturublar. Siçovul qapağı bağlı
şüşə qabdadır. Kabusun qarnının ortasından divar aydın görsənir. Qüdrət Şah
isə hələ də özünə gəlməyib.
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– Lələ, Kabus heç nə danışmadı.
– Əsas odur ki, artıq ölüdür.
– Nə olsun? Suallara ki, cavab ala bilmədim.
– Heç ehtiyac da yoxdur. İndi onu asacağam şəhərin görməli yerində. Digər
kabuslar pərən‐pərən düşəcəklər məmləkətdən.
– Axı yerinə gələn olacaq.
– Bircə, himayəsi olmasın. Himayəsiz kabus heç kimdir. O da ki, çətin.
– Yaman əminliklə danışırsan, lələ. Dürəngi belə yaxşı tanıyırsan?
– Özümü yaxşı tanıyıram. Çünki sənin o vaxt mənə etdiyin baş vəzirlik
təklifini qəbul edirəm.
Bunu eşidib Karine lələnin boynunu qucaqladı. O üzündən, bu üzündən
öpdü.
– Amma Qüdrəti danışdırmaq lazımdır. Görək nə məsləhətlər verib Kabusa?
Həm də xəzinəsinin yerini öyrənək. Sonra isə Dürəngi göndərərik ora.
Dəmdəməkinin də ailəsini tanıyanlardan apararıq qəsrə. Onun qızını
göstərərlər bizə.
– Dəmdəməkinin ailəsi yoxdur. Bədbəxtin biri kimi göstərirdi özünü.
Döyüləndə neçə dəfə zalimin əlindən qurtarmışam onu. Pul da verirdim.
– Ona görə səninlə üz‐üzə gəlməkdən qaçırdı?
– Nə olsun ki, kabusdur? Axı həm də insandır. Yəqin ona görə. Amma
bütün hallarda təhlükəli sayılırlar. İndi məmləkətdə hakimi‐mütləq sənsən.
Kaminat Şahın dövründə edə bilmədiyimi axır ki, etdim. Atanı qoruya bilməsəm
də səni qorudum.
– Əgər ailəsi yoxdursa, deməli, qızı da yoxuymuş. Bəlkə də paytaxtdan kənarda
kimisə varmış. Ora gedəndə də Kabus kimi gedirmiş – üzü qara niqablı.
– Tələsmə, qızım. Qüdrət ayılsın, öyrənərik.
– Öyrənə bilməsək...
– Yox, qızım, qıyma. Hamısı məsum idi qalaya gətiriləndə. Böyük zəhmət
qoymuşam onlara. Onlar səninkilərdir. Bazardan alınan qul deyillər ki, hamısını
öldürəsən. Göyverənin şahzadələri kimi yetim də deyillər. Valideynləri, camaat
yaxşı bilir ki, onlar sənin himayəndədir. Kabusun qızı, yaxud da istəklisi
təhlükəli deyil. Əsas Kabusun özüydü. O da cəzasını aldı. Sən icazə verməsən,
yəni göz yummasan, bir kabus da madərşahlıqda cik eləyə bilməz. İndi zəmanə
fərraşların olacaq. Onların yerini sənin fərraşların tutacaq. Onlar heç vaxt
qoymazlar ki, bir kabus da lotuluq edə.
– Lələ, belə çıxır ki, dövlət oğru, lotu, kabus qanunlarıyla idarə olunur?
– Bunu hardan çıxartdın?
– Kabus başa saldı.
– Anlamadım.
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Qüdrət Şah yavaş‐yavaş özünə gəlir. Kabusun deşik açılmış qarnını görəndə
qışqırır.
– Lələ, Qüdrətin də köynəyini soyundur. Onsuz da danışan deyil. Bunlar
çoxdanın dostlarıdır. Kabus bunu satmadı, bu da çətin sata.
– Karine, qızım, bəlkə qıymayasan Qüdrətə? – deyə lələ Karineyə göz vurur,
– O mənə hörmətlə yanaşıb yanına gedəndə. Dünyagörmüş adamdır. Nə bilirsə
danışacaq. Bilir ki, yaxşı at heç vaxt özünə qamçı vurdurmaz.
– Yox, lələ. Ona çox yaxşılıq etmişəm. Onu şah etmişəm. Mənə miras qalan
o boyda varlı məmləkəti ona vermişəm. Mənə yaşatdıqlarını gördün də... Ça‐
lıb‐talamağı başına dəysin. Heç vaxt dinməzdim pula görə. Amma elədiklərini
unuda bilmirəm. Cəzasını almalıdır. Hətta ailəsi də qılıncdan keçiriləcək. Nəslini
kəsəcəyəm bunun.
– Öldürüb nə qazanacaqsan ki, qızım? Sən get dincəl. Özüm danışacağam
onunla. Necə olmasa da baş vəzir olub. Madərşahlığın baş vəziri olan məni
yaxşı başa düşər.
– Anlamadım. Bəs Dürəng necə oldu? – deyə Qüdrət Şah dilləndi.
– Dürəng baş vəzir deyil daha? Onu sənin yerinə qoyacağıq. O da sənin
bütün olan‐qalanını yağmalayacaq. Şahlığında at oynadacaq, – deyə madərşah
Qüdrətin qənşərinə gəlib gözünü gözlərinə dikdi, – Danışacaqsan? Deyəcəksən
gizli xəzinənin yerini? Deyəcəksən bildiklərini? – deyə qışqırdı.
– Kabusun gizli xəzinəsinin sayını bilirəm, amma yerini bilmirəm.
– Sayını?
– Bəli, madərşahım. Üç xəzinə olmalıdır.
– Yaxşı. Bəs ona saxladığın, dəymədiyin gizli xəzinənin müqabilində sənə
göndərdiyi bac‐xəracı hara yığmısan? Neçə ildir nə vergi verirsən, nə də şahlığın
xəzinəsinə bir quruş daxil olub. Bəs yığdığın o xəzinə hardadır?
– Xəzinəmin bir hissəsi Kaminat şahlığında, bir hissəsi isə Göyverən
valiliyində idi. Ayrı‐ayrı yerlərdə saxlayırdım ki, biri əlimdən çıxanda o biri
qalsın. Kabus daha yoxdur. Yerini o bilirdi. O birinin isə Dürəng dalına keçib
sizin baş vəzir olandan sonra. Harda gizlədib bilmirəm. Öz xəzinəm isə ata‐
baba mülkümdə – bağda, torpağın altındadır. İt damının yanında.
– Lələ, eşidirsən? Buna bir siçovul azdır. İkisini salmaq lazımdır bədəninə.
Birini qarnından, o birini isə arxasından.
– Yox, yox, lazım deyil. Nə bilirəmsə deyəcəyəm.
– Danış, Qüdrət. Nə məsləhət vermisən Kabusa ki, məni devirmədi?
– Demişdim ki, Kaminat Şahın vaxtından gizli qapını tanıyırsan. Ordan gir,
qaçırt adamlarını. O devirmək yox, səni öldürmək istəyirdi.
– Belə çıxır ki, mənə yaxşılıq eləmisən? – Qüdrət Şah dinmir, – Mən də bu
yaxşılığının əvəzində siçovula yem etməyəcəyəm səni.
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– Ömrün uzun olsun, madərşahım.
– Sevinməyə tələsmə. Madərşahlığın baş meydanında ayağından asacağam
səni. Yavaş‐yavaş öləcəksən. Günün altında başına qan sızaraq öləcəksən. Zülm
verdiyin kaminatlılar yanından keçərək səni söyəcək, üzünə tüpürəcək,
təpikləyəcək, əllərinə zopa alıb çırpacaqlar səni. Kim bilir, bəlkə elə döyə‐
döyə öldürdülər? Ya da daş‐qalaq etdilər.
– Qıymayın, madərşahım. Mən sizə diri lazımam.
– Bu hardan çıxdı?
– Kabusun Kaminat qalasına niyə getdiyini öyrənə bilərəm.
– Necə?
– Kabus demişdi ki, mənim başıma bir iş gəlsə ailəm səni tapacaq. Ailəsi
gəlib məni tapsa yəqin ki, bu sirrini açmaq mümkün olar. Məni ölmüş bilsələr
çətin ki, gələlər.
– Axı dedi ki, kabuslar evlənmirlər.
– Bəlkə gizli evlənib, ya da ata‐anasını deyib? Onu ailədə Kabus yox, tacir
kimi tanıyırlar. Ona görə də sizinlə bağlı başqalarından deyil, yalnız məndən
məsləhət alırdı. Mən də sizi ölümdən qurtarmışam – iki dəfə. Hətta ananızı,
qardaşlarınızı da himayə etmişəm. Yalvarıram, dəyməyin mənə.
– Deməli, Kabusun qızı Kaminat qalasındadır.
– Onu bilmirəm, madərşahım. Ailəsi gələr, öyrənərəm. Onlar bilməsələr,
deməli, sevgilisidir. Öldürməyin məni, madərşahım. Sizdən incik olsam da,
heç vaxt sizə qarşı qərəzim olmayıb.
– Nə deyirsən, lələ? Bağışlayaq?
– Qızım, şair Mənsur bu yerdə bilirsən də nə deyib?
– Nə?
– “Biqərəz insan olur görmək fəqət tabutidə...”
– Lələ, bağışlayaq vəziri, ya yox?
– Bir daha təkrar edirəm, qızım. “Biqərəz insan olur görmək fəqət tabutidə”.
İndi özün nəticə çıxart.
– Belə çıxır ki, hamı qərəzlidir bu dünyada? Hamını da öldürmək lazımdır?
– Qızım, bilmirəm kim qərəzlidir, kim qərəzsizdir bu dünyada. Amma, –
deyib lələ qılıncını qınından sıyıraraq havaya qaldırıb endirdi. Qüdrətin kəlləsi
yerdə dığırlandı.
– Lələ, sən nə etdin? Bəs Kabusun qızını biz...
– Özünü qətlgahdan qurtarmaq üçün belə deyirdi, qızım. Müqəddəs yalan
danışırdı. İnanma. Karine, qızım, səni təbrik edirəm.
– Nə münasibətlə, lələ?
– Axır ki, taxta çıxmağın münasibətilə.
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***
Ertəsi gün. Madərşah Karinenin otağı. Biniyamin lələ və Dürəng
madərşahın hüzurundadırlar.
– Dürəng Şah. Gözəl səslənir, elə deyilmi? Bir dəfə şah olmuşdun. Amma
bu şahlığın o şahlıqdan deyil. Yolaverənlər böyük dövlət olub.
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım. Böyük şərəf verdiniz mənə.
– Kaminatda Qüdrətin öldürüldüyünü heç kim bilməsin. Şayiələr dolaşır
qoy dolaşsın. Xəzinəsini ata‐baba mülkündə gizlədib. Bağda, it damının yanında,
torpağın altında. Gətirib təhvil verirsən madərşahlığın xəzinəsinə. Qüdrət dedi
ki, Göyverən valiliyindəki xəzinəsinin yerini sən bilirsən. Onu da gətirib qatarsan
xəzinəmə. Əlbəttə ki, lələnin sənə qoşduğu adamların nəzarəti altında.
– Başüstə, madərşahım.
– O biri tanıdığın, piylənmiş saray əyanlarını da yaxşıca silkələyərsən. On‐
lardan da yığıb yatırarsan madərşahlığın xəzinəsinə. Vergiləri qaldırarsan.
Varlılar Kabusa ödədiklərini indi qoy xəzinəyə ödəsinlər. Qüdrətin oğlu varmı?
– Var.
– Onu qətlə yetirərsən. Ətrafındakı şahlıqlar da daxil olmaqla hamısında
mən dediyim işləri başlayarsan. Kasıblardan vergi yığmırsan. Lazım olsa
köməklik də edirsən. Özü də mənim adımdan. Sənə öldürmək səlahiyyəti verirəm
– hakimsiz, qazisiz. Bir nəfər lotunu, kabusu da yaxın buraxmırsan. Kim üzə
çıxdı, amansızlıqla öldürürsən. Meyitini qala meydanında asırsan. Eşidəm‐biləm
kiməsə hamilik etmisən – Kabusla Qüdrətin gününə salaram səni. Qandın?
– Bəli, madərşahım.
– Saraya bir tacir ailəsi gələcək. Qüdrəti soruşacaq. Onları sorğu‐sual
etmədən tutub gətirərsən paytaxta. Qalaya çatan kimi, anamı və qardaşlarımı
taparsan. Qüdrət sığınacaq veribmiş onlara. Üçünü də qaytarırsan geriyə.
Birdən istəməsələr qoy qalsınlar orda. Qorxmadan, hürkmədən yaşasınlar.
Bilsinlər ki, xəbərim var onlardan. Nəzərim də üzərilərindədir. Nə arzuları
olsa yerinə yetir!
– Başüstə, madərşahım.
– Ordunu buraxırsan. Gələn vergini isə yatırırsan öz xəzinənə. İndi isə get.
Dürəng təzim edib otaqdan çıxdı. Madərşah baş vəzir Biniyaminlə qaldı.
– Tacir ailəsini hər ehtimala dedim. Birdən Qüdrət deyən düz olar. İndi
nədən başlayaq, lələ?
– Nəzərində nə tutmusan bilmirəm. Amma qanunlara görə şahlıqlar bizə
bac‐xərac verməlidirlər. Sən isə vergini öz xəzinələrinə yatırmağı əmr etdin.
Qüdrət getdi, Dürəng gəldi. İndi şahdır. Özü də uzaqdadır. Nəzarətdən çıxsa
Qüdrətdən də pis olacaq. Həm də ki, Qüdrətin xəzinəsini gizlədibmiş səndən.
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– Lələ, xəzinəni gizlətmək davası etsəm, neçə gizli xəzinənin ağzını aça
bilməyəcəyəm. Ona görə də çox da dərinə getmədim. Vaxt gələcək cavab
verəcək. Amma indi tezdir. Həm də çoxunu camaata paylayıb mənim
göstərişimlə. O ki, qaldı sən deyənə? Dürəngin Qüdrətə çatmağı üçün çox vaxt
lazımdır. Onun öz ağlı yoxdur ki, sərbəst qərar qəbul etsin. Amma yaxşı icraçıdır.
Göyverən şahənşahlığında xəzinə biz bildiyimizdən çoxdur. Nəinki orda, digər
şahlıqlarda da... Dürəng isə hamısının yerini bilir. Qüdrət ona tapşırmışdı hər
şeyi. O, şah olandan sonra bütün varlıları yanına çəkəcək. Qüdrət Şah xofu da
ölüb artıq. Siçovullar yuvalarında gizlətdikləri qızılları üzə çıxaracaqlar.
Tikəcəklər, quracaqlar, yaradacaqlar. Bu etdiklərini isə yenidən yuvaya daşıyıb
gizlətmək mümkün olmayacaq. Həm madərşahlıq çiçəklənəcək, həm də mənim
xəzinəm artacaq. İndiki məqamda çox vacibdir bu. Mən isə göydə uçan qarta‐
lam. Hərdən yerə şığıyıb öz ovumu seçəcəyəm. Göyə qaldırıb ordan buraxaca‐
ğam yerə. Daşlara, qayalara çırpılıb param‐parça olacaqlar. Hər şeyləri də qa‐
lacaq mənə. Kasıblara, əzilənlərə isə ləzzət edəcək. Ətrafa sıçrayanlardan,
xırda‐xuruşdan onlara da dilənçi payı düşəcək. Hər şey də əvvəlki kimi davam
edəcək. Sadəcə, əl dəyişəcək. Bu əl mənim əlim olacaq. Camaat da canıma dua
oxuyacaq. Guya kasıb‐kusubun yanında olduğuma görə.
– Bu yeni qaydadır, qızım?
– Yox, lələ, bu, bayaq dediyim həmin oğru qanunudur. Kabus anlatmışdı
mənə. Onlarda “mənim” anlayışı yoxdur. Qazandıqlarını bir yerə yığırlar. Öləndə
isə miras kimi ailələrinə heç nə qalmır. Çünki ailələri olmur. Digərləri gəlib
tutur yerini. Mənim də məmləkətimdə belə olacaq. Tikəcəklər, quracaqlar, ya‐
radacaqlar. Sonra xəzinəyə təhvil verib çəkiləcəklər kənara, əsasən də
öldürüləcəklər. Sağ qalanda allahlarına şükür edəcəklər. Mənim xəzinəmə həm
vergi axacaq, həm də gəlir. Gizlədəni, aldadanı edam edəcəyəm, zindanda
çürüdəcəyəm. Hər şey mənim adıma ediləcək. Hər şey mənim adımdan ediləcək.
Varlıya, əyana, məmura imkan verəcəyəm ki, kasıbı, yazığı əzsin, varlansın.
Sonra isə gedib kasıb‐kusubun başını sığallayacağam, uşaqlarının telini oxşa‐
yacağam, hədiyyə verəcəyəm, pul verəcəyəm, onları əzənlərə el gözünə barmaq
da silkələyəcəyəm. Mən hamının himayədarı olacağam. Mənim məmləkətimdə
kabuslara ehtiyac olmayacaq. Mən özüm Kabus olacağam. Sən dediyin kimi –
bu madərşahlıqda bir lotu var. O da mənəm. O ki, qaldı nəzarətə? Heç narahat
olma. Müsəlmanınkı puldur. Pula görə qıracaqlar, didəcəklər bir‐birilərini. Gəlib
mənə özləri özlərindən xəbərçilik də edəcəklər. Öz xəzinələrini yaratmağa icazə
verdiyimdən, mən heç yadlarına da düşməyəcəyəm. Pul bir ələ toplanacaq.
Hərdən gedib qulaqburması verib hər şeylərini əllərindən alacağam –
sakitləşəcəklər. Nəzarət etməyə gəldikdə isə bu səndən asılıdır. Öyrət qızları.
Yaxşı öyrət, tez öyrət ki, mən madərşahlığımın ömrünü sonsuzacan uzadım.
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– Onda qızları paytaxta köçürək. Hərəmxanaya yerləşərlər. Burda məşğul
olaram onlarla. Yaxşı, bəs ananla qardaşlarını niyə məcburən gətirtmək
istəmirsən yanına? Vəliəhd elan etmək də vacib məsələlərdəndir.
– Gəlməyəcəklər onsuz da... Heç vaxt bağışlamayacaqlar məni. Qoy qalıb
istədikləri ömürlərini yaşasınlar. O ki qaldı vəliəhdə... Mənə fərsiz vəliəhd
lazım deyil. Yalnız ağıllı adam vəliəhd – varis ola bilər.
– Bunu da Kabus öyrədib?
– Kabusları məğlubedilməz edən əsas amillərdən biri də budur. Varislik
məsələsinə son qoyulmasa kabuslar tutar dünyanı.
– Axı məğlub etdin Kabusu.
– Kabusdan böyükləri də var, lələ. Dərindədirlər, lap dərində. Yalnız
devirmək üçün üzə çıxırlar. Bütün şahlar onların fitvasından asılıdırlar.
Göyverəni devirəndə gördüm bu gücü. Mənimçün də var bu gündən – əgər
indidən əncam çəkməsəm.
– Yəni elə qorxulu gücdür?
– Kabusa baş vəzirlik mənsəbini təklif edəndə, o isə “mən şaham, necə baş
vəzir olum?” deyərək imtina edəndə bu qorxu içimdə birə‐beş artdı. Kabus
öldü, Qüdrət öldü. Amma Aslan sağdı. İtbaşının sağ əli. Peşmanam İtbaşını sənə
öldürtdüyümə görə. Şəxsi qisas hissim üstün gəldi mənə. Aşikarı öldürdüm,
özümə gizli İtbaşı yaratdım. Demə dərin dünyada bir ihtiyar öləndə, yerinə on‐
dan da güclüsü, ondan da ağıllısı gəlirmiş. Ad dəyişmir, adam dəyişir. Kabus
“biz onları tanımarıq. Onları yalnız şahlar tanıyar” deyəndə səhv etdiyimi başa
düşdüm. Onlara kabuslar çatdırır məmləkətdəki vəziyyəti. Kabuslar yığır ümumi
xəzinəyə pulları. Kabuslar yığır ətrafına xalqı. Onların görən gözü, eşidən qulağı,
vuran əlidir kabuslar. “Şahənşah Göyverəni mən devirmişəm” sözünü elə‐belə
demədi Kabus. Öz aləmində qorxudub qətlgahdan qurtarmaq istəyirdi özünü.
Ona görə sirr verdi. Amma əslində məni qəflət yuxusundan ayıltdı.
– Bəs bütün bunları bilə‐bilə niyə öldürdün Kabusu?
– Kabusu mən öldürmədim. O özü‐özünü yandırdı. Yazılmayan qanunları
pozdu və bunun da qurbanı oldu. Əvvəl‐axır öləcəkdi. Mən öldürməsəydim də,
ihtiyarlar qərar verəcəkdilər qətlinə – ailəsi, ya sevgilisinə görə Kaminat qəsrinə
can atmağını biləndə. Çünki Kabuslara evlənmək qadağandır, sevmək qadağandır.
Kabusların ailəsi olmur. Öləndə də ağlayanları olmur. Kimsəsizləri hazırlayırlar
bu mənsəblərə. Çünki ailə hamının zəif yeridir. Dostluğa sədaqətlidirlər. Məhz
Qüdrətə olan bu sədaqəti onu qurbangaha gətirdi. Kabuslar qürrələnməzlər.
Yalnız iş görərlər. Qürrələnməyi onu məhv etdi. Mənə deməsəydi ki, zəhər
gizlədir yaxalığında və onu tutub zindana sala bilmərəm... mən də sənə
deməyəcəkdim. Sən isə qabaqlaya bilməyəcəkdin onu. Özünü zəhərləyib
öldürəcəkdi. O mənə meydan oxudu. Yazılmayan qanunu pozdu. Çünki kabuslar
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şahlara bir dəfə meydan oxuyarlar. O da ihtiyarları “devirin” əmri verəndə.
Amma Dəmdəməki olmağı aləm idi. Belə çıxır ki, əslində İtbaşını da tanımamı‐
şam. Onun əsl adını da bilməmişəm. Əsl yuvaları hardadır, onu da görməmişəm.
Xaraba qalmış karvansaray, doqquz it, cındır geyim də sadəcə görüntüymüş.
Əsas o xaraba karvansarayın altındakı dünyadır. Amma indi təxmin edirəm bu
İtbaşıların hardan qaynaqlandığını. Çayın mənbəyini tapıb, mənə tərəf yönələn
seli başqa səmtə yönəltməliyəm. Yoxsa yuyub aparacaq xanədanımı.
– Deməli, əsl, özü də ən qorxulu düşmənin sağdır.
– Düz deyirsən, lələ. Qorxulu olan odur ki, o düşməni öldürmək mümkündür,
amma kökün kəsmək yox. Nağıllardakı kimi – əjdahanın bir başını kəsirsən, ikisi
peyda olur. Kökün əsas ucu isə uzaqlardadır. Mən indi başa düşmüşəm ki, niyə
Elbrus eli bizə toxunmurmuş. Elə bilirdim ki, din qardaşıdır, ona görə. Demə əsas
pul imiş. Gizli yolla yığılıb, bir xəzinəyə axan pullar. Kabusların hamısını məhv
etdikdən sonra verəcəkləri haq da kəsiləcək. Bax onda gəl bunların qabağında
dayan. Hələlik vaxt uda biləcəyəm – Qüdrətin öz evində və Göyverən valiliyində
gizlətdiyi xəzinələr hesabına. Hələ Hətəmin, o birilərinin xəzinələrini demirəm.
– İndi fikrin nədir?
– Lələ, Elbrus imperatorunun doğulduğu günü öyrən. Sevdiyi məşğuliyyəti,
zəif yerlərini araşdır. Buna uyğun bir hədiyyə hazırlayaq, təqdim edək. Əlbəttə
ki, məsafə saxlamaq şərtiylə. Qızlarla da yaxşı məşğul ol. Özü də tez hazırlaşdır.
İçərilərindən ən yaxşılarını da indidən işarələ. Onlara Elbrus dilini də öyrət.
Dillərimiz onsuz da oxşardır. Tez qavrayacaqlar.
– Başüstə, qızım. Sənin yolunda ölümə belə, getməyə hazıram. Təki
fikirləşdiklərin həyata keçsin. Mənim səndən başqa heç kimim yoxdur, – deyib
lələ Karineni bağrına basdı. Alnından öpdü.
***
Yolaverənlər şahlığı. Dürəng Şah taxtında oturub. Hətəm hüzurundadır.
– Nə var, nə yox, Hətəm?
– Yaxşılıqdır, şahım. Çox şad oldum sizi görəndə. Necə olsa özümüzküsüz.
Ətimizi yesəz də, sümüyümüzü çölə atmazsız.
– Düz deyirsən. Amma siz başlasanız ətimi yeməyə, sümüklərim
madərşahlığın paytaxtında şaqqıldayıb səs çıxaracaq. Necə ki, Qüdrət elə oldu.
Belə görürəm ki, sarayda səndən savayı kimsə yoxdur. Niyə?
– Xəzinədə bir şey var ki, hələ adam da saxlayaq?
– Neçə ildir gələn gəliri bəs hara yığmısız? Mən sizdən bac‐xərac, vergi
toplamamışam.
Hətəm başını aşağı salır.
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– Hamısını gətirib xəzinədarı olduğun xəzinəyə yatırırsan. Qandın?
– Bəli, şahım.
– Hərəmxanada kim var?
– Bir hərəm var bildiyimə görə. Qüdrət onu hamıdan gizlədirdi. Üzünü
görməmişəm. Bir də Madərşah Karinenin qardaşları saraydadır.
– Bəs anası?
– Anası dəli olub. Qəhqəhə qalasında saxlayırlar.
– Görəsən nədən dəli olub?
– Girib Qüdrətin otağına. Ordan çıxandan sonra havalanıb. Bütün günü
qışqırırdı ki, “Karine bizi yandıracaq”. Qüdrət də məcbur olub onu göndərdi
Qəhqəhə qalasına.
– Yaxşı. Sən get köhnə‐təzə əyanların varidatını hesabla yaz. Öz xəzinəni
də dediyim kimi gətir qat sarayın xəzinəsinə. Bunun müqabilində sənə toxun‐
mayacağam. Yenə də baş vəzirliyində, xəzinədarlığında qalacaqsan. O ki, qaldı
pula... su gələn arxa bir də gələr. Əgər razı deyilsənsə? – deyə Dürəng Şah əlini
qılıncının qəbzəsinə apardı.
– Razıyam, razıyam, şahım. Hər şey siz dediyiniz kimi də olacaq.
– Mən isə gedim hərəmxanaya baş çəkim. Oranı da canlandırmağım la‐
zımdır. Yoxsa saraya oxşamır. Elə bil qəbiristanlıqdır.
Dürəng Şah otağından çıxdı. Hərəmxanaya gəldi. Qapıda iki mühafiz da‐
yanmışdı. Həmən qapıları açdılar. Dürəng Şah içəri girdi.
– Bu nə cürət? Sən nə ixtiyarla icazəsiz içəri girirsən? Diz çök! Qarşındakı
madərşahdır, – deyə fəvvarənin kənarında oturan bir qız ona çımxırdı.
Dürəngin ayaqları sustaldı. Qeyri‐iradi diz çökdü.
– Madərşahım, üzr istəyirəm. Burda olduğunuzu bilmirdim. Mühafizlər
də xəbər verməyiblər mənə.
– Sən kimsən?
– Mən Dürəng Şaham.
– Bəs Qüdrət Şah hanı?
Bu sualı eşidəndə Dürəng Şah sanki ayıldı. İndi anladı ki, qarşısındakı
madərşah deyil. Ayağa durdu. Yaxına gəlib qıza bir də diqqətlə baxdı.
– İnsan da insana necə oxşayarmış, ilahi? Qız, sənin adın nədir?
– Qarşındakı Madərşah Karinedir, – deyə qız amiranə şəkildə dilləndi.
– Əsl adını soruşuram.
– Qüdrət Şah mənə deyib ki, sənin adın Madərşah Karinedir.
– Qüdrət Şah öldü. İndi sənin şahın mənəm – Dürəng Şah. Amma yaman
qorxuzdun məni. Bundan sonra mən içəri girəndə ayağa durub baş əyməlisən.
– Nə? – deyə Karinenin oxşarı qeyzlə ayağa qalxdı, – Madərşaha deyirsən
baş əy? İndi sənin boynunu vurduraram, kəllən həmişəlik yerdə dığırlanar.
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Rədd ol gözümün qabağından! – deyə Karinenin oxşarı işarət barmağıyla
qapını göstərdi. Dürəng Şah duruxdu. Başqa heç nə demədi. Hərəmxanadan
çıxıb baş mühafizə əmr etdi:
– Hərəmxananın qapısına dörd mühafiz qoy. Açarlarını isə mənə ver.
– Başüstə, şahım.
Dürəng Şah yenidən otağına qayıtdı. Taxtına oturdu: mən nələri bilməmişəm,
ilahi? Qüdrətin belə işləri də varmış? Bu qız canlı silahdır. Karineni aradan götür,
bunu isə qoy yerinə və sonra da hökmranlığını sür. Görəsən Qüdrət bu vaxtacan
niyə belə etməyib? İndi mənə çatır ki, zindandakı kabusları necə qaçırıblar? Bəs
onda bu oxşarı ora kim salıb? Kabus? Hansı yolla? Deməli, gizli qapı var
madərşahın otağında? Bu qız orda olubsa, deməli, gizli qapının yerini bilir? Belə
çıxır ki, indi oturduğum otağın da gizli qapısı var? Axtarıb tapmalıyam o qapını.
Yoxsa məni də Karinenin gününə salarlar. Birdən tapa bilməsəm? Tapmasam
otağımı dəyişərəm. Mənası yoxdur. Mənim qalamın bütün cikini‐bikini Aslan ha‐
mıdan, məndən də yaxşı bilir. İstənilən yolla girə bilər bura. Başqa inanmıram
bilən olsun. Aslanla isə qarşıdurmam olmayıb. Amma adı gələndə madərşahın
rəngi qaçırdı. Özünü ələ alsa da, həyəcanını hiss edirdim. Deməli, nəsə varmış.
İndi nə edim? Nə edəcəksən? Qüdrət kimi adamı məhv etdi madərşah. Kabus
kimi adamı tələyə saldı Karine. Sən onların düşən dırnağı da ola bilməzsən. Apar
təhvil ver oxşarını madərşaha. Üstəlik də xal qazan. Özünə inamı bir az da artır.
Saxlayıb nə edəcəksən ki? Sən madərşah devirənsən? Yox. Yaxşısı budur saxlayım.
Madərşahın qəzəbinə tuş gələndə, vəziyyətim pis olanda üzə çıxararam. Deyərəm
ki, Qüdrətin işidir. Yox. Onda da deyəcək ki, niyə bu vaxta qədər gizlətmisən? Nə
məqsədin vardı? Hələ bəxtim gətirdi ki, Qüdrətin xəzinəsini gizlətdiyimə görə
cəzalandırmadı. Ona görə də xəzinəni aparıb təhvil verəndə, oxşarı da göstərərəm
Karineyə. Bax bu olar düz iş. Dünyada isə düzlükdən böyük biclik yoxdur.
***
Madərşahın otağı. Karine taxtında oturub. Baş vəzir Biniyamin lələ otağa girir.
– Qızım, Dürəng gətirdiyi xəzinəni təhvil aldım.
– Qızım? Bu nə müraciətdir madərşaha? Həddini bil, qoca! Deyəsən başın
bədəninə ağırlıq edir ha?
– Karine, qızım, nə olub sənə? Əgər mən də başqaları kimi sənə müraciət
edəcəyəmsə, bu gündən yanında yoxam. Xudahafiz, – deyib lələ otaqdan çıxmaq
istəyəndə Karinenin gülə‐gülə taxtın arxasından boylandığını görür.
– Lələ, sən də tanımadın? Mən də görəndə heyrətimdən dondum. Sən,
mən tanımadıqsa, bu yazıq mühafizlər necə tanımalıydılar ki, onu. Mən isə
hamısını edam etdirdim.
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– Bu kimdir, qızım?
– Qüdrət saxlayırmış sarayda. Kabus da bundan istifadə edib zindandakı
adamlarını qaçırdıb. İndi başa düşdüm ki, niyə Qüdrətin nazıyla çox oynamadın.
Mənim hökmüm olmadan onu qətlə yetirdin. Qüdrətlə Kabus birləşib məni
aradan götürmək, sonra da bunu yerimə oturtmaq istəyirlərmiş. Ona görə də
gəlib şirin dilinə basırdı. Mən də onu baş vəzir etmək istəyirdim. Sənin təklifinlə
əlbəttə ki... Səhvi etdin, vaxtında da düzəltdin. Bəs bu qızı neyləyək, lələ? Yəqin
gizli qapının da yerini bilir.
– Qızım, Qüdrət belə etmək istəsəydi çoxdan etmişdi. O, paytaxta gələndə
Kabusla artıq qətlinə fərman vermişdilər. Özü şahənşah olacaqdı. Bunu isə
nəzarətdə saxlasaq təhlükəli deyil. Gizlədək. Nə vaxtsa lazım olar. Çox nara‐
hatsansa gizli qapını ləğv edək getsin.
– Yox. Qoy qalsın. İnanmıram başqa kimsə tanısın oranı. Özümə də lazım
ola bilər. Həm də ki, gör nə qədər gizlinləri açır.
– Düzünü sən bilirsən, qızım.
– Lələ, amma bu qız ağıldan kəmə oxşayır. Ya da Qüdrət bunun beynini ta‐
mam yuyub. Heç öz adını da bilmir. Hardan gəldiyini də... Amma yaxşı nitqi
var. Mən bunun kimi amiranə danışmağı bacarmıram. Özüm də az qala inan‐
mışdım bunun Madərşah Karine olmasına. Bunun başına örpək sal, apar. Yaxşı
yerdə gizlət. Mən isə Dürənglə bəzi şeyləri danışım.
Baş vəzir Biniyamin lələ gedir. Dürəng Şah gəlir.
– Halal olsun sənə, Dürəng. Sənin üzə çıxardığın bu xəzinə, gətirdiyin
iyirmi araba qızıldan qiymətlidir. İndi əmin oldunmu ki, şeytana xidmət
etmisən?
– Madərşahım, ona görə hər gün sizə Qüdrətdən xəbər çatdırırdım. Əmin
idim ki, nəsə qarışdırır. Amma nəticədə adımı xəbərçi qoydular, – deyə Dürəng
qımışır.
– Yaxşı, adam kinli olmaz. Yadından çıxart dediklərimi. Amma ehtiyatı
əldən vermə. Qüdrət, Kabus yoxdur. Amma yeniləri meydana çıxa bilər. Anam
və qardaşlarımdan nə xəbər?
– Ananız havalanıb. Qəhqəhə qalasındadır.
– Niyə?
– Sizin oxşarınızın bildirdiyinə görə bir qadına göstərib Qüdrət onu. O da
özündən gedib, sonra qışqıraraq otaqdan çıxıb. Çox ehtimal ki, ananız elə bilib
sizsiniz. Onu yandırmağa gəlibsiniz. Qalaya köçürülənə qədər də bütün günü
qışqırırmış ki, “Karine məni yandıracaq”. Qardaşlarınız isə gəlmək istəmədilər.
– Eybi yox. Qalsınlar sənin yanında. Artıq Qüdrətin girovu deyillər. Özünə
yaratdığın şəraiti onlara da yarat. Axı şahzadə sayılırlar.
– Başüstə, madərşahım.
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– Bu günlər ərzində elədiklərinə görə sənə böyük ənam düşür. Amma bu
gün verməyəcəyəm. Bir az gözləməli olacaqsan.
– Böyük şərəf verirsiniz mənə, madərşahım. İkiqat xoş xəbər oldu
mənimçün.
– İkinci şad xəbər hansıdır ki?
– İndicə xəbər verdilər ki, Nilufər Şahbanu hamilədir.
– Gözün aydın olsun, Dürəng. Amma yadından çıxartma ki, beş şahlıq beşi
də sənə əmanətdir.
– Qiymətinizə görə sağ olun, madərşahım.
– Dediyimi yaddan çıxarma. Saraya Kaminatdan bir ailə gəlməlidir və
Qüdrəti soruşmalıdır. Tacirin ailəsi olduğunu deməlidir. Həmən – sorğu‐sual
etmədən gətirirsən bura.
– Başüstə, madərşahım.
– Gedə bilərsən.
Dürəng gedir. Baş vəzir Biniyamin lələ gəlir.
– Gizlətdim əmin yerdə.
– Lələ, Elbrus imperatoruyla bağlı bir şey öyrənə bildin?
– İmperatorun iyirmi beş yaşı var. Subaydır. Bütün kişilər kimi atı, silahı
çox sevir. O cümlədən gözəl qadınları da... Üç aydan sonra da ad günüdür. Bu
tarix hər il bütün Elbrus elində təntənəylə qeyd olunur.
– Çox gözəl. Lələ, sən şahzadələrimdən ən gözəlini, ən ağıllısını seç. Yaxşı
bir rəssam tap, qoy onun böyük, bədənnüma rəsmini yaratsın. At və silah
məsələlərində isə sənin zövqünə çatan olmaz. Özün bilirsən nə etmək lazımdır.
Qiymətli daş‐qaşlarla bəzədilmiş kəmər və qılınc hazırlatdır. Ad günündən bir
az qabaq mənim adımdan gedəcəksən Elbrus elinə və təqdim edəcəksən im‐
peratora. Madərşahlıqda olan qiymətli kitablardan da tap.
– Dediklərin hamısı həyata keçəcək, qızım. Bəlkə özün gedəsən?
– Yox, lələ. Özüm getsəm elə bilər ki, qorxub gəlmişəm. Yaltaqlanmaq kimi
başa düşülər. Həm də vurula bilər mənə. Məşuqəsinə çevirər. İtaət etməkdən
başqa əlacım qalmaz. Mənimsə məqsədim başqadır. Düşündüklərim alınsa
alındı, alınmasa özüm gedərəm gələn dəfə. Amma məncə alınacaq.
– Allah bütün arzularını həyata keçirsin, qızım. Bəs şahzadələrlə özün nə
vaxt görüşəcəksən?
– Əvvəlcə, seçdiyin ən yaxşı yeddi şahzadəni təqdim elə mənə.
– Qızım, amma onlarla görüşəndə qeyzlənmə.
– Niyə qeyzlənməliyəm ki?
– Çünki onlara bir şeyi öyrətməmişəm.
– Nəyi?
– Baş əyməyi, təzim etməyi.
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– Düz də eləmisən. Qılınc oynatmağı, at çapmağı bilirlərmi?
– Səni necə öyrətmişdimsə, onları da elə. Bunları ərə vermək çox çətin
olacaq.
– Düz eləmisən. Gələcəyin şahbanularını, madərşahını məhz elə tərbiyə
etmək lazım idi.
***
Üç gün keçib. Madərşahın otağı. Yeddi qız Karinenin qarşısında düzlənib. Baş
vəzir Biniyamin lələ və təbib Məkrubə də burdadırlar. Madərşah üzündə yaşmaq
sıranın önündən keçir. Hər bir qızın qabağında dayanaraq diqqətlə onları süzür.
– Rəsmi çəkilən hansıdır, lələ?
– Budur, – deyə baş vəzir əliylə sırada birinci dayananı göstərir.
– Adı nədir?
– Aleksandra.
– Deməli, Aleksandra, – deyə madərşah gözlərini onun gözlərinə zilləyir, –
“İnsanların qoruyucusu” deməkdir. Gözəl addır. Amma bir var ad, bir də var o
ada layiq olmaq. Sən artıq bunun bir addımlığındasan. Əminəm ki, mənim sı‐
naqlarımdan üzüağ çıxıb layiq də olacaqsan.
– Əmin olun, madərşahım.
– Bəs sənin adın nədir, şahzadəm? – deyə madərşah sırada dayanan ikinci
qızdan soruşdu.
– Regina.
– Mənası nədir adının?
– “Hökmdardır” mənası, madərşahım.
– Bəs sənin adın? – deyə Karine üçüncü qızın qənşərində dayandı.
– Anisia – “uğur”dur mənası.
– Gözəl, gözəl, – deyib madərşah dördüncü qıza yaxınlaşdı. Adını soruşdu.
– Adım Milanadır, madərşahım. Mənası “yaraşıqlı” deməkdir.
– Bəs sənin adın nədir?
– Anfia, – deyə beşinci şahzadə cavab verdi.
– Anfia? Qəribə adın var.
– “Çiçəklənmə”dir mənası, madərşahım.
– Sənin adın isə...
– Suzannadır, – deyə sırada duran növbəti şahzadə dilləndi. “İnadkar”dır
adımın mənası.
– Lap gözəl. Bəs sənin adın nədir, şahzadəm?
– Leonila, – deyə sırada sonuncu dayanan qız cavab verdi, – “Aslan”
deməkdir.
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– İnsanları hifz edən, uğur gətirən, hökmdarlığa iddialı, yaraşıqlı, çiçək
kimi təravətli, inadkar və aslan. Gözəl adınız var. Əsl şahzadəyə yaraşan adlardır.
Amma bir var ad, bir də var ona layiq olmaq. Lələ yüz şahzadənin içindən sizi
seçdi. Madərşahlığın möhkəmlənməsi, inkişafı uğrunda mücadiləyə ilk olaraq
siz qatılırsınız. Hər şey sizdən asılıdır. Siz mənim gələcəyimsiniz. Sizin üçün
ayrı heç nə önəmli olmamalıdır. Yalnız madərşahlığı və onun gələcəyini düşün‐
məlisiniz. Bunun üçün hər şeyi öyrədiblər sizə. Vaxt məni sıxdığından sizi tez
üzə çıxaracağam. Dərsləriniz isə davam edəcək. Siz seçilmiş sayılırsınız. Bu
gündən sizin üçün bir dənə qanun var. O da mənim sözümdür. Mən deyəcəyəm,
siz həyata keçirəcəksiniz. Bunu necə edəcəyiniz isə sizin fərasətinizdən asılıdır.
Mənə təkcə lələ dərs vermişdi. Sizi isə məşhur alimlər, təbiblər öyrədiblər. Hər
şeyi öyrədiblər. Dünya elmlərindən tutmuş, saray qanunlarına qədər. Baş
kəsməkdən, at çapmaqdan tutmuş, adam zəhərləməyə qədər. Bütün bu bilik‐
lərinizi yalnız madərşahlığın rifahı üçün sərf edəcəksiniz. Madərşahlıq çi‐
çəklənəcək, genişlənəcək və mənim şahzadələrim bütün dünyaya sahiblik edə‐
cəklər. Bu sahiblik onların nəslindən nəsillərə ötürüləcək. Bu zirvədə isə mənim
adım olacaq. İndi isə sizi ilk səyahətinizə göndərirəm. İstəyirəm ki, şahlıqları‐
mızla tanış olasınız. Təbəələrimizdir onlar. Hamısı mənə tabedir. Lələ, şahza‐
dələrimi müşayiət elə. Hamısına gözəl libas seç, bellərinə də qılınc bağla.
Kəcavəylə yox, atın belində çıxın səyahətə. Şahlıqlara da əvvəlcədən xəbər elə.
Birigün səhər yola çıxın. Birinci Karzat şahlığından başlayın.
– Bütün dediklərin həyata keçəcək, qızım.
Hamı otaqdan çıxır. Madərşahla Məkrubə ikisi qalır.
– Məkrubə, ən çox hansı mənə oxşayır?
– Hamısı, madərşahım.
– Yoxlayarıq, baxarıq. Şahlıqlara elə‐belə göndərmirəm onları.
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım.
Məkrubə gedir. Karine tək qalır: eh, Göyverən, Göyverən. Tez‐tez Həqqi
Şahın sənə dediklərini təkrar edirdin: “Atam Həqqi Şah bilirsənmi nə deyirdi
hərəmxanalar haqqında? Deyirdi ki, “çoxları hərəmxananı qəhbəxana kimi
qəbul edir. Amma əslində hərəmxana məmləkətin gözəl, bakirə, ağıllı qızlarının
bir yerə cəm olunması və qorunması deməkdir. Hərəmxana dövlətin
gələcəyidir. Hərəmxana digər dövlətlərlə əlaqələrin möhkəmlənməsidir.
Hərəmxanalar müharibələrə son qoyublar. Hərəmxanalar müharibələr başla‐
dıblar. Hərəmxanalar öz dövlətlərinə, xalqlarına sülh gətiriblər. Şahın
hərəmxanasına pis gözlə baxanın gözləri çıxarılıb, axtalanıblar. Bircə,
hərəmxananın dövlət işlərinə baş soxması olmaya da... Bax, məhz buna görə
dağıtmışam hərəmxananı. Qadın saraya bədbəxtçilik gətirər”. Həqqi Şah müdrik
şah olub. Sağ olsun ki, onun bu sözlərini Göyverən Şah mənə də dedi. Son üç
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cümləsi Göyverən şahənşahlığının timsalında təsdiqini tapdısa, deməli, o biri
sözləri də... Səbr elə, Karine, səbr elə. Hər şey yaxşı olacaq.
***
Üç gün keçib. Axşamdır. Madərşah taxtında oturub. Bu zaman baş mühafiz
içəri girir.
– Madərşahım, indicə çapar gəldi. Şahzadələrin və baş vəzirin səfəri ya‐
rımçıq qoyub geri qayıtdığını xəbər verdi.
– Niyə? Nə hadisə baş verib?
– Başqa bir söz demədi. Artıq yaxınlaşırlar paytaxta.
Madərşah tez eyvana çıxdı. Uzaqdan qara bir zolağın paytaxta doğru uzan‐
dığını gördü, – Görəsən nə oldu ki, belə tez qayıtdılar? – deyə düşündü. Nəhayət
karvan saraya çatdı.
– Lələ, nə baş verib? Niyə tez qayıtdınız?
– Qızım, faciə baş verdi. Mən də ara qarışmamış şahzadələri tez Karzat
şahlığından uzaqlaşdırdım.
– Nə baş verib? Ürəyimi çəkmə! Danış!
– Karzat şahlığına çatanda gördük ki, hamı gül‐çiçəklə pişvazımıza çıxıb.
Nilufər Şahbanu da bizi qala qapısında gözləyir. Atdan düşdük. Ona yaxınlaşdıq.
O, yüngülcə təzim edərək şahzadələri salamladı. Şahzadə Aleksandra isə ona
dedi ki, sən təbəə şahsan. Bizim qarşımızda diz çökməlisən. Nilufər Şahbanu
hökmdar olduğunu, yalnız madərşahın qarşısında diz çökdüyünü bildirdi. Elə
bunu demişdi ki, Aleksandra qılıncını sıyırıb onun ürəyinə soxdu. Ara qarışdı.
Camaat yalın əllə üstümüzə cumdu.
– Bəs o biri şahzadələr nə etdi?
– Tez qılınclarını sıyırıb Aleksandranı üzük qaşı kimi dairəyə aldılar. Heç
mənim əmrimi gözləmədilər də... Yaxına gələni qılıncdan keçirə‐keçirə atların
yanına çatdıq.
– Bəs mühafizlər hardaydı?
– Mən nə bilim ki, belə olacaq? Bir az aralıda saxlamışdım onları. İndi söz
sənindir, qızım. Nə cəza verəcəksənsə, özün ver. Mən bu qızın hərəkətindən
heç nə anlamadım. Onlara içinə saman doldurulmuş çuvalları deşməyi, içi sa‐
man başları kəsməyi öyrətmişdim. Ömründə adam öldürməyən gözəl‐göyçək
qızlar silahsız adamların qanına susamışdılar elə bil. Saraya çatan kimi qılınc‐
larını aldım əllərindən.
– Gözəl, çox gözəl.
– Burda gözəl nə var ki, qızım?
– Lələ, bundan sonra Aleksandra və o biri altı şahzadə vaxtının çoxunu
mənim yanımda keçirəcək.
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– Düzünü sən bilirsən, qızım. Özün bilən məsləhətdir.
– Onları çağır bura.
Baş vəzir gedir və şahzadələrlə qayıdır. Onlar içəri girib sıraya düzlənirlər.
Heç biri təzim etmir. Başlarını dik tutub gözlərini bir nöqtəyə zilləyirlər.
– Deməli, Nilufər Şahbanunu qətlə yetiribsiniz. Adamlarını öldürmüsünüz.
Bunun izahı varmı? Danışın! Eşidirəm!
– Öldürmüşəm, düz də eləmişəm! – deyə Aleksandra amiranə şəkildə
dilləndi.
– Onu mən bilərəm düz etmisən, ya yox? Sən izah ver ki, niyə etdin bunu?
– Şahbanu sizi təhqir etdi camaatın yanında. Mən də yerini göstərdim ona.
– Təhqir etdi? Təhqir edib nə dedi ki?
– Bizim qarşımızda diz çökmədi. Dedi ki, mən yalnız madərşahın qabağında
diz çökürəm.
– Bunu düz deyib. Mənə izah elə. Axı sən madərşah deyilsən. Niyə sənin
qarşında diz çökməliydi?
– Çünki mən də madərşaham.
– Madərşahsan?
– Bəli. Siz Madərşah Karinesiniz, mən isə Aleksandra Madərşah. Sizin
bizim hamımıza verdiyiniz soyaddır. Bu soyadın qarşısında hamı diz çökməlidir
– təbəə şahlar isə lap birinci.
– Lələ!
– Bəli, qızım.
– Qaytar bunların qılınclarını. Bundan sonra sarayda da qılıncla gəzməlidir
şahzadələrim.
– Yaxşı, qızım.
– İndi isə gedin özünüzü səliqəyə salın. Paltarınız bütün qan ləkəsidir.
Dincəlin, sonra danışarıq.
Lələylə şahzadələr otaqdan çıxırlar. Madərşah taxtına oturur: Nilufər Şah‐
banu artıq yoxdur. O isə Dürəngin övrəti sayılırdı. Özü də hamiləydi. Görəsən,
Dürəng necə qarşılayacaq bu xəbəri? Şahzadələr ilk sınaqdan yaxşı çıxdılar.
Nə edəcəklərinə özləri qərar verdilər. Özü də düzgün qərar verdilər. Birdən
Dürəngin üzü çönsə necə olacaq? Ənamını indidən verib ağzını bağlayım?
Bəlkə ağzı heç açılmayıb? Niyə? Çünki müsəlmandır. Arvadlarının da sayı nə
qədər. Onlar qadına alınıb‐satılan əşya kimi baxırlar. Amma Nilufər Dürəngdən
hamiləydi. Məhz buna görə son olay ona pis təsir etməzmi? İnanmıram. Yaxşı
bilir ki, əmr məndən gəlməyib. Şahzadələrimin işidir bu. Yox. Axı onları
cəzalandırmadım. Bu da o deməkdir ki, şahzadələrimin qanunsuz hərəkətinə
haqq qazandırıram. Yaxşısı budur çağırım Dürəngi saraya. Bir əhvalına baxım.
Şübhələnsəm həmən göndərim qətlgaha. Bir şey hiss etməsəm ənamını verim.
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Bəs Karzat şahlığının xalqını necə sakitləşdirim? Karine, yəni belə çətin işdir
bu? Belə halda yalnız bir yol var. Qoşunu salıb qırdır. Əsas Dürəngin
münasibətini öyrənməkdir. Başsağlığı vermək adıyla saraya çağıraram onu.
Necə olmasa arvadı ölüb, üstəlik gələcək uşağı da...
***
Ertəsi gün. Boynuna ağ mələfə salmış Dürəng Şah madərşahın otağına
daxil olur. Taxtın qənşərinə gəlib diz çökür. Boynunu büküb dinmir.
– Dürəng, bu nədir? Boynuna niyə ağ mələfə salmısan?
– Bağışlayın məni, madərşahım. Günahım böyükdür. Ona görə kəfənimi boy‐
numa salıb gəlmişəm hüzurunuza. Bağışlasanız böyüklük edərsiniz. Onu da
öncədən deyim ki, şahzadələrə qarşı hörmətsizlik edən digərlərini də qılıncdan
keçirtdim. Arvadım Nilufər Şahbanunun meyitini isə tikələyib itlərə atdırdım.
– Mən isə səni başsağlığı vermək üçün çağırmışdım.
– Madərşahın şahzadələrinə bu cür hörmətsizlik edənə görə başsağlığı?
Əsla, madərşahım. Əksinə, məni – onun zorən ərini də qətlə yetirmək lazımdır.
– Zorən? Anlamadım.
– Qüdrət məcburən evləndirmişdi məni. Şahzadələr canımı qurtardı on‐
dan.
– Belə de... Camaat necə, sakitləşdimi?
– Madərşahım, bildiyinizə görə orda köklü adam azdır. Ordan‐burdan
gəlmələrdir əksəriyyəti. Şahzadələrə hücum edən isə şahbanunun öz ətrafına
yığdığı qohumları, yerliləri olub. Onların da çoxunu şahzadələr qılıncdan
keçiriblər. Yerdə qalan tör‐töküntünü də ora qoyduğum baş vəzir həmən əl‐
ayaqlarını bağlayıb yığıb meydana və mənə xəbər göndərib. Mən də gəlib ha‐
mının gözünün önündə edam etdirdim.
– Əhsən! İnanırdım ki, belə də edəcəksən. Daha mənim əmrimi
gözləməyəcəksən. Amma yenə təəssüf edirəm. Necə olsa rəiyyətim sayılırlar.
– Madərşahım, nə “təəssüf?” Birdən onların əlində heç silah yox, yaba, bel
olsaydı, şahzadələri, baş vəziri öldürsəydilər nə hala düşəcəkdiniz? Öldürmək
hələ yaxşıdır, linç eləsəydilər necə olacaqdı? Mən bunu fikirləşib ölüm hökmünü
verdim. Üstəlik də sevindim ki, yaxşı qurtarmışam. Axı oralara cavabdeh məni
qoymusunuz. Nə baş versə günahkar mən sayılıram. Ona görə də boynuma
kəfən salıb hüzurunuza gəldim. Sizdən də, şahzadələrdən də, baş vəzirdən də
aman diləmək üçün.
– Əhsən, min əhsən! Əsl hökmdar şəxsi hislərini kənara qoymalıdır.
Məmləkətini, onun maraqlarını qorumalıdır. Lazım gəlsə uşağını, ailəsini də
qurban verməlidir. Mən bunu etmişəm, bu gün də edərəm. Şahlarım, baş
598

İTBAŞI

vəzirlərim, əyanlarım da mənə oxşamalıdırlar. Necə ki, sən oxşadın. Üzrxahlığını
qəbul edirəm. Sənə söz verdiyim ənamı isə elə indi verəcəyəm, – madərşah
əlini əlinə şappıldadır. Qapı açılır. Otağa şahzadələrdən biri girir. Dürəngin
rəngi qızarır, dodaqları titrəyir. Qızın gözəlliyi qarşısında özünü güclə ələ alır,
– Şahzadəm, gözəlim Reginadır. Regina, xoşun gəlirmi bu oğlandan? Sizi ər‐
arvad elan etmək istəyirəm, – Regina Madərşah Dürəngi saymazyana süzür.
– Madərşahım bəyənirsə, mən nə karəyəm ki?
– Səndən elə bu cavabı da gözləyirdim. Dürəng, sən necə? Bəyəndinmi?
– Qul kimi bu gözəlliyin qarşısında hər gün səcdə etməyə hazıram.
– Elə isə xeyir‐dua verirəm izdivacınıza. Dürəng, bu gündən artıq
kürəkənim sayılırsan. Onu göz bəbəyin kimi qoru. Yolaverənlər şahlığında
kəbin kəsdirib, üç gün, üç gecə toy çaldırarsınız. Hamı bu izdivacdan xəbər
tutmalıdır.
– Başüstə, madərşahım. Amma...
– Nə “amma?”
– Mən müsəlmanam, Regina isə xaçpərəst. Burda nigaha girməyimiz yax‐
şıdır.
– Ona qalsa burda da qadağandır müsəlmanla nigaha girmək. Gərək... Sən
isə onda...
Madərşah bir an susdu. Dürəngin üzünə baxdı.
– Razıyam, madərşahım. Xaçpərəstliyi qəbul edəcəyəm.
– Bəs ad, soyad?
– Buna da razıyam.
– Mikola adı necədir?
– Əla addır, madərşahım.
– Yox. Dəyişmə adını. Qoy hələlik heç kim bilməsin bu barədə. Onsuz da
adın müsəlman adına oxşamır. Heç soyadını da bilmirəm. Əvvəllər Göyverən
idi.
– Madərşahım, “Madərşah”dan gözəl soyad ola bilərmi?
– Yaxşı. Soyadını dəyişməyinə razıyam. Bunu da həll etdik. Dürəng, sənə
ikinci tapşırığım. Burdan şahzadəmlə yolüstü gedərsən Karzat şahlığına. Mey‐
danda baş vəziri şah elan edərsən. Başqa şahları da toyuna dəvət et.
– Başüstə, madərşahım. Bəs siz gəlməyəcəksiniz?
– Mən artıq xeyir‐duamı verdim.
Dürənglə Regina otaqdan çıxırlar. Karine yalqız qalır: eh, Kabus, Kabus.
Cəmi iki dəfə söhbətləşdik səninlə. Bütün hər şey alt‐üst oldu. Nə etməyi dü‐
şünürdüm, amma indi nə edirəm? Özüm də daxil şahlara, şahlıq qanunlarına,
taxt‐taca meydan oxuyuram. Vəliəhd məsələsini kökündən ləğv edirəm. Va‐
risliyin ləğvi miras məsələsini aradan qaldırır. Şahların, əyanların, varlıların
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ailəsinə yaşadığı mülkdən və kiçik qır‐qızıldan başqa heç nə qalmır. Onu da
vaxtında yaxşı yerdə gizlədə bilsələr. Çoxu öz puluna tikdiyini, yaratdığını isə
elə ölməmiş qeyb edir. Onlar ölür, ya devrilir, yerinə daha layiqlisi, daha ağıllısı
gəlir. Bu ağıllını isə madərşah yetişdirməlidir vaxtında, ya da şahlıqlara
göndərəcəyim şahzadələrin özləri. Xəzinə isə yerində qalır. Heç bir madərşah,
heç bir şah özünü xəzinənin sahibi saya bilmir. Toxuna da bilmir. Yalnız zəruri
xərclərə və kənar təhlükələri sovuşdurmaq üçün istifadə oluna bilər bu xəzinə.
Necə ki, Elbrus imperatorluğundan gələcək təhlükəni mən aradan qaldırmaq
üçün indidən qızıl tədarükümü görürəm. Çünki kabuslar yoxdur daha. Kabus
da özüməm, şah da... Ailəm də yoxdur, uşağım da... Şahlara da, bir vaxtlar Ka‐
busa da gələn pullar indi eyni yerə – mənim yox, madərşahlığın xəzinəsinə
axır. Məmləkət o vaxt inkişaf edir ki, hər şeyi özününkü bilirsən, onu ucalara
qaldırmaq üçün can yandırırsan, amma əslində heç nə sənin deyil. Özünün ta‐
leyin də İtbaşının bircə sözündən asılıydı – şahənşah oldun. Amma adımı
dəyişdim. Madərşah qoydum. Şahənşahlıqlar, imperatorluqlar dünyada bir, ya
iki dənə olur. Adı dəyişməsəydim, qonşuluğumdakı Elbrus imperatorluğu çox‐
dan yemişdi məni. Çünki sələfimə icazə vermişdilər bunu – hər şeyi bir ələ
yığmaq üçün. Bəlkə də başqa məqsəd vardı. Amma hər şeyi korladı. Hər şeyi
sağalmaz mərəzə – özünün Göyverənlik təriqətinə yönəltdi. Kişiləri kişilikdən,
qadınları qadınlıqdan çıxartdı. Ona görə də mənə imkan verməyəcəkdilər
özümə gəlim. Necə ki, çabalaya‐çabalaya qalmışdım. Heç nə edə bilmirdim.
Ümidim yalnız şahzadələrə idi. Kabusu, onun himayədarı Qüdrəti aradan
götürməsəydim şahzadələr də heç nəyə yaramayacaqdılar. Amma indi görürəm
ki, İtbaşılar da tək deyil. Çoxdurlar. Toplaşdıqları yer isə Elbrus elindədir. İm‐
perator himayə edir onları. Bəs xalq necə – bəyənəcəkmi bu əldəqayırma şah‐
ları? Ay Karine, axı xalq üçün nə fərqi? Onsuz da ondan çıxan çıxır. Necə yaşa‐
mışdısa, elə də yaşayır. Xalq üçün nə fərqi onu kim əzir, kim şallaqlayır? Kabus,
yoxsa fərraş? Xalqa lazımdır ki, bir tikə çörəyini qazanıb rahat yesin. Bu ra‐
hatlığı isə onlara vermişəm. İş‐güc yerləri açmışam. Getsinlər işləsinlər
ailələrini dolandırsınlar. Mənim işim isə tam başqadır. İki şahlığı kökündən
qoparıb ayırdım, qaldı o biri üç təbəə. Dürəng isə artıq kəmənddədir. Başa
düşmür ki, şah, əyan qızları heç vaxt ərə getməzlər. Onlar evlənərlər. Tələsmə,
Karine. Hamısı kəməndə düşəcək. Artıq düz yola çıxmısan. Yolun açıq olsun.
***
Dörd gün keçir. Səhərdir. Baş vəzir Biniyamin lələ madərşahın otağına girir.
– Qızım, Məstur Şah gəlib oğluyla. Qəbul etməyinizi istəyir.
– Niyə gəlib?
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– Dedi ki, xeyirliyədir. Madərşahın özünə deməliyəm.
– Yaxşı. Qoy gəlsin.
Qoca Məstur Şah oğlunun qolundan tutub səndələyə‐səndələyə otağa girir.
Gəlib ikisi də taxtın qənşərində dayanırlar. Təzim edirlər.
– Xeyirdirmi, Məstur Şah?
– Bəli, madərşahım. Gəlmişəm sizdən izn alam.
– Buyur.
– Artıq qocalmışam, madərşahım. İstəyirəm ki, oğlumu evləndirim.
– Allah xeyir versin, Məstur Şah. Kiminlə qohum olursan?
– Madərşahım, elə bunu sizinlə məsləhətləşməyə gəlmişəm. Dürəng Şahla
Regina Madərşahın toyuna getmişdim. Dürəng Şahdan xahiş etdim ki,
madərşahın ağzını ara. Dedi ki, cürətim çatmaz. Mən ona heç nə deyə bilmərəm.
Sən ağsaqqal adamsan. Özün de.
– Ürəyimi çəkmə, Məstur Şah! Keç mətləbə! – deyə Madərşah Karine çım‐
xırdı.
– Madərşahım, üzr istəyirəm. Arzu edirəm ki, şahzadələrinizdən birini
mənim oğluma verəsiniz.
– Kimdir sənin oğlun?
– Vəliəhddir.
– Mən vəliəhdə qız vermərəm. Sən de hansı hünərin sahibidir?
– Madərşahım, elə həmişə yanımda olub. Mən necə sakit, başıaşağı ada‐
mamsa, o da elə mənə oxşayıb.
– Görürəm. Hər ikinizin də qulağında sırğa yeri var.
– Yox, madərşahım. Başqa cür düşünməyin. Sadəcə, özümüzü qorumaq
üçün bu addımı atmışdıq. Gedib Şahənşah Göyverəndən iki dənə sırğa istədim.
O da qızılını verdi.
– Niyə? Axı qızıl sırğanı yalnız saray əyanları taxa bilərdi.
– Bir söz soruşdu məndən Şahənşah Göyverən. Mən də cavab verdim. Xo‐
şuna gəldi və gümüş yox, qızıl sırğa bağışladı.
– Nə soruşdu ki?
– Soruşdu ki, məni məğlub etmək mümkündürmü?
– Bəs sən nə cavab verdin?
– Dedim ki, yox.
– Qoca, bunu ona yaltaqlanmaq üçün gündə yüz adam deyirdi. Belə cavaba
görə inanmıram ki, qızıl sırğa verə.
– Uzun söhbət idi, madərşahım. Sonu isə biədəb.
– Danış!
– Dedim ki, Şahәnşah Göyverәn, hakimiyyәti qorumaq üçün üç әsas mәsәlә
var: birincisi pul, ikincisi pul, üçüncüsü pul. Bu, daxildәn qorunmadır. Kimsә
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narazı olanda, üsyana qalxanda atırsan pulu xalqın ağzına, sakitlәşir. Sizin dә
xәzinәniz aşıb‐daşır. Dedim ki, nә qәdәr şahzadә Göyverәnlәr ordunuz var,
inanmıram kimsә sizә qalib gәlә. Göyverən ibadətgahı da gücünüzə güc qatır.
Sizin şöhrətinizi dünyaya yayır.
– Vəssalam?
– Sonda iki məsləhət verdim şahənşaha. O da çıxarıb qızıl sırğaları verdi.
Birini mənə, birini də oğlum üçün.
– Maraqlıdır. Hansı məsləhətlər idi?
– Dedim ki, belə davam etsə taxtda əbədi oturacaqsınız. Sizә zaval yoxdur.
Mәn әlli ildir şaham. Sizin on ilә elәdiyinizin mәn onda birini әlli ilә edә
bilmәdim. Elәcә, kölә şah olaraq qaldım. Hәmişә özümә kәnarda arxa axtardım
ki, didib‐parçalamasınlar mәni. Nə Hәqqi, nə də Alqan Şahda belә idarәçilik
olmuşdu. Bilmirәm kimdir mәslәhәt verәniniz, amma çox ağıllı, tәdbirli,
hiylәgәr, hәm dә cox qorxulu, tәhlükәli adamdır. Özünüzü qorumaq istәsәniz,
yalnız ondan qoruyun. Sizi yıxsa‐yıxsa, o yıxacaq.
– Bəs ikinci məsləhət?
– O, biədəb məsləhətdir, madərşahım.
– De!
– Dedim ki, mәmlәkәtdә tam bәrabәrlik yaratmağınız mәslәhәtdir. Pay‐
taxtda gәzәndә qulağıma bәzi pis sözlәr dәydi. Amma kasıbın xәstәsi, varlının
qәhbәsi bilinmәz deyiblər. Hamı bәrabәr olmalıdır ki, o sözü bir dә dillәrinә
gәtirmәsinlәr. Kim istәsә mәnim kimi könüllü, kim dә istәmәsә....
– Göyverən də misalı dəyişdirdi. “Kasıbın xəstəsi, Şahənşah Göyverənin
göyvərənliyi bilinməz” deyərək, başladı ona həqarət edənləri göyverən etməyə.
Belə çıxır ki, şahənşahın sonunu sən gətirmisən bu bircə cümləylə?
– Düzünü siz bilirsiniz, madərşahım. Amma məncə Şahənşah Göyverənin
devrilməsi qərarını elə onun arxasında duran öyrədəni vermişdi. Bu idi axırını
gətirən.
– Bəs mənə nə məsləhət verərdin dünyagörmüş adam kimi?
– Əstəğfürullah. Mən nə karəyəm ki, sizə məsləhət verim? Sadəcə kiçik
narahatlığımı sizə çatdırmaq istərdim.
– De!
– Madərşahım, məmləkətdə yeni İtbaşı peyda olub.
– Kimdir ki? Tanıyıram?
– Bəli, madərşahım. Baş mühafiz Aslan yeni İtbaşıdır. Özü də ki, çoxdan İt‐
başıymış, indi üzə çıxır. Şahənşah Göyverənin devrildiyi, sizin taxta çıxan
günün səhəri İtbaşı olub. Barəngah ona ötürüb hər şeyi.
– Barəngah kimdir?
– İtbaşının əsl adı. Barəngah Həqqi Şahın qardaşı olub. Alqan Şahın
vəliəhdiymiş vaxtikən. Göyverənin də əmisi düşür. Yenidən qayıdıbmış ki,
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Göyverəndən sonra taxta çıxsın. Şahənşah olaraq hamımızı idarə etsin. Sonda
fikrindən daşınıb. Sizi taxt‐taca layiq bilib. Aslan deyirdi ki, bundan dörd‐beş
gün sonra qətlə yetiriblər onu. Başını da kəsib aparıblar. İndi Aslan da həmin
adamı axtarır. Deyir ki, tapmışam.
Karine dinmədi. Bir az fikrə getdi.
– Anladım səni, Məstur Şah. Başqa sözün yoxdursa gedə bilərsən.
– Madərşahım, üzr istəyirəm, dediyim izdivaca münasibətinizi bilmək
istərdim.
– Fikirləşərəm. Amma oğlun özünü göstərməlidir. Artıq qocalmısan. Taxt‐
tacı ötür ona. Nə qədər sağsan yanında ol, məsləhətlərini ver. Görək nə bacarır
bu cavan? Sonra baxarıq. Əlbəttə ki, əgər istəyirsənsə. Mən hökm etmirəm.
– Madərşahım, sizin nəinki hökmünüz, adi sözünüz də mənimçün qanun‐
dur. Günü sabah taxt‐tacı oğluma ötürərəm. Əlbəttə ki, sizin xeyir‐duanızla.
– Madərşahlığımız üçün xeyirli olsun.
– Ömrünüz uzun olsun, madərşahım.
Məstur Şah gedir. Lələ içəri girir.
– Niyə gəlmişdi bu qoca? Əgər sirr deyilsə.
– Sirr olsaydı oğluyla girməzdi içəri. Şahzadələrimdən birinə elçi düşmüşdü.
Dürəngə baxıb ürəklənib. Bu qoca təhlükə hiss edən kimi özünə zireh axtarır.
O vaxt Göyverəndən sırğa dilənibmiş. İndi isə bu yola əl atır.
– Elçi gəlib? Axı mən bilən qədər oğlu anadangəlmə xəstədir. Nəsə çatmır
onda.
– Mən də hiss etdim. Bu qədər otaqda oldular. Elə hey gözünü zilləmişdi
mənə.
– Bəs sən nə cavab verdin?
– Dedim ki, taxt‐tacı ötür oğluna. Görək nə bacarır? Nə hünər sahibidir?
Mən də fikirləşib cavab verərəm. O da razılaşdı.
– Anladım səni, qızım. Deməli, Məstur şahlığını da sildin həmişəlik. Qaldı
ikisi.
– Onsuz da baş vəzir idarə edir oranı. Məstur Şahın quruca adı var. İstəyirdi
ki, oğlunun gələcəyini təmin etsin. Ad övladının olsun, şahzadəm idarə etsin.
Alınmadı. Amma ürəyimə qorxu toxumu səpib getdi.
– Nə dedi?
– Dedi ki, yeni İtbaşının – Aslanın peyda olmasından narahatdır. Bu, dolayısı
yolla mənə xəbərdarlıq idi. Yəni ki, ehtiyatlı ol.
– Aslan yalnız mənim meyitimin üstündən keçib sənə nəsə edə bilər. Onu
da bacarsa.
– Lələ, mən ölümdən qorxmuram. Başladığım işlərin yarımçıq qalacağı
qorxudur məni.
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– Qorxma, qızım. Sən artıq tək deyilsən. Mən varam, şahzadələrin var.
– İmperatorun da ad gününə az qalır.
– Hər şey vədəsində hazır olacaq. Narahat olma, qızım.
– Lap müsəlmanlar kimi danışdın, lələ.
– Yaxşı. Düzəldərəm səhvimi. Narahat olma yox, rahat ol, qızım.
Lələ gedir. Karine tək qalır: deməli, İtbaşının əsl adı Barəngahmış. Göyverən
bu adı oğluma qoyanda fikirləşirdim ki, hardan tapıb bu əndərəbadi adı? Demə,
ögey əmisinin adıymış. Nə o, taxta çıxdı, nə də oğlum. Şübhələrimə son qoyuldu.
Şahənşahlıq elə‐belə yaradılmırmış. Bu, əvvəldən düşünülmüş, razılaşdırılmış
bir şeymiş. Şahənşah da İtbaşı Barəngah olmalıymış. Həm itbaşılıq eləməliymiş,
həm də hökmdarlıq. Ona görə mənə əl dəymirlərmiş bu vaxtacan. Bəs onda
yeni İtbaşı niyə indi üzə çıxdı? Niyə mənim yanıma yox, Məstur Şahın yanına
gedib? Belə çıxır ki, Qüdrətin həqiqətən də olanlardan xəbəri yox imiş?
Lələgiryanların ayağa qaldırılması, yandırılan cəsədlərin gorbagor edilib pay‐
taxta göndərilməsi, baş fərraş Qəşşaşın və başqa qisasçıların hazırlanıb Ka‐
minat qalasına salınması Aslanın işiymiş? Bu işləri gizli görüb və heç nə alın‐
mayıb. Qərar verib ki, üzə çıxsın? Niyə məhz indi? Niyə məhz şahzadələrim
meydana atılandan dərhal sonra? Niyə məhz iki şahlığı kökündən qoparandan
sonra? Təhlükə hiss edibmi? Axı İtbaşı da damarlarında göy qan axmayan,
kökü olmayan Göyverəni əvvəlcə şah, sonra isə şahənşah etmişdi. Belə çıxır
ki, o müvəqqətiymiş? Bütün qanlı işləri Göyverənə gördürüb, sonda yerinə İt‐
başı özü gələcəkmiş? Buna görə? Bəs İtbaşı şahənşah olmağa niyə razılıq
verib? Axı İtbaşılar bütün şahlardan yüksəkdə dayanırlar. Yaxud, müsəlmanı
necə İtbaşı seçiblər? İndi isə vəziyyət tam başqadır. Mən özümə vəliəhdi
küçədən seçmişəm. İki şahlığı da öz günümə saldım. Bir şahlıq da yoldadır.
Budurmu İtbaşı Aslanı üzə çıxmağa məcbur edən? Budurmu təhlükə? Axı İt‐
başılar təhlükə görəndə hərəkətə keçərlər. Görəsən mənim nə qədər vaxtım
qalıb? Nəzərdə tutduğum əsas işi həyata keçirə biləcəyəmmi? Bəlkə Kabusla
Qüdrəti öldürməyimdir buna səbəb? Həyatın yazılmayan qanunlarını pozmu‐
şam. Dərin dövlətin görünən şahını və onun himayədarını öldürmüşəm. Yaxşı,
tutaq ki, Aslan qalib gəldi. Kimi nəzərdə tutur yerimə? İtbaşı Barəngah vəliəhd
olmuşdu. Göyverənin də əmisi sayılırdı. Onun şahənşah olmağı qanunauyğun
idi. Olmaq istəmədi. Amma əvəzinə sınaqdan çıxmış başqa birisini, himayə
etdiyi vəliəhdi – məni qoydu. Tacı başıma qoyan kimi qanunu mən pozdum.
Qüdrəti şah etdim. Yaxşı, axı babalarım da baş vəzir kimi taxt‐taca yiyələniblər.
Baş vəzirliyə isə mehtərlikdən gəliblər. Belə çıxır ki, mən də şahlığa layiq
deyiləm? Damarlarımda göy qan axmadığı üçün bu cür oyunlar çıxarıram?
Şahlara yox, baş vəzirlərə layiq hərəkət edirəm? Bu dəfə lələ çəkindirdi məni
səhv yoldan. Yoxsa ki, Kabusu, Qüdrəti baş vəzir qoymaq istəyirdim.
604

İTBAŞI

Məsləhətinin xeyrini də gördüm. Bəs növbəti addımlardan çəkinməsəm nə
baş verə bilər? Doğrudan da kök ayrı şeydir. Şahlıq insanın qanında olsun
gərək. Yaxşı, özüm bir yana. Hardasa əyan nəslindənəm. Bəs bu yüz şahzadə
hardandır? Hələ ehtimal ki, içərisində başkəsən Kabusun qızı da var. Mən isə
onu tanımıram. Birdən bilmədən onu vəliəhd seçsəm nə olar? Hələ yeddisi
Karzat şahlığına getməklə aləmi qatdılar bir‐birinə. Yüzü birlikdə olsaydı, orda
bir adamı da sağ qoymazdılar. Heç onlara dərs verən lələni də veclərinə alma‐
yıblar. Eh, Karine, Karine. Qartal olmaq istəyirdin, amma gör nəyə çevrildin.
Qızıl hərisi olan siçovulları, ilanları üzə çıxarmaq istəyirdin. Amma indi ilana,
lap balaca siçana çevrilmək istəyirsən ki, torpağı eşib‐eşib barı yerini tapasan
o gizli dünyanın. Yerin altındakı o görünməyən dünyanı fəth etmək istəyirsən.
Yeni arzuna çatacaqsanmı? Axı torpağın üstündə nə qədər çaqqal, tülkü, ca‐
navar, dovşan, qurbağa, daha nələr, daha nələr var. Onlar imkan verərlərmi ki,
yerə enəsən? Məstur Şah da məhz o məxluqlardandır. Təhlükə hiss edən kimi
yeni zireh axtarır. Ona görə də bu yaşınacan sağ‐salamat qalıb. Yaxşı olar, Ka‐
rine. Düzdü, Allaha inanmırsan. Amma tale deyilən bir söz var. Yaxşısı budur
yeddi şahzadənlə məşğul ol. O ki, qaldı qanuni vəliəhd məsələsinə...
– Mühafiz, çaparı çağır bura.
***
Yolaverənlər dövləti. Regina Madərşah Dürəng Şahın otağına girir.
– Bu nədir, Dürəng Madərşah? Sən nə cürətlə taxtda oturmusan? Deyəsən
Nilufər Şahbanunun müsibəti dərs olmadı sənə. Yadında saxla ki, birinci mənim
fikrimi soruşdular bu izdivacla bağlı. Madərşahımın istəyinə qarşı gedə bilməyib
razılıq verdim. Mən sənə yox, sən mənə ərə gəlmisən. Mənim dinimi qəbul etmisən,
mənim soyadımı götürmüsən. İndi burda kimdir böyük? Sən, yoxsa mən?
– Əlbəttə ki, siz – Regina Madərşah, – deyə Dürəng Şah tez ayağa durur.
Yerini arvadına verir, – Regina Madərşah, izninizlə sizdən bir söz soruşa
bilərəm?
– Soruş!
– Artıq neçənci gecədir ki...
– Dürəng, həddini bil! – deyə Regina qışqıraraq onun sözünü kəsir, – Mən
nə vaxt istəsəm, onda da baş verəcək! Bu məndən asılıdır!
– Üzr istəyirəm, Regina Madərşah, – deyə Dürəng qızarıb başını aşağı salır.
Bu zaman qapı döyülür. Çapar içəri girir.
– Madərşah Karinedən Dürəng Şaha məktub var.
Şah məktubu açıb, oxuyur. Əhvalı dəyişir. Sonra əliylə çapara “get” işarəsi
verir. Bir az hərəkətsiz qalır. Sonra yeyin addımlarla otaqdan çıxır. Regina
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Madərşah otaqda yalqız qalır. Eyvana çıxır. Paytaxtı seyr edir. Darıxır. Bir az
keçir qapı döyülür. Mühafiz içəri girir.
– Regina Madərşah, bir qadın gəlib. Deyir tacirin ailəsiyəm. Qüdrət Şahı
soruşur. Dürəng Şah demişdi ki, Qüdrət Şahı soruşan adam olsa həmən mənə
xəbər verərsiniz. Amma şahım təcili harasa getdi. Dedi ki, gec gələcəyəm. Nə
sözünüz olsa Regina Madərşaha deyərsiniz.
– Çağır gəlsin. Yəqin ki, şikayəti var, ya da pula ehtiyacı. Onsuz da darıxıram.
Dinləyim, kömək edim.
– Başüstə, Regina Madərşah.
Mühafiz gedir. Az sonra qara yaşmaqlı, qara örpəkli yaşlı qadınla qayıdır.
O, taxtın qənşərində durub təzim edir. Sonra yaşmağını çıxarır. Başını qaldırır.
– Ana? Ana, bu sənsən? – deyib Regina Madərşah taxtından durub qadını
qucaqlayır...
***
Ortada süfrə açılıb. Regina Madərşah anasıyla nahar edir.
– Ana, mən başıma gələnləri danışdım. İndi sən danış. Atam necədir? Bu‐
ralarda neyləyirsən?
– Axır ki, ürəyim rahat oldu. Gör neçə ildir ki, səni görmürdüm. Bacından
da arxayın oldum ki, sağ‐salamatdır. Qüdrət Şahı tapmağı atan demişdi mənə.
Demişdi ki, uzun müddət evə gəlməsəm, Yolaverənlər dövlətində Qüdrət Şahın
yanına gedərsən. O sizi himayə edəcək. Bunu hələ siz evdə olanda demişdi.
Mən də o deyən kimi elədim. Gördüm yoxdu, gəldim bura. Bəlkə o xəbər bilə
atandan.
– Görəsən hardadı?
– Qonşunun arvadı gəldi ki, bəs “paytaxtda bir kabusu tutub öldürüblər.
Cəsədini də meydanda asıblar ki, o biri kabuslara dərs olsun. Eynən ərin Tacirə
oxşayır”. İnanmadım. Tacirlik hara, kabus hara? Atanı da yaxşı tanıyırsan. Ürəyi
ipək kimi adamdır. Heç toyuq başı da kəsməyib ömründə. Bütün günü də yol‐
lardaydı ki, nəsə alsın‐satsın, ailəsini dolandırsın. Heç evdə tapılmırdı. Xülasə,
gəldim paytaxta ki, şübhələrdən xilas olum. Amma cəsədi yığışdırmışdılar.
Qayıtdım geri kəndə. Bir az da gözlədim gəlmədi. Sonra onun dediyinə əməl
edib gəldim bura. Görəsən Qüdrət Şah gec gələr?
– Ana, buranın şahı mənim ərim Dürəng Şahdır. Amma əslində söz sahibi
mənəm. Adım da Regina Madərşah çağrılır.
– Onda ərini çağır.
– Neynirsən Dürəngi? Nə sözün var mənə de, yerinə yetirim.
– Atanı soruşmaq istəyirdim ondan. Yəqin nəsə bilər.
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– Mühafiz! – deyə Regina qışqırdı. Qapılar açıldı, – Mühafiz, Qüdrət Şah
hardadır indi?
– Regina Madərşah, Qüdrət Şah bir müddət əvvəl madərşahlığın paytaxtına
getdi. Ertəsi gün şayiələr yayıldı ki, madərşahımız edam edib onu. Kabusu
himayə edirmiş. İndiyəcən nə ölüsündən xəbər var, nə də dirisindən.
– Yaxşı, get! – deyə Regina Madərşah qışqırdı.
– Qızım, bu necə danışmaqdır? Sənə belə tərbiyə vermişik? Adam da in‐
sanlarla bu cür kobud rəftar edər? – deyə ana qızına acıqlandı.
– Ana, fikir vermə. Bura saraydır. Burda belə də danışmalısan. Yoxsa özün
hörmətsiz olarsan.
– Deməli, Qüdrət Şahı edam ediblər. Kabusu da... Dilim‐ağzım qurusun.
Birdən qonşu arvadın dediyi düz olar ha... Onda neylərəm? Evim yıxılar.
– Ay ana, mən ölmüşəm? Qızın şahzadədir, həm də şahbanudur. Madərşah
soyadını daşıyan yüz nəfərdən biridir. Bundan sonra heç bir əziyyət
çəkməyəcəksən. Sən şahbanu, şahzadə anasısan artıq.
– Bircə, bacını da görsəydim. Qucaqlayıb, telini sığallasaydım.
– Tezliklə bu da olacaq. Paytaxta birlikdə gedərik. Yəqin ki, madərşahım
etiraz etməz görüşməyinizə.
***
Madərşahlığın paytaxtı. Dürəng Şah hökmdarın hüzurundadır. Əlində iki
dənə torba var.
– Aç ağzını, içindəkini çıxart göstər! – deyə madərşah əmr edir.
– Başüstə, madərşahım, – deyib Dürəng Şah torbaların ağzını açır. İçindəki
kəllələrin saçından yapışıb yuxarı qaldırır.
Karine taxtından durub yaxına gəlir. Diqqətlə qanı qurumuş başlara baxır.
– Apar bunları cəsədləriylə bərabər kimsəsizlər qəbiristanlığında basdır.
Gedə bilərsən!
– Madərşahım, izn versəydiniz. Regina Madərşah məni aşağıla...
– Çıx otaqdan, Dürəng! Başqa vaxt deyərsən. Tək qalmaq istəyirəm.
Dürəng gedir. Karine eyvana çıxır. Dəmir barmaqlıqlar arxasından paytaxta
tamaşa etməyə başlayır: nə vaxta qədər belə olacaq? Nə qədər edirəmsə həyat
axarına düşmür. İndi də qardaşlarımı qətlə yetirdim. Yerimə vəliəhd yoxdur
artıq. Bircə anam sağdır ki, o da Qəhqəhə qalasındadır. Ölənəcən də orda qa‐
lacaq. Belə çıxır ki, təhlükə sovuşdu? Yox. Aslan üzə çıxıbsa, Məsturun gözünə
görünübsə, ondan xəbərdarlığını göndəribsə, deməli, vəziyyət ciddidir. Deməli,
hansısa hərəkətim acıqlarına gəlib ki, İtbaşı hərəkətə keçib. Axı niyə beynini
yorursan, Karine? Olan olub, keçən keçib. Qardaşlarını da öldürdün. Düz etdin
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öldürdün, ya səhv – bunu zaman göstərər. Sənin vəliəhdin yoxdur artıq. Sonsuz
sayılırsan. Görək kimi qoymaq istəyəcəklər yerinə?
***
Yolaverənlər şahlığı. Dürəng Şah saraya girir. Baş mühafiz ona yaxınlaşır.
– Hər şey qaydasındadırmı?
– Bəli, şahım. Dediyiniz qadın gəlmişdi siz burda olmayanda. Regina
Madərşahın yanına apardıq.
– Nə? Sizə kim demişdi ki, onun yanına aparasınız?
– Gedəndə özünüz dediniz ki, gec gələcəyəm. Nə sözünüz olsa Regina
Madərşaha deyərsiniz.
– Aman Allah, siz nə etmisiniz? Hazırlayın atları. Mən geriyə – madərşahlığa
qayıdıram. Bir dənə də əlavə at qadın üçün hazırla. Hardadı indi o?
– Regina Madərşahın yataq otağındadır.
– Yataq otağında?
Dürəng qaçaraq pillələri qalxır. Otağın qapısını açanda Reginanın, başını
bir qadının dizinə qoyub yatdığını görür. Amma buna məhəl qoymur.
– Qadın, sən kimsən?
– Tacirin övrəti, – deyə qadın yazıq‐yazıq cavab verir.
– Hazırlaş. Yola çıxırıq. Madərşah demişdi ki, siz gələn kimi sorğu‐sualsız
onun yanına aparım.
Səsə Regina Madərşah ayılır.
– Nə olub, Dürəng? Bu nə saymamazlıqdır? Sənə kim icazə verib ki, mənim
yataq otağıma giribsən?
– Madərşahımın əmridir. Tacirin ailəsi gələn kimi sorğu‐sualsız hüzuruna
aparmalıyam. Sən isə onu qəbul etmisən. Hələ başını dizinə qoyub yatıbsan
da... sanki doğma adamındır.
– Anamdır. Başımı dizinə qoyub yatmışam, belə əcəb eləmişəm. Səndən
icazə almalıydım?
– Anandır?
– Hə!
– Bəs soruşdum deyir ki, tacirin övrətiyəm.
– Tacir mənim atamdır. Həm adı Tacirdir, həm də tacirliklə məşğul olur.
Anama deyib ki, uzun müddət evə gəlməsəm Qüdrət Şahın yanına gedərsən.
O da gəlib. Təsadüfdən mən də burda...
– Regina Madərşah, sənin bir dənə anan var. O da Madərşah Karinedir. Bu
qadını yadından çıxart. Onu madərşahın hüzuruna aparmalıyam. Özü də ki,
indi.
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– Getmək istəyirsənsə, sabah gedərik birlikdə. Bacımı da görmək istəyir
anam. Görüşər, sonra da geri qayıdarıq.
– Sənin hələ şahzadə bacın da var?
– Hə.
– Oğul, sənə qurban olum. Əvvəlcə mənim bir sualıma cavab ver. Deyirlər,
Qüdrət Şahı madərşah edam edib. Yanında da Kabus adlı birisi olub. Onun
ölüsünü meydanda asanda, qonşu arvad gəldi ki, Tacirə oxşayır. Getdim bax‐
mağa, artıq yığışdırmışdılar ölüsünü. Həmin vaxtdan da ərim evə gəlmədi.
Sən şahsan. Onun dirisindən, ya ölüsündən xəbər öyrənə bilərsənmi? Çünki o
cür sakit, mülayim insan heç vaxt kabus ola bilməzdi.
Dürəngin əl‐ayağı sustaldı. Çömbəlib belini divara söykədi. Bilmirdi nə et‐
sin. Qarşısındakılardan biri Kabusun arvadı, o biri isə Kabusun qızıydı.
– Yaxşı. Sabah birlikdə gedərik madərşahın hüzuruna. Hazırlaşın.
Bunu deyib Dürəng Şah öz otağına gəldi. Taxtında əyləşdi. Bilmirdi nə
etsin: Regina Madərşaha yaman vurulmuşam. Ömrümdə ilk dəfədir ki, bu cür
sevirəm. Yaxına qoymadıqca məhəbbətim bir az da alovlanır. İndi sabah ikisini
də ora aparsam madərşah sorğu‐sualsız bunları da, o biri bacısını da öldürəcək.
Necə edim? Aparmayım? Gizlədim sarayda? Yox. Üstü açılsa madərşah nəslimi
kəsər. Bunlar Kabusun ailəsidir. Yox. Qorxuram madərşahdan. Bu günəcən
elədiklərimin hamısı heçə gedər. Şahzadəni çox sevirəm. Amma özümü ondan
da çox sevirəm. Təslim edəcəyəm ikisini də...
Dürəng Şah özlüyündə qəti qərar verib, bir az yüngülləşdi. Amma yenə də
içində narahatlıq vardı. Qardaşlarının kəsilmiş başlarını göstərərkən
madərşahın soyuqqanlı baxışları Dürəngin xəyalından çıxmırdı. Artıq qorx‐
mağa başlamışdı madərşahdan. Çünki ani bir xəta, onu da kəlləsindən edə,
Qüdrətin taleyini o da istənilən an yaşaya bilərdi. Bu xəyallar beynində Dürəng
Şah bir təhər yuxuya getdi.
Gecənin bir yarısı Dürəng Şah hövllü yuxudan oyanır.
– Kim var otaqda? – deyə tez şamı yandırır. Yatağının başında əli qılınclı
kiminsə dayandığını görür, – Kimsən? – deyə qışqırır.
– Qorxdun, Dürəng Şah? Gör necə əsir e... Sən şahsan e... Şah da qorxar?
Yox. Səhv etdim. Axı sən əldəqayırma şahsan. Göyverən kimi, Qüdrət kimi. Ta‐
leyin də onlar kimi olacaq.
– Baş mühafiz Aslan?
– Hə. Başqa kim gizli qapıdan sənin otağına girə bilər ki? Artıq bu gündən
sənin kabusuna çevriləcəyəm. Yatanda mənim nəfəsimi, gəzəndə hənirimi duya‐
caqsan. Günahlarını isə yalnız qanınla yuya bilərsən. O da ki, yavaş‐yavaş, əzabla.
– Nə günahım var ki?
– Qüdrətin, Kabusun, Karinenin qardaşlarının qanı sənin üstündədir.
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– Qüdrətlə Kabusun ölümünün mənə dəxli yoxdur. Qardaşları da
madərşahın əmriylə öldürmüşəm. Axı qardaşların qətlinin sənə nə dəxli?
– Onlar vəliəhd idilər. Sən Kaminat şahlığını vəliəhdsiz qoydun. Kabusa
gəldikdə isə... Onun adamlarını zindana salıb mən işgəncə verirdim? Kabusun
başına min qızıl mükafatı mən qoymuşdum? Sən payladığın qızılları camaatdan
yığdığı üçün qızmışdın Kabusa. Kaminat şahlığına gələndə casuslar, xəfiyyələr
məni kimin əmriylə izləyirdilər? Mənim Kaminat qalasına qul döyüşçü kimi
saldığım qisasçıları bəs kim nişan verdi madərşaha? Beş şahlıqda pul qoyma‐
mısan. Hamısını qılıncının gücünə üzə çıxarıb daşıyırsan madərşaha. O
cümlədən Göyverən valiliyindəki xəzinəni də... Bəs Qüdrəti madərşahın yanında
şeytanlayan kim idi? Hamını aradan götürdün və oldun şah. Bu taxt‐tacda
Həqqi, Alqan kimi şahlar əyləşib. İndi isə sən – ikiüzlü, riyakar, hər addımda
bir rəngə düşən tula. Sən nəinki onların, heç kökü olmayan Şahənşah Göyverənin
də düşən dırnağı ola bilməzsən. Səni öldürməsəm çətin ki, bu məmləkət rahat
nəfəs ala. Sən madərşahın beş şahlıq üzrə sağ əlisən. Gərək bu əl kəsilsin.
Bunu deyib Aslan Dürəngin sinəsinə çökdü. Köynəyinin yaxasını cırdı. Bu
dəm gözünə nəsə sataşdı.
– Bu nədir, Dürəng? Xaç asmısan? Day denən dünya dağılır da... Deməli,
Karine müsəlmanları xristiana çevirməyə başlayıb? Xub, xub. Əvvəl şahlıq
ənənələrini yox edir, sonra da hamının boynundan xaç asacaq. Sənin kimi tula‐
lara da xristian şahzadələrini sırıyıb qanı özündən olan küçüklər doğuzduracaq.
Başqaları da sizlərə baxıb nümunə götürəcək. Əvvəllər sırğa növbəsinə dayan‐
mışdınız, indi isə... Karine Göyverəndən də pis imiş ki? O, insanların bədəninə
nüfuz edirdi, bu isə mənəviyyatlarına, beyinlərinə, damarlarında axan qanına.
– Yanılırsan, Aslan. Mən həqiqətən də Regina Madərşahı sevirəm. İlk ba‐
xışdan vuruldum ona. Bu sevginin xatirinə hətta dinimi də dəyişdim ki, kilsədə
kəbin kəsə bilsinlər.
– Elə adını da dəyişəydilər də...
– Razıydım. Amma madərşah qoymadı. Soyadını mənə verdi. Artıq Dürəng
Madərşaham.
– Dürəng Göyverən çönüb olub Dürəng Madərşah. Əvvəl kişi qəhbəsiydin,
indi isə... Əvvəllər şahlar hərəmxanaya qatdıqlarının – digər din mənsublarının
dinlərini, adlarını, dillərini dəyişirdilər. İndi isə əksinə. Tfu sənin zatına, Dürəng.
Day denən evlənməmisən də... ərə getmiş arvadsan. Əlimi murdar qanına ba‐
tırmaq istəmirəm. Səni eyvandan aşağı atacağam. Daşlara, qayaların şiş ucuna
çırpılıb əzablar içində ölməlisən sən.
– Razıyam. Amma səndən bir ricam var.
– Xahiş yeri deyil, Dürəng! Ölməlisən! – deyib Dürəngin yaxasından tutub
ayağa qaldırdı. Eyvana sürüməyə başladı.
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– Aslan, hətta edama layiq görülmüş adamın da son arzusunu yerinə
yetirirlər.
– Yaxşı, de son arzunu. Tez elə.
– Madərşah demişdi ki, “yanına bir qadın gələcək. Qüdrət Şahı soruşacaq.
Deyəcək ki, tacirin ailəsiyəm. O qadını tutub sorğu‐sual etmədən gətirirsən sa‐
raya”. Həmin qadın dünən gəlib çıxıb. İstəyirəm onu və arvadım Regina Madərşahı
təhlükəsiz yerdə gizlədəsən. Məni öldürəndən sonra onları himayə edəsən.
– Aydın danış. Niyə gizlətməliyəm? Kimdir ki, o qadın? Qadını başa düşdüm.
Bəs şahzadəni niyə gizlətməliyəm? Onun Madərşah Karine kimi arxası var.
– O qadın Kabusun arvadıdır, Regina isə şahzadələrin sırasına alınmış iki
qızından biri. Amma onlar Kabusun əslində kim olduğunu bilmirlər. Üstəlik
Regina da təkid edir ki, sabah saraya gedək. Anamı bacımla görüşdürmək
istəyirəm. Yaman darıxıb. Aparmasam, madərşah nə vaxtsa xəbər tutub, dərimə
saman təpəcək. Aparsam, artıq həyat sönür mənimçün. Çünki bu yaşımda əsl
sevgimi tapmışam. Ona görə də öldür məni. Amma son arzumu yerinə yetir.
– Belə de.
Aslan qılıncını qınına salır. Dürəng Şahın taxtına oturur: mən də camaatı
lələgiryan adıyla Karinenin üstünə qaldırırdım. Yanmış cəsədləri gorbagor
edib paytaxta daşıtdırırdım ki, narazılıq yaradam. Şahpələngi, atadan yetim
qalan mühafiz uşaqlarını bir yerə yığıb aylarla hazırlaşdırırdım ki, gedin qisa‐
sınızı alın. Onlar da özlərini biruzə verib qətlə yetirildilər. Amma indi
madərşaha bir köynək yaxın qisasçılar özləri öz ayaqlarıyla gəlib qabağımda
dayanıblar. Düzdü, əvvəl elədiklərim İtbaşının qisasını almaq üçün idi. Amma
indi vəziyyət tam başqadır.
– Öldürməyəcəyəm səni, Dürəng. Amma mən deyəni edəcəksən. Kabusun
arvadıyla qızını da hazırlamağımız lazım. Həqiqəti bilməlidirlər. Sonra isə...
Daha onu deməyə dəyməz. Ağıllı adamsan. Bütün madərşahlıq sənin olacaq.
Düzdür, əvvəlcə Reginanı taxta çıxartmalıyıq. Sən də vəliəhd olursan əri kimi.
Sonrası özündən asılıdır.
– Razıyam. Nə desən hazıram, Aslan! – deyə Dürəng diz çökür.
– Aslan yox, İtbaşı.
– İtbaşı? Nə qəribə addır?
– İtbaşılar kimin gözünə görsənirsə, xeyir‐dua verirsə, o kəslər də şah
olurlar. Karine də, Qüdrət də o xoşbəxt kəslərdən idi. Nə edək ki, madərşah
onu bu mənsəbə çatdıran keçmiş İtbaşıya, mənim ağsaqqalıma xəyanət etdi,
öldürtdürdü. Buna görə də ona aman yoxdur. Ölümünə hökm verilib. Geci‐tezi
var. Dediyimə razılaşsaydın da, razılaşmasaydın da...
– Razıyam, Aslan. Hər şeyə razıyam. Nə desən edəcəyəm.
– Elə isə çağır qadınları bura.
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***
Madərşahlığın paytaxtı. Karine taxtında oturub. Baş vəzir Biniyamin lələ
hüzurundadır.
– Qızım, xoşuna gəldimi?
– Lələ, görmürsən donub qalmışam heyranlıqdan? Rəssam şahzadəmi
gözəl yaradıb. Oxşatmağı öz yerində, sanki canlıdır. Baxışları isə zəhmlidir.
– Bəs o biri hədiyyələr? Düşək həyətə ata da bax.
– Əsas hədiyyə budur, lələ, – Karine taxtından durub rəsmə yaxınlaşdı.
Sonra bir‐iki addım arxaya çəkilib şəklə bir də diqqətlə baxdı, – Yaxşı. Əgər
hazırsınızsa, yola düşün. Yəqin ki, əvvəlcədən çapar göndərmisən Elbrus im‐
peratorluğuna.
– Bəli, qızım.
– Lələ, sənə nəsə öyrətmək artıq olar. Mənə şahlıq dərsi keçən bir kəs hər
şeyi özü yaxşı bilir.
– Rahat ol, qızım. Hər şey ürəyin istədiyin kimi olacaq.
– Elə isə yolçu yolda gərək. Hə, lap yadımdan çıxmışdı. Çapar göndər
Dürəngin dalıyca. Qoy saraya gəlsin.
– Bütün dediklərin həyata keçəcək, qızım.
Madərşah eyvana çıxır. Lələnin karvanı gözdən itənəcən onu baxışlarıyla
yola salır: ürəyimdə tutduqlarım alındı, alındı. Alınmasa batdım. İtbaşı Barəngah
olsaydı hardasa müdafiə edərdi məni. Amma İtbaşı Aslana heç cür qalib gələ
bilməyəcəyəm. Ortada qisas məsələsi də var. Vaxt məni sıxdığından qızları da
meydana tez çıxartmışam. Regina öz yerini tutdu. O biri dörd şahlığa da
şahzadələrimi yerləşdirməliyəm. Aleksandranı da yaxşı hazırlaşdırmalıyam. Bu
gündən artıq taxtımın yanında oturmalıdır. Bilmədiklərini soruşub öyrənməlidir.
***
Ertəsi gün. Dürəng Şah madərşahın hüzurundadır.
– Bu nədir, Dürəng? Hər şeyi mən deməliyəm sənə? Hər şeyi mən başa
salmalıyam? Bəs öz başın nə vaxt işləməyə başlayacaq? Bütün mənsəbləri
gəzə‐gəzə gəlib olmusan şah. Amma yenə də müstəqil qərar çıxarmağa qadir
deyilsən. Şah olmağın heç. Artıq mənim kürəkənim sayılırsan, soyadımı daşı‐
yırsan, din qardaşımsan. Çıx müsəlman itaətindən. Böyründən qılınc asılıb.
Kəs, as, hökmranlıq elə. Arxanda mən boyda madərşah dayanıb.
– Nə edim ki, madərşahım?
– Nə istəyirsən elə. O boyda beş şahlığı vermişəm sənə. Pul yığmaqdan
başqa heç nəyi bacarmırsan. Hökmranlıq yalnız pul yığmaqdan ibarətdirmi?
Sən gərək sözü ağzımdan qapasan.
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Dürəng Şah başını aşağı salıb susur.
– Yenə də anlamadın? Mənim şahzadələrim qədər də olmadın. Gördün
neylədilər? Karzat şahlığının qapısından içəri girməmiş aləmi qatdılar bir‐
birinə. Sən bilirsənmi ki, Nilufər Şahbanu onlara niyə baş əyməmişdi?
– Xeyr, madərşahım.
– Çünki Nilufər damarlarında göy qan axan köklü şahbanulardan idi. Ona
görə baş əymədi. Sonradan şahzadə olanlar, kökü olmayanlar isə onun cəzasını
verdilər. Yerinə isə baş vəzir keçdi. Lap sən özün. Əsl şahsanmı? Miras qalıbmı
sənə bu taxt‐tac? Yox. Mən iki nümunə göstərdim. Göstərmədim. Tətbiq etdim.
Amma sən yenə də qoyun kimi başını aşağı salıb dayanmısan. Artıq xristiansan.
Başla donuz əti yeməyə. Bəlkə qoyunluqdan çıxdın. Donuz ətini sizinkilər
bilirsənmi niyə haram buyurublar? Ona görə ki, birdən çaşıb yeyərsiniz, başınız
işləməyə başlayar.
– Başüstə, madərşahım.
– Yenə də eyni şey. Mən nə deyirəm, deyir “başüstə”. Bu qədər söz danışdım.
Nə başa düşdün?
Dürəng yenə də başını aşağı salıb susur.
– Sən nə qanmaz adamsan, Dürəng? Yəni demək istəyirəm ki, beş şahlıqdan
ikisi baş vəzirlərə qismət oldu. O biri üçündə isə köklü şahlar oturub. Sənə
göstərişmi lazımdır ki, orda da zatı, kökü olmayanların hakimiyyəti bərqərar
olsun. Axı mənim də əcdadlarım baş vəzir olub. Bunu bilmirsən?
– Axı o işlər baş vəzir Biniyaminin səlahiyyətinə daxildir.
– Madərşahlığın baş vəziri olanda yaman vurub‐yıxan idin. Xəbərçilikdən
başqa heç nə bacarmırdın. Yadında saxla. Madərşah kimə səlahiyyət verirsə,
o da əsas adam sayılır. Mənsəbin adının dəxli yoxdur. Bax, eşikağasına
səlahiyyət verim, bütün əyanları qarşısında mil kimi düzsün.
– Deyirsiniz qətlə yetirim şahların hamısını?
– Sən ağıllanmayacaqsan. Quyuya su tökməklə deyil ha... Şahzadələrim
qədər də olmadın. Regina necə səninlə bir yastığa baş qoyur? Mən olsaydım
çoxdan boğub öldürmüşdüm. Göyverən Şah səndən qat‐qat yüksəkdə dayanırdı.
– Keçən dəfə elə onu demək istəyirdim. Regina özünə yaxın buraxmır
məni. Taxtımda da özü oturur.
– Qurban olaram şahzadəmə. Elə düz eləyir. Qartalı aparıb qoyuna ərə
verəndə belə də olmalıydı. Rədd ol gözümün qabağından.
Dürəng Şah başını aşağı salıb otaqdan çıxır. Karine yenə əsəbidir: bu da
səlahiyyət verdiyim adam. Burnunun ucundan uzağı görmür. Bu başa düşmür
ki, köhnələr yox olmasa, yenilər zəfər çala bilməz. Lələni bu işlərə qatmaq
istəmirəm. Yoxsa bir günə həll edər hamısını. O mənim yanımda olmalıdır hər
vaxt. Bax indi yoxdur, çox narahatam. Elə bilirəm ki, kimsə otağa girib öldürəcək
613

MAHİR QABİLOĞLU

məni. Amma Dürəngin icraçılığına söz ola bilməz. Nə tapşırdınsa yerinə
yetirəcək. Buna görə qiymətləndirdim onu. Şahzadəmi ona verdim. Daha doğ‐
rusu onu şahzadəmə verdim. Başında turp əkə‐əkə axır adam edəcək onu.
Lap özümə oxşayıb şahzadəm də... Baxmayaraq ki, mənim qanımı daşımır. Nə
olsun ki? Əvəzində lələnin məktəbini keçib – mən keçən məktəbi. Mən özümü
Kaminat Şahın yox, lələnin qızı sayıram. Vaxt da yaman gec keçir. Lələ nə vaxt
qayıdacaq? Sonra isə oturub gözləməliyəm ki, görüm əkdiklərim tutubmu?
Pöhrə verirmi? Narahat olma, rahat ol, Karine. Hər şey yoluna düşəcək. İki
mənsəbdə oturmaq asan iş deyil. Sən həm madərşahsan, həm də ki, kabus.
***
Bir neçə gün keçib. Baş vəzir Biniyamin lələ səfərdən qayıdıb.
– Lələ, nəhayət ki, qayıtdın. Lap nigaran qalmışdım.
– Məndən asılı olmadı, qızım. İmperator bizi iki gün qapıda saxlatdı. Sonra
isə dedilər ki, çox az vaxtı var. Tez hədiyyələrinizi təqdim edin və gedin. Məni
bağçadakı külafirəngisində qəbul etdi. Yaxına buraxmadılar. Aralıda durub sa‐
lamladım onu. Çımxırdı üstümə ki, “o nə addır qoymusuz dövlətə? Bildiyim
qədər hökmdarınız xaçpərəstdir. Madərşahlıq yox, matriarxat olmalıydı. Amma
heç matriarxat da düz deyil. O qədər qədim dövlət adlarımız var ki... Axı artıq
azadsınız. Müsəlman şahların əsarətindən çıxmısınız. Amma baş vəzir adını
hələ də daşıyırsan”.
– Sən nə cavab verdin, lələ?
– Dedim ki, beş şahlığımız müsəlmandır hələ. Ona görə də ad dəyişikliyinə
yavaş‐yavaş gedirik. İradınız düzgündür. Madərşahımız da din qardaşı kimi
düşünür. Bu ad qüsurları tezliklə aradan qaldırılacaq.
– Düz demisən. “Hələ” sözünü isə əla demisən. Sonra?
– Sonra sənin salam və ehtiramlarını, təbriklərini çatdırdım. Daimi elçimizi
göndərməklə bağlı məktubunu təqdim etdim. Birinci hədiyyə qılıncı verdim.
Gözucu nəzər yetirdi. Kitabları əlinə götürüb elə‐belə varaqladı. At tərəfə
başını da çevirmədi. Amma şəklin örtüyünü götürməyimi gördüm. Tez ayağa
durub yaxına gəldi. Diqqətlə tamaşa etməyə başladı. Gözləyirdim ki, bunu
çəkənin kimliyini soruşacaq. Amma soruşmadı.
– Bəs nə dedi?
– Soruşdu ki, şəkildəki qız kimdir? Dedim Aleksandradır. Madərşahın
şahzadələrindən biri. Şəklə xeyli tamaşa edəndən sonra yenidən taxtına oturdu.
Yanındakılara əmr etdi ki, rəsmi sarayın böyük zalının divarından assınlar.
Sonra da mənə əliylə “get” işarəsi verdi.
– Əla, lələ, əla.
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– Burda əla nə var ki, qızım? Nə sağ ol dedi, nə də sənə salam göndərdi.
Daimi elçilik açmaqla bağlı da heç nə demədi.
– Rəsmdəkinin kimliyini soruşmağı yüz salama dəyər. İndi oturaq gözləyək.
Cavab tezliklə gəlməlidir.
– İnanmıram. Çox kobud, mədəniyyətsiz adama oxşayır. Hədiyyələrə o cür
etinasız yanaşdı.
– Birindən başqa.
– Nə olsun ki?
– Lələ, imperator atı hara göndərdi? Tövləyə. Orda yüzlərlə belə at var. Ki‐
tabları da qatdı kitabxanasındakı toz basmış kitabların sırasına – görünməz
oldu. Qılıncı qoydu silah otağına. Qapısını da bağladı. Bəs rəsmi neylədi? Asdı
böyük zalın divarından. Ən hörmətli və görməli yerdən. Hər gün də rastlaşacaq
onunla. Artıq biz heç zaman onun yadından çıxmayacağıq. Rəsmə olan rəğbəti
özü də bilmədən madərşahlığa olan rəğbətə çevriləcək. Rəsmə vurulmağının
davamı var. Aleksandranı daimi elçi göndərib, daha sıx əlaqələr yaradacağıq,
arxa qazanacağıq. Mən bunu gözləyirəm.
– Qızım, bunları mən öyrətməmişəm sənə.
– Mən qadınam. Sən isə kişi. Sən kişi olan zat kişilərin zəif yerini hardan
biləydin ki, hələ mənə də öyrədəydin, – deyə Karine güldü.
– Allah bütün arzularını yerinə yetirsin, qızım. Günü‐gündən ümidimi ar‐
tırırsan. Məni yaşamağa ruhlandırırsan.
– Aleksandrayla ayrıca məşğul ol. Mən də qoşulmuşam sizə. Vaxt azdır.
Hər şeyi öyrətməliyik ona. Əsas da saraydaxili qarşıdurmaları, çəkişmələri.
Elçi gedəsi olsa biz yanında olmayacağıq.
Baş vəzir Biniyamin lələ otaqdan çıxır. Təbib Məkrubə içəri girir.
– Məkrubə, Aleksandrayla ayrıca məşğul ol.
– Oluram, madərşahım. Hər şeyi öyrətmişəm ona. Hətta təbib kimi məni
də əvəz edə bilər.
– Adam zəhərləməyi, iz qoymadan adam öldürməyi necə?
– Bütün dərsləri mənimsəyib. Mən tərəfdən tam arxayın olun.
– Əla. Başqa nəyi bilmirsə başa sal. Elə bil ki, anasısan. Hamımızın ümidi
onadır.
– Başüstə, madərşahım.
***
Yolaverənlər şahlığı. Dürəng Şah taxtında oturub. Halı pəjmürdədir: şah
taxtında yox, sanki iynə üstündə oturmuşam. Regina Madərşahın da həqiqəti
biləndən sonra fısı yatıb. Qadınlar doğrudan da zəif məxluq imişlər. Əvvəl ba‐
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şımda qoz sındırırdı. İndi isə sakitləşib. Bəlkə də qorxur. Bilir ki, mənim bircə
sözümdən asılıdırlar. Həm özü, həm bacısı, həm də anası. Amma madərşah
xəbər tutsa, məni də bunlara qatacaq. Mən isə Reginanı çox sevirəm. Amma
özümü ondan da, anasından da, bacısından da çox istəyirəm. Bu cür çox çəkə
bilməz. Kimsə sarayımdan xəbərçilik eləsə vay halıma. Həm də belə yaşamağa
dəyməz. Artıq neçə gündür ki, səksəkə içindəyəm. Aslanla madərşahın arasında
qalmışam. Sonda ikisinin də cəzası ölümdür. Aslan tərəfə yıxılmağımdan xəbəri
olsa madərşah öldürəcək. Madərşaha tərəf addım atsam eyvanımdan üzüaşağı
uçacağam. Bu yandan da Reginaya yazığım gəlir. Həm də sevirəm onu. Xəbəri
yoxdur ki, atasını tələyə salmaq istəyən iki nəfərdən biri mənəm. Amma nahaq
dedim Aslana. Elə bildim həqiqətən də öldürəcək. Əfv edəcəyini, məni oyuna
salacağını bilsəydim, deməzdim. Eh, nə olar, olar. Yaxşısı budur madərşahın
tapşırıqlarını yerinə yetirim. Gedim şahlıqlara və baş vəzirləri başa salım.
***
Dörd gün keçib. Madərşahın otağı. Karine narahatdır. Tez‐tez eyvana çıxır.
Gözləri karvan yoluna dikilir. Elbrus imperatorluğundan çapar gözləyir. Amma
gələn yoxdur. Bu dəm Dürəng otağa girir.
– Nədir, Dürəng? Nəsə baş verib?
– Narahat olmayın, madərşahım, şad xəbərdir.
– De!
– Məstur Şah, oğlu, Əsnad Şahbanu, Mingül Şahbanu xəstələnib Allah
rəhmətinə getdilər. İndi şahlıqlar başsız qalıb. Nə edim?
– Nə? Üç şahın üçü də bir gündə ölüb?
– Xeyr, madərşahım. Aralarında bir gün fərq oldu.
– Bunu yavaş‐yavaş edərlər, ay başıboş. Aləmi üstümüzə qaldırmaq
istəyirsən? – deyə madərşah taxtından durub, otaqda var‐gəl etməyə başladı.
Birdən Dürəngin qarşısında dayanıb gözlərini gözlərinə zillədi, – Bura bax!
Bəlkə bilə‐bilə edirsən ki, hamını əleyhimə qaldırasan?
– Madərşahımın keçən dəfə etdiyi eyhamı belə başa düşdüm. Bütün şah‐
lıqlara gedib öz adamlarıma – baş vəzirlərə əmr etdim. Onlar da bezmişdilər
bu şahların, şahbanuların əlindən. Həmən icra etdilər. Nəinki özlərini, bütün
nəsillərini yer üzündən sildilər.
– Nəsillərini yer üzündən silməyi düz ediblər. Get onların bu işini
qiymətləndir. Hamısını şah elan et. Şahzadəm necədir?
– Yaxşıdır.
– Yenə şikayətçisən?
– Xeyr, madərşahım.
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– Nə əcəb tez ipə‐sapa yatdı? Gözləməzdim. Qorxurdum belə getsə səni
boğub öldürə. Nə etmisən ki, ram olub?
Dürəng Şah dinmir.
– Yaxşı, get dediklərimi elə. Hər şeyi yoluna qoyandan sonra yenidən qayıt
bura.
– Başüstə, madərşahım.
Dürəng Şah gedir. Karine eyvana çıxır. Gözü karvan yoluna dikilir: cavab
gəlsəydi rahat olardım. Fərqi yoxdur – “hə” cavabı olsun, ya “yox”. “Yox” desələr
gedib girəcəyəm imperatorun yatağına. Bunu yaxşı bacarıram. Madərşahlığı
da bac‐xəraca otuzdurub, edəcəyəm imperatorluğun təbəəsi. Özüm də olaca‐
ğam imperatorun əyanı. Ondan sonra qoy bir adam mənə yaxın gəlsin. Gəlsə,
bu, imperatora qarşı olmaq kimi qiymətləndiriləcək. Bu, son addımımdır.
Amma hələ ümidliyəm. Elçilik açmaq məsələsinə razılıq versələr, həm
madərşahlığı qoruyaram, həm də arxa qazanaram. Hansı alınar alınar. Sadəcə,
gözləmək lap məni üzdü. Harda qaldı bunların çaparı?
***
Daha üç gün keçib. Madərşah Karine özünə yer tapa bilmir. Gecələr də yu‐
xusu ərşə çəkilib. Bu dəm Dürəng Şah otağa girir.
– Dürəng, nə tez qayıtdın? Dediklərimin hamısını yerinə yetirdin?
– Bəli, madərşahım. Baş vəzirləri şah qoydum. Hər şeyi də başa saldım.
– Camaat necə qarşıladı bunu?
– Yaxşı qarşıladı, madərşahım.
– Yaxşı qarşıladı? Amma mən əksini gözləyirdim.
– Madərşahım, camaat şahların ölümünə və ya devrilməsinə həmişə sevi‐
nib. Həmişə də belə olacaq. Elə düşünürlər, daha doğrusu ümid edirlər ki,
bəlkə yeni gələn şah əvvəlkindən yaxşı oldu.
– İndi deyirsən ki, mənə də nəsə olsa xalq çırtıq çalıb oynayacaq?
– Əstəğfürullah. Bunu heç xəyalınıza da gətirməyin, madərşahım. O hansı
hökmdardır ki, kasıbları vergidən azad edib, mütəmadi də qızıl paylayır ha‐
mısına? Şahlar da artıq ömürlük deyil. Özlərini pis aparan kimi yerlərinə yax‐
şıları gətiriləcək. İndi özünüz deyin. Bundan sonra hansı şah əndazəsini keçər?
Canını qurtardınız xalqın bu iylənmiş uzunömürlü sülalələrdən.
– Düz deyirsən. Mən xalqımın yaddaşında həmişə adil hökmdar kimi qa‐
lacağam. Dürəng, bir misal var. Onu bilirsənmi?
– Hansı misal, madərşahım?
– Sürünməkçün yarananlar heç vaxt uça bilməzlər. Düzgündürmü bu misal?
– Əgər aqillər deyibsə, deməli, düzdür.
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Bu zaman qapı açılır. Baş vəzir Biniyamin lələ təlaşla içəri girir.
– Lələ, xeyirdirmi?
– Elə bir şey deyil. Aslanı görüblər paytaxtda.
Bunu eşidən Dürəngin rəngi qaçır. Canına əsməcə düşür.
– Sənə nə oldu, Dürəng? Birdən‐birə rəngin dəyişdi.
– Nəsə soyuqlamışam, madərşahım. Keçib gedər.
– Yox. Bura gələndə lap yaxşıydın. Üzün gülürdü. Şənimə təriflər söyləyirdin.
Amma Aslan adını eşitcək bir təhər oldun. Deyəsən torbada pişik var axı.
– Deyəcəkdim sizə, madərşahım. Baş vəzir içəri girdiyi üçün sözüm ya‐
rımçıq qaldı.
– Nə deyəcəkdin, Dürəng?
– Aslan gizli qapıdan otağıma girmişdi. Məni öldürmək istəyirdi.
– Niyə? Sənin onunla nə alış‐verişin?
– Dedi ki, “Dürəng, Kaminat şahlığını sən vəliəhdsiz qoydun. Karinenin
qardaşlarını öldürdün; Kabusun adamlarını tutub zindanda işgəncə verdin ki,
payladığın qızılları geri qaytarasan. Nəticədə isə Kabus sən qurduğun tələyə
düşüb öldürüldü. Dövlətin yazılmayan qanunlarını pozdun; Kaminat şahlığına
gedəndə casuslar, xəfiyyələr məni sənin əmrinlə izləyirdilər; mənim Kaminat
qalasına qul döyüşçü kimi saldığım qisasçıları sən nişan verdin madərşaha;
beş şahlıqda pul qoymamısan. Hamısını qılıncının gücünə üzə çıxarıb daşıyırsan
madərşaha. O cümlədən Göyverən valiliyindəki xəzinəni də; Qüdrəti həmişə
madərşahın yanında şeytanlayırdın. Hamını aradan götürdün və oldun şah.
Bu taxt‐tacda Həqqi, Alqan kimi şahlar əyləşib. İndi isə sən – ikiüzlü, riyakar,
hər addımda bir rəngə düşən tula”.
– Bütün bunları dedi və səni öldürmədi.
– Qılıncı boğazıma dirəyəndə xaçımı gördü. Sizin ünvanınıza səslənməyə
başladı.
– Maraqlıdır. Nə dedi ki?
– Dedi ki, “Madərşah Karine müsəlmanları xristiana çevirməyə başlayıb?
Əvvəl şahlıq ənənələrini yox edir, sonra da hamının boynundan xaç asacaq?
Sənin kimi tulalara da şahzadələrini sırıyıb qanı özündən olan küçüklər do‐
ğuzduracaq? Başqaları da sizlərə baxıb nümunə götürəcək? Əvvəllər sırğa
üçün növbəyə dayanmışdılar, indi isə başqa millətdən qız almaq dəbə minəcək?
Karine Göyverəndən də pis imiş ki? O, insanların bədəninə nüfuz edirdi, bu
isə mənəviyyatlarına, damarlarında axan qanına”.
– Və səni...
– Mənə dedi ki, başını kəsib əlimi murdar qanına bulaşdıra bilmərəm.
Səni eyvandan aşağı atacağam.
– Və səni başı üstünə qaldırıb...
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– Madərşahım, atmaq istəyirdi. Amma atmadı. Yəqin yazığı gəldi.
– Niyə?
– Bilmirəm.
– Yaxşı qurtarmısan. Ehtiyatlı ol bundan sonra. Mən sənə bir söz demişdim.
Tacirin ailəsi gəlməliydi saraya. Qüdrət Şahı soruşmalıydı. Gəldimi?
– Xeyr, madərşahım. Kabusun arvadı hələ gəlməyib. Gələn kimi sorğu‐
sual...
– Nə? – deyə lələ Dürəngi boğazlayıb divara dirədi. Tez tərksilah etdi, –
Madərşah sənə “Kabusun arvadı” yox, “tacirin ailəsi” dedi. Belə çıxır ki, arvadı
gəlib və sən onu gizlətmisən? Bizə də heç nə deməmisən?
Dürəng qorxusundan tir‐tir əsirdi. Madərşah Karine taxtından durub ona
yaxınlaşdı.
– Lələ, burax onun boğazını. O, madərşahını çox sevir. Nə edək ki, ölümlə
hədələyiblər. O da yaman qorxub. İndi günahını yumaq üçün hər şeyi deyəcək.
Dürəng, Aslan səni niyə öldürmədi? Düzünü burda de. Əgər zindana ensək,
sənin həm içalatını, həm üzünü siçovullara yem edəcəyəm.
– Madərşahım, qıymayın. Hamısını deyəcəyəm. Sizin şahzadəniz, mənim
arvadım Regina Madərşah Kabusun qızıymış. Mən qardaşlarınızın kəlləsini
gətirəndə, sarayda olmayanda bu qadın gəlib. Mühafizlər aparıblar Reginanın
hüzuruna. Mən də bunu Aslana dedim. Dedim ki, məni öldürəndən sonra
onları himayə et. O isə məni öldürmədi. Dedi ki, əfv edirəm səni. Özün yiyə
dur ailənə. Sonra isə ana‐balanı mənə çağırtdırıb hər şeyi onlara danışdı. Dedi
ki, sənin atanın, onun himayədarı olan Qüdrətin qatili Madərşah Karinedir.
– Sonra?
– Sonra da dedi ki, mən Aslan yox, İtbaşıyam. İtbaşılar kimin gözünə
görsənirsə, xeyir‐dua verirsə, o kəslər də şah olurlar. Karine də, Qüdrət də o
xoşbəxt kəslərdən idi. Nə edək ki, madərşah onu bu mənsəbə çatdıran keçmiş
İtbaşıya, mənim ağsaqqalıma xəyanət etdi, öldürtdürdü. Ona görə də ona aman
yoxdur. Ölümünə hökm verilib. Geci‐tezi var.
– Və sonda sənin şahənşah olacağını dedi.
– Mənim yox, Reginanın. Mən isə vəliəhd olacaqdım.
– Bəh‐bəh‐bəh. Lələ, burda deyiblər e... qız evində toydur, oğlan evinin
xəbəri yoxdur. Bəs mənim, lələnin taleyi necə olacaqdı? – Dürəng dinmir.
Başını aşağı salır, – Dinmirsən? Dinmə. Onsuz da aydındır hər şey. Daha nə
demisən Aslana? Nə edir buralarda o? Sənin burda olmağınla bir əlaqəsi varmı?
– Madərşahım, əfv edin məni. Ölümün əlindən qurtarmaq üçün etdim
bunları.
– Bilirəm. Başa düşürəm. Dininiz də icazə verir bunu. Yox. Dininizdə deyilir
ki, özünü ölümdən qurtarmaq üçün yalan danışa bilərsən. Sən isə xəyanətə
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razılaşmısan. O da bağışlayıb səni. Mən də öldürməyəcəyəm. Əgər mənə dü‐
zünü söyləsən.
– Madərşahım, axşam qaranlıq düşəndə qala qapılarının yanında
gözləməliydim Aslanı. Gedib gizli qapınızın yerini göstərməliydim ona.
– Sən hardan tanıyırsan gizli qapının yerini?
– Sizin oxşarınız göstərmişdi mənə.
– Nə gözəl? Mən isə səni qoyun bilirdim. Demə sən ilanmışsan. Zəhəri yı‐
ğırmışsan ki, vədəsi çatanda çalasan məni, – deyə madərşah istehzayla gü‐
lümsündü, – Yaxşı, bu gündən danış. Aslanla görüşməliydiz və sonra da birlikdə
gəlib məni yatağımdaca öldürməliydiniz. Düz deyirəm?
Dürəng Şah dinmədi. Başını aşağı saldı.
– Olsun. Başqa gizlətdiyin nəsə yoxdur ki? Hamısını dedin?
– Bəli, madərşahım.
– Sözümün ağasıyam, əgər başqa heç nə gizlətməmisənsə. Artıq kürəkənim
sayılmırsan. Şah da deyilsən. Səni əfv edib buraxıram. Amma bir şərtlə. Aslanın
dediklərini edəcəksən.
– Madərşahım, əsla. Ona görə dedim ki, qabağını alasınız.
– O sənin işin deyil. Gedib Aslanla görüşəcəksən. Bilsəm ki, əvvəlcədən
xəbərdarlıq etmisən, vay sənin halına. Bütün nəslini silərəm yer üzündən.
– Əmrinizə boyun əyirəm, madərşahım. Bir xüsusu da deyim.
– De!
– Aslan tək deyil. Regina da onunladır.
– Lələ, hazırlığını gör. Mühafizlər hamısı yerində olsun. Axşam tacqoyma
mərasimi keçiriləcək.
– Hər şey dediyin kimi olacaq, qızım.
***
Qaranlıq düşüb. Madərşah Karine taxtında oturub. Bu zaman gizli qapı
açılır. Karine əlini qılıncının qəbzəsinə aparsa da, Aslan ona fürsət verməyib
xəncərini madərşahın boğazına dirəyir. Arxasıyca Regina Madərşah, Kabusun
övrəti və Dürəng Şah otağa girirlər. Karinenin rəngi ağarır. Əsməyə başlayır.
– Regina, gör necə əsir? Sənin atanı öldürəndə qəhqəhə çəkib gülürmüş
yəqin. Amma indi əsir. Bilir ki, onu cəhənnəmə vasil etməyə gəlmişik. Regina,
sıyır qılıncını, vur atanın qatilinin boynunu, – deyib Aslan madərşahı diz çökdürür.
Regina qılıncını qınından sıyırır. Madərşaha yaxınlaşır. Gözlərində yaş
gilələnir. Qılıncı göyə qaldırır. Gözlərini yumur.
– Yox. Bacarmaram. Mən madərşahımı qətlə yetirə bilmərəm. O mənim
mənəvi anamdır.
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– Regina, vaxtımız azdır. Hər an bura mühafizlər gələ bilər.
Regina qılıncını yenidən havaya qaldırır. Amma əli sustalır. Qılınc yerə dü‐
şür. Bunu görən Aslan irəli gəlir. Qılıncı götürüb havaya qaldırıb endirir.
Madərşahın başı tac qarışıq döşəməyə düşür. Qanı fışqırmağa başlayır. Aslan
İtbaşı qanlı tacı götürüb Reginanın başına qoyur. Qılıncını ona qaytarır.
– Bu gündən səni madərşah elan edirəm, Regina. Nə vaxtsa Karinenin də
başına oğlunun qanı bulaşan tac qoymuşdum. Bu qanı suyla yumaqdansa, hər
yeri qana boyadı. Onu şahənşah elan edən adamı öldürdü. Dürəng, arxasını
özün yaxşı bilirsən. Yığ saray əyanlarını, hökmranlığına başla. Mən isə getdim.
Bunu deyib İtbaşı Aslan öz qılıncını qınına saldı. Addımını atmaq istəyəndə
taxtın arxasından lələ peyda olub qılıncını onun boğazına dirədi. Aslan tərpənə
bilmədi. Lələ silahını alandan sonra Aslanı üzü üstə yerə uzatdı. Əl‐ayağını
qandalladı. Dürəng Şah isə Reginanı tərksilah etdi. Bu dəm qapı açıldı. Madər‐
şah Karine əlində qılınc içəri girdi.
– İtbaşı, hara tələsirsən? Qoy əyanlar gəlsin də... Belə də tacqoyma mərasimi
olar? Niyə onların gözünə görünmək istəmirsən? Deyəsən axı özbaşına
gəlmisən bura. Şəxsi təşəbbüsündür? İtbaşının qisasını alırsan? Nə deyirəm
ki? Belə xoş gəlib, səfa gətirmisən. Niyə arxa qapıdan gəlirsən ki? Necə olsa İt‐
başı adamsan. Bilsəydim pişvazına çıxardım, səni şəxsən qarşılayardım. Lələ,
ayıb deyil? Adam da bu cür hörmətli qonağı yerə uzadar? Qaldır onu ayağa.
Özü də ki, İtbaşılar həmişə ədaləti sevən insanlar olublar. Heç vaxt şəxsi
intiqam hissiylə yaşamayıblar. Yox. Deyəsən, mənim hüzurumdakı İtbaşı deyil.
Baş kəsməkdən, qan tökməkdən həzz alan baş mühafiz Aslandır. Lələ, elə diz
çöksə yaxşıdır. Bəs bu yerə sərələnən kimdir? Vaxsey. Bu ki, mənəm? Yox. Mən
deyiləm. Çünki mən sağam. Bu isə ölüdür. Bəs taxtımda oturan bu qızcığaz
kimdir? Tacından madərşaha oxşayır. Yox. Bu ki, mənim şahzadəmdir – Regina
Madərşah. Heç baş kəsməyi də bacarmadı. Amma madərşah olmaq istəyir.
Axmaq uşaq, elə bilirsən madərşah olmaq asandır? Mən bu taxta oturana
qədər və sonra bilirsənmi nə qədər adam qətlə yetirmişəm? Kəsilən başlardır,
tökülən qanlardır taxt‐tacın təməlini möhkəmləndirən. Sən isə heç atanın qa‐
tilini də öldürə bilmədin. Çünki sən əsl şahzadə deyilsən. Sənin damarlarında
göy qan axmır. Sənin damarlarında neçə başlar kəsən, qanlar tökən Kabusun
da qanı axmır. Anan yəqin nəsə xəta törədib cavanlıqda. Bədbəxt Kabus. Kasıb
itinin adını “Qızıl” qoyan kimi, o da qızının adını Regina, yəni ki, “kraliça”
qoyub. Gələcəkdə onu hökmdar görmək imiş arzusu. Aslan da öz aləmində
guya ki, itbaşılıq elədi. Amma yadından çıxartdı ki, onun ağsaqqalı Şahənşah
Göyverəni devirəndə saraya ön qapıdan girmişdi. Arxasında isə lələgiryanlar
dayanmışdı. Şahənşah Göyverənin taxtının ətrafındakılar isə onun yaxın adam‐
ları – baş mühafiz Aslan, baş vəzir Qüdrət və baş hərəm Karine idi. İtbaşı özü
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isə silahsız idi. Ona güc verən arxasında dayananlar idi. Heç kim bu selin qa‐
bağında duruş gətirə bilməzdi. Bəs sən Aslan İtbaşı, kiminlə gəlmisən məni
devirməyə? Bu yaşlı qadınla, yoxsa bu əli qılınc tutmayan qızla? Yəqin səni
də, məni də satan əldəqayırma şah Dürəngə arxalanmısan. Sən ağsaqqalının
qanını almağa gəlmişdin. Alınmadı. Mən isə sonuncu qisasımı da alacağam –
o vaxt qətlə yetirdiyin ərim Göyverənin qisasını. Amma bir şeyi başa düş ki,
İtbaşılar şəxsi yox, xalqın qisasını alarlar. Özü də silahsız. Sən İtbaşılıqla baş
mühafizliyi səhv saldın. Ona görə də... Lələ, elə arxa qapıdan çıxart bunları ba‐
yıra. Heç kim görməsin. Nə edəcəyini özün yaxşı bilirsən.
Bu zaman yaşlı qadın yaxına gələrək madərşahın qabağında diz çökdü.
Ayaqlarını qucaqladı.
– Madərşahım, ərimi öldürmüsən. İndi mənimlə qızımı da öldürəcəksən.
Bu məqamda son xahişimi yerinə yetir.
– De!
– İzn ver Aleksandrayla görüşüm. Sonra nə istəyirsən elə.
– Ana! – deyə Regina qışqırdı, – Sən nə etdin? İndi onu da öldürəcəklər.
– Aleksandra? Onunla niyə görüşmək istəyirsən ki? – deyə madərşah qa‐
dının qolundan tutub ayağa qaldırdı. Ana susdu. Səhv etdiyini başa düşsə də
artıq gec idi, – Dürəng, bəlkə sən bilirsən? Əcəba, bu qadın niyə Aleksandrayla
görüşmək istəyir?
– Aleksandra Reginanın böyük bacısıdır.
– Sən də bunu əvvəlcədən bilə‐bilə mənə demədin. Mən sənə “başqa
gizlətdiyin nəsə yoxdur ki?” soruşsam da...
– Bağışlayın, madərşahım. Yadımdan çıxmışdı.
– Yox. Yadından çıxmamışdı. Gizli qapı kimi, onu da ehtiyata saxlamışdın.
Nə vaxtsa o, bacısını soruşacaqdı səndən. Sən də hər şeyi açıb deyəcəkdin. O
da atasının, anasının, bacısının intiqamını alıb olacaqdı madərşah və səni
göylərə qaldıracaqdı, – Dürəng dinmir. Qızarır. Başını aşağı salır, – Bayaq sənə
sual verdim. Soruşdum ki, sürünməkçün yarananlar uça bilərlərmi? Dedin ki,
yox. Düz demişdin. Amma bir şeyi nəzərə almamışdın. Qartal sürünəni cayna‐
ğına alıb havaya, lap yüksəklərə qaldırır. O bədbəxt heyvan da elə başa düşür
ki, özü uçur və başlayır lovğalanmağa, şellənməyə, quyruğunu yellədərək o
biri sürünənlərə acıq verməyə. Olmayan qanadlarıyla fəxr etməyə. Amma bilmir
ki, vaxtı çatanda qartal caynaqlarını boşaldacaq və o, təpəsi üstə düşəcək yerə.
Daşlara, qayalara çırpılıb məhv olacaq. Mən qartal sən siçovulu çox göylərə
qaldırdım, Dürəng. Qanmadın. Elə bildin ki, öz qanadların var və onlar səni
yüksəklikdə saxlayır. Amma indi vədə yetişdi. Caynaqlarımı açmaq vaxtıdır.
Karine qılıncını göyə qaldırıb endirdi. Dürəngin başı döşəmədə dığırlandı.
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***
Səhərdir. Karine taxtında oturub. Bütün gecəni gözünü qırpmayıb. Lələ
də yanından kənara çəkilməyib.
– Qızım, hər şey bitdi. Dur dincəl.
– Qüdrətlə Kabusu da öldürəndə belə deyirdin. İndi də belə deyirsən. Heç
nə bitməyib, lələ. Bəlkə də indi‐indi başlayır hər şey. Aslan İtbaşı getdi, yenisi
gələcək. Dürəng getdi, yeni dürənglər peyda olacaq. Lap məni öldürsəydilər
də, yeni qaniçən oturacaqdı taxtda. Damarlarında kabus qanı axan bu qız
satqın, xəyanətkar Dürənglə əl‐ələ verib çalıb‐talayacaqdılar milləti. Sonda
ölüb gedəcəkdilər. Yerlərinə bunlardan da pisi gələcəkdi. Heç nə bitmir, lələ.
Hər şey davam edir. Əvvəlkindən də pis, əvvəlkindən də dəhşətli. İndi Alek‐
sandranı neyləyək? Öldürəkmi?
Bu zaman qapı döyülür. Çapar içəri girir.
– Elbrus imperatorundan Madərşah Karineyə namə var.
Hökmdar naməni tez açıb oxuyur. Çapara get işarəsi verir. Yorğun gözlərinə
işıq gəlir elə bil.
– Lələ, yazırlar ki, imperator madərşahlığa səfərə gəlir. Tez hazırlıqlara
başla, – deyə Karine sevincək lələnin boynunu qucaqlayır. O üzündən, bu
üzündən öpür.
– Bəs Aleksandranı necə edək, qızım? Sözümüz yarımçıq qaldı.
– Bilmirəm, lələ. Lap çaşbaş qalmışam. Ox yayından çıxıb. Onun əslində
kim olduğunu isə ikimiz bilirik. Yəqin sirr saxlamağı bacararıq. Aleksandranın
heç nədən xəbəri olmamalıdır. Onun artıq heç kimi yoxdur. Onun anası mənəm.
O mənim yetirməmdir. Mən nə dedim, onu da edəcək!
– Qızım, birdən bacısını soruşsa nə cavab verəcəksən?
– Bilmirəm. Bəs sən nə məsləhət görürsən, lələ?
– Mən onu da qətlə yetirərdim. Özü də təcili.
– Tələsmə, lələ. Qoy imperator gəlib getsin. Sonrasına baxarıq.
– Düzünü sən bilirsən, qızım. Allah bütün arzuladıqlarını həyata keçirsin.
– Hazırlığını gör, lələ. O boyda imperator məmləkətimizə qonaq gəlir.
– Rahat ol, qızım. Hər şey ürəyin istədiyin kimi olacaq.
– Lələ, sən bilirsənmi ki, Elbrus imperatorluğu niyə belə güclüdür?
– Yox, qızım.
– Çünki onlar atı aparıb eşşəyin quyruğuna bağlamırlar. Düzdü, bu hal sı‐
naqdan yaxşı çıxıb. Hər şey qaydasında gedir. O dövlətin şahının hakimiyyəti
uzunömürlü olur. Amma inkişaf edə bilmir.
– Bilmirdim. İndi bildim. Amma sən çalışma buna. Çünki beş təbəənin beşi
də müsəlmandır.
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– Axı bayaq sənə səndən misal çəkdim, lələ. “Hələ ki” müsəlmandır.
– Yolaverənlər dövlətinə şah kimi qoyaq?
– Baş vəzir Hətəm ordadır. O idarə edər. Onsuz da bu şahlıqlara qoyulan
baş vəzirlərin öz ağılları yoxdur. Biz deyəni edirlər. Eşşəyi elə eşşəyin quyru‐
ğuna bağlaya‐bağlaya davam edək. Özlərini pis aparsalar caynağımı yenə də
açaram. Dürəngin gününə düşərlər. Hətəmə çatdır ki, Dürəngin hər şeyini yağ‐
malayıb göndərsin paytaxta. Oğlu Göyverəni, ya başqa oğlan övladı varsa qətlə
yetirsin.
– Dediyin hər şey həyata keçəcək, qızım.
***
Kaminat şahlığı həyatında bu cür gözəl mənzərə seyr etməmişdi. Qızıl su‐
yuna çəkilmiş, fil sümüyü ilə bəzədilmiş karetalar, qırmızı geyimli mühafizlər,
barabanların, şeypurların sədası altında nizamla yeriyən süvari dəstələri,
yüyənini gəmirərək kişnəyən atlar... Sərhəddən paytaxta qədər imperatoru
müşayiət edən madərşahın əsgərləri və onların mindiyi atlar qonaqların ordu‐
sunun yanında necə də cılız görünürdülər. Bütün paytaxt Elbrus imperatorunu
qarşılamağa çıxmışdı. Nəhayət, hökmdarın karetası gəlib qala divarlarının ya‐
nında dayandı. Madərşah Karine və baş vəzir Biniyamin artıq burdaydılar. Baş
mühafiz karetanın qapısını açdı. Xüsusi taxta pilləkəni qapının altına qoyub
laxlayıb‐laxlamamasını yoxladı. İmperator karetadan düşdü. Ətrafına nəzər
saldı. Madərşah Karine ona yaxınlaşdı. Sağ əlini sinəsinə qoyub təzim etdi.
– Elbrus İmperatorunu madərşahlıqda salamlamaqdan böyük qürur hissi
keçirirəm. Gəlişinizlə böyük şərəf verdiniz mənə, İmperator həzrətləri!
– Salam! – deyib imperator üzünü baş vəzir Biniyaminə tərəf çevirdi və
onu yanına çağırdı, – Bu kimdir? Axı ona oxşamır.
– İmperator həzrətləri, qarşınızdakı Madərşah Karinedir. Siz soruşduğunuz
isə madərşahın şahzadələrindən biridir.
– Aleksandra. Düz dedimmi adını?
– Bəli, imperator həzrətləri, – deyə Madərşah Karine cavab verdi, –
Şahzadələrim saraydadırlar. Sıraya düzülüb sizi gözləyirlər.
– Hansı sarayda.
– Baxın, o yüksəklikdə olan qəsr mənim sarayımdır. Hamısı sizi salamlamaq
üçün ordadır.
– Sən buna saray deyirsən? Mənim tövləm ondan on dəfə böyükdür, –
deyə imperator gülməyə başladı. Yanındakılar da ona qoşuldular. Madərşah
pərt olsa da biruzə vermədi, – Karine, çıxın bu müsəlman əsarətindən. Pay‐
taxtınız da onların qalalarına oxşayır.
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– Madərşahlıq yeni yaranıb, imperator həzrətləri. Dünyanın ən gözəl me‐
marları, rəssamları, heykəltəraşları isə Elbrus imperatorunun sarayındadır.
Köməyinizlə dediyiniz səviyyəyə gəlib çatarıq tezliklə.
– “Çatarıq” niyə? Mən artıq fərman imzalamışam. Özümlə memarlarımı
da gətirmişəm. Matriarxatlığın təbiəti gözəl, səfalı bir yerində imperatorlara
layiq möhtəşəm bir saray inşa etdirəcəyəm. Ətrafında da ona layiq evlər. Hə.
Lap yadımdan çıxmışdı. Qızılı kilsə də öz yerində. Hamısının xərci xəzinəmin
hesabına görüləcək. Bu mənim hədiyyəmdir. Yeni paytaxta da adı özüm
verəcəyəm – təməlini qoyanda. Düz dedimmi, Matriarx Karine?
– Hər şeyin düzünü İmperator həzrətləri bilir.
– Deməli, razısan yeni addan. Bu gündən madərşah sözü tarixə qovuşur.
– Matriarx Karine kimi sizi matriarxatın paytaxtında salamlamaqdan böyük
qürur hissi keçirirəm, İmperator həzrətləri.
– Bunu həll etdik. Qaldı əsas məsələ. Məni cəzb edərək bura gətirən qüvvəni
görmək istəyirəm.
– Buyurun saraya.
– Yox, saraya girməyəcəyəm. Ov etmək adıyla təbiətin qoynunda olmaq
istərdim. Yəqin sizin belə bir qəsriniz var.
– Var, İmperator həzrətləri. Dağın ətəyində yerləşən qəsrimin ətrafında
həm təbiət gözəldir, həm də canlılar aləmi zəngindir.
– Şahzadə Aleksandranın da məni müşayiət etməyini arzulayıram.
– Arzunuz mənimçün qanundur, İmperator həzrətləri, – deyib Karine baş
vəzirə işarə verdi. Bir azdan Aleksandra qala qapılarından çıxıb imperatora
tərəf gəlməyə başladı. Yaxınlaşıb yüngülcə təzim etdi.
– Aleksandra Madərşah olaraq İmperator həzrətlərini paytaxtımızda sa‐
lamlamaqdan qürur duyuram. Gəlişinizlə böyük şərəf verdiniz.
İmperator dinmədi. Gözlərini Aleksandraya dikib durmuşdu. Bir az beləcə
donub qaldı. Biniyamin lələ şahzadəyə yaxınlaşıb qulağına nəsə pıçıldadı.
– Üzr istəyirəm, İmperator həzrətləri. Təzə xəbəri bilmirdim. Aleksandra
Matriarx olaraq sizi paytaxtımızda salamlamaqdan qürur duyuram. Gəlişinizlə
böyük şərəf verdiniz.
İmperator üzünü baş vəzirə çevirib soruşdu:
– Prinsesin şəklini çəkən rəssam burdadırmı?
– Bəli, İmperator həzrətləri, – deyə lələ əliylə bir nəfərə yaxınlaş işarəsi
verdi.
– Deməli, sən çəkmişdin o rəsmi?
– Bəli, əlahəzrət!
– Adın nədir?
– Akila.
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– Gözəl, gözəl. Həqiqətən də yaxşı sənətkarsan, rəssam Akila. Baş mühafiz,
yeni sarayın inşasına bu rəssamı da cəlb edin. Bu gündən həm də mənim saray
rəssamımdır. Əlbəttə ki, Matriarx Karine etiraz etmirsə.
– Böyük şərəf verirsiniz bizim sənətkarlara bu qərarınızla, İmperator
həzrətləri.
– Bu isə bizim sənətkarların əl işidir. Matriarx Karineyə hədiyyəmdir. Dörd
ağ at qoşulmuş bəyaz kareta.
– Hədiyyəniz çox olsun, İmperator həzrətləri.
– İndi isə gedək, – deyə İmperator Aleksandranın əlindən tutub, karetasına
tərəf addımlamağa başladı. Matriarx Karine isə baş vəzirlə atlarına minib kar‐
vanın başına keçdilər.
– Lələ, buna deyirdin kobud, mədəniyyətsiz adam?
– Karine, məni yalançı çıxarmağa çalışma. Qayıdanda saraya yox, at
tövləsinə dönəcəksən.
Hər ikisi gülüşdü. Karvan hərəkətə gəldi.
***
Matriarxatın paytaxtı. Matriarx Karine taxtında məmnun oturub. Baş vəzir
Biniyamin lələ isə gülür.
– Həmişə üzün gülsün, qızım.
– Səninlə Məkrubə güldürdüz üzümü. Gözəl hazırlaşdırmısınız Aleksan‐
dranı. Hərəkətlərinə fikir verdim. Məndən də üstün idi. Mən heç, o boyda im‐
peratoru ovsunlamışdı.
– Qızım, sən Allah bağışla. Bir şey soruşum səndən. Təkcə ağlıyla ovsunla‐
mışdı?
– Lələ, mən də buna məəttələm. Bu qız necə davranıb, bilmirəm... İmperator
ona toxunmayıb. Yalnız əlindən öpübmüş.
– Karine, bir şeyi də əvvəlcədən ölçüb‐biçməliyik.
– Nəyi?
– Birdən Aleksandra bacısını görmək istəsə, ona nə deyəcəyik?
– Belə deyərik: vəba xəstəliyinə düçar oldu. Əri də, özü də... Meyitlərini də
yandırdılar. Ona da demədik ki, pis olar.
– İnandırıcıdır. Amma yenə də ondan qorxuram. Necə olmasa Kabusun qı‐
zıdır.
– Kabusun qızı yox. Kabusun hamıdan gizli saxladığı, heç kimin tanımadığı
qızı. Bunu da indi biz ikimiz bilirik. Bir də ki, heç nədən qorxma. Əmri mən
vermişəm. Vədəsi çatanda özüm də açacağam sirri.
– Elə iş görmə, qızım. Səni itirmək istəmirəm.
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– Rahat ol, lələ. Hər şey yaxşı olacaq. Əsas mən deyiləm. Ən önəmlisi
mənim hamı üzərində qələbəmdir.
– Heç soruşmuram. İmperator elçilik açmağa razılıq verdi?
– Heç bu mövzuda söhbət edə bildik ki? Bütün fikri‐zikri Aleksandradaydı.
Yanından qırağa çəkilmirdi.
– Birdən vurulub‐eləyər ha qıza.
– Bilmirəm, lələ. Artıq bizdən heç nə asılı deyil. Hər şeyi buraxmışam öz
axarına.
– Yaxşı olar, qızım. Allah bütün arzularını həyata keçirsin.
– Amin, lələ, amin!
***
Elbrus elinin memarları yeni paytaxt üçün yeri artıq təyin ediblər. Karine‐
nin sevincdən uçmağa qanadı yoxdur. Onun əmriylə kasıb ailələrin hamısına
bir qızıl paylanıb.
Saray. Karinenin otağı. Bu dəm çapar içəri girir.
– Matriarx Karineyə imperatordan namə var, – deyə məktubu təqdim edir.
Karine açıb oxuyur. Sonra onu lələyə verir.
– Qızım, imperator on beş gün olar gedib. Nə əcəb təzədən qayıdır?
– Bilmirəm, lələ. Bircə onu bilirəm ki, üzü yaxşılığa gedir hər şey. Hazırlıq
gör.
– Qızım, mən başqa şeydən qorxuram. Birdən imperator Aleksandranı
otuzdursa taxta, onda nə edəcəksən?
– Mən qızı elçi göndərməyə çalışıram, alınmır. Taxta onu otuzdursa olar
əlanın əlası. Mən istədiyim bu deyilmi? O biri şahzadələrdən də hər şahlığa
birini qoyaram. Sonra isə başqa şahlıqlara qarmaq atmağa başlayaram.
Mənimçün əsas taxt deyil. Mən matriarxatın döyünən ürəyi, düşünən beyninə
çevrilmək istəyirəm. Mən İtbaşı olmaq istəyirəm. Öz yetişdirdiyim şahların
İtbaşısı. Bu arzumun həyata keçməsi isə yalnız imperatorun əlindədir. Çayın
mənbəyi ordadır. Artıq onu tapmışam. Yaxşı mənada özümə tərəf yönəltmişəm.
İndi əsas məsələ çayın gur, ya sakit axmasıdır. Mən bunu düşünürəm.
– Bəs ortaya çıxacaq maneələri necə, düşünmüsənmi?
– Ay lələ, o boyda imperator bizə qonaq gəldi, yeni paytaxt tikdirir,
şahzadəmə də aşiq olub deyəsən. Bu cür arxanın qabağında kim maneə olmağa
cürət edər ki? Lap cürət etsə də, həmən məhv edərəm onu.
– Təki sən deyən olsun, qızım.
– Hər şey yaxşı olacaq, lələ. Yetər ki, yanımda olasan, arxamda olasan.
Bircə, arxadan zərbə vurmasınlar mənə. Qalan boş şeydir. Amma özünü bir
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şeyə də hazırla. Gördün ki, kiməsə əsir düşürəm, ya məhv etmək istəyirlər –
özün məni qətlə yetir.
Lələ cavab vermədi. Gözlərində yaş gilələndi. Otaqdan çıxdı. Həyətə düşüb
bağçadakı külafirəngidə oturdu: Kaminat Şah mənə oğlanlarını həvalə etdi.
Mən isə qardaşlarının qılıncoynatma, atminmə, ox atmaq dərslərinə kənardan
tamaşa edən bu qızcığazı da cəlb etdim. Doğrudan da qardaşlarından üstün
idi. Onlardan tez qavrayırdı öyrətdiklərimi. Beləcə onları kənara itələyib oturdu
vəliəhd taxtında. Kaminat Şah mənə inandı bu qərarı verəndə. İndi görürəm
ki, səhv etmişəm. Səhv yox, günah etmişəm. Allahın işinə qarışmışam. Qadından
hökmdar olmaz. Karinenin adam öldürməkdən başqa cəzası yoxdur. Elə bil
həzz alır qan tökməkdən, diri‐diri yandırmaqdan. Hər qan tökəndən sonra isə
bir müddət sakitləşir. Sonra yenidən başlayır. Karinenin başçılıq etdiyi
məmləkətdə sanki başqa mənsəb sahibləri yoxdur. Təkcə odur. Hamının ana‐
sıyam deyə‐deyə, hamının qəniminə çevrilib. Qardaşlarını öldürəndən sonra
mən də qorxmağa başlamışam. Bunu mənimlə məsləhətləşməmişdi. Başqaları
həyatda dərin kök salmağa çalışır, şəcərəsini böyüdür. Bu isə öz kökünü
təmizləyib qurtardı. Qaldı bircə anası. O da dəli olub. Qəhqəhə qalasındadır.
Karine də artıq dəlidir. Özündən qondarma madərşah xülyası yaradıb və hər
şeyi ona qurban verir. İtbaşı Aslanın qətlinə fərman verəndən sonra isə lap
azğınlaşıb. Yeni İtbaşının peyda olmasından qorxmur. Artıq özü İtbaşı olmağa
iddialıdır. Dərin dövlətdə yer almaq, yer tutmaq istəyir. Ora isə qadınların yolu
əzəldən bağlıdır. Bu cür iddialı hökmranların isə sonu çox pis qurtarır. Bunu
tarix də sübut edib. Mən isə Karinemi qorumalıyam. Necə qoruyum? Yaxşı ki,
bəzi əmrlərinə... İndi görürəm ki, düz etmişəm. Qarşısına çıxacaq maneələri
görmür Karine. Onun günahı yoxdur. Günah məndədir. Karinenin hakimiyyəti
dövründə nə olubsa hamısı mənim ayağıma yazılmalıdır. Qadından şah ol‐
mazmış. Mən bunu vaxtında anlamadım. İndi İtbaşı olsa, vay dünyanın halına.
Karinenin xəbəri yoxdur ki, imperator bəzi məsələlərdə ürəyini mənə açıb.
Nəsə qəbul edə bilmir Karineni. Daha doğrusu qadının hökmdar olmasını.
Mənə dedi ki, “geci‐tezi madərşahlığı xəritədən silib birləşdirəcəkdim özümə.
Karine məmləkəti qanunlarla yox, hislərlə idarə edir. Həm yazılan, həm yazıl‐
mayan qanunları məhv edir. Mənim ordakı görən gözlərimi kor, eşidən qulaq‐
larımı kar edib. Və bunu bilə‐bilə edib. İndi də edir. Mənə göndərdiyi məktubun
hər cümləsinin əvvəlində “din qardaşı” yazır. Amma müsəlmanların yox, öz
din qardaşlarının qanına susayıb. Əvvəl kitabxananı hədiyyə etməyi, indi isə
Aleksandra girdi qanınızın arasına. Yeni paytaxtı da onun şərəfinə tikdirirəm.
Növbəti dəfə təməlini qoymağa gələndə Aleksandrayla evlənmək arzumu da
elan edəcəyəm. Özü razıdır. Çox gözəl, gözəl olduğu qədər də ağıllı, bilikli,
hərtərəfli qızdır. Bəzi şeylərdə hətta məndən də üstündür. Bütün bunlara görə
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prinses sizə və təbib Məkrubəyə borcludur. Ona görə də, lələ, Aleksandranın,
həm də matriarxın müəllimi olmuş səni kral görürəm. Karineni isə elçi qəbul
edərəm. Oturar özüyçün sarayımın bir küncündə”. Əlbəttə ki, mən etiraz etdim.
Bunları isə Karineyə demədim. Aleksandraya da məsləhət gördüm ki, demə.
Məsələnin məğzini başa düşüb, onu da, lap məni də öldürə bilərdi. Guya ki,
taxt‐tacını qorumaq üçün. Bu isə Karinenin sonuydu. Matriarxat artıq tarixə
qovuşur. İmperatorluğun bir qoluna çevrilir. Aleksandra hər ikisinin imperat‐
ritsasıdır artıq. Matriarxatın sonu çatsa da, mən Karinenin sonunu görmək
istəmirəm. Karineni qoruyacağam. Gücüm çatana qədər. Birdən gücüm çat‐
masa? Eybi yox. Elbrus imperatorluğunda daimi elçilik açmaq onun əsas ar‐
zusuydu. Olar elçi. Özü də ki, ömürlük.
***
Paytaxtda qələbəlikdir. Hamı Elbrus imperatorunun pişvazına çıxıb. Mat‐
riarx Karine, baş vəzir Biniyamin və şahzadə Aleksandra da burdadırlar. İm‐
peratorun karetası mühafizlərin müşayiətiylə gəlib qala qapısının qabağında
dayanır. İmperator düşüb ilk olaraq şahzadə Aleksandrayla görüşür. Matriarx
Karine bundan pərt olsa da biruzə vermir. Sonra baş vəzir Biniyaminə yeni
paytaxtın salınacağı əraziyə gedəcəklərini bildirir. Aleksandranı öz karetasına
mindirib, yola düşürlər. Ora çatanda imperatoru memarlar, rəssamlar və
heykəltəraşlar qarşılayırlar. Təməl qazılan yerə aparırlar. İmperator onların
hərəsinə balaca pul kisəsi bağışlayır. Bir kisənin isə ağzını açıb təmələ boşaldır.
Sonra Aleksandranı yaxına çağırıb beli ona verir. Şahzadə təmələ palçıq tökür.
Bunu görən Karine irəli çıxıb təmələ qızıl atmaq istəyəndə lələ imkan vermir.
– Bu gün matriarxatın yeni paytaxtının əsasını qoyuram. Xeyir‐dua vermək
üçün özüm gəldim bura. Təməlinə qızıl pullar atdım ki, varlı şəhər olsun. Bura
palçıq atmaq üçün beli qadına verdim ki, sülh, əmin‐amanlıq olsun. Adına
gəldikdə isə, – imperator üzünü Matriarx Karineyə tutur, – əgər etiraz
etmirsinizsə, adını Aleksandra şəhəri qoyardım. Elbrusun gələcək imperatrit‐
sasının şərəfinə. Əgər bu izdivaca razısınızsa.
Karine özünü itirir. Lələyə baxır. Baş vəzir razılıq əlaməti olaraq başını
tərpədir.
– Razıyam. Xoşbəxt olun! – deyə Karine cavab verir. Gözləri yaşarır.
İmperator şahzadənin əlindən tutub Karineylə lələyə yaxınlaşır. Karine
də, lələ də şahzadəni qucaqlayıb öpürlər. İmperatorla isə əl tuturlar.
– Matriarx Karine, Aleksandra mənə hər şeyi danışıb. Bilirəm ki, onu siz
prinses etmisiniz. Ona analıq etmisiniz. Lələ də mənəvi atası, müəllimi olub.
Bütün bunları yüksək qiymətləndirir Aleksandra. Nigah mərasimini impera‐
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torluğun ən möhtəşəm kilsəsində keçirəcəyik. Aleksandra utanır sizə deməyə.
Qorxur ki, xətrinizə dəyər. Ona görə xahiş etdi ki, mən deyim.
– Əmr edin, İmperator həzrətləri.
– Aleksandra istəyir ki, toyunda anası, atası, bacısı da iştirak etsin.
Karinenin çöhrəsinə ölü rəngi çökdü. Lələnin üzünə baxdı.
– Əlbəttə ki, olar, – deyə lələ dilləndi, – Burda axı xətrə dəyiləsi nə var?
Lap istəyir qohum‐qonşularını da dəvət eləsin. Bu onun xoş günüdür. Düz
demirəmmi, qızım? – deyə əlini Karinenin çiyninə qoyub ehmalca basdı.
– Bəli, lələ düz deyir. Necə istəyir elə də olsun. Amma biz onun evini tanı‐
mırıq. Məkrubə qeyd eləməyi yadından çıxarıb.
– Matriarxım, bura gələndə böyük qız idim. Özümün yadımda qalıb. Elə
burdan düz gedək ora. Əgər sizə və imperatora əziyyət deyilsə. Paytaxta yaxın
bir kənddir.
– Onda yolçu yolda gərək, – deyə lələ tez dilləndi.
Karvan yola düşdü.
– Lələ, indi nə edəcəyik?
– Heç nə. Gedib görəcəklər ki, heç kim yoxdur. Kor‐peşman qayıdacaqlar
dala.
– Bəs Regina? Aleksandra yaxşı bilir ki, o, Yolaverənlər şahının arvadıdır.
– Qızım, artıq gecdir. Bunu onun qətlinə fərman verəndə gərək düşünəydin.
Özü də Reginanı öldürməmişdən qabaq bilmişdin bunun bacısı olduğunu.
– Yaman yerdə axşamladıq, lələ. Bilsəydim qətllərinə fərman verməzdim
onların. Özü də ki, günahları yox idi. Bir çarə qıl, lələ.
– Deməli, peşmansan. Bəs səndən soruşdum axı ki, ortaya çıxa biləcək
maneələri nəzərə almısan, ya yox? Dedin ki, hə. İndi mən iki daşın arasında
nə edə bilərəm? Ölü diriltməyi də bacarmıram. Özü də yadından çıxartma ki,
qarşında imperatordur. Şahzadə isə onun sevimli imperatritsası. Barmağının
bircə işarəsindən asılıyıq əgər həqiqəti bilsələr. Vaxtında gərək bacısının
vəbadan ölməsini ona xəbər verəydin. Demişdin ki, özün deyəcəksən.
– Bəs bayaq niyə demədin? Demək istəyəndə, məni qabaqladın ki, gedək.
Hara “gedək?”
– Yaxşı, burax mənim öhdəmə. Görüm neyləyirəm. Amma nəbadə qarışasan
işimə. Bundan sonra atdığın addımları yüz ölç, bir biç. Mənimlə də məsləhətləş.
Edamdan başqa yüz dənə cəza növü var. Heç vaxt tələsmə öldürməyə.
– Başüstə, lələ. Bundan sonra hər şeyi məsləhətləşəcəyəm səninlə. Söz
verirəm, lələ. Bircə, bu yekunda hər şeyi yoluna qoy.
Beləcə karvan gəlib Aleksandragilin qapısında dayandı. Bütün kənd onların
tamaşasına çıxmışdı. İmperatorla şahzadə karetadan düşdülər. Bacısının ka‐
retadan düşdüyünü görən Regina ona tərəf qaçıb boynuna sarıldı. Anası da
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arxasıyca gəlib onları qucaqladı. Aleksandra anasına sarılıb onu öpməyə, duz
kimi yalamağa başladı. Karinenin bu mənzərədən matı‐qutu qurudu. Bilmirdi
nə desin. Tərs‐tərs lələyə baxırdı.
– Karine, tərs‐tərs baxma. Axı sənə demişdim ki, məni günahsız insanların
üstünə göndərmə.
– Belə çıxır ki, Aslan da sağdır?
– O sənin oxşarının başını kəsdi. Elə bildi ki, sənsən. Heç mən onu sağ bu‐
raxaram? Özü də müsəlman İtbaşıdır.
– Axı deyəsən onu karetaların birində gördüm.
– Qızım, rahat ol. Yəqin gözünə görünüb.
– Belə çıxır ki, İtbaşını mənim əmrimə rəğmən öldürməmisən? Axı sən
hələ Aleksandranı da qətlə yetirməyi məsləhət bilirdin?
– Qızım, qorxurdum ki, xəbərim olmaz, qətlinə fərman verərsən – qardaş‐
larını gizli öldürtdüyün kimi. Onu da qətlgahdan qaçırıb anasına, bacısına qo‐
vuşduracaqdım.
Bu zaman ana qızlarıyla Matriarx Karineyə yaxınlaşır. Qarşısında diz çöküb
onun əlini öpür.
– Təşəkkür edirəm, matriarxım. Mənim qızlarıma bu cür analıq etdiyinizə
görə çox sağ olun. Ərimi isə tanımırmışam. Hamısını lələ danışdı. Hardan
biləydik ki? Allah bağışlasın günahlarını. Bizi də bağışladığınızı söylədi lələ.
Matriarxım, zəhmətinizi halal edin. Mənimlə qızım Reginanı əfv etdiyinizə və
evimizə qayıtmağa razılıq verdiyinizə görə sağ olun.
Karine dinmirdi. Qəhərlənmişdi. Bu dəm lələ onun qulağına nəsə pıçıldadı.
Karine ananı da, şahzadələrini də qucaqlayıb hönkürməyə başladı. Bu
mənzərəni maraqla seyr edən imperator da yaxınlaşıb onları qucaqladı. Mat‐
riarx özünü toparlayıb üzünü anaya tutdu.
– Ana, qızların üçün nə etsəm də, sonda əsas ana yenə də sən oldun. Demə,
hamının anası olmaq mümkün deyilmiş. Əsas qanını daşıdığın, qarnından çıx‐
dığındır. Ümumilikdə madərşahlıq boş xülya imiş. Gör səni necə çox istəyirlər?
Qucaqlayıb duz kimi yalayırlar. Amma sarayda yaşadıqları illərdə bir dəfə də
məni qucaqlamadılar, öpmədilər. Xüsusilə də Aleksandra. Son aylar bütün
günü yanımda olurdu. Amma mənə ana yox, madərşah deyirdi. Mən isə sadəcə
“ana” kəlməsini umurdum ondan. Atalarını da çox istəyirdilər. İstəməsəydi,
Regina otağıma əlində qılınc gəlməzdi. Boş şeydir madərşah, ya matriarx
olmaq. Şahdan, kraldan, şahənşahdan heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə, ad başqadır.
Mahiyyət isə eynidir. Hamısı kabusdur. İnsanların başı üstündə kölgə kimi
gəzən, onların qazandıqlarını oğurlayıb xəzinəsinə yığan, xalqını incidən,
öldürən, qanını soran, qan qusduran, müharibələrlə, xəstəliklərlə sınağa çəkən
oğru və kabusdur şahlar. Mən də oğruyam. İtbaşılar isə məndən də böyük oğ‐
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rudurlar. İtbaşı yox, oğrubaşıdırlar. Ata evimdə olanda ən sevdiyim insanlar
idi atam, anam, qardaşlarım, qohumlarım. Sonra əsir düşməmək üçün qaçdım,
amma qul, sonra hərəm oldum. Qürbətə düşdüm. Onların qisasını ala‐ala gəlib
şahənşah, madərşah oldum. Dayağım idi onlar. Onlara istinad etməsəydim –
söykənməsəydim bunların heç birinə nail olmazdım. Amma sonra özüm öz
əlimlə dayağımı darmadağın etdim. Lələ buna qarşı çıxdı – qulaq asmadım.
Üstəlik qardaşlarımı da qətlə yetirdim. Amma bu gün Aleksandranın bu
hərəkəti məni ayıltdı. Lələ düz deyirmiş. İnsana dünyada atadan, anadan, qar‐
daş və bacıdan yaxın adam yoxdur. Bəs bunu niyə vaxtında başa düşmədim?
Lələyə mənəvi ata, təbib Məkrubəyə isə mənəvi ana dedim. Əgər indi başa
düşmüşəmsə, niyə anamın yanına tələsmirəm? Lələ, mən istədiyimə çatdım.
Şahzadələrim Aleksandra və Regina! Matriarxat sizə əmanət. Davam edin baş‐
ladıqlarımı. Mənəvi ananız gedir. Öz doğma anasının yanına gedir. Əsl ananız
və mənəvi ata‐ananız Biniyamin lələ, təbib Məkrubə isə yanınızdadır. İmperator
isə arxanızda. Mən isə mənim ucbatımdan dəli olan və Qəhqəhə qalasına salı‐
nan anamın yanında olmalıyam. Çünki mən də dəliyəm. Çünki allah, səcdəgah,
dayaq sayılan insanları – atasını, oğlunu, qardaşlarını qətlə yetirən, anasını
dəli edən adam ağıllı sayıla bilməz. Mən yalnız oranın sakini olmağa layiqəm.
Karine lələni qucaqlayıb öpdü. Sonra atına minib ordan uzaqlaşdı.
***
Qəhqəhə qalasından keçmiş madərşahlığa, indiki Biniyamin krallığına
qəhqəhələr yayılır. Karine isə anasının qarşısında diz çöküb yalvarır.
– Ana, bağışla. Atamı diri‐diri yandırdığıma görə bağışla.
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
– Ana, bağışla. Qardaşlarımın başını kəsdiyimə görə bağışla.
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
– Ana, bağışla. Sənə övlad olmadığıma görə, səni bu hala saldığıma görə
bağışla.
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
– Ana, bağışlayırsan məni?
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
Bu dəm dəmir qapı açılır. Gözətçi içəri girib yeməyi Karinenin və anası
Sadenin yanında bir yerə qoyur. Su qabını doldurur.
– Bəsdirin də... Lap bezdirdiniz bizi. Biri deyir “bağışla”, o biri də deyir
“qancıq”. Nə vaxtacan belə davam edəcək? Bilmirəm bunlar kimdir. Bilmirəm
bu səfillərin nəyini bizə tapşırıblar ki, “gözünüz üstünüzdə olsun”. Özləriylə
aparmaq istəyəndə də, qışqır‐bağır salıb getmək istəmirlər. Bizim əl‐ayağımıza
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düşürlər ki, “qoymayın, bizi edam etməyə, yandırmağa aparırlar”. Öldürsəydilər
canımız qurtarardı. Ara yerdə biz girinc olub qalmışıq. Gecələr də susmurlar
ki, baş‐beynimiz rahat olsun. Görən Kral Biniyamin və Kraliça Məkrubə bun‐
ların nəyidir ki, tez‐tez baş çəkməyə gəlirlər? Hərdən Elbrus imperatritsası
Aleksandra, kraliça Regina da təşrif buyururlar. İmperator da hərdən gəlir.
Digər kraliçaları demirəm hələ. Biri gedir, o biri gəlir. Biri gedir, o biri gəlir.
Hələ bunların qapısına saray mühafizləri də qoyublar. Amma kim olduqlarını
heç kim bilmir. Biz soruşanda da başımıza qapaz ilişdirirlər ki, burnunuz
girməyən yerə başınızı soxmayın. Yoxsa kəlləniz gedər. Amma bir tərəfdən
kefdəyik. Onlara gətirilən nemətlərdən biz də dadırıq. Hər birimizə də üstündə
İmperatritsa Aleksandranın şəkli həkk olunmuş bir qızıl aylıq verirlər. Danış‐
maqlarını da kəssəydilər, olardı lap əla. Lap yüz il yaşasınlar.
– Ana, bağışla!
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
– Yenə də başladılar. Elə bil səhərdən divarla danışıram. Veclərinə də deyil.
Axırda özüm də dəli olacağam. Artıq yuxuda da “Ana, bağışlayırsan məni?
Qancıq Karine. Qancıq Karine” deməyə başlamışam. Ay anam, ay bacım, bura
hamı sizin kimi düşür. Hamısı da sizin kimi – şahların zülm etdiyi, dözülməz
vəziyyətə saldığı adamlardır. Hamısı əvvəlcə başlayır danışmağa. Danışırlar,
danışırlar, görürlər ki, xeyri yoxdur. Başlayırlar dəlixana həyatlarından zövq
almağa. Qəhqəhə çəkib gülməyə. Ta ölənəcən. Beş ildir eyni sözü deyirsiniz.
Qurban olum, siz də başlayın gülməyə, qəhqəhə çəkməyə. Gecələr isə yatın.
– Ana, bağışla!
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
– Sondan niyə başladız? Əvvəldən başlayın. Atanı yandırmağından, qar‐
daşlarının başını kəsməyindən. Mən isə getdim, – deyə gözətçi otaqdan çıxır.
Kralın silahlı mühafizləri dəmir qapını bağlayır.
***
Biniyamin krallığı. Qəhqəhə qalasından əcayib qəhqəhələr aləmə yayılır.
Bu qəhqəhələr paytaxtın küçələrində gəzən kasıb uşaqlarının “Dədəm gətirib,
nənəm bişirib, mən yemişəm” sədalarının içində əriyib gedir. “Ana, bağışlayırsan
məni? Qancıq Karine. Qancıq Karine...” sədaları isə ümumiyyətlə eşidilmir. Qızılı
gümbəzli Regina kilsəsindən paytaxta yayılan kilsə zəngləri isə kasıbların səsini,
dəlilərin qəhqəhəsini boğur. Azan səsləri isə ümumiyyətlə eşidilmir. Yaxından,
uzaqdan keçənlər isə bir anlığa dayanıb üzlərini paytaxtın hər yerindən, o
cümlədən Qəhqəhə qalasından da aydın görünən kilsəyə tutub xaç çevirirlər.
Onların arasında İtbaşı da var, Kabus da... Bircə, Karine xaç çevirmir. Həmişəki
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kimi diz üstə çökərək anasının ayaqlarını qucaqlayıb hönkürür:
– Ana, bağışla. Atamı diri‐diri yandırdığıma görə bağışla.
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
– Ana, bağışla. Qardaşlarımın başını kəsdiyimə görə bağışla.
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
– Ana, bağışla. Sənə övlad olmadığıma görə, səni bu hala saldığıma görə
bağışla.
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
– Ana, bağışlayırsan məni?
– Qancıq Karine. Qancıq Karine.
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