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Ширваншах Шейх Ибрагим
ДЕРБЕНДИ
(трилогия: вторая книга)
Исторический роман посвящается Президенту
Российской
Федерации,
великому
лидеру
Новоевразийского движения, Его превосходительство,
господину Владимиру Владимировичу Путину.
N. Atabeyli.

«Только змеи сбрасывают кожу,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела…»

MÜSTƏQİL (QEYRİ-FORMAL)
ÜMUMAVRASİYA ZİYALILARI BİRLİYİNİN
TÖVSİYƏSİLƏ NƏŞR EDİLİR.
Sədr: RƏŞİD FƏRƏCOV.
Keç. SSRİ və Azər.SSR Jurnalistlər İttifaqının üzvü, Kürdəmir
Rayon Ağsaqqallar Şurası sədrinin müavini, Azərbaycan
Ağsaqqallar Şurasının üzvü, “Şirvannamə” ensiklopediyasının
müəllifi, veteran-jurnalist.

Bakı şəhəri, 31 dekabr 2018-ci il.

Посвящение
(İthaf)
“Şirvanşahlar” tarixi trilogiyamın ikinci romanı müasir
siyasi şahmat taxtasının ən nəhəng fiquru: Yeni Avrasiya
hərakatının lideri, Rusiya Federasiyasının prezidenti zatialiləri cənab V.V.Putinə ithaf edilmişdir.
Bu gün dünyanın taleyi, keçmiş
ABŞ
hərbi
müşaviri
Z.Bjezinskinin dediyi kimi, məhz
Avrasiya şahmat taxtasında qlobal
üstünlük uğrunda aparılan mübarizədə həll olunur..

Почему Владимир Путин стал самовыдвыженцем на
выборах -2018…
https://www
. Putin
Today.ru/arc
hives/
57235
Translate
This page
Jan 14, 2018-Namiq Atabeyli 16.01 01:47. Путин понимает что
Россия как основное государство Евразии должна итди
впереди других стран…
© 2014-2018. Все права защищены | Путин сегодня
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Vladimir Vladimirovitch Putin- Владимир
Владимирович Путин…
https://pt-br.fasebook.com › Vladimir-Vl...
Vladimir Vladimirovitch Putin- Владимир Владимирович Путин.3,2
mil curtias. … Namiq Atabeyli, Andon Makendjiev e Здраво Камбуров
curtiram isso.

Vladimir Putin – Главная | Facebook
https://ru-ru.facebook.com › ...
Vladimir Putin, Москва. Отметки «Нравится»: 2069. Обсуждают: 709.
Здес каждый и … Pili Martin, Kevin Redmont, Namiq Atabeyli и еще
49 это нравится.

Rusiyada
2018-ci ilin Seçki kampaniyasında özünü
partiyadankənar və müstəqil şəkildə Prezidentliyə namizəd irəli
sürmüş Avrasiya lideri cənab Vladimir Vladimiroviç Putinə nə
üçün beynəlxalq dəstək verdiyimin səbəbini izah etməyə, məncə,
ehtiyac yoxdur... Onu deyim ki, möhtərəm V.V.Putin post-sənaye
eramızın Ümumavrasiya lideri kimi planladığım gələcək tarixi
romanlarımdan birinin (“Böyük Vladimir”)
baş qəhrəmanı
olaraq görmək istədiyim çağdaş siyasi simadır. Onun bu günkü
tarixi rolu işıqlı gələcəyə verdiyi dərslər qədər ümumbəşəri və
cahanşümuldur.
Mənim fikrimcə, bu günkü siyasi səhnələrdə arabir nəzərə
çarpan üzdəniraq antiputinizm meylləri antiavrasiyaçılıqdan başqa
bir şey deyil. Aleksey Kunqurov kimi antiputinist əsərlərin
(«Заговор против Путина. Предают только свои» Алгоритм.
Москва-2016) müəllifləri üçün «Лучше ужасный конец, чем
ужас без конца» (səh.:-239). Kunqurovların yolu Rusiyanı və
Rusiya xalqlarını 1918-ci ildə 50 xırda dövlətciyə parçalayanların
yoludur. Tarix sübut etdi ki, bu, düzgün yol deyildi... Odur ki,
Avrasiyanın bütövlüyü konsepsiyasından çıxış edərək, bu azad
6

dünyanın son dahi lideri V.V.Putinə müsbət tarixi münasibət
bəslədiyimi etiraf edirəm. Bu mövqe həm indiki, həm də sonrakı
əsərlərimdə bədi-ideoloji qayəmə ən çox uyğun gəlir. Mən
Avrasiyanın gələcəyini
“ужасный конец”-də (-dəhçətli
sonluqda) deyil, hər şeydən irəli xalqlarımızın azad və xoşbəxt
tarixi birliyində görürəm.
Avrasiyaçılıq hələ Universitet tələbəliyi illərindən başlanmış
40 illik elmi-bədii fəaliyyətimin məntiqi davamıdır. Bu barədə
sonra...
Qədim Şirvanşahlar dövləti ilə XIII-XV əsrlərdə formalaşmış
Moskva Böyük knyazlığı arasında 1367-1417-ci illərin tarixi
əlaqələrinin bədii salnaməsi olan “Şirvanşah Şeyx İbrahim
Dərbəndi” romanımın
Avrasiyanın Liderinə ithaf edilməsi
səmimi olduğu qədər, həm də məntiqidir!.. Açıq siyasi
mövqedən bildirirəm ki, mən Rusiya Prezidentini postsənaye
erasının qlobal Avrasiya lideri olaraq qəbul edirəm. Müasir
dünyada yaşadığımız mürəkkəb tarixi dövrü onun şəxsiyyəti
qədər geniş ifadə edə bilən ikinci mənəvi sima tanımıram...
XX əsrin ilk on illərində “Avrasiya milləti” superetnik nəzəri
adını ortaya atmış rus münəvvəri N.S.Trubetskoyun fikrini 50-ci
illərdən sonra davam etdirmiş Lev Nikolayeviç Qumulyov bu
superetnosu ilk olaraq slavyan, türk, finno-uqor və d. qədim
Avrasiya xalqlarının müasir tarixi birliyi kimi qiymətləndirməyə
başladı.
Mütərəqqi bəşəriyyətin mədəni inlişafında rol oynamış ilk
həlledici amillər sırasında, birinci növbədə, Ellinizm və Bizansın
(Provaslav-vizantizminin) adı çəkilirsə (hərgah ilkin və İslami
Şirvanşahlar dövləti 4500 İllik müstəqil, konfederal, federal və
vassal keçmişi ilə ümumbəşəri innovativ mədəniyyətə onlardan az
töhfə verməmişdir), sonrakı mərhələdə tarixin ən yeni səhifəsinin
başlanğıcı kimi məhz Avrasiyaçılıq ideokratiyası qeyd olunur.
Qərbin Avropamərkəzçılık ideologiyası üzərində cəmlənmiş
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geosiyasi qüvvələrinin işğalçılıq planları və təcavüzkar hərəkətləri
onların əsl niyyətini bəşəriyyətin nəzərlərində kifayət qədər ifşa
etmişdir: Afrika, İraq, Əfqanıstan... gerçəkləri bunun əyani
təsdiqidir.
Dünyanın inkişafı yalnız bəşəriyyətin malik olduğu elmimədəni nailiyyətlərin sintezi və təbii qlobal iqtisadi inteqrasiya
prosesləri nəticəsində mümkündür. Bunu Şirvan Azərbaycanının
tarixi keçmişi olaraq qələmə aldığım “Şirvanşahlar” trilogiyam
əyani əks etdirir.
Təəssüf ki, Avropamərkəzçiliyin ideoloqları Qədim Roma və
Qədim Yunan
quldarlıq imperiyalarının ROMANİYABARBARİYA
(mədənilər-vəhşilər)
dilemması
üzərində
qurduqları mürtəce qlobal planlarından hələ də (-postsənaye
erasında belə) əl çəkmək istəmirlər. Onlar bir şeyi unudurlar ki,
Avrasiya Afrika deyildir. Bu qeyri-quldar keçmişə malik xalqların
vətənini müvəqqəti işğal etmiş heç bir “ROMANİYA” onları heç
vaxt qul edə bilməmişdir: odur ki, bu xaqlara latınca “alban”, bu
ölkələrə isə latınca “ALBANİYA” adını verərək tarixdən silinib
getmişlər.
Qərbin yaratdığı tarixi materialzm və ateizm məfkurəsi ilə
silahlanmış Sovet bolşeviklərinin yaratdığı 70 illik keçmiş
kommunist rejimi Avrasiyaçı ideoloqların mütərəqqi ideallarının
gerçəkləşməsinə uzun müddət mane oldu. Bu tarixi ROK (qəzavüqədər) içərisindən necə ağrılar və iztirablarla çıxdığımızı
hamımız yaxşı xatırlayırıq. Və bunun bəlalarını hələ də
yaşayırıq...
Tarixi materialistlər və onların kommunist partiasının
funksionerləri öz saxta ideologiyası ilə ən ağır mənəvi
zərbələrdən birini mənim Qədim və Orta əsrlər Şirvanşahlar
dövlətimə və onun xalqına vurmuşlar. Keç. SSRİ-nin mürtəce
liberal islahatları “elm”ə də şamil edildiyindən mənim şirvan
xalqım və onun tarixi dövlətçiliyi Avrasiya xəritəsindən məkrlə
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silinib “atılmışdır.” Odur ki, Avrasiyaçılığı Qərbçiliyin antitezası
olaraq, hələ tələbəlik dövrlərimdən qəbul etmişəm: ötən əsrin 7080-ci ilərindən bu günə kimi mənim bütün şüurlu fəaliyyətim
tamamilə Avrasiya xalqlarının ümumi tarixi və taleyi ilə bağlı
problemlərin həllinə yönəldilmişdir. Mən qəti əminəm ki,
Ümumavrasiya tarixi taleyi bu gün Rusiya Federasiyasının
subyekti kimi bir-tək Dəmir Qapı Dərbəndə görə deyil, bütün
şanlı massaget-skif, qıpçaq mahiyyəti etibarilə kontinental-tarixi
hadisə olmasına görə Şirvanşahlar dövlətini çağdaş Rusiyanın
akademik tədqiqat sahəsi edir. Və etməlidir!!
Bu mövzu Şirvan-Bizans, Şirvan-Gürcüstan, Şirvan-Moskva
Böyük knyazlığı və d. Xrisian-provaslav dövlətləri ilə beynəlxalq
tarixi münasibətlər sistemi, nəhayət, elmi Şirvanşünaslıq
baxımından da Moskvanın müasir elmi-tədqiqiat mərkəzlərində
düzgün araşdırılmalıdır.
Bir şirvanlı kimi mənəvi
simamda heç vaxt ikiüzlülüyə
yol
verməmişəm:
daim
avrasiyaçı ideoloji mövqedən
açıq çıxış etmişəm. Və bu
ideoloji xətti ömrümün sonrakı
hissəsində də daha radikal
şəkildə davam etdirəcəyimə
əminəm. ADU-da (indki Bakı
Dövlət
Universitetində)
tələbəlik illərimdə yazdığım ilk
elmi əsərimdə- “Azad şeir və
onun poetikası”nda (-yeri
gəlmişkən, ötən əsrin 80-ci illərində Respublika tələbələrinin VIII
Elmi-praktik konfransında Qızıl medala layiq görülmüş bu
tədqiqat əsərimi 35 ildən sonra, yəni 2017-ci ildə Bakı şəhərində
ilk dəfə kitab halında nəşr edirə bildim. Bu kitab Azad şeirin
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poetikası sahəsində indiyə kimi yazılmış yeganə sistemli tədqiqat
əsəridir.-N.A.) nəzəri poetika məsələləri ilə yanaşı, qədim
Avrasiya xalqlarının qeyri-quldar ictimai formasiyalarda yaşadığı
üçün (qədim türk şeiri, “İqor polku haqqında dastan” və s.
nümunələr əsasında) qeyri-kanonik şeirlə bədii ədəbiyyata
başlamasının tarixi müqəddəm şərtləri ilk dəfə üzə çıxarılmış və
Qədim, Orta əsrlər Roma imperializminin nə üçün Rusiya və
Şirvan diyarını “Azad ölkə”, “Ağ ölkə” (- latınca: “Albaniya”,
sovet tarixçilərinin təbirincə, “Albi-Rusiya” və “Qafqaz
Albaniyası”) adlandırmasının tarixi səbəbləri elmi surətdə izah
edilmişdir.

80-90-cı illərdən Qərb yönümlü siaysi müxalifətə qarşı
davamlı mübarizəmin yekunu olaraq, 1996-cı ildə “İşıq”
nəşriyyatında işıq üzü görmüş “Azadlığın qədri” (Bakı,
3.000 nüsxə. Başlıq İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvaninin
“Həbsiyyə” əsərindən götürülmüşdür.-Müəllif) kitabım hələ
gənclik
illərimdən
başlayan
Avrasiyaçı-ideoloji
mübarizəmin yeni mərhələsi olmuşdur. Bu dövrlərdə tale
məni keçmiş kommunist, Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədri və gələcək Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə
Avropamərkəzçi siyasi qüvvələr əleyhinə 10 ildən artıq
Avrasiyayönümlü ümumi cəbhədə birləşdirmişdir. Ömrüm
boyu siyasi partiya bitərəfliyim olsa da, 1994-2004-cü
illərdə həmin Prezidentin Mətbuat xidmətində böyük
məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərmişəm. Məni, siyasi
bitərəfliyimə
görə,
öz
vətənimdə
kimin
necə
qiymətləndirməsindən asılı olmayaraq, aşağıdakı kağız və
e-resursları siyasi fəaliyyətimin müsbət yekunu hesab
edirəm:
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E-kitablar – Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu –
Prezident ...
heydaraliyev.preslib.az/ebok.ph
p
1.
2.
Translate this page
Sərlövhə, Azadlığın qədri.
Müəllif, Fərəcov Namiq. Nəşr
ili, 1996.
Nəşr yeri, Bakı. Oxumaq
Yükləmək. Sərlövhə,
Azərbaycan gəncliyinin
himayədarı.

Namiq Fərəcov. Azadlığın qədri::Virtual Kitabxana::
Ebooks.azlibnet.az/book-02nat010915.html
Translate this page
Kitab haqqında. Sərlövhə: Azadlığın qədri. Müəllif: Namiq Fərəcov.
İSBN:Kateqoiya: Siyasi və hüquq ədəbiyyatı. Faylın həcmi: 2.05 MB.
Bu kitab 1838 dəfə…

Azadlığın qədri – VAHİD MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ
KİTABXANA PORTALI

Aghsu.cls.az/book/28259
1.
2.
Translate this page
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…Yeni kitablar. Azərbaycanın kitab abidələri. Fotoqalereya.
Video. Nəşr axtarışı.
ə. Filiallar. Toplu katoloq. . Yeni
Əlaq
Kitablar. Azadlığın qədri. 16 Dekabr, …

Əlbəttə, Avrasiyaçılıq geosiyasi məktəbi üzrə özümə
müəllim saydığım digər ismlər də az deyildir: müasir siyasi
xadimlərdən- Yeni Avrasiya hərakatının lideri, Rusiya
Federasiyasının prezidenti Zati-aliləri V.V.Putin, Qazaxıstan
prezidenti
möhtərəm
N.Nazarbayev,
Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidentləri- mərhum T.Ozal, mərhum
S.Dəmirəl, möhtərəm R.T.Ərdoğan və başqaları...
Bunlardan savayı aşağıdakı elm xadimlərinin də adlarını
çəkməyi lazım bilirəm: böyük şərqşünas-alim dərbəndli
Mirzə Kazımbəy, dilçi-alim Nikolay Trubetskoy,
coğrafiyaşünas, iqtisadçı Pyotr Savitski, tarixçi və dini
mütəfəkkir Georgi Florovski, musiqi yazarı Pyotr
Suvçinski, dahi türkoloq Lev Qumulyov, habelə rus
mühacirət
alimləriQ.Vernadski,
N.Alekseyev,
R.Yakobson, L.Karasavin D.Svyatopolk-Mirski və b...
Lakin bununla belə açıq etiraf etməliyəm ki, mənim
qəlbimdə Avrasiyanın ən qədim və mədəni-intibah
daşıyıcılarından bir kimi şirvan xalqına və onun Qədim və
Orta əsrlər Şirvanşahlar dövlətçiliyinə məhəbbət atəşini
qalayan ilk öncə dahi sənətkarımız İbrahim Əli oğlu Xaqani
Şirvaninin (1120--1199) vətənpərvərliyi olmuşdur:
-Şirvan ki var: hər cəhətdən ülviyyətin anasıdır,
Onun hər bir səhər yeli dərdlərimin dəvasıdır.
Mən vətənə qurban olum, qurulmuşdur sədaqətdən,
Bağdadı da dolandıran onun bollu qidasıdır.
Şirvan əhli alicənab yaranmışdır başdan-başa,
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Bu yer gözəl təbiətli bir lətafət məvasıdır!..
...Vətənimin fəqirləri dözümlüdür hər zəhmətə,
Gözləri tox, ürəkləri sanki kərəm dəryasıdır.
...Mərifətdə Şirvan əhli yüksək durur ərəblərdən,
Xaqaniyə həyat verən doğma yurdun havasıdır.
(Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri, Lider nəşriyyatı,
Bakı-2004. Səh.- 384-385.)

20 ildən sonra süqutunun 500 illiyi (1538-2038),
yaradılışının 4500 illiyi qarşıdan gələn Şirvanşahlar
dövlətinin və müdrik şirvan xalqının ümumbəşəri tarixi
rolunu trilogiya kimi “Şirvanşahlar” adlı bədii salnamədə
görmək çoxdankı arzum idi. Bununla da öz xalqıma tariximənəvi borcumu yerinə yetirmək və Avrasiyanın ən nəhəng
azadlıq siması olmuş Qədim Şirvanşahlar diyarıma kiçik
bir övladlıq töhfəsi vermək istəmişəm...

“Şirvanşahlar” tarixi trilogiyası bir ülviyyət salnaməsidir.
Mürəkkəb ədəbi əsərlər öz strukturuna görə Körpüyə
bənzəyirlər: nəhəng quruluşlu Nyu-York, San-Fransisko körpüləri
kimi! Onları çay üzərində quraşdırmaq üçün ən adi trosun belə
funksional əhəmiyyəti nəzərə alınmalıdır.
Tarixi roman da asan yazılmır. Mixail Şoloxovun “Sakit Don”u
kimi bir şedevri, heç şübhəsiz, Şumer çarlığında “Sakit Fərat” və
ya Qədim Misirdə “Sakit Nil” olaraq yazıya almaq mümkün
olmazdı. Çünki Quldar keçmişin sənətkarları M.Şoloxov kimi
Avrasiyanın azad insanı deyildilər. Dahi rus ədibi “Sakit Don”u
yaratmaq üçün Rus ədəbi tarixinin bütün təcrübəsini, rus
ədəbiyyatşünaslıq düşüncələrini akkumilirə eləmişdir. “Sakit
Don”a Puşkin, Qoqol, Tolstoy, Bulqakov və Bunindən keçərək
gəlmişdir...
Rusiyanın ədəbiyyat üzrə ilk Nobel mükafatçısı İvan Bunin (18701953) XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində sosial şər və yalan dünyası
əleyhinə “qəhrəmansiz çağın” təbiət və xalq səfalətinə “Meliton”,
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“Aşırım”, “Qaratorpaq”
kimi epitafiyalar yazmışdır. Elmlər
Akademiyasının Puşkin mükafatına layiq görülən dahi sənətkar Rus
həyatında hökm sürən ətalət, susqunluq və itaətkarlığı “tatarişina” və
“karatayevçilik” adlandırmışdı. Avrasiya millətinin mühüm hissəsi
olmuş qədim Şirvan dövləti və onun xalqı tarixin heç bir dönəmində
“tatarşina” rəzalətini qəbul edib, ona boyun əyməmişdir. Odur ki, mövzu
seçərkən, mən 1335-ci ildə müstəqil pulunu tədavülə buraxaraq,
Monqol əsarətindən İstiqlaliyyətini ilk bəyan etmiş Şirvanşah Keyqubad
Adil və onun nəvəsi-vəliəhd, gələcək hökmdar İbrahimin şəxsində
Tarixdən qaqat yuxarı duran şanlı keçmişimə Qayıdış yolunu seçdim...

X əsrdən başlayan minillik klassik ədəbiyyatımın Baba
Dağ-Kuhi-Bakuvi, İbrahim Əli oğlu Xaqani, Seyid Əli
Zülfiqar, Nəsimi, Bədr, Nişat, Ağa Məsih və Seyid Əzim
Şirvan-ədəbi məktəblərini özümə mənəvi yol xəritəsi etdim.
PS: “Şirvanşahlar” tarixi trilogiyamın 2018-ci ildə Bakıda nəşr
edilmiş ilk romanı (“Şirvanşah Böyük Axsitan”. «EUROPA» publishing
house) ilk türk Avrasiya geopolitiki, Rusiya imperiyasının ilk
şeyxülislamının oğlu, Sankt-Peterburq Universiteti Şərq dilləri
fakültəsinin ilk dekan, Britaniya Asiya Kral Cəmiyyətinin üzvü,
Rusiya imperiyası Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Şirvan
Dərbəndinin dahi oğlu Mirzə Məhəmməd Əli Kazım bəyəAleksandr Kasimoviç Mirza Kazem bekə ithaf olunmuşdur.
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ŞİRVANŞAH ŞEYX İBRAHİM

DƏRBƏNDİ
(tarixi roman)

Birinci hissə

Tale ilə savaş

-Bakı adlı dünya görmüş bir limanda
O hökmdar qurdu Şirvan paytaxtını.
Qəsbkarlar axışdığı bir zamanda
Dönə-dönə o sınadı öz baxtını...
(Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri. II cild. (Poemalar).
Bakının dastanı. Azərnəşr, Bakı-1976, Səh.: 66).
-Это Ширваншах сделал для охраны независимости и свободы
своего государства – Ширван - больще, чем кто-либо из его
предшественников… Талантливый правитель и в особенности
талантливый дипломат, храбрый польководец, он сделал свое
государство цветующим. (Проф. И.П.Петрушевский. Великий
патриот Ширваншах Ибрагим. Баку-1942. Изд.-во Аз.ФАН, səh.:
6).
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Birinci fəsil
DƏRBƏNDDƏN BAKIYA DOĞRU...

1
1358-ci ilin Qurban bayramı qabağı Keyqubad Adil
ömrünün qürub çağında kiçik oğlu Dərbənd əmiri Sultan
Məhəmmədin evinə qonaq gəldi. O, Şamaxıdan bura Dəmir Qapı Dərbəndə, sadəcə, səyahət üçün gəlməmişdi.
Nəslin altı yaşı qarşıdakı bayram günü tamamlanacaq ən
kiçik nümayəndəsi- nəvə türkzadə İbrahim son həftələr birneçə dəfə babanın yuxularına girmişdi.
Şah babanın bu “balaca kişinin” adına doğum günü ilə
əlaqədar altı il əvvəl, yəni 1352-ci ilin Eydəl-əzha günləri
niyyət etdiyi gecikmiş əqiqə qurbanlığı vardı. Keyqubad
şah bu fani dünyadakı əsas işlərini tamamlamağa çalışırdı:
onlardan biri də İbrahimin adına Pirsaatçay ziyarətgahında
kəsəcəyi həmin qurbanlıq
idi. Qurban (Eydəl-əzha)
bayramına isə lap az qalırdı...
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Sevdiyi dərbəndli bir türkzadə-qıpçaq xatunla ailə qurmaq
uğrunda valideynləri ilə uzun illər mübarizə aparmış Sultan
Məhəmməd ibn Keyqubad
Şamaxının bütün Kəsrani
gözəllərindən inadla imtina edərək, çox gec də olsa, öz
məqsədinə nail olmuşdu: sevdiyi dərbəndli Turanduxt
xatunla evlənmişdi, İbrahim də bu bəlalı izdivacın nəticəsi
idi...
Keyqubad şah Kəsrani Sarayının adətlərinə qarşı çıxaraq,
deyləmi Kakuyilərlə evlənməkdən imtina etmiş inadcıl
kiçik oğlunu Dərbəndə əmir göndərməklə, əslində, onu həm
də Şamaxıdan birdəfəlik sürgün etmişdi.
Kəsrani elitası nə toy günü, nə də toydan sonra heç vaxt
türkzadə gəlin Turanduxtu Saraya yaxın buraxmadı. İbrahim
də ağlı kəsəndən həmin kəşməkeşli izdivacın ağrı-acılarını
Şirvanşahlığın Saray təbiblərinin müalicəxanalarından
kənarda saxlanmış xəstə anasının çəkdiyi iztirablarla birgə
çox erkən yaşlarından duyub yaşamış oldu. Odur ki, ağlı
kəsəndən mənsub olduğu xanədana qarşı öz uşaq qəlbində
yalnız nifrət və kin duymuşdu...
Şah baba hələ altı il əvvəl nəvəsinin doğumu
münasibətilə, Kəsrani adətincə, Əqiqə (övlad mövludu
üçün) qurbanlığı desə də, öz əhdini Kakuyi arvadı Seyyidə
xatun Taleqani Əlbuyi rəhmətə gedənə qədər uzun müddət
yerinə yetirə bilməmişdi...
Arvadının ölümündən az sonra diokratik şah elan etdiyi
böyük oğlu Kavusun deyləmi-kakuyi xanımı da vəfat etdi.
İki oğul atası olan Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad, anasının
və xanımının ili çıxmamış cavan subay kakuyi
baldızlarından biri ilə yenidən evlənib ailə qurdu. Artıq onun
yeni xanımı da hamilə idi, bu gün-sabah övlad dünyaya
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gətirəcəkdi... Kavusun birinci xanımından olan ekiz
oğlanları: altı yaşlı Huşəng ilə Nodar isə daim dayə yanında
böyüdüklərindən ana itkisini hiss etmədən xürrəm həyat
sürür, özlərini analarını əvəz etmiş rəhmdil gənc xalanın
yanında daha rahat və azad hiss edirdilər.
Odur ki, Şamaxıdakı vəziyyətin düzənə düşməsi ilə
Keyqubad Adil də, nəhayət, illər uzunu fikir-xəyalını özünə
çəkən, xüsusilə son günlər tez-tez onu yuxudan edən öz
dərəndli kiçik nəvəsinin üzünü görmək, haqqında eşitdiyi
qəribəliklərin sirrini yerli-yerində öyrənmək, babalıq
haqqını pozduğu öz dərbəndli doğmaları ilə ömrünün qürub
çağında son kərə halallaşmaq istəyirdi.
Keyqubad öz hakimiyyətini diokratik (ikili taxt) qaydada
böyük oğlu Kavusa verdiyi 1345-ci ildən Şirvanın əsas
liman şəhəri Bakıda yaşayırdı. O, Böyük Axsitandan sonra
ikinci Şirvanşah idi ki, Bakını özünə yaşayış yeri seçmişdi.
Böyük Axsitanın (1160-1196) burada görkəmli diplomat,
pedaqoq-alim, Məlhəmin mədrəsə müdirəsi Böyük Bibi (Bibi Heybət) İsmətəddin xatun ibn
Əfiridunun adına
1175-ci ildə Rus-varyaq donanması üzərində qələbə
münasibətilə tikdirdiyi Zəfər (indiki: Bibi-Heybət)
məscidindən sonra, daha bir yeni məscid tikdirdiyi də bütün
Şirvana yayılmışdı. Onun memarı isə ulu babası dahi şair
İbrahim Əli oğlu Xaqani olan dünya şəhrətli məşhur
şamaxılı memar, hakim Kəsrani elitasının bir nömrəli
düşməni Kərəməli Şirvani idi.
“Pirsaat baba” çağrılan Pirhüseyn piri Arazdan Dərbəndə
kimi şirvanlıların qədim müqəddəs övliya ocaqlarından biri
sayılırdı. Deyilənə görə, bu xanəgahın yerində hələ
İslamiyyətdən çox-çox əvvəllər də bütün Qafqaz muğlarını
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(bağları) başına toplamış “Rude Bağa” adlı bir məbədatəşgədə olmuşdu...
Ərəb xilafətinin zəifləməsi ilə Azərbaycanda və Arranda
taxta çıxmış yadelli deyləmi Salarilər, ərəb Rəvvadilər, kürd
Şəddadilər xanədanlıqlarının hökmranlığından fərqli olaraq,
Avrasiyanın ən qədim massaget-qıpçaq Şirvan ölkəsi və
onun xalqı öz tarixi Şirvanşahlar dövlətçiliyini 861-ci ildən
etibarən yenidən bərpa edə bilmişdi...
İstiqlala qovumuş şirvanlılar öz azad Qafqaz diyarında
bəşəriyyətin dünya dərki sistemindəki hər cür ehkamçılığı
inkar edərək, dialektik düşüncə yoluna üz tutmuşdular.
Onların fikrincə, Tanrı cahanda heç bir şeyi dəyişməz və
sabit şəkildə yaratmamışdır. Allahdan savayı hər şeydə
dəyişmə və dialektika vardır. İslamın rəsmi ərəb ehkamına
və Şiə-fars kanonizminə qarşı, Şirvanda Baba Kuhi kimi
tanınmış Şeyx Məhəmməd Bakuvi-Şirvanidən (933-1050)
gələn bir Sufi dialektizmi də formalaşmışdı... Baba Kuhinin
sufiliyi Şirvançılığın mayasını təşkil edən qədim azad
avrasiya- massaget ruhunun yeni tarixi təzahürü idi. O, 861ci ildə İstiqlaliyyətinə qovuşmuş Şirvanşahlar dövlətinin ilk
klassik şairi, ilk sufi filosofu və ilk İstiqlalçı ziyalısı idi.
Yuxarıdan axıb gələn Pirsaat çayının şəffaf sularının
içirtdiyi ətirli çiçəklər, dağ ətəklərindən süzülüb, açıq
yamaclara yayılmış sərin payız havası, qədim qutsal ocağın
dörd dövrəsini bürümüş heyva ağaclarının səfalı
meyvələrinin, göz oxşayan nar kollarının qan qırmızı
güleyşələrinin bihuşdar ətri və Aslan tinətli Şirvan
camaatının
dörd tərəfi möhtəşəm qala divarları ilə
əhatələnmiş ziyarətgahdan kənarda yaratdığı səliqəli vəqf
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təsərrüfatı mövlaların bu məkanına xüsusi sehr və cazibə
verirdi. Bəs nə idi belə qutsal ehtiramın sirri və sehri?..
Şirvan xalqının müqəddəs bildiyi və xatirəsini BABA
DAĞ adlı ziyarətgaha çevirdiyi, həmin ilk şirvanlı sufiyəBaba Kuhi kimi tanınmış böyük filosof, ilk İstiqlal şairi,
Şirvan ədəbiyyatının ilk klassiki və əsl Tanrı aşiqi Əbu
Abdullah Məhəmməd ibn Übeydullah Bakuyi-Şirvaniyə
(təqribən 933-cü ildə Bakı şəhərində doğulmuş, 1050-ci ildə,
hicri: 442-ci ildə Şiraz yaxınlığındakı dağda bir mağarada 117
yaşında vəfat etmişdir) elliklə bəslənən böyük inam və

ehtiram!..
Eyni
zamanda
“Həzrət
baba”, “Qarlı baba”
kimi də çağırılan,
ayaq basdığı hər yer
müqəddəs
hesab
edilən
Məhəmməd
Baba Kuhi Bakuvi
haqqında çox həqiqəti
zaman silib aparmış, onun barəsində, demək olar, çox az
məlumat qalmışdı. Lakin bu müqəddəs insanı unudulmaz
edən Tanrı sevgili klassik şeirlər Divanı və fəlsəfi-sufi
əsərləri ilə birgə, Şirvan torpağının qutsallığını təcəssüm
etdirən BABA DAĞ adlı əziz xatirə idi. Bu uca dağa
Şirvan torpağında Ağsu və ya Qobustan yollarından keçərək
gələn zəvvarların ardı-arası heç bir vaxt kəsilməmiş və heç
zaman kəsilməyəcəkdir!..
Çoxları üçün o, yalnız bir ümid qapısı, mövlanə, Seyyid,
Tanrıya ən yaxın olan insan da sayıla bilər. Əsl həqiqətdə isə
doğum ili 933-cü ildən götürülərsə, 861-ci ildən sonrakı
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dövrdə Məhəmməd Baba Kuhi (-Baba Dağ) -Bakuvi
(Şirvani), daha doğrusu, Əbu Abdullah Məhəmməd ibn
Übeydullah Bakuyi-Şirvani həm Şirvan xalqının, həm də
onun şahlarının ilk mövlanası, ilk klassiki və ilk İstiqlal şairi
idi!.. ŞİRVAN İSTİQLALInın yetirdiyi ilk böyük şair, əsl
ziyalı sima və böyük tarixi şəxsiyyət kimi Baba Dağ Bakuvi
X əsrdən XIV əsərədək Şirvanda azadlığın və əbədiyyətin
simvoluna çevrilmişdi...
Şirvan Sarayının gənc şahzadə xatunlarından birini
sevərək, uzun müddət ona qovuşa bilməmiş həzrət Baba
Kuhi Bakuvi həm özünün Məcnun eşqi, həm də Leylasının
mətanəti sayəsində şahlıq qanunlarını Eşqin qanunları
qarşısında geri çəkilməyə məcbur edərək, uzun sürən hicran
və ağır xəstəlikdən sonra sevgilisini Ölüm yatağından ayağa
qaldırmış və qısa müddətə də olsa, onu məsud etməyə nail
olmuşdu. Şirvanın məhz bu ilk sufi eşq tarixindən bizə
qutsal bir “Divan”, üş fəlsəfi traktat və 30 min didaktik
mənzum hekayət qalmışdır. Məhz bu mədəni irs Baba Kuhi
Bakuvini şirvan xalqının nəzərində müqəddəs Baba Dağa
çevrmişdir! Sadə xalq onun nəinki Şirvanda, hətta onun
vətəndən kənarda da ayağı dəymiş hər yerə Pir kimi sitayiş
etmiş, edir və edəcəkdir...Məzarı
öz doğma Şirvan
diyarından çox-çox uzaqlarda, Şiraz dağlarında uyuyan bir
mövlananın Eşq mürşidliyi Tanrı məhəbbətini həyatından
uca tutanların hamısının qəlbində əbədi yer tutmuşdur
(Təəssüf ki, Ədəbiyyat tarixçilərimizin konyuktura və
proteksionizmi üzündən Allaha yazılmış qəzəllərdən ibarət ilk
mükəmməl sufi Divanı, 30 min didaktik mənzum dastanı, 3
fəlsəfi traktatı və Rəsulallah haqqında toplanmış 3000 hədisi
bizə yadigar qoymuş dahi mütəfəkkir Baba Dağ Bakuvi21

Şirvaninin (033-1050) irsi bu günə kimi xalqdan gizlədilərək,
elmi-bədii ədəbiyyata salınmamış, tərcüməsi gerçəkləşdirilb yeni
nəsillərə təhvil verilməmiş, irsi əsaslı elmi tədqiqatdan kənarda
qalmışdır. -Red.).

Dahi klassik Hafiz Şirazi (1300-1389) Baba Dağ
Bakuvinin (-Kuhinin) Şirazdakı məzarı başında tam bir gecə
dua oxuduqdan sonra şairlik təbi ilə vergiləndiyini
söyləmişdi:
Ülvi gözəl behiştdir xəlvəti dərvişlərin,
Bir fəxridir salikə xidməti dərvişlərin.
...Sultan olub əgərçi Asəf bu gün Sarayda:
Hakimdir şah qəsrinə hikməti dərvişlərin.
Baş əy bu yerdə, Hafiz, şahü-gəda tamamən
Baş əydi qulluğunda həzrəti-dərvişlərin!

(Hafiz Şirazi. Seçilmiş əsərləri. “Öndər nəşriyyat”,
Bakı-2004. Səh.:55).

Dünya tarixinin üç ən böyük sufi filosofundan biri hesab
edilmiş Baba Kuhi Bakuvidən (933-1050) sufi şeirlər Divanı
və üç fəlsəfi traktat: “Ariflər haqqında xəbər ” (Əxbar əlarifin), “Cahillər haqqında xəbər” (Əxbar əl-qafilin) və
“Həllacın həyatının əvvəli və sonu” (Bədayət hal əl-Həllac),
habelə, 30 min ibrətamiz hekayət və Allahın rəsulu
Məhəmmədin (s.a.s.) barəsində topladığı 3 min hədis onun
X əsrdən bəri sönməz mənəvi nurunun qutsal ziyali
mahiyyətini əks etdirir.. (Həmçinin Nizami, Nəsimi, Füzuli,
Hafiz, Sədi, Seyid Əzim Şirvani və b. sənətkarlar öz
yaradıcılığında ondan heyranlıqla söz açmışlar.-Red.).
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Bununla belə, Şərq tarixində şirvanlı Məhəmməd Baba
Kuhi Bakuvi qədər adı sirr qatı ilə örtülmüş ikinci sima da
yoxdur...
Baba Kuhi Bakuvinin Şirvan şahzadələri sırasında ataanasız böyümüş gənc qızının heç vaxt ərə getməyərək,
nəhayət, mövlanə valideyninin uyuduğu uzaq Şiraz
dağlarına çəkilib, ölənə kimi bura gələn zəvvarlara xidmət
göstərməsi, məzarının isə ata məzarı ilə yanaşı indi də orda
olduğu məlumdur. Bu hadisə, heç şübhəsiz, ata-övlad
münasibətləri sahəsində bəşər tarixində görünməmiş ən
qutsal örnəkdir...
İlk olaraq, məhz belə bir müqəddəs müsəlman simanın
ayaqlarının dəydiyi Pirsaatçay xanəgahı sonradan onun
Şirvan sarayında vəzirlikdən üz çevirmiş
öz kiçik
qardaşının, Hüseynin sayəsində müqəddəs bir zaviyəyə, pirə
və xanəgaha çevrildi.
Böyük qardaşı ilə uzun müddət küsülü qalmış Pir Hüseyn
Bakuvi-Şirvani, nəhayət, Baba Kuhi Bakuvi kimi dünya
malından gözlərini çəkərək, qardaşının bir vaxt güşənişinlik
etdiyi məkana (xanəgaha)
yerləşmiş, Şirvan sufilərini
başına yığıb, ölənə kimi burda pirani-sufi həyat sürmüşdü.
Şirvan övliyası sayılan həmin Şeyx əl-Hüseyn ibn Əli
Bakuvi (? - 1074/75-ci il) qardaşından qalmış bu xahəgahı
qısa bir sürədə nəinki Şirvanda, hətta bütün Şərqdə ən
tanınmış mədəni, dini, elmi, fəlsəfi, ədəbi, sufi
mərkəzlərindən birinə çevirdi. Odur ki, sonralar onun
özünün də burdakı məqbərəsi müqəddəs hesab edildi və
ziyarətgaha döndü. Keyqubad Adil də bunları gözəl bildiyi
üçün özündən incik saldığı əziz nəvəsinə öz son babalıq
borcunu məhz burda – Pisaatçay xanəgahında vermək, əqiqə
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qurbanlığını burda kəsmək, Allahdan öz günahının əfv
edilməsini məhz Pirhüseyn məqbərəsindən diləmək
istəyirdi...
Kareta Dərbəndə sarı irəlilədikcə şah baba üzünü heç vaxt
görmədiyi kiçik nəvəsini xəyalına gətirməyə çalışaraq, onu
daha çox Şirvan tarixinin mübhəmləri və gizlinləri ilə tanış
etmək, gələcəyin gözlənilməz siyasi fırtınaları qarşısında
indidən siyasi bəsirətini artırmaq haqqında düşünürdü.
Qəlbində hansısa bir duyğu, mübhəm bir hiss İbrahimin
şəxsində qeyri-adi bir xilqətlə qarşılaşacağını şah babaya
təlqin edirdi. Ömrünü Vətənin İstiqlal savaşlarında keçirmiş
Keyqubad Adil üçün xanədanda ən kiçik oğul nəvəsinə
qarşı qocalığında bu qədər heyrətamiz maraq və narahatlıq
keçirməsi çox təbii hal sayılmalıdır.
Şirvanın siyasi həyatında baş vermiş son dəyişikliklər,
xüsusən 1345-ci ildən diokratik qaydada öz hakimiyyətini
böyük oğlu Kavusa ötürməsi Şirvanşah Keyqubadın ən
kiçik nəvəsi dərbəndli İbrahimin haqqını qorumaq uğrunda
hərəkətə keçmək vaxtının çatdığını da ggöstərirdi. Kavus
isə əvvəlki arvadından iki oğlu olduğu halda, ötən il
şirvanşah statusunda ikinci dəfə evlənib kiçik kakuyi baldızı
ilə yeni ailə qurmuşdu. Bu, əlbəttə, Kəsrani xanədanı içində
gələcək ziddiyyətlərə yol aça bilərdi. Xüsusilə, təzə gəlinin
oğlan dünyaya gətirməsi, Keyqubad Adilin nəzərincə,
nəvələr arasında hakimiyyət uğrunda gələcək savaşlara bir
vəsilə ola bilərdi... Keyqubadın əsas əndişəsi də elə bu idi.
Gözlənilən doğum hadisəsinin xanədanın gələcəyini
böyük təhlükələrə sürükləyəcəyi qocaya gün kimi aydındı...
Keyqubad əndişəsini gizlətmir, sabaha olan ümid və
arzularını Şamaxıdakı nəvələri Huşəng və Nodara deyil,
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daha çox kiçik oğlu, Dərbənd əmiri Sultan Məhəmmədin altı
yaşlı girami oğlu və babanın ən kiçik nəvəsi sayılan İbrahim
Dərbəndiyə bağlayırdı... İndi birdən-birə yada düşmüş
Qurbanlıq məsələsi də Şah babanın başında dolaşan yeni
fikirlərin, yaxın günlər üçün planlaşdırılmış yeni mühüm
siyasi ideyaların ilk işartısı idi.
Keyqubad dərbəndli kiçik nəvəsinin dəfələrlə Dərbəndin
hərrac bazarında qul kimi satışa çıxarılmış çərkəz-qıpçaq,
səqləb (slavyan-rus) yaşıdları ilə birgə uzaq Bağdada, Misirə
gedən karvanlara qoşulub, evdən qaçdığını da eşitmişdi. Son
dəfə belə bir xəbəri Şəkidə ərdə olan böyük qızının dəfn
günü kürəkəni Şəki hakimi Seydi Əlinin evində eşitmişdi.
Seydi Əli dəcəl nəvənin söhbətini yasın ağır üzüntüsündən
Şah babanın fikir-xəyalını bir qədər uzaqlaşdırmaq üçün
zarafat naminə demişdi. Amma əksinə olmuşdu, bu
gözlənilməz xəbər Keyqubad Adilin baba qəlbini birdənbirə indiyədək üzünü görmədiyi ən kiçik nəvəsi ilə əlaqədar
təşviş və həyəcanla doldurmuşdu. O, bu həyəcanını yas
yerində öz oğluna- Dərbənd əmiri Sultan Məhəmmədə,
onunla uzun illərin küslü vəziyyətində olduğundan yana,
birdən-birə açıq şəkildə söyləməsə də, elə ordaca ətrafına
yaxın ərəfədə təcili surətdə Şimal səfərinə çıxıb, öz üsyankar
nəvəsi ilə şəxsən görüşəcəyinin siqnalını vermişdi...
Türkzadə anası ağır xəstə yatan bu balaca əmirzadənin öz
inadkar atası kimi ağlındakını etmək uğrunda üsyankarca
mübarizə aparması: Misir məmlükü olmaq həvəsinə düşərək
tez-tez evdən qaçması baba Keyqubadın böyük
narahatlığının hələ bir hissəsi idi. Əslində, o, özünün əsas
təşvişini qəlbinin daha dərinliklərində gizlətmişdi: onları
dilə gətirməyin vaxtı isə hələ gəlib çatmamışdı...
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Baba eşitmişdi ki, kiçik İbrahimi əmir atası Sultan
Məhəmməd evdən qaçmaq kimi axmaq hərəkətinə görə
hətta günlərlə zəncirdə saxlamışdır... Amma fikrindən
döndərə bilməmişdir. Odur ki, xüsusi nəzarət qrupu
yaradaraq, oğlunun üzərinə bəkçilər qoydurmuşdu. Əlbəttə,
Keyqubad Adil öz nəvəsinə qarşı bu cür sərt və qaba
davranışlara əsla yol verə bilməzdi... Şirvan Sarayının
tərbiyə sistemində uşağa qarşı qul-əsirlərin əcr üsulları,
bədəvi tərbiyə tədbirləri yolverilməz hesab edilirdi. Görünür
ki, Sultan Məhəmməd bunu unutmuşdu. Odur ki, onun da
çoxdan unudulmuş inadkar üzünün danlanması üçün şah
babanın əlinə əsl fürsət düşmüşdü...
İbrahim son dəfə hərrac bazarında təzə dostluq yaratdığı
Berkut adlı çərkəz həmyaşıdı ilə hətta Qahirəyə qədər gedib
çıxmışdı. Öz sözə baxmaz dəcəl oğlunu Misir məmlük
sultanından geri almaq üçün ora gedən Dərbənd əmiri hətta
xeyli qızıl dinar da xərcləməli olmuşdu. Məhz bu kimi
xəbərlər şah babanın
indiyəcən diqqətdən kənarda
saxladığı, lakin həmişə qəlbinin dərinliklərində yad etdiyi
kiçik nəvəsi İbrahim barədə yenidən düşünməsinə yol
açmışdı. Keyqubad yaxşı xatırlayırdı ki, İbrahim nəvəsi də o
biri nəvələri- ekiz doğulmuş Huşəng və Nodar kimi 1352-ci
ilin Eydəl-əzha (Qurban) bayramı günü dünyaya gəlmişdi.
İndi onların hər üçü altı yaşını tamamlayıb, yeddi yaşına
keçəcəkdilər...
Artıq şah babanın firinincə, bu inadkar İbrahim nəvə ilə
də öz “Adil” ləqəbinə uyğun surətdə son babalıq haqqhesabını çözmək vaxtı gəlib çatmışdı: hakimiyyətdə vəliəhd
problemi Böyük oğuldan sonra Kiçik oğula ötürülməli idi.
Bu da şah babaya əsas verirdi ki, kiçik oğlu Sultan
26

Məhəmmədin əvəzinə, onun oğlu üsyankar kiçik nəvə
İbrahimin vəliəhdliyi məsələsini gündəmə gətirsin.
Elxani-monqol
sülaləsinin
tənəzzülü
ərəfəsində
Şirvanşahlar dövləti Keyqubad Adilin xüsusi rəşadəti və
diplomatiyası sayəsində İstiqlaliyyətini bərpa eləmiş, lakin
siyasi səmada yeni peyda olan Monqol bədəvilərin malqarasını otarmış padar-çobani qolunun başçısı Çobani
Əşrəfin Şirvanı zəbt etmək cəhdləri ilə üzləşmişdilər. Bütün
təhdidlərə baxmayaraq, Şirvan hələ ki, öz müstəqqilliyini
qoruyub saxlaya bilmişdi... İndiki halda Kəsrani sarayında
baş
verən
daxili
intiriqalar
dövlətin
möhkəmləndirilməsindən daha çox, Saraydaxili qrupların
özəl maraqlar münaqişəsini əks etdirirdi. Şah baba öz
ömrünün bu qürub çağlarında Şirvan dövlətinin dağılmasına
əsla yol verə bilməzdi... Şirvan xalqının yeni bir liderə
ehtiyacı vardı!!!
Kəsrani elitasının başdan-başa çürümüş mənəvi bataqlığı
Şirvan dövlətçiliyinin tənəzzülünü yalnız dərinləşdirirdi.
Odur ki, Şah babanın ümidi Şamaxıdan çox, Şirvan
Dərbəndinin tarixi missiyasına: balaca türkzadə İbrahimin
vəliəhdliyinə idi...
Kakuyi vəzir dayıuşaqlarının tərəfindən bunun necə
qarşılanacağını Keyqubad Adil çox gözəl başa düşürdü.
Bununla belə,
belə bir qarışıq zamanda qoca üçün
xanədaniçi narazılıqların heç bir önəmi yox idi. Keyqubad
kiçik oğlu Sultan Məhəmmədin əvəzinə, onun övladını
indidən böyük oğlu Şirvanşah Kavus üçün vəliəhd elan
etmək fikrinə birdən-birə gəlməmşdi. O, xanədanın xilası
uğrunda uzun illər ərzində yorulmadan düşünüb daşınmış,
27

nəhayət, bunun yeganə həllini İbrahimin vəliəhdliyində
müəyyənləşdirmişdi.
Keyqubad Saray elitasında oturan əyan-əşrəfdən fərqli
olaraq, xanədanın Deyləmi-Kəsrani qolunun getdikcə qısır
hala düşdüyünü, sonsuzlaşdığını, harınlaşıb mənəvi simasını
itirdiyini və Şirvan ziyalılarına qrşı gizli perressiyalar
keçirdiyini açıq aydın görürdü. Elə bunu bildiyi üçün
Kəsrani vəzirlərə qarşı müxalifətçiliyinə görə Kakuyilər
tərəfindən öldürülmüş Əli Şirvaninin memar oğluna Bakıda
Keyqubad məscidinin inşasını həvalə etmişdi. Saraydaxili
münaqişə vəziyyətinin öz-özünə düzələcəyinə şah babanın
heç bir ümidi yox idi.
Şirvanşahların kiçik İbrahim ibn Sultan Məhəmməd ibn
Kequbad Adil ilə Dəmir Qapı Dərbənddən uzanıb Şamaxıya
sarı açılacaq yeni üfüqləri xanədana növbəti hökmdarlıq
səhifəsi yazaraq, Şirvan xalqının mərdanə üzünü geniş
Avrasiya çöllərinə, qədim massaget kökünə, ijmax-qıpçaqkəngərli tayfalarına, çərkəz və slavyan-səqləb dünyasına
tərəf çevirə biləcəkdi. Keyqubad Adilin nagahan Dərbənd
səfəri də, ilk olaraq, məhz bunları gözardına almışdı...
Bu gün monqoların çöl yasası ilə əzilən Şimali Qafqaz,
Volqaboyu və Rus-slavyan xalqları ilə azad Şirvan xalqının
arasında duran qədim Dərbənd divarları Şirvanşah
İbrahimdən başlayacaq yeni tarixi dövrdə gələcəyin azad
qardaş xalqları arasında daha heç bir maneçilik səddi
yaratmayacaqdı. Yaxın prespektivdə Şirvanın şimaldan
deyil, cənubdan qorunması lazım gələcəkdi. Dəşti-qıpçaqda
gedən siyasi proseslər
Monqol-bədəvi hökmranlığının
tənəzzülü ilə vəhşi Çöl Yasalarının da İslami-şəriət və
Vizantiv-provaslav qanunçuluqları qarşısında tamamilə
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yeniləcəyini gün kimi aydın göstərirdi... Şah babanın
qəlbində bədəviyyə ilə İlahi hökmlər arasında gedən
mübarizədə rus xalqının simasında Tanrının zəfərinə şəkkşübhə yox idi. Babanın nəzərlərində gələcək “İbrahim şah”
da bu yeni qanunçuluğun və ümranın (sivilizasiyanın)
Şirvanda yeganə rəmzi olmalı idi.
Monqollara qarşı Səmərqənd sənətkarı Əbubəkr Kələvi və
Səmərqənd mədrəsəsi tələbəsi Mövlanzadənin başçılığı ilə
Sərbədarlar üsyanı baş qaldırmış, iki il bundan əvvəl (1356cı ildə) üsyançılar hakimiyyəti müvəqqəti də olsa ələ
almışdılar. Məvarənnəhrdə öz
soykökü etibarilə türkləşmiş
Monqol-Bartas
tayfasından
çıxmış Teymur adlı birisi
Səmərqənd və Bəlx hakimi olan
qaynı Hüseynlə ittifaq bağlayaraq, monqollar əleyhinə
gedən bu iğtişaşlardan məharətlə istifadə etmiş, hələik kiçik
bir dairədə də olsa, doikratik hakimiyyət qurmuşdu. Dünya
cahangiri olmağa can atan Teymura Məvarənnəhrdə
Caqatay ulusundan hələlik cəmi üç tayfa- orlat, çəlair və
kauçin bəyləri qarşı çıxmışdılar... Barlaslar, əsasən,
Kaşkadar (Şəhrisəbz/Yaşılşəhr- Keş) ətrafında, cəlairlər SırDəryada Xocənt şəhəri, orlatlar Şimali Əfqanıstan, kauçinlər
isə yuxarı Əmu-Dərya hövzəsində yaşayırdılar.
Teymur özünün Barlas tayfasını əsas siyasi dayağa
çevirərək, qısa müddətdə müttəfiq tayfalar konfederasiyasını
fəal hərbi Orda halına gətirmək fikrində idi.
Keyqubad başa düşürdü ki, Məvarənnəhrdən doğan bu
yeni təhlükə Monqol yürüşlərindən daha dağıdıcı ola bilər...
Teymurilərin İslam dünyası üzərinə İslam bayrağı ilə yürüşü
29

Roma Papası və onun Xaçlı yürüşçüləri tərəfindən, əlbəttə,
əsl sevinclə qarşılanacaqdı... Şərqlə Qərbin qapısı ağzında
bir azadlıq qalası kimi durmuş Şirvanşahlar dövləti indidən
tarixin daha ağır bir sınağına hazırlaşmalı idi. Odur ki, şah
baba öz sayıq nəzərlərini körpəlikdən Misirin məmlükü
olmağa can atan öz kiçik nəvəsi Dərbənd əmirzadəsi
İbrahimə dikməkdə tamamilə haqlı idi.
Monqolların İran qolu hesab edilən Elxanilərin Hülakü
xan (1255-1265), Abaka xan (1265-2182), Arqun xan
(1282-1291) kimi qeyri-müsəlman hökmdarlarının zorakılıq
sisteminə qarşı Şirvanşahların uzun sürən açıq-gizli İstiqlal
savaşları olmuşdu. Yalnız Elxani Qazan xandan (12951304) etibarən bu çöl yasalarına söykənən bədəvilərin
İslamlaşması prosesi start götürmüş, Çingiz xan (11551227) ənənələrinin yerini Şirvanşahların beynəlxalq aləm
üçün hazırladığı sistemləşmiş mükəmməl Şəriət hökmlərifikh tutmağa başlamışdı.
Uzun illik Monqol əsarəti Şirvanda da
öz dərin
yaralarını yadigar qoymuşdu. İndi ölkədə siyasi elitanın
rəsmi-ehkamçı İslam baxışları ilə Sufi xanəgahlarına üz
tutmuş sadə xalqın inancları arasında dərin bir uçurum
yaranmışdı. İslami dəyərlərə söykənən hər iki cəbhə birbirinə qarşı vuruşurdu. Keyqubad aydın şəkildə görürdü ki,
məscid və mədrəsənin sadə xalqla əlaqəsə artıq tamamilə
qırılmışdır. Sufilərdən uzaqlaşmaq yaxın gələcəkdə
hakimiyyətin öz xalqını tamamilə itirməsi demək olardı.
Odur ki, son zamanlar Pirsaatçay xanəgahı onun sadə xalqla
tez-tez görüşə bildiyi ən mühüm strateji məkanlarından
birinə çevrilmişdi.
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Sufilərin təsiri altına düşmüş Şirvan xalqının nəzərlərində
Monqol əsarəti altında birtərəfli şəkildə varlanıb harınlaşmış
yadelli hakim Deyləmi-Kəsrani elitasının “itaətkarlıq” dini
idealını rədd edən, mənəvi kamilliyi maddi sərvətə qarşı
qoyan Fəqirlik fəlsəfəsi olaraq SUFİLİK daha önəmli yerə
çıxmışdı. Bunu dərin İslami etiqad daşıyan qoca Keyqubad
Adil də gözəl başa düşürdü.
Hakimiyyət dəllalları uzun illər boyu dini öz şəxsi siyasi
yüksəlişləri üçün bir nərdivana (siyasi vasitəyə) çevirib,
Allahı və Quranı şəxsi naqisliklərini ört-basdır etmək üçün
istifadə etmişdilər. Onlar uzun illər ərzində zalım yadelli
işğalçı Monqol hökmdarları üçün Allaha etdikləri dualarla
da özlərini sadə-əməkçi
şirvan xalqının nəzərindən
tamamilə salmışdlar. Rəsmi dini rəhbərlərin mövqeyi ilə
xalqın azadlıq inancları arasında dərin uçurum yaranmışdı...
Şirvanşahlar hakimiyyətinin atadan böyük oğula, Kavusa
belə tez ötürülməsi də səbəbsiz deyildi: Monqol-elxani
rejiminin çöküşü ilə əlaqədar Azərbaycanda (Təbrizdə)
hakimiyyətini möhkəmləndirmiş padar-çobani-monqol əmiri
Məlik Əşrəf həmin il Qarabağa gələrək, Şirvanşahla
görüşmək istəmişdi. Keyqubad Adil də öz vəliəhdi Kavusu
şirvanlı əsilzadə, kiçik qızının nişanlısı, Hacı Şəhribanın
oğlu Əmir Vəfadarla birgə onun hüzuruna göndərmişdi.
Çobani Əşraf bütün yadelli işğalçıların, bir qayda olaraq,
Şirvanşahlardan qoparıb, hərbi forposta çevirdikləri Qarabağ
dağlarında əvvəlcə Şirvan elçilərini böyük iltifatla qarşılasa
da, sonra öz bədəvi xüslətini təzahür etdirərək, Aslan tinətli
Şirvan gənclərinə qəfil basqı yapmış, əsilzadə Əmir
Vəfadarı öldürtmüşdü.
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Bədəvi
monqol-padar-çobani
vəhşilərin
yırtıcı
caynağından zorla qurtula bilmiş vəliəhd Kavus özünü
Şirvana yetirincə, məsələdən agah olan Keyqubad dərhal
Şirvan Ordusunu yeni təcavüzkar bədəvi güruha qarşı
döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirmişdi.
Müharibə təhlükəsi duymuş Çobani Əşrəf dərhal əl-ayağa
düşərək, vəziyyəti düzəltmək üçün Şamaxıya təcili Barışıq
heyəti göndərmişdi. Heyət Şamaxıya girəndə Keyqubad
Adil də beləcə tacını çıxarıb, böyük oğlu Kavusun başına
keçirmiş, onu diokratik şirvanşah elan etmişdi...
Çobani elçiləri yeni Şirvanşah Kavusla danışmalı
olmuşdular. Onlar sülhə nail olmaq üçün Keyqubaddan
kiçik qızını Əşrəfin oğluna verməyi xahiş etdilər. Yeni
Şirvanşah Kavus atasından irəli bu təklifi bir mənalı olaraq
rədd etdi...
Elçilər: Məlik Əxicuq və Xacə Əbdülhey bu xəbəri
Çobani Əşrəfə çatdıran kimi, monqol-çobani padar dəstələri
dərhal Şirvan əleyhinə yürüşə çıxdılar. Lakin çobanilər
Şirvan sərhədlərini keçməmiş Təbriz camaatının Əşrəf
əleyhinə üsyan xəbərini alaraq, Araz çayı üzərindəki
körpüdə yeni şirvanşahla dərhal Sülh müqaviləsi bağlayıb,
geri dönməyə məcbur oldular.
Bir il sonra bədəvilər yenidən vədlərini pozdular.
Keyqubad Adil şah oğlunu və nəvələrini Şirvanşahlığın
Şamaxı və Bakı ətrafındakı ən alınmaz qalalarına- Gülüstana
və Mərdəkana yollayıb, özü isə Çingiz xanın nəvəsi, Cuçi
xanın oğlanlarından biri olmuş Bərkə xanın (1257-1266)
adını daşıyan Bərgüşad mahalının yüksək dağlarına çəkildi.
Şirvanşahın burada onun adı verilmiş Qubadlı camaatına
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böyük etimadı vardı. Ömrünü Şirvan torpağında- Kür çayı
sahilində başa vurmuş Bərkə
xanın məzarı da məhz bu torpaqda uyuyurdu. İslamı qəbul
etmiş ilk Monqol xanı olaraq Bərkə xan, Hülaki xanın son
Abbasi Xəlifəsi Müstəsim Billahı və Şirvanşah II Axsitanı
edam etməsini də böyük qəzəblə qarşılamış və onunla
müharibə aparmışdı. Məhz Bərkə xan öz məmlük müttəfiqi
Bəybarsla birgə Noqay xanın başçılığı ilə Hülakini Terek
çayı sahilində ağır məğlubiyyətə uğratmışdı. Böyük İslam
təəssübkeşi sayılan Bərkə xan 1265-ci ildə qardaşıoğlu
Noqayın başçılığı altında 20 minlik ordunu Dünaydan
şimala göndərib, xristian Hülakinin
arvadı xaçpərəst
Dokkuz xatuna görə arxalandığı Bizans ordusu üzərinə
yeriyərək, onu darmadağın etmişdi. Kür çayı sahilində
xəstələnərək vəfat etmiş Bərkə xanın (Çingiz xanın
nəvəsinin) məzarı onun şanlı ismini daşıyan Bərgüşad
mahalında idi. Keyqubad məhz buna görə bu qədim Şirvan
camaatına- zəngilərə xüsusi hörmətlə yanaşırdı. Odur ki,
qoca şah Çobanilərin yeni talanlarına dözərək, müsəlman
camaatın izafi qırılması naminə
müvəqqəti surətdə
Şirvanşahlığın zəngi tayfalarının tarixi yurdu sayılan
Qubadlı ərazisinə sığınmışdı.
Monqol- Padar Çobanilər yeni qəbul etdikləri müsəlman
imanından müəyyən qədər həya edərək, bu İslam ölkəsini
yalnız talamaqla kifayətləndilər, sonra gəldikləri yerəAzərbaycana (Təbrizə) çəkilib getdilər...
Çobanilərin bu bədəvi-köçəri talançılıq yürüşlərinə,
nəhayət, 1357-ci ildə (ötən il) Keyqubadın Qızıl Orda xanı
Özbək xanın oğlu Canı bəy xandan hərbi yardım istəməsi ilə
son qoyuldu.
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Şah babanı hərbi əməliyyatlardan kənarlaşdırmış
Şirvanşah Kavus müttəfiq orduların tərkibində Təbrizə daxil
oldu. O, çobani sərkərdəsi Əmir Əxicuqun gəncliyini nəzərə
alaraq, onun günahını bağışlasa da, Canıbəy xandan təkidlə
Çobani Əşrəfin edamına nail oldu...
Beləliklə, Şirvan xalqı daha bir köçəri güruhundan xilas
edildi. Amma Kavus özü də bilmədən gələcəkdə ölkənin
istiqlaliyyətini sona kimi təhdid edəcək tarixi bir
düşmənçiliyin əsasını qoydu. (“Qorçibaşı Padar hərbi dəstə
ilə Təbrizə gəldi, kömək üçün I Təhmasibə müraciət etdi və
onu ölkədə “asayişi” bərpa etməyə çağırdı. 1538-ci ilin
yayında... qoşun dəstələri Şirvana daxil oldu... Adı çəkilən
Padar ordunu müşayiət edirdi.” - Oktay Əfəndiyev.
Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Şərq-Qərb nəşriyyatı, Bakı2007, səh. 77).
Bədəvi
Monqolçuluq iki xətdə: İslam və Xristian
cəbhəsində bütpərəstlikdən çıxarılmağa başlanmışdı. İslam
xəttinin başında Müsəlman Şirvanşahlar Dövləti, Xristian
xəttinin başında isə hələlik dünya siyasətində çox kiçik
nəzərə çarpan Moskva knyazlığı durmuşdu. Moskva da
özünün xristian məbəd və kilsə memarlığını inkişaf etdirmək
üçün müstəqil Şirvanşahlar dövlətinə üz tutmuşdu.
Rusiyadan fərqli olaraq, Şirvanşahların həm Qədim Bizans
mədəniyyəti, həm də yeni Əndəlis İslam sivilizasiyası ilə sıx
mənəvi əlaqələri vardı.
İlk slavyan-rus məbədi Kiyevdəki Sofiya kilsəsi idi.
Sofiya məbədinin pilləli piramidası ilə vizantizmin qədim
taxtalı üslubu da yenidən dirçəldilmişdi. Təsadüfi deyil ki,
az sonra bu bir ənənə olaraq, Novqorad, Poloçka və b.
şəhərlərdə
də
Sofiya
camelərinin
(-soborlarının)
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tikilməsində
geniş
istifadə
edildi.
Bəzilərinin
düşündüklərindən fərqli olaraq, provaslav MOSKVA
knyazlığı məbədlərinin daş siması heç də katolik İtaliya
ustalarının deyil, azad Şirvanşahlar diyarının sənətkarlarının
sayəsində yaranmağa başlamışdı... (-Məhz dahi Şirvan
ustaları slavyanların Çerniqovdakı monumental SpasoPreobrajesski, Vladimir na Klyazmedəki Dmitriyevski
(Andrey Boqolyubov dövrü), habelə Smolenskidə,
Çerniqovda, Qaliçdəki daş xramlarını, divarlarını,
soborlarını... tikməkdə şimal qonşusuna kömək edəcəkdilər.Red.). Keyqubad Adil özünün dərbəndli nəvəsinin bütün
beynəlxalq hadisələrdən agah olmasını və bu istiqamətdə
fəaliyyətləri yaxın gələcəkdə davam etdirməsini istəyirdi...
Fikirində bu kiçik nəvəsini hazırda Bakıda Keyqubad
məscidini inşa edən şamaxılı dahi memar Kərəməli Şirvani
ilə görüşdürmək də elə bu plann bir hissəsi idi.
Qızıl Orda İslamlaşma prosesinin iki mərhələsini
keçmişdi: Bərkə xan dövrü: 1257-1266 və Özbək xan dövrü:
1313-1341. (Son mərhələ Yedigey dövrü olmuşdur.-Red.).
Bərkənin müəllimi və müridi Şeyx Seyfəddin Buxarzi (?1261) Xocəntdə gənc Bərkəyə Quran dərsi və Şəriət
anlayışları öyrədərkən məhz Şirvan ilahiyyatçılarının
kitablarına əsaslanmışdı. Qızıl Orda şahzadəsi Özbəyin
müəllimi Türküstan şeyxi Seyyid Ata 1320-ci ilin 12
fevralında onu müsəlmanlaşdırıb, “Sultan Məhəmməd
Özbək xan” adını verərkən də eyni metodla hərəkət
etmişdi... Şirvan münəvvərlərinin yazdığı əsərlər sırasında
Bağdad Mədrəsəsi-Nizamiyyənin məzunu şamaxılı Əbu
Bəkr Məhəmməd Şirvani, habelə məşhur “Əl-Mötəbər fi
təlil əl-Müxtəsər” əsərinin müəllifi Əud ibn Əhməd İmam
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Əbu Xələf əş-Şirvani, monqolların 1258-ci ildə Bağdadı
işğal edərkən edam etdirdiyi Qavam əd-Din Nəsr Yunis ibn
Mənsur ibn İbrahim əş-Şirvani, Zəki ibn əl-Həsən ibn Ömər
əbu Əhməd əl-Beyləqani, nücum və hüquq bilicisi, əşŞihabiyyə xanəgahının şeyxi Şəms əd-Din Məhəmməd ibn
Əhməd ibn Salah əş-Şirvani və digər yüzlərcə başqalarının
kitabları vardı.
İstiqlal ruhlu şahzadə Siyamərk ibn III Axsitanın edamına
qərar vermiş monqol hökmdarı Arqunun (1284-1291)
üçüncü oğlu 23 yaşlı Olcaytu (1304-1316) vəfat etmiş
qardaşı Qazan xanın (1295-1304) yerinə padşah keçəndən
sonra, təqribən 1309-cu ildə Bakıya gələrək, Şirvanşah
Böyük Axsitanın (1160-1196) öz böyük bibisi İsmətəddin
xanımın adına tikdirdiyi Bibi Heybət məscidini (1175-ci ildə
tikilmiş bu tarixi abidənin orijinalı Kommunist rejimi tərəfindən
dağıdılmışdır.-Red.) ziyarət etmiş və buradaca İslamiyyəti

qəbul edərək, “Sultan Məhəmməd Xudabəndə” adını
götürmüşdü. Keyqubad Adil idə özünün kiçik oğlu, gələcək
Dərbənd əmirinə məhz bu adı qoymuşdu. Kiçik İbrahim
bunu da bilməli idi...
Elxani Olcaytu (Sultan Məhəmməd Xudabəndə) İslam
dinini qəbul etməsi münasibətilə müsəlman Bakı camaatını
xüsusi yarlıkla kupçur, sarani, nefti, ürfi və s. vergilərdən
tamamilə azad etmişdi. Şirvanşahlar Sarayının Mətbuat
katibi (-Dəbiri) dahi söz ustadı Nəsir Bakuvi-Şirvani
Monqol-Elxani xanının müsəlmanlığı qəbul etməsi və Bakı
camaatını vergilərdən azad etməsi münasibətilə onun şəninə
XIII əsrin Şirvan türkcəsində klassik üslubda- əruzun rəməl
bəhrində 11 bəndlik möhtəşəm bir Mədhiyyə-müxəmməs
söyləmişdi:
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Zari-könlüm, Tanrına qılgil səna iman ilən,
Buldu rövnəq dinü iman taəti-Sübhan ilən.
Taəti-Sübhan bizə fərz oldu cismü can ilən,
Şükr ola şol Həqqə kim bimüntəha ehsan ilən,
Sərfəraz etdi bizi Olcaytu tək sultan ilən.
...Səltənət təxtinə yetkəc əqlü-tədbir eylədi,
Ayeyi-ədli bəyanə çəkdi, təqrir eylədi.
Tərhi-memari töküb virani təmir eylədi,
Himməti-şahanəsi hər yerdə təksir eylədi,
Xanələr abad qıldı əmr ilən, fərman ilən.
...Bayrağı-İslamı əla qılmağa amadədir,
Dad edər kim dad qılsa, dadə çün dildadədir.
Binəsib olmaz o kəs kim payinə üftadədir,
Afərin ol şahə kim, həqqa Hülaküzadədir,
Zərdə Hatəm, zorda həmtaydur Xaqan ilən.
...Naminə kişvərgüşalıq yazdı əzəldən Dəbir,
Hifz edə zilli-inayətdə Xudavəndi-qədir.
Şəhrimiz bir asimandır, şahımız mahi-münir,
Şol hünər şahini eylər mədh Bakuyi Nəsir,
Hər zaman canü-könüldən təbi-dürəfşan ilən.
(Ps: Doktor Cavad Heyət. Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış.
Yazıçı, Bakı-1993, səh.: 24-25).

Gələcəkdə daha çox Əmir Teymurun
xalqı kimi
tanınacaq əhalinin öz adını etno-identifikasiya etdiyi protolideri Özbək xandan (1313-1341) başlayıb, bütün Qızıl Orda
xanları kütləvi şəkildə müsəlman Şirvanşahların mədənidini təsiri altına düşmüş, müsəlman və türk adlarını parelel
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daşımağı adət-ənənəyə çevirmişdilər: Canı bəy xan- Sultan
Cəlaləddin Mahmud (1342-1357); Berdibəy xan- Sultan
Məhəmməd (1357-1359). (Toxtamış xan isə Sultan
Nasirəddin (1379-1395) adını daşımışdır.- Red.).
Keyqubad Adil rus-slavyan xalqının kiçik Moskva
knyazlığı ətrafında necə aramla birləşməyə üz qoyduğunu,
Rusiyanın kilsə və monastırlarında provaslav Bizansın dini
təsiri ilə bərabər, Şirvanşahların da mədəni təsirinin necə
sürətlə artığını, köçəri-bədəvi Monqolluğun isə daxilən astaasta əriyib Avrasiyada əvvəlki passionarlığını itirdiyini
bütün incəliyinə qədər təhlil edib, özünün son tarixi
qənaətini müəyyənləşdirmişdi: Şirvanşahlığın tarixi bərpası
və İstiqlalı nə qədər Kəsrani qadınlarının ecəzkar hüsnünə,
bədəvi-ərəb qəlbləri yenmiş mənəvi fəzilətinə bağlı olsa da,
bunlar artıq ötüb keçmiş bir dövrdür... Deyləmi Kakuyilərin
şirvanşahlarla dayı-bacıoğlu münasibətləri Şirvanşahlığın
qədim Massaget-qıpçaq-kəngərli Avrasiya (-Böyük Rusiya)
təbiəti ilə artıq bir qəlibə sığmır... Və sığmayacaq!
Şirvanşahlar tarixinin növbəti dövrü daha çox Avrasiya
yönlü Türk-Dərbənd mərhələsi olacaqdır!..
Kakuyi-Deyləmi gəlinlərin sığır bətninə ümid bağlamaq
ağılsızlıqdı... Xanədan həm ərəb, həm də monqol bədəvi
təcavüzlərinə sinə gərərək, minlərlə şirvanlı gəncin şəhidliyi
hesabına vətəni İstiqlaliyyətə yetirmişdi. İbrahim ibn Sultan
Məhəmməd ibn Keyqubad Adil Dərbəndi şirvan xalqının
yeni tarixində sonuncu RƏSULALLAH-ın (s.a.s.) ulu babası
həzrəti İbrahimin (s.a.) rolunu oynayacaqdı. O, yalnız
mədəni şirvan xalqının əbədi İstiqlalı, rifahı və səadətinin
rəhni deyil, həmçinin bu gün bütpərəst-bədəvi və katolikxaçlı yürüşçülərinin təcavüzünə məruz qalmış bütün
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Avrasiya xalqlarının əsl azadlıq məşəli olmalı idi.
Keyqubadın təmiz qəlbi dərbəndli kiçik nəvəsi barədə ona
durmadan bunları söyləyirdi.
Lakin hələlik bir qədər gözləmək lazımdı... Çünki
Şamaxının Kəsrani Sarayında Xomeyra adlı daha bir dilbər
Kəsrani gəlin taledən övlad payı gözləyirdi. O, Kavusun
rəhmətlik xanımından sonra evləndiyi ikinci arvadı idi.
Bu dünyada heç nəyi irəlicədən bilmək mümkün deyil.
Kəsrani nəsli son dövrdə, Kavus istisna olmaqla, hər
ailəbaşına yalnız bir övlad doğurmuşdu. Kavusun yeni
arvaddan
qız doğurmayacağına Allahdan başqa kim
zəmanət verə bilərdi?.. Allah-təalanın işlərinə isə bir kimsə
qarışa bilməzdi! Şah baba Şirvanşahlığın sülalə davamı ilə
bağlı əndişələrini həll etməmiş bu dünyadan köçmək
fikrində deyildi. O, Şirvanşah Kavusun özü üçün oğlu
Huşəngi vəliəhd təyin etməsini əngəlləmək istəyirdi. Nəvə
İbrahimin vəliəhdliyinin elanı ilə Keyqubad öz “Adil” adına
yaraşan bir hərəkət edəcək, ədalətli olaraq, taxtın bir
oğlundan sonra digər oğluna (-daha doğrusu kiçik oğlu
Sultan Məhəmmədin oğlu İbrahimə) ötürülməsini təmin
etmiş olacaqdı... İbrahimin gəncliyi Kavusun qocalıq çağları
ilə mütənasib gəlirdi.
Keyqubad Adil öz hakimiyyəti illərində nəinki Şirvan,
bütün dünya üçün tarixin ən ağır qanlı-qadalı sınaqlarından
çıxmışdı. Bütün Slavyan dünyası, Ərəbistan, İran, Qafqaz,
Bolqaboyu və Məvarənnəhr monqolların bədəvi əsarətində
inləyirkən Keyqubad Adil tarixdə ilk dəfə Şirvanşahların
istiqlal Bayrağını müqəddəs Baba Dağda Məhəmməd Baba
Kuhi Bakuvinin qutsal ruhu kimi göylərə qaldırmışdı.
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Onun böyük oğlu Kavus da atasının elmə və mədəniyyətə
xüsisi ehtiramını nəzərə alaraq, oğlanlarına doğru-düzgün
təlim-tərbiyə verilməsi üçün Azərbaycanın ən ünlü
sənətkarlarından və alimlərindən biri sayılan Arif Ərdəbilini
Ərdəbildən Şamaxıya dəvət etmişdi.
Şirvandan fərqli olaraq, keçmiş Ərdəbil həyatı çox
acınacaqlı keçmiş Arif Ərdəbili sonradan doğulduğu yeri
xatırlayaraq yazacaqdı:
-Bu qəm şəhərindən məni qopardı,
Şirvanşah Şirvana çəkib apardı...
Bu böyük şair-pedaqoqun məharəti ilə şahzadə Huşəng və
Nodar çox qısa bir müddət ərzində süls, nəsx, təliq xətlərini
Şirvanın ən gözəl mirzələrindən daha yaxşı öyrənə
bilmişdilər. Arif Ərdəbili “Fərhadnamə” poemasında özü
də bunu açıq etiraf eləmişdi:
-Şirvanlı edəndən Şah bu bəndəni,
Himmət, səxavətlə güldürdü məni.
Kamil, tərbiyəli göründüm ona,
Müəllim eylədi məni oğluna.
Şahın övladına təlim verdim mən,
Şah ona bağlıydı candan, ürəkdən.
Mənə dost yanında o verdi şöhrət,
Hamıdan daha çox eylədi hörmət...
1345-ci ildə atasından hakimiyyəti diokratik qaydada
qəbul etmiş Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad ilk çağlarda
atası ilə birgə Şirvanşahlığın istiqlaliyyəti uğrunda işğalçı
Monqu-el (Monqol) bədəviləri ilə uzun sürən mübarizə
aparmışdı. Odur ki, elm və təhsilin bədəviyyə üzərində
mənəvi üstünlüyü ona da yaxşı məlum idi...
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...Şah babaya daxili bəsirət deyirdi ki, Şirvanşahlar ölkəsi
bundan belə daha çox Monqu-elin kiçik köçəri-bədəvi
əmirləri- elxanilərdən az yəğmaçı olmayan çobanilər,
cəlairilər və ağqoyunlu-qaraqoyunlu kimi ad çıxarmış
türkmənlərin təhdidləri ilə üzləşməli olacaqdı. Dünya
yarandığı gündən vəhşət ilə mədəniyyətin amansız savaşları
içindədir. Mədəniyyətlərin bu cür faciəvi taledən qaçması
imkansızdır... Yalnız bir yol qalır: elm və mədəniyyətin
üstün gücü ilə Yer üzünün bütün tamah
və qarın ordalarını yenmək və onları mümkün qədər daha
tez tarixin axirətinə yola salmaq. Allahın analitik təfəkkür
və əqli düşüncədən qısır yaratdığı bu Qarın ordaları dünyanı
dolaşan ac köpək sürüsündən fərqsizdi... Onlar üçün
qazanılmamış müftə bir yemək hər cür halal nemətdən üstün
sayılırdı. Şirvanın kiçik əhali sayı ilə bu cür acgöz qlobal it
sürülərinə qalib gəlmək qeyri-mümkün olsa da, həmin
tamahkarların məntiqsiz beyinlərindəki əbədi yal
davalarından özlərinin axırına çıxmaq üçün yararlanmaq
yetərli idi. Şah baba təcrübədən bunu daha yaxşı bilirdi. İndi
əsas məsələ İbrahimi elm və mədəniyyətin dünyada ən güclü
silah olduğuna inandırmaqdı...
Keyqubad Adil də geosiyasətin mahir şahmat ustası kimi
gələcək siyasi gedişləri qabaqcadan görərək, gözlərini
dünyaya əbədi qapamadan əvvəl, Şirvan xalqı üçün növbəti
təhlükələrə qarşı bütün mümkün hazırlıq tədbirlərini indidən
gerçəkləşdirmək istəyirdi. O, özündən sonraya yalnız
intiqam və savaş ehtirasları deyil, daha çox Dəmir Qapı
Dərbənddən də etibarlı mənəvi mühafizə sədləri qoyub
getmək fikrində idi. İndi o, kiçik nəvəsi İbrahimin şəxsində
gələcəyin məhz həmin alınmaz canlı qalasını görürdü.
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Azadlıq və İstiqlal cihadında Şirvan xalqının əsas dayağı
özünəməxsus Vətənpərvərliyi idi. Şah baba nəvə İbrahimin
vətənpərvərliyini tarixin sınağına çəkməyi planlaşdırmışdı...
Vətənin azadlıq eşqilə çarpışan gənc və cəsur Şirvanşah
II Axsitanı 1260-cı ildə monqol Hülakü xan, III Axsitan II
Fəribürzün oğlu və vəliəhdi, azadlıq aşiqi gənc Siyamərki
isə həmin Monqolun nəvəsi, köçəri türkmənləri
Türküstandan Qərbə köçürmüş Arqun xan həbsə atıb,
zindanda qara mahuda bükülü vəziyyətdə təpiklədərək
öldürtmüşdü... İbrahim bu tarixi bilməli idi.
Pirsaatçay ziyarətgahı şirvanlılar üçün yalnız bir pir ocağı
deyil, daha çox Azadlıq və İstiqlal mərkəzi, mənəvi-əxlaqi
istehkam sayılırdı. İstisnasız olaraq, bütün Şirvan şahları bu
ziyarətgaha xüsusi ehtiramla yanaşmış, onun abadlığı,
mühafizəsi qayğısına qalmışdılar. Yalnız 1243-cü ildən
1294-cü ilə qədər 50 illik müddət ərzində III Fəribürz, II
Axsitan, II Fərruxzad və Keykavus bu müqəddəs xanəgahın
layiqincə tikilib başa çatmasına, kamilləşməsinə,
monimentallığına on minlərlə qızıl dinar xərcləmişdilər.
Şah baba öz balaca nəvəsini Pirhüseyn xanəgahı ilə tanış
etməklə, ilk növbədə, onu Şirlər Diyarının hər qarışının
qutsallığına inandırmağa çalışacaqdı. Kim bilir: bəlkə də,
Allahın iznilə, bir gün bu kiçicik kişi-balanın özü böyüyüb,
Vətənin ən müdrik hökmdarı, Şeyxi, mövlanəsi, alimi
olacaqdı. Ana sarıdan türkzadə olsa da, məgər onun da
damarlarında son Rəsulallah Məhəmmədin (s.a.s.) əziz
nəslinin müqəddəs qanı axmırmı!!! Keyqubadı bu qoca
çağında Şamaxıdan uzaq-yaxın Dərbəndə çəkib gətirən də
məhz bu dəruni hisslər, qutsal duyğular idi.
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Birdən-birə Dərbəndə varid olan şah babanın qəfil gəlişi
Dərbənd əmirini əsla təəəccübləndirmədi. Əlbəttə, şah
babanın Şamaxıdan bu uzaqlıqda yolu oğlunu və ya xəstə
gəlnini görmək üçün gəlmədiyini dərhal başa düşdü. Çünki
kareta Əmirliyin həyətinə girər-girməz babanın ilk səslədiyi
ad “İbrahim bala!” oldu.
Evin gəlini neçə illərdi ki, ağır xəstə idi. Odur ki, atasının
salam-kalamsız “İbrahim” sorğusuna Sultan Məhəmmədin
özü ehtiyatla cavab verdi:
-Mədrəsədədir, ay ata! İbrahim bu ildən məktəbə gedir.
Xoş gəlmisən! Gəl, bir az dincini al, çay-çörəyini ye,
İbrahimə də bu dəqiqə xəbər göndərim, tez evə gəlsin...
-Keyqubad Adil miniyindən yerə enmədən, oğlu ilə başını
laübalı şəkildə aşağı-yuxarı endirərək lal-dinməz sağollaşdı:
sonra kareta sürənlərə:
-Mərdəsəyə sürün, a bala!- dedi. Cilovdarlar atların başını
Dərbənd mədrəsəsinə tərəf çevirdilər.

2
Şirvan Dərbəndinin yaz səhərləri Şamaxı kimi nəğməli və
Bakı kimi sərin olur... Keyqubad Adil şahlıq karetasından
bu gül-çiçəkli doğma şəhərin küçələrini süzür, onun
nagəhan gəlişindən öz sevinc hisslərini boğa bilməyən yerli
adamların: “Şah babamıza eşq olsun!”, “ Yaşasın Keyqubad
Adil!”- çağırışlarına sakitcə əl yellədərək qarşılıq verirdi.
Şah babanın Mədrəsəyə qəfil gəlişi tələbələr arasında
müdərris və müəllimlərdən az canlanma yaratmadı. Hamı
bir nəfər kimi möhtərəm qonağın pişvazına çıxdı.
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Keyqubad Mədrəsə rəhbərliyi və fəal ictimaiyyətçi
tələbələrlə bir-bir əl verib görüşdü. O, karetanın ardınca
gəlmiş bəzi arabaların yükünün boşaldılması üçün tələsik
Mədrəsə rəhbərliyinə göstərişlər verdi. Mədrəsə rəhbəri
tabeliyindəkilərə gərəkən tapşırığını verib, qəfil qonağı
hörmətlə öz otağına dəvət elədi. Lakin şah baba dəvəti
etirazla qarşıladı:
-Mən bura nəvəmi görmək üçün gəlmişəm. Onu mənim
hüzuruma çağırın, - deyə əmr verdi.
-Baş üstə, zati-aliləri!
Az sonra ayaqlarını əsgəri nizamla götürüb qoyan qaraqabaq lal-dinməz kəkilli bir oğlan uşağını Keyqubadın
hüzuruna gətirdilər. Şah baba illər öncə adını özünün qoyub,
üzünü indiyəcən görmədiyi oğul nəvəsini uzaqdan-uzağa
süzərək, zahiri baxımdan onun haqqında ilkin qənaətini
müəyyənləşdirməyə çalışdı. Lakin bu ilkin görünüşdən heç
bir şey anlaya bilmədi. İbrahim onun şamaxılı həmyaşıd
əmioğlularına əsala bənzəmirdi. Onda daha çox Avrasiya
çöllərində illərlə azad yaşamış Qıpçaq türkzadələrinə xas
batini dərinlik, soyuqqanlılıq, mimika və hərəkətlərində isə
genetik kodun gizlinləri ilə, mübhəmliyi ilə, ətrafındakı
ürəklərə vəlvələ salan iti-dağıdıcı canavar marağı diqqəti
özünə çəkirdi. Zəngin məlumat, bol vitamin və təmiz
oksigen mühitində böyümüş bir uşağın qanı qanından, canı
canından olan bir babaya qarşı belə soyuqqanlığı və biganə
tövrü Keyqubadı heç açmadı. Dünya görmüş qoca da
tövrünü pozmadı. O da öz simasına laqeydlik maskası taxıb,
bu balaca lovğa nəvəsini eyni soyuqqanlıqla süzməyə
başladı. Onun mənəvi şəstini öz şahanə Babalığı və
İxtiyarlığı qarşısında sındırmağa çalışdı.
44

Başını naməlum ucalığa tutub yeriyən İbrahim
ayaqlarının altına baxmadan müdərrisin ardınca çağırılan
yerə tələsmədən irəliləyirdi. O, öz kiçik addımlarını
tələsdirmədən, nəhayət, gəlib, bu ağır zabitəli qocanın dümdüz qarşısında dayandı. Başını rəsmiyyət xatirinə təzim
üçün aramla aşağı əydi.
Sükutu ixtiyarın özü pozdu:
-Salam, İbrahim! Mən baban Keyqubad Adiləm!
-Əleyküm-salam, şah Baba! Mən Dərbənd mədrəsənin
birinci sinif öyrəncisi İbrahim ibn Sultan Məhəmmədəm.
-İbrahim Dərbəndi İbn Sultan Məhəmməd ibn Keyqubad
Adil. - İbrahim babasının ifadəsini olduğu kimi təkrarladı...
Bundan çox məmnun qalan baba nəvəsini aşırı rəsmiyyətdən
qurtarmaq üçün yanına çağırıb, şah karetasına əyləşdirdi.
Müsafirlər dərhal gəldiyi istiqamətdə geri döndülər.
Keyqubad Dərbənd Əmirliyinin darvazası ağzında karetasını
saxladı, adamlarına içəri girməməyi tapşırdı və özü yerə
düşdü; nəvəsini də yanına alıb, Saraya daxil oldu.
Qoca ağır vəziyyətdə xəstə yatağında olan türkzadə gəlini
haqqında məlumatlı idi. Bu gün həm də ona baş çəkmək,
illərlə rəhmətlik Kakuyi arvadının təkidilə Şirvan Sarayına
buraxmadığı həmin türkzadə gəlininə öz son xeyir-duasını
söyləmək istəyirdi.
Sultan Məhəmməd və xanımı Sarayın həyətindəcə ayaq
üstə durub, ağsaqqalı gözləyirdilər. Qoca xəstəni yataqdan
qaldırdığı üçün oğlunu kəskin tənbeh edərək, gəlininə
yaxınlaşdı. Əyilib, onun solğun üzündən öpdü. Kakuyi
nəslindən olan rəhmətlik Deyləmi arvadının min-bir etirazla
ocağına yaxın buraxmaq istəmədiyi gəlini Turanduxtun bir
zaman Günəşi belə həsədə salmış sifətində artıq əski
45

gözəlliyindən, lətafətindən, canlılığından, cazibəsindən heç
bir əsər-əlamət yox idi... Keyqubadın gözlərində yaşlar
gilələndi. Bunu İbrahim anasından daha əvvəl sezdi. O,
dəsmalını babasına uzatdı. Keyqubad:
-Sən mənim qeydimə qalma, tez ol, ananla vidalaş! Təcili
getməliyik,- deyə tövrünü dəyişdirərək, amiranə tərzdə
nəvəsinə dilləndi. Bununla da ilk görüşdəncə kiçik
İbrahimin babasına qarşı duyduğu soyuqluğa rəğmən, bu
ölkədə Şahlığın və şahanəliyin hələ ki baba Keyqubad Adilə
aid olduğu aydın oldu...
Sultan Məhəmməd
tək girami oğlundan ayrılmaq
təhlükəsini həssas ana qəlbi ilə duymuş xəstə arvadının
təşvişini görüb, soruşdu:
-Belə tələsik hara, ay ata?..
-Nəvəmin adına
İsmayıl qurbanlarımızı Pirsaatçay
xanəgahına gətiriblər. Gecikdirmək istəmirəm. Siz narahat
olmayın, İbrahim balamı bu gün Dərbənddən özüm
aparıramsa, sabah da elə özüm onu sizə geri gətirəcəm...
Keyqubad öz köməkçilərinə əmr verdi ki, təcili müxtəlif
mallarla dolu arabaların yükünü oğlunun evinə daşısınlar.
Sonra dərhal başının dəstəsinə geriyə dönüş əmrini verdi. Nə
yeməyə oturdu, nə də dincini aldı...
Turanduxt xanım oğlundan ilk dəfə belə nagahan ayrılsa
da, hicran acısını xəstə arıq-sısqa sinəsinə çəkib, yaxşı
tanıdığı “daş qəlbli” Kəsrani qaynatasının qabağında
mətanətini itirmədən, axıracan türkanə lal-dinməz dayanıb
durmağı bacardı. Dərbənd əmiri vəziyyəti yumşaltmaq üçün
atasına:
-Ziyarətiniz qəbul olsun, ay ata!- söylədi.
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Bu görüşün son olacağını öz həssas qoca qəlbilə duyan
Keyqubad əvvəlcə oğlunu, sonra isə xəstə gəlinini bağrına
basıb qucaqladı. Xüdahafizləşdi... Onun sərt xarakterinə və
mətanətinə sığmayan göz yaşlarını gəlini Turanduxt xanım
da yenidən gördü. Özü ağır sağalmaz xəstə olsa da, o da
qaynatasının qəlbindəki dilsiz ağrıları dərindən duymuşdu:
bu, vida göz yaşları idi. Deməli, illərlə türkzadə gəlininə
Şirvan Sarayın qapısını göstərmiş Qoca da bütün ölümə
məhkum canlılar kimi nəhayət öz sonunun yaxınlaşdığını
duymuşdu... Bu ağrı-acı Turanduxta yaxşı məlumdu. Ana
kiçicik oğlunun gözlərinə yerimiş ana-bala ayrılığı
qorxusundan Keyqubadın da hali olduğunu bildi. Ancaq şah
baba ilə xəstə gəlinin qəlblərindəki fərqli ələm hissləri idi.
Şah babanı Şirvanşahlar səltənətinin özündən sonrakı
gələcəyi, Turanduxtu isə tezliklə anadan yetim qalacaq
oğlunun gələcək acı taleyi narahat
edirdi...
Yox, səltənət nə qədər ülvi bir amal olsa da, doğma
nəvənin taleyindən qiymətli ola bilməzdi... Turanduxt
qəlbində özünü qınağa çəkdi. İbrahimin hər gün yeni bir
uydurma nağılla öz xəstə anasının başını can ağrılarından
necə ayırmağa çalışdığını Turanduxt yenidən yadına saldı...
Onun gözlərinin yaşı Keyqubaddan fərqli olaraq, sifətinə
deyil, ürəyinə axıb tökülürdü. Amma şah baba da arif adam
idi: bu lal dərdi, gözə görünməz yaşları yaxşı görürdü...
Özünü isə bilməzliyə qoymuşdu. Yalnız bu acı gizlinlərin
örtülü hikməti həm Turanduxtun, həm də Keyqubad Adilin
dünya ilə üzlüşməyə hazırlaşan kədər dolu könüllərinə indi
müəyyən toxtaxlıq gətirirdi...
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Günü-gündən ölüm döşəyi daha da ağırlaşan bir ana üçün
qoca Şah babanın birdən-birə öz oğul nəvəsini xatırlayıb, bu
gün onun ardınca Dərbəndə kimi gəlib çıxması məgər bir
möcüzə deyildimi?!. Bəli, bu hiss qocanın içindəki Ölüm
qorxusu ilə addım-addım canına sarı irəliləyən əbədi ayrılıq
dərdi idi. Qoca oğul-uşağını, Vətənini, bu dünyanı tərk edib
gedəcəyinə daxilən özünü hazırlamışdı.
İndi İbrahim birdən-birə onun üçün də elə sonuncu bir
ümid işığı idi. Amma nə üçün, niyə?.. Turanduxt xanım
məhz bunu heç cür başa düşə bilmirdi. Keyqubadın yanında
Şamaxıda böyük oğul nəvələri: Huşəng və Nodar, şah oğluKavus ola-ola görəsən birdən-birə nədən kiçik nəvəsi
İbrahimi də yadına salmışdı?.. Zorla özünü ayaqda saxlayıb
dayanmış ana son dəfə tək madər oğluna əl yellədiyinin
fərqində idi. Onu indiyəcən gözlərini bu fani dünyaya
yummaqdan kiçik İbrahimin qarşıdakı ana həsrəti
saxlamışdı. Qaynata özü də bilmədən, indiyəcən qapısına
buraxmadığı türkzadə gəlininə dünyanın ən böyük
yaxşılığını eləmişdi. Turanduxt xanım baba qayğısına
sığınmış İbrahimi yanında görmədən Dərbənddə xəstə
canını əcələ daha asan təslim edə bilərdi.
Dəmir Qapı Dərbənddən geri dönən heyət bir-baş Bakı
şəhərinə doğru istiqamət götürmüşdü. Şah baba ilk öncə
İçərişəhərdə məşhur memar Kərəməli Şirvani tərəfindən
tikilib başa çatmaqda olan Keyqubad məscidinin açılış
törəninə nəvəsi İbrahimlə birgə baş çəkəcəkdi. Bu da onun
son arzularından biri idi.
Bakı şəhəri şah babanın Şirvanşahlar mədəniyyətinə
sonsuz məhəbbətinin, çöl-bədəvi yasalarına qarşı şəriətin və
sivil nizamın təntənəsinə əbədi inamının əsas dayaq nöqtəsi
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idi. O, çox yaxın bir gələcəkdə paytaxt Bakı ilə Şirvanşah
İbrahimin gözə görünməz bir mənəvi nöqtədə birləşərək
bütünləşəcəyini tüm qəlbilə, ruhuyla duymuşdu. Keyqubad
Adil məhz yeni Bakını qədim Şamaxının mədəni-mənəvi və
qutsal dəyərlərinin davamı olaraq görürdü. Bədəvi-köçəri
yürüşçülərin talançılıq, təcavüzkarlıq və əxlaqsızlıqla dolu
vəhşi ehtiraslarının qarşısını yalnız mərdanə, mədəni və
elmli Bakı
əhli alacaqdı: mədrəsələri, məktəbləri,
darülfünunları ilə, müqəddəs ocaqları, pak-mömin insanları,
sonsuz vətənpərvərliyi ilə... İndi Şirvanşahlar ölkəsindəki ən
qüdrətli sədlərdən, qədim mühafizə istehkamlarından və
qalın divarlarla əhatələnmiş bürclərdən daha ziyadə
Keyqubad Adilin sabaha dikilmiş nəzərlərində yalnız bir
möhtəşəm alınmaz qala vardı: gələcək Şirvanşah Şeyx
İbrahimin qutsal Bakı şəhəri!.. Bakı, monqol bədəvilərim
mal tövləsinə çevirdikləri Bakı ölməz mövlanə Baba Dağ
Bakuvinin adına layiq zirvəyə ucalacaqdı.
Yalnız Bakının yüksəlişi ilə məğrur, azad, mədəni Şirvan
xalqının tamah hərisi olan hər cür köçəri-bədəvi yürüşçülər
üzərindəki gələcək
mədəniyyət-mənəviyyat zəfəri
Keyqubad Adilə labüd və qaçılmaz görünürdü. Balaca
İbrahim şah babanın nəzərlərində məhz bu yüksəlişi və
təntənəni təcəssüm etdirirdi.
Bakı şəhəri Şirvan ölkəsinin və onun xalqının gələcək
siması demək idi. Keyqubada görə, insan əməlləri maddi və
mənvi ehtiyaclarla şərtlənən təbii təlabatlarla əlaqədardır.
Nə təbiəti, nə də cəmiyyəti fantastik uydurmalarla boyanmış
yalanlarla aldatmaq olar. İnsanlar üçün xoşbəxt yaşamağın
həqiqət ölçüsü yalnız mədəni həyat və ona uyğun gələn
yaxşı rifahdır. Kasıblığı heç nə ilə gizlətmək olmaz. Bakı
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camaatı da illərlə digər şirvanlılar kimi müxtəlif yadelli
işğalçıların onların üzərinə qoyduğu ağır bac və xəracları
verərək, Vətənin müstəqilliyi, dövlətçiliyi naminə hər
əziyyətə dözmüş, heç vaxt mətanətini qeyb etməmişdi.
Bundan belə azad Bakı mədəni Şirvanlılığın yalnız
keçmişini deyil, həm də gələcəyini simvolizə edəcəkdi.
Şah baba kiçik nəvəsi İbrahimə də məhz bu yeni tarixin ilk
səhifəsi kimi baxırdı...
-İbrahim, Bakıya dənizdən, yoxsa qurudan daxil olmaq
istərsən?
-Qurudan!- nəvənin bu cavabını Dərbənddən Bakıya kimi
göz yoran dəniz sularının yeknəsəq mənzərəsi ilə
əlaqələndirən Keyqubad Adil daha başqa söz demədi.
Ata-oğul Şirvanşah III Mənuçöhr və I Axsitan tərəfindən
tikilmiş möhtəşəm mühafizə divarları ilə qorunan Qədim
Bakının İçərişəhərinə dörd giriş qapısı vardı. Bunlardan üçü
dənizdən, cəmi biri isə quru sahədən idi. Keyqubad nəvəsini
quru tərəfadən şəhərə müsafir etdi. Üzərində qədim
Şirvanşahların Qoşa Şir və Öküz barelyefi həkk edilmiş
Böyük darvazanın keşikçiləri şah babanın karetasını görən
kimi təzimlə başlarını yerə əydilər. Nəhəng dəmir darvazalar
dərhal taybatay açıldı. Kareta xüsusi döşənmiş daş yolla
yuxarıda, Bakının başı üzərində gözəlliyi ilə ətrafa hakim
kəsilmiş Qız Qalasına doğru sürətlə irəliləməyə başladı...

3
Bakının İçərişəhər sahəsində möhtəşəm Qız Qalasının
sağında Keyqubad Adilin tikdirmək istədiyi Məscidin təməli
1357-ci ildə qoyulmuşdu. Həmin il Qızıl Orda xanı Canıbəy
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xan Şirvanşahın və Şirvan şeyxlərinin xüsusi xahişi ilə
təcavüzkar Çobani məliki padar Əşrəfə qarşı ittifaq
bağlayaraq,
təcavüzkar
üzəridə
Zəfər çalınmışdı.
Keyqubadın diokratik varisi Şirvanşah Kavusun qəti təkidilə
Canı bəy çobani-padar Məlik Əşrəfi edam etmişdi. (Bununla
özü də bilmədən Monqol elxani-padar camaatı arasında
anti-Şirvan ədavətin əsasını qoymuşdu. Bu düşmənçiliyə
yalnız XIX əsrin əlli illik xanlıqlar dövründə padar Mustafa
xan Şamaxı hakimi olaraq, uzaqgörənlik edib
son
qoymuşdu.-Red. )
Amma Keyqubad həmin məscidi bu tarixi zəfərin
əbədiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutsa da, sonradan onun
vaxtında
tikilib
başa
çatdırılmasında
maliyə
çatışmazlığından gecikmə oldu. Buna görə, şah baba heç
bir narahatlıq keçirmədi. Çünki Keyqunad Adil Şirvanın
X əsr ən dahi oğlu və əbədi mövlanası sayılan, Allaha səcdə
ilə yazdığı
klassik “Divan”ı, üç fəlsəfi traktatı, 30 min
didaktik mənsur hekayəti və üç min hədisi xalqına yadigar
qoyub getmiş bakılı şair Baba Dağ Bakuvinin (Baba Kuhi:
Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Übeydullah ibn BakuyəŞirvani (933-1050) adını daşıyan qədim
xanəgahın
yaxınlığında, bu müqəddəs insanın doğma şəhərində atdığı
müqəddəs addımını, yəni Qələbə (-Keyqubad) məscidinin
açılış törənini baba yadigarı olaraq, özünün ən kiçik nəvəsi
İbrahimin şəninə bağlamaq istəyirdi. Babanın Qurban
bayramı qabağı Dərbənd səfərinin bir məqsədi də elə bu
olmuşdu. (Sara Aşurbəyli “Şirvanşahlar dövləti” kitabında bu
tarixi abidənin 1918-ci ildə İslamın düşmənləri tərəfindən
yandırıldığını xəbər verir. Bax, Göst. əsər, Bakı-2009, səh.: 140.
Zənnimcə, onun yenidən bərpa olunması əsl savab olardı.-Red.)
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Səhərin ilıq gilavar küləyi yenicə əsməyə başlayanda hər
iki yandan üzəri qoşa Şir rəsmli Şahlıq karetası Bakı
İçərişəhərinin ən yüksək yerində, Qız Qalasına yaxın
sahədə, vaxtilə Şirvanşah Böyük Axsitanın Şirvan (Xəzər)
dənizində 275 varyaq-rus gəmiləri əleyhinə döyüşmüş
Şirvan-Gürcüstan-Bizans müttəfiq dənizçi desantlarının
hərbi Zəfər nümayişini təşkil etdiyi meydanda dayandı.
Böyük Axsitan meydanında dahi memar Kərəməli Şirvani
Keyqubad məscidinin yaxınlığındakı Mədrəsənin həyətini
inşaat qalıqlarından təmizlədib, əncir ağacının kölgəsində
çay içmək üçün fəhlələrlə birgə yenicə yerə oturmuşdu.
Karetanı görər-görməz tez-tələsik ayağa durub, müsafirlərə
tərəf getdi.
Qabaqcadan məlumatlı olan əyan-əşrəf və kənar qonaqlar
Məscidin açılışı ilə əlaqədar İçərişəhərin ən yüksək yeri
sayılan Böyük Axsitan meydanına yığışmışdılar. Hörmətli
qonaqlar arasında Şirvanın paytaxt Şamaxı, Ağsu, Guştəsbi,
Şabran, Qəbələ, Beyləqan, Mahmudabad və s. şəhərlərindən
gəlmiş seçkin adamlar çoxluq təşkil edirdilər. Burda
Müstəqil Şəki vilayətinin hakimi: ata nəsli tərəfdən Monqol
orlat tayfası, ana xəttilə xanədanla bağlı olan kürəkən Seyid
Əli və onun kiçik oğlu Seydi Əhmədi də ayrıca qeyd etmək
lazımdır. Şah baba Şəki hakiminə törənə kiçik girami oğlu
ilə gəlməyi xüsusi təvəqqe etmişdi. Bunun sirri isə qocanın
özündən başqa heç kəsə bəlli deyildi.
Keyqubad ilk öncə Bakı şəhərinin Böyük imamı ilə əl
verib görüşdü. Sonra ona yaxınlaşan şəkili kürəkəni Seydi
Əli ilə qucaqlaşdı. Kiçik Əhmədi də özü ilə gətirdiyi üçün
kürəkəninə minnətdarlığını bildirdi və əyilib öz şəkili
nəvəsinin üzündən öpdü. Ev-eşiklə bağlı kiçik sorğu-sualdan
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sonra, Şəki hakimindən aralanaraq, ona yaxınlaşan digər
əyan-əşrəflərlə də əl verib görüşdü.
-Orlat! Kavus hardadır? Şamaxılı nəvələrim də gözümə
dəymirlər...
-Onlar gəlməyəcəklər!- kürəkən təmkinini itirmədən
cavab verdi.- Paytaxtda tədbirləri vardı.
-O nə tədbirdi ki, mənim xəbərim yoxdu?- Keyqubad
narazılıqla dilləndi. Seyid Əhməd Orlat qaynatasının hər
şeyi ətraflı öyrənməmiş
ondan əl çəkməyəcəyini
bildiyindən:- Bu gün Huşəng ilə Nodarın da doğum
günləridir, zati-aliləri. Onu qeyd edəcəklər. Paytaxtda
bayram elan edilmişdir.- dedi. Şah baba daha heç bir söz
soruşmadı: onun sifəti hirsindən qızarmışdı. Bunu Şəki
hakimi də aydınca hiss etmişdi. O da susmağa üstünlük
verib, qaynatasının sağ tərəfində keçib durdu.
Bakılılar şah babanı böyük sevinc və ehtiramla
qarşıladılar. Sadə xalq bir qədər kənarda dövrə qurub, şah
babanın yanındakı daha çox çərkəzlərə bənzəyən göygöz
kəkilli uşağa heyrətlə tamaşa edir, qoca çağında öz xalqı
üçün hər cür xidmətdən çəkinməyən Adil şaha isə öz
məhəbbətini duyurmaq üçün durmadan əl çalırdı. Qoca da
yanındakı kəkilli göygöz nəvəsinin əlindən bərk-bərk tutub,
durmadan ətrafdakılara başı ilə öz minnətdarlığını ifadə
eləyirdi.
Hansısa daxili duyğu Şirvanşahların ümumbəşəri
salnaməsində nəvə İbrahimlə parlayacaq yeni siyasi
gələcəyin ilkin sezintilərini arif bakılılara sanki elə indidən
agah etmişdi... Onlar nəzərlərini bu balaca uşaqdan bir an
belə çəkə bilmirdilər. Bakının kübar aləmi yaxşı başa
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düşürdü ki, Şah babanın Keyqubad məscidinin açılışına
gətirdiyi balaca uşaq sıradan adi biri deyildir...
Onlar qəlbən duyurdular ki, 1192-ci ildə məhz Şirvanşah
Böyük Axsitanla (1260-1196) paytaxt taleyinin ilk zəfər
səhifələrini yazmış doğma Bakı şəhəri çox yaxın bir
zamanda bədəvi-köçəri aləmə qarşı Böyük Şirvan xalqının
mədəni simasının ən parlaq səhifəsi olacaqdır. Bakılılar
indidən o qutsal nuru məhz hələ ki tanımadıqları bu kiçik
İbrahimin üzündə-gözündə görürdülər. (1428-ci ildə
Şirvanşah Xəlilullah (-ibn Şeyx İbrahim.-Red.) Qaraqoyunluların
qəfil hücumlarının
və başqa dövlətlərin (bədəvilərin.-N.A.)
qarşısını ala bilməyəcəyini anlayaraq, paytaxtı Şamaxıdan Bakıya
köçürdü.-Könül Hacıyeva. Bədr Şirvani. Monoqrafiya. “Ağrıdağ”
nəşriyyatı, Bakı-2006, Səh.: 94)

Memar Kərəməli Şirvani şah babanı səhərin gözü açılaraçılmaz Böyük Axsitan meydanında görəndə, onun daxilən
qocalmadığını, öz xalqına, vətəninə xidmətdən doymadığını
hiss etdi. Şəhər əyan-əşrəfi bir qədər kənar çəkiləndən
sonra, o da gördüyü işin hesabatını vermək üçün Keyqubad
Adilə yaxınlaşdı:
-Zati-alilərinə salamlar!.. Bu tezlikdə Dərbənddən geri
dönəcəyinizi heç ağlıma gətirməzdim... Mən əmrinizi
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişəm.
-Salam, ay oğul! Sağ ol! Fəna çalışmamısan. Afərin!
Maşallah, iş görmək buna deyərlər... Bu, mənim kimi qoca
bir baba üçün lap əsl sürprüzdü. Kərəməli bəy, amma
mənim də sənə öz sürprüzüm var...
Memar nəzərlərini Keyqubad Adilin əlindən tutub,
onunla yanaşı durmuş mavi gözlü kəkilli lal-dinməz balaca
uşağa dikdi. Bu sakit oğlan nə kübar Şamaxının gülümsər
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üzlü dalaşqan uşaqlarına, nə də Bayır Bakının ağzını
yeriyəndə də çərəzsiz qoymayan çığırqan dəcəllərinə
bənzəyirdi. Altıca yaşlı Dərbənd balası söhbbətin ondan
getdiyini başa düşərək, şah babanın əlini buraxıb, onu
əziyyətə salmadan memara yaxınlaşdı və özünü təqdim etdi:
-İbrahim ibn Sultan Məhəmməd ibn Keyqubad Adil
Dərbəndi.
Baba nəvəsinin bu özünütəqdimatındakı baba üslubunu
duyaraq, İbrahimin bakılı və şamaxılı yaşıdlarından fərqli
olaraq, sözdən dərhal nəticə çıxarmasına, qıpçaq
diribaşlığına daxilən sevindi. Memar da onun bu babalıq
duyğusunu açıq-aşkar hiss edərək, İbrahimi daha çətin
suallara çəkmək istədi:
-Memar Kərəməli Şirvani. Tanışlığımıza çox şadam,
İbrahim! Bilmək olarmı bu gözəl oğlan böyüyəndə kim
olmaq istərdi?..
-Memar!..
Kərəməli uşağın hazırcavablığını görüb,
sualının
davamını gətirdi:
-Memarlığın çox növləri var, oğlan. Məsələn, mən daha
çox dini abidələrin, müsəlman məscidlərinin, provaslav
kilsələrinin, xanəgahların, türbələrin tikintisi ilə məşğul
olmağı sevirəm...
İbrahim üzünü babasına tərəf çevirdi. Keyqubad Adil də
Bakıya yenicə düşmüş nəvəsinin bu çətin suala nə
deyəcəyini diqqətlə izləyirdi. İbrahim gözünü ondan
çəkməyən tanımadığı həmyaşıdı Şəki əmirzadəsi Seydi
Əhmədi də yaxınlığında görüb, sualdan tutuldu. Seydi
Əhməd onun hələ də tanımadığı bibsi oğlu idi. Əhmədin
ona baxıb gülməsi, İbrahimə ağır təsir elədi, odur ki, onun
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çərkəz kəkilinə durmadan tamaşa edən bu ağzıaçıq sırtıq
yaşıdına üzünü tutaraq dilləndi:
-Bu dünyada yaradılan hər şey İnsanlıq naminə
olmamlıdır. Mən insan könlünə yatan hər şeyin memarı
olmaq istərdim...
Baba, bəlkə də, ilk dəfə ömründə kiməsə əl çaldı. Amma
bununla da qalmayıb, balaca İbrahimə yaxınlaşdı,
qarşılaşdıqları gündən bəri onu ilk dəfə bağrına basıb öpdü.
Qocanın dərin qırışlarla əhatələnmiş qəmli, kədərli
gözlərində yenidən yaşlar gilələnib, yanağı ilə aşağı süzüldü.
İbrahim cəld əl dəsmalını cibindən çıxarıb, təklifsiz-zadsız
babasının gözlərinə çəkdi. Hadisə elə ani oldu ki, Keyqubad
da karıxıb, məscidin açılış törəni və Namaz üçün yığışmış,
lakin əksəryyətini tanımadığı içərişəhərlilərin arasında
ömründə ilk dəfə özünə qarşı kimdənsə bu cür qayğıkeşliyə
yol verdiyinə təəcüb elədi. Bu gözlənilməz hərəkətdən onun
qəlbindəki şahlıq qüruru nə qədər əzilsə də, birdən-birə kiçik
oğul nəvəsindən gördüyü bu ehtiramdan doğan məmnunluq
hissi ilə kədər-dərd dolu gözləri sevinc və məmnunluq
ifadəsi aldı... O, özünü itirmiş halda İbrahimi bir az da bərkbərk sinəsinə sıxaraq, fərəhdən hıçqıra-hıçqıra:
-Sən mənim özümsən, İbrahim!- dedi.- De, görüm,
mədrəsə müəllimlərin sənə indiyəcən Qurani-şərifdən bir
şey öyrədə biliblərmi?
-Şah baba, bir az öyrənmişəm...
-Azan oxumağı bilirsənmi, bala?
-Bəli!
Keyqubad memara sarı dönüb, ona işarə etdi ki, müəzzin
qismində balaca İbrahim və onun həmyaşıdı ana tərəfdən
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şirvanzadə olan şəkili balası Seydi Əhmədi özü ilə götürüb,
cəld yeni məscidin minarəsinə qalxsınlar.
Baba cilovdarları tələsdirərək, karetasını sürətlə sürdürüb,
özünü İçərişəhərdəki yeni Keyqubad məscidində səhər
namazına çatdırmışdı. Hamı həyətdəki kəhrizdən
dəstəmazını alıb, Şah baba ilə birgə yeni məsciddə namaz
sırasına durdu. Baba nə qədər qoca olsa da, nəzarəti
tamamilə öz əlinə almışdı. Beləcə, Keyqubad məscidinin
açılış törəni Namazla başladı. Onun ilk Azanını üç nəfər:
memar Kərəməli Şirvani, altıca yaşlı iki Şirvanzadə uşaqdərbəndli kiçik nəvə İbrahim ibn Sultan Məhəmməd və
şəkili nəvə balaca Seydi Əhməd Orlat söylədilər. Beləcə şah
babanın kiçik əzizləri özləri də bilmədən bu mübarək
məkanın ilk Bilali-həbəşi oldular:
-Allahu əkbər! Allahu əkbər!
Allahu əkbər! Allahu əkbər!
Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah!
Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah!
Həyya ələs-səlah! Həyya ələs-səlah!
Həyya ələl-fəlah! Həyya ələl-fəlah!
Allahu əkbər! Allahu əkbər!
La ilahə illəllah! La ilahə illəllah!..
Keyqubad məscidindəki tədbirlər bitəndən sonra şah
baba da dərhal Bakı əhli ilə sağollaşıb, nəvəsi İbrahimi və
onunla yenicə dostlaşmış Şəki əmirzadəsi Seydi Əhmədi öz
şahlıq karetasında arxa oturacağa əyləşdirdi. Memar
Kərəməlini də özü ilə karetaya götürüb, İçərişəhərdə Böyük
Axsitandan yadigar qalmış qədim iqamətgaha yola düşdü.
Nəvəsinin memarlıq arzusu onun Bakı ilə bağlı gələcək
İntibah planlarına tam uyğun gəlmişdi. İndi şah baba kiçik
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İbrahimin bu uşaq xəyallarını inkişaf etdirmək üçün memarı,
necə olur-olsun, Dərbənd mədrəsəsinə getməyə razı salmalı,
onu yeni vəliəhdin memarlıq müəllimi və elmi himayəçisi
etməli idi.
İndi Keyqubad Şəki hakiminin girami oğlu, böyük
qızından nəvəsi Seyid Əhmədi də İbrahimə qoşub, onları
Dəmir Dərbəndin məşhur mədrəsəsində dahi memar
Kərəməli Şirvaninin tələbəsi etməyi planlaşdırırdı.
Mədəniyyət ərəbcə “mədinə”, yəni şəhər sözündən
yaranmışdır. Keyqubad yaxşı bilirdi ki, çağdaş Bizansprovaslav mədəniyyəti I Konstantinin Vizantium şəhərinin
yerində özünə paytaxt yaratdığı Konstantinopolis şəhərindən
başlamışdır. İşğal etdikləri ölkələrdə bütün daş tikililəri
dağıtmış Monqol-tatar bədəviyyəti Şirvanı da ağır günə
qoymuşdu. Şəhərlər diyarı Şirvanın dirçəlişi də bundan belə
yalnız şəhər sivilizasiyasına bağlı idi. Baba kiçik nəvəsi
İbrahimi Yeni Şirvanın I Konstantini olaraq görürdü... Odur
ki, şah babanın fikrincə, Şirvana bundan sonra daha çox yeni
şəhər mədəniyyətinin bünövrəsini qoyacaq memar-hökmdar
lazım idi.
Şamaxılı memar Kərəməli Şirvaninin (1332-1371) adı
bütün Şərqdə və Qərbdə çox məşhur idi. Onun eczkar
əllərinin məhsulu dünyanın hər yerində məşhurdu: Qədim
Şamaxının məşhur Giriş darvazaları, Təbrizdə mədrəsə
binası və Kərəmağa kompleksi, Dəməşqin Bağlar
bölgəsində ərəb üsulu ilə tikilmiş üç əzəmətli dördmərtəbəli
bina, Dəclə çayı üzərindəki məşhur beştağlı Bağdad
körpüsü, Gürcüstanın qədim paytaxtı Mesxeti şəhərindəki
Şirvansoylu knyaz Dodiani Şervaşidzenin sarayı, Şirazdakı
80 otaqlı karvansara və s. və i.a... Keyqubad bu şirvanlı
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memarın Kəsrani sülaləsinə qarşı müxalifətçilik üstdə
öldürülmüş atası Əli Şirvani kimi kəskin düşmən mövqedə
olduğunu da gözəl bilirdi. Kərəməli bəyin evlənib ailə
qurmaması da bununla əlaqədar idi. Əvvəla, hakim rejim
müxalif Şirvan ziyalıları ilə qohumluq quranları dərhal
Gizli xidmətin qara siyahısına salıb, müflis edənə kimi təqib
edirdilər. Onlardan qız alanlara xüsusilə amansız divan
tuturdular. Deyləmi vəzir Ramz ibn Meho əl-Kakuyi bu
terrorun başında dururdu. Keyqubad bilirdi ki, memarın
atası Əli müəllimi də məhz Ramz öldürtmüşdü. Kərəməli
bəyin hakimiyyətə müxalifətdə olması Keyqubadı əsla
təəccübləndirmirdi. Şah babaya görə, xalqını sevməyən bir
kəs vətənpərvər də ola bilməzdi. Onun üçün Kərəməli bəyin
öz xalqını, vətənini bu qədər ürəkdən sevməsi kifayət
edirdi.
Karetada arxa sırada oturub, hələlik pıça-pıçla danışan
yenicə tanış olmuş qohum şahzadə uşaqların söhbətinə
qarışmayan şah baba dünya siyasətinin dərin bilicisi sayılan
şirvanlı memarla qonşu Moskva knyazlığının gələcəyi ilə
bağlı maraqlı mükalimə aparmağa hazırlaşırdı.
-Moskva öz ətrafındakı xırda knyazlıqları vahid bir
mərkəzdə birləşdirmək üçün xeyli cəhdlər göstərir.
Keyqubad memar Kərəməlini bir-başa əsl mətləbin
üstünə gətirmək istəyirdi. Memar: - Tamamilə doğru
buyurursunuz, zati-aliləri!-dedi.
-İvan Kalitanın oğlanları – Semyon Qordıy (1340-1353)
və II İvan Krasnıy (1353-1359) atasının yarımçıq işlərini
məharətlə davam etdirirlər. Şirvanşahlar dövlətini Qərb
dünyasının Katolik xristianlarının Xaçlı yürüşlərindən
etibarlı qorumaq üçün yaxın gələcəkdə qonşuluqda daha bir
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güclü Provaslav dövlətinə bizim də böyük ehtiyacımız
vardır. Kiçik Gürcüstan bir müttəfiq kimi ölkəmizə və
regionumuza qarşı iri Qərb katolik ölkələrinin təhdidlərinə
qarşı güclü sipər yarada bilməz.
-Əgər Ruslar özlərini vahid güclü bir dövlətə çevrərlərsə,
onda bu bizim Şirvan məmləkətimizi böyük bir təhdid
altına almazmı, zati-aliləri?
-Rusiya kilsənin təsiri altında olduqca, bizə onun
güclənməsinin heç bir qorxusu yoxdur. Moskvanın mərkəz
halına gətirilməsi üçün Russ knyazlarına onun böyük
dövlətçilik idealını hər şeydən uca tutan vətənpərvər keşişlər
lazımdır. Allahı sevən xalq Allahsızlıq eləməz!
Vətənpərvərliyi olmayan din xadimləri isə, Kərəməli bəy,
yadelli qüvvələrin satqın agenturasından başqa bir şey deyil.
Şirvan ustalarının Moskvanın məbəd yapısında yaxın
gələcəkdə
müsbət rol oynayacağına qəti əminəm.
Moskalların daş tikintisi yoxdur. Rusiya taxta-ağac
memarlığı sahəsində misilsiz ölkədir. Daş tikintisi
sahəsində onlara bizim daha çox yardım göstərməyimiz
lazımdır. Monqol-tatar və digər bədəvi güruhlara qarşı
mübarizədə bizim Şimal qonşumuzla ortaq geosiyasi
maraqlarımız vardır. Mən nəvələrim İbrahim Dərbəndi ilə
Seyid Əhməd Orlatı gələcəkdə sizin başçılığınızla belə bir
xidmət üçün Şirvandan əsl namizəd zənn edirəm. Nəvəm
İbrahimin
gələcəkdə Bakı şəhərimizi bədəvi-köçəri
istilalarına qarşı xalqımızın ən qüdrətli mədəniyyət qalasına,
elm mərkəzinə çevirəcəyinə də qəti inanıram... Bundan belə
vəliəhdim İbrahimşahın memar-padşah kimi yetişməsi
yalnız sizə bağlıdır... İbrahimin şəxsində gələcək Rusiya ilə
müttəfiqlik yarada biləcək böyük siyasi xadimin
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yetişdirilməsini də Kəsrani rejimindən daha çox sizin
kəramətinizə bağlayıram..
Kərəməli Şirvani şah babanın nə üçün vəliəhd olmadığı
halda,
dərbəndli türkzadə haqqında bu cür sözlər
danışmasını anlamasa da, onun arzuları ilə razılaşdığını öz
başı ilə təsdiqlədi.
Qoca əsib titrəyən əlləri ilə memarın qoluna toxundu.
Asta bir səslə, ikilikdə səslənən bir sirr kimi belə söylədi:
-Şamaxılı balası, mən aramızda qalacaq bir sirri sənə
açmaq istəyirəm... Türkzadə İbrahimin Şirvanşahların son
vəliəhdi elan edilməsinə çalışacağam. Başa düşürəm,
hakimiyyət şirin şeydir. Oğlum Kavusun bunu yaxşı
qarşılamayacağını anlayıram. Sənin də vətənpərvər bir
türkzadə olduğunu bilirəm. Atan Əli müəllimin qətlində
Kəsrani-deyləmi motivləri görünsə də, mən hakimiyyətin
monolitliyi üçün Deyləmilərlə açıq konfliktə girmədim.
Monqol-çobanilərin təhdidi şəraitində bunu edə bilməzdim.
Mümkünsə, oğlum, məni başa düş və əhv et. Gələcək Şirvan
deyləmilərin deyil, türkzadələrin nəzarətində olacaq.
İbrahimi qorumağı sənə həvalə edirəm. Onu nəinki Bakının,
bütün YENİ ŞİRVAN məmləkətinin gələcək memarı kimi
yetişdirəcəyinə əminəm. Məhz Şirvanşah I İbrahim azad
şirvan xalqına və onun ən yeni dövlətinə müasir quruluş və
mənəvi arxitektura verəcəkdir. Umaram ki, cənab memar,
siz bu ağır tarixi vəzifənin öhdəsindən gələ biləcəksiniz.
Memar başını aşağı dikib, bir müddət sakitcə lal dayanıb
durdu. Keyqubad onun nə üçün bu qədər dərin fikrə
getməsini özlüyündə yaxşı başa düşürdü. Odur ki,
Kərəməlini tələsdirmədi. Özünü itirmiş memarın indi hansı
qərarı verəcəyindən çox şey asılı idi.
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-Hakimiyyətlərin dəyişdirilməsi heç zaman qansızqadasız olmur, möhtərəm Keyqubad Adil. Nəvənizin
əleyhinə bütün Kəsrani sülaləsini qaldırmaqla, onun həyatını
bu kiçik yaşında hansı təhlükələrin içinə atdığınızın
fərqindəsinizmi?..
-Mən uca Allahımızın hər şeyə qadir olan gücünə
inanıram, memar. Kəsranilərin nəsil ağacı çoxdan quruyub,
soysuzlaşıb... Şirvan dövlətinin taleyini qurumuş budaqlara
həvalə edə bilmərəm. Onda mənə nə qoca tarix, nə də əziz
Şirvan xalqım heç vaxt “Adil” söyləməz. Sizinlə açıq
danışacağam. Xahiş edirəm ki, məndən çəkinməyəsiniz. Nə
qədər canı mənim canımdan olsalar da, əleyhinə mübarizə
apardığınız o qurumuş budaqları hələ sağ ikən özüm
budasam, elə bilirəm ki, daha yaxşı olar... Allahın qayçısı
Taleyin əlindədir. Bu dünyada əbədi heç bir şey yoxdur,
oğlum. Hakimiyyətlər də elə... Tunisli gənc ərəb filosofu ibn
Xəldun (1332-1406) ilkin əlyazması təzəcə yayılmış yeni
Əsabiyyət nəzəriyyəsində bir sülalə hakimiyyətinin ömrü
üçün 120 illik dövr müəyyənləşdirmişdir. Dövlət mücərrəd
spekulyasiya predmeti deyildir. O da insan kimi öz həyatını
yaşayır, inkişaf edir, yetkin vəziyyətə çatır və tənəzzülə
uğrayır. Şirvan şahlarının bədəvi ərəblərdən ibarət
bədəviyyə idarəçiliyi öz yerini hədəri (-şəhərli) cəmiyyətin
idarəəçiliyinə vermişdir. Hədarət bizim son məqsədimiz
olmuşdur. İndi isə Kəsranilər arasında əsabiyyətin getdikcə
söndüyü göz qabağındadır. İnsan digər canlılardan fərqli
olaraq, öz gələcəyini düşünə bilir. Və düşünməlidir də!..
İndiyəcən özünün məhsuldar-faydalı əmək fəaliyyəti ilə
şirvan xalqı onlarca vəhşi-bədəvi işğalçı güruhların ac
gözlərini və qarnını doyura bilmiş və dövlətçiliyini xilas
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etmişdir. 120 il ərzində atadan oğula, oğuldan nəvəyə
ötürülən hakimiyyət üçüncü nəsildən etibarən sınma sistemi
ilə labüd parçalanmalara məruz qalmalıdır. Şirvanşahların
bu günkü Kəsrani elitası köçəri-bədəvi qüvvələrlə çağdaş
hədəri (-şəhərli) həyat arasındakı iqtisadi həyat fərqlərini və
ziddiyyətlərini həll etməkdə aciz duruma düşmüşdür.
Şirvanın qədim şəhər sivilizasiyası bədəvi-tayfa idarə
üsulunun özü ilə gətirdiyi yəğmaçılığın, talançılığın,
rüşvətin və cəhalətin təsiri altına düşmüşdür. Bu günkü
kütləvi etirazların səbəbi hakim sülalənin düzgün olmayan
xarakteri ilə izah olunmalıdır. İctimai narazılıq bu gün
şirvan xalqının əsl vətənpərvər ziyalılarını məsciddən
təkkələrə, mədrəsədən xanəgahlara, şahın ədalət divanından
mürşüdün, saninin hüzuruna çəkib aparmışdır... Qürbət və
qəbiristanlıqlar Şirvan ziyalıları ilə doludur. Dövlətin
inkişafı Ramz ibn Mehoların deyil, qanunların idarəçiliyinə
daha çox bağlı olmalıdır. Mən sizin indiyəcən nə üçün ailə
qurmadığınızın səbəbini gözəl başa düşürəm. Sizin kimi
Xalqın da qanunlara və gələcəyə
inamı qırılmışdır.
Bədəvilikdən qopa bilməyən bir cəmiyyət qanunlara heç bir
vaxt boyun əyməz... Əksinə, özü ilə şəhərə gətirdiyi
qarətçiliyi, rüşvətxorluğu, kobudluğu-zorakılığı və cəhaləti
ilə onun oturuşmuş hər cür hədəriyyə intizamını poza bilər.
Kəsrani vəzir Ramz ibn-Meho özü kimi satqın, nadan,
intiqamçı, anti-türk ünsürləri dövlət sükanı başına yığaraq,
real hakimiyyəti ölkədə ələ keçirmişdir. Şirvanşah
Keyqubadların ancaq adı hökmdardır. Mənim fikrimcə,
vəliəhd İbrahimin şahlığı gerçəkləşərsə, onda Şirvanşahlar
xənadanı üçün bu, Vətənimizə qarşı növbəti bədəvi-köçəri
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yürüşləri öncəsi yalnız yeni bir mübarizə səhifəsi deyil,
mədəniyyətin yeni bir Qalibiyyət və Zəfər tarixi olar.
Şah baba sözünü bitirib, dərindən köks ötürdü, sonra
artıq uzaqdan görünməyə başlayan Pirsaatçay xanəgahına
tərəf baxdı. Hansısa daxili duyğu onu çevrilib, arxaya
dönməyə məcbur etdi: yatırdılar, uzaq yolun yorduğu bu
uşaqlar- İbrahim və Əli- bir-birinə söykənib, dərin yuxuya
getmişdilər....
Memar qocaya öz fikrini tamamlamaq üçün istiqamət
verməyə çalışaraq dilləndi:
-Məncə, zati-aliləri, etiraf ediniz ki, indi Siz də bu
ixtiyar yaşınızda kiçik İbrahimə nə hakimiyyət vermək, nə
də onu Kəsranilərin gələcək bəlalarından qorumaq imkanına
maliksiniz...
-Mən bayaq söylədim: insanın həyatını qoruyan göydəki
Allahdır, oğlum... Şirvanşah Kavusun hakimiyyət düşgünü
olduğunu zənn etmirəm. Amma onun oğlanlarından bir şey
deyə bilmərəm. Xüsusən, böyük nəvəm Huşəngin bu təklifi
müsbət qəbul edəcəyinə heç
inanmıram. Hakimiyyət
babalarımdan mənə ötrülüb. Onu mən də istədiyim övladıma
ötürməkdə azadam. Kavusun hakimiyyəti diokratik
hakimiyyətdir. Mən öz mövqeyimi gizlətməyəcəyəm: Kavus
da estafeti özündən sonra kiçik nəvəm İbrahimə verməlidir.
Hal-hazırda Kavusun yeni Kakuyi xanımı zahıdır... Bu günsabah mənim üçün yeni bir nəvə dünyaya gətirəcək. Əgər
qız doğurarsa, onda hakimiyyət məsələsi də sülhlə öz
həllini tapar. Deməli, o qızın göbəyini İbrahimin adına
kəsərik. Bununla da iş bitib gedər. Yaxşı kürəkən, elə oğul
kimi bir şeydir... İnşallah, nə Kavus, nə də şamaxılı
nəvələrim mənim təklifimi yerə salarlar. Yox, möhtərəm
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memar, əgər oğlan nəticəm olarsa, onda mən öz planımda
cüzi bir dəyişiklik etməyə məcbur qalacağam: Vəliəhd
məsələsini İbrahimin salamat böyüyüb ərsəyə yetməsi üçün
son vəsiyyətimə qədər hamıdan gizlədəcəyəm. Siz də
mənim bu fikrimi ikimizin arasında bir sirr kimi saxlarsınız.
Amma ölümümə dəqiqələr belə qalmış olsa, yenə də, əvvəlaxır mən İbrahim balamı hakimiyyətə aparan yolu onun
üzünə
açacağam, qalanı Allahın və taleyin işidir...
Möhtərəm memar!.. Mən o gələcək günləri gözlərimin
önündə imiş
kimi aydınca görürəm. İbrahimi sizə
tapşırıram. Dərbəndə qayıdan kimi onun təhsili ilə ciddi
məşğul olun. Nəvəmi əsl memar kimi yetişdirin. Ədalətli
dövlət qurmaq da bir memarlıqdır. İkiniz bir yerdə:
müəllim-tələbə kimi mənim Bakı haqqında son arzumu
gerçəkləşdirərsiniz. Bakını ölməz mövlanəmiz Baba Kuhi
Bakuvinin adına layiq Şirvanın ən böyük mənəviyyat
qalasına çevirərsiniz. Elə bir qalaya ki, nəinki Şərqdən baş
alıb gələn köçəri-bədəvi-tərəkəmə dünyası, hətta bütün sivil
dünya xalqları belə Şirvan Bakısının mədəni qüdrəti
qarşısında daim boyun əyib, ona səcdə qılsınlar.
Şirvanşahlar intibahının Bakı səhifəsi gələcəkdə şirvan
xalqının bütün işğalçı bədəvi-köçəri qüvvələrin üzərində
əbədi qalibiyyət rəmzi olsun.
Qəti inanıram: nəvəm
Şirvanşah I İbrahimin Vətən tarixinə yazacağı şanlı Bakı
dastanı xalqıma yalnız baş ucalığı gətirəcəkdir...
Memar Kərəməli Şirvani Bakını indidən Şirvanşahların
gələcək mənəvi abidəsi kimi görən Keyqubada qulaq
asdıqca, ürəyində mövlanə Baba Kuhi Bakuvi-Şirvaninin
əziz vətəninə qarşı məhəbbət hissləri daha da artır, gözləri
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önündə Şirvanşahların gələcək paytaxtının nəhəng memarlıq
abidələri və parlaq mənəvi mənzərələri canlanırdı.
Kərəməli bəyə görə, paytaxt Bakı ilk növbədə ədalətin
Kəbəsi olacaqdı. Zülm və əsarət üzündən öz Vətənindən
didərgin düşmüş Şirvan ziyalılarını bir araya gətirən Yeni
Bakı Qoca Şərqin tarixini təzədən yazacaqdı.
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İkinci fəsil

Pirsaatçay ziyarətgahı

- Kişi irfan işığında parlar:
Şübhəsiz, bilgidə Allah gücü var.
Əvət, apif düşünür, haqqı bulur,
Aqibət, kəndisi bir Tanrı olur!..

(Hüseyn Cavid. Əsər. 4 cilddə, III c., “Peyğəmbər”
mənzum pyesi, “Yazıçı” nəşr., Bakı-1984, səh.:92.)

-Müxtəlif məzhəblər durduqca hər kəsin fərqli rəmzlərə ehtiyacı
ola bilər. Bu rəmzlər bütə dönüşüb və özünü digər məzhəblərdən
üstün bilərsə, o zaman onun heç bir dəyəri olmaz.
(Mahatma Qandi. “Bütün insanlar qardaşdır” kitabı. “Elm və təhsil”
nəşr., Bakı-2011., səh.: 60)
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1
Səfər boyu şah baba ilə Vətənin sabahı barədə durmadan
ciddi söhbət aparmış dahi memar Kərəməli Şirvani onun
yorulduğunu hiss edərək, karetanın arxa oturacağına keçdi.
O, indi də öz gələcək tələbələrini- İbrahimlə Seyid Əhmədi
uzun yolun yuxusundan ayıldıb, sorğu-suallara çəkmək
istəyirdi...
Yuxudan durar-durmaz memar onlara Şirvan sufiliyinin
mahiyyətini başa salmağa başladı. Karetada özünü yuxuluğa
vurmuş şah baba Keyqubad Adil dərin irfani biliyinə valeh
olduğu memar Kərəməlinin nəvələrinə söylədiyi bircə sözü
belə diqqətdən kənar buraxmayaraq, xəlvət-xəlvət ona qulaq
asırdı...
-Öncə bədəvi ərəblərin, sonra Məvarənnəhr türkmənləri
və Monqol köçərilərinin işğalçı yürüşləri ilə talanıb
yəğmalanmış Şirvan xalqının elm-maarif xadimləri digər
Şərq münəvvərləri kimi, İslam şəriətinin fəlsəfiləşdirilməsi,
ədalətli cəmiyyət qurmaq üçün
elmi idrak vasitəsilə
İnsanlığın kamilləşdirilməsi yolunu tutdular. Amma son
dövrlər birdən-birə alim şirvanlılar Kəsrani Sarayından
dışlanaraq, ariflik eşqinə düşdülər, böyük əksəriyyətlə
mədrəsələrdən soyuyub, sufilik-piranəlik
yoluna üz
tutdular... Düzdürmü, səhvdirmi, mən bunu indi deyə
bilmərəm: əminəm ki, əsl cavabı tarix özü verəcək!..
İslam aləmi Məhəmməd peyğəmavərdən (s.a.s.) sonra
nəbüvvətdən xilafətə, sonradan Abbasilər dövründə isə
səltənətə keçid edərək, mənəvi-ruhani cəmiyyətdən dünyəvi
cəmiyyətə dönüş etmişdi. Riyakar, zahirpərəst ruhanilər
Məscidi Tanrı səcdəgahından daha çox hökmdar
bütpərəstliyinə xidmət göstərən, insanlara Allahı sevdirmək
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əvəzinə, Allah xofu ilə qorxuzan nadan hökmdarların
ideoloji bir beyin qərargahına çevirmişdilər. “İlahi rəyasət”
statusu almış din xadimləri sadə xalqı mədrəsədən və
məsciddən soyudaraq, Ruhani elitanı bir mərkəzdən idarə
edilən Saray bürokratiyası halına gətirdilər. İlahi ədalət
idealı padşah himayəsi və Saray ətası səviyyəsinə endirildi.
Mənsəbpərəstlik və mənfəətpərəstlik cəmiyyət arasında ən
ali prinsiplər sayılmağa başlanmışdır. Vəzifən və pulun
varsa, adamsan, yoxsa... heyvandan fərqin yoxdu fikri
Şirvan cəmiyyətini əsasən yalançılar, simasızlar güruhuna
çevirdi. Bu, Allahsız bir yol olmaqla bərabər, daha çox
İslamın Tanrıdan savayı heç kimə və heç nəyə səcdə etməyə
dəyməz,- təməl prinsipinə qarşı getmək demək idi. Ölkədə
sosial və siyasi bütpərəstlik baş alıb gedir. Haramzadə
halalzadəni nahaqq çıxardır. Mənsəb və sərvət sevgisi Tanrı
sevgisini məhv etmişdir. Bu şirkin başında bir-başa
vicdanını maddi aləmin nemətlərinə satmış Sarayla birgə,
Məscid və Mədrəsə əhlinin özü durmuşdur.
Şirvanda mərdəsə ilə təkkə, müdərris ilə mürşid, Allah
xofu ilə Allah sevgisi arasında barışmaz bir düşmənçilik
baş qaldırmışdır. Gözə görünməsə də, əsl savaş gedir.
Şirvanşahlar dövlətini məhv etməyə hesablanmış amansız,
qansız və riyakar bir saavaş...
Mədrəsə az sayda varlı təbəqələrdən çıxıb gələn Allah və
bürokratiya xoflu azlığın məktəbi, təkkə və xanəgahlar isə
minlərcə qəlbi Haqq sevgisi ilə dolu azadlıqpərəst
insanların məktəbinə çevrilib.. Təkkə və xanəgah bu gün
həmçinin Zünnun əl-Misri (?-854), Bəyazid Bustami (?874), Həllac Hüseyn ibn Mənsur (858-922), Cüneyd
Bağdadi (820-910), Əbülqasim Quşeyri (?-1072), Baba
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Kuhi Bakuvi-Şirvani (933-1050), Əbu Həmid Qəzali (10591111), Mühyəddin ibn Ərəbi (1165-1270), Mövlana
Cəlaləddin Rumi (1207- 1273)... məktəbi sayılır. Haqlı ilə
haqsızı müəyyənləşdirmək müşkülü ortaya çıxmışdır... Elm
ürflə, alim ariflə düşmənçilik edir. Belə bir vaxtda Şirvanın
ən boz torpağı olan Navahı kəndindəki
Pirsaatçay
zaviyəsində, Şirvanın ən yalın daşlığı sayılan Baba Dağ
qayasında səslənən sufi Baba Kuhi Bakuvinin sözləri bütün
əzəmətilə ürəklərə günəş kimi işıq saçır:
-Damcılar sonradan yenə dəryaya qayıdan kimi, İnsanlar
da zərrə kimi öz əslinə dönəcəklər. Necə ki, Qurani-kərimdə
deyilib: “Ey peyğəmavər, səbirlilərə mügdə ver! Səbirlilər
müsibətə düçar olarkən deyərlər: “Biz Allahdanıq və ona
doğru qayıdacağıq!” (“Bəqərə” surəsi, 155-156-cı ayələr).
-Bütün varlıq vahid bir ahənglə hərəkətdədir...
Pisaatçayın Baba Kuhi məktəbi insanları tamah
dünyasına qarşı masivanı (-Allahın zatından savayı hər
şeyi) atıb, yalnız Haqqı tutmaq, ilahi eşq yolçusuna
çevrilmək, sonda öz cismani varlığını yox sanıb, ruhani
varlığını Allahın varlığında fəna etməyə çağırır...
İbrahim həyatında ilk dəfə idi ki, gələcək müəllimi
Kərəməli Şirvanidən elm ilə irfanın bu dərəcədə fərqli
cəbhələrə çevrildiyini, bir-birinə qarşı durduğunu eşidirdi.
Dərbənd mədrəsəsi ona yalnız aləm barədə alimin öyrəndiyi,
müəllimin öyrətdiyi elmləri başa salmışdı. İrfan idealist
metafizikanı tərki-dünyalıq təcrübəsi ilə birləşdirirdi.
İnsanlığı
tamah
əsarətindən,
vəzifə-hakimiyyət
düşgünlüyündən xilas edərək, onun qəlbini bədəvi-köçəri
vəhşətlərindən
qoparıb,
ümranın
(hədəri-şəhər
sivilizasiyasının) İlahi həqəqətlərinə qovuşdururdu. Vətəni
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qoyun-quzu otlağı kimi tanıyanların, Çənlibel, bulaq başında
yeyilən kabab yeri kimi qəbul edənlərin arasında yeri
olmayanlardan biri ola bilmək indi onun uşaq nəzərlərində
hər cür şahlıqdan və səltənətdən daha qiymətli görünürdü.
İrfan elmi və Ümran mədəniyyəti öz fani İnsan ömrünü
yalnız sərvət yığmağa və maddi aləmə həsr edənlərin
faciəsini üzə çıxarırdı. Dərbəndli əmirzadə üçün indi ən
böyük yol mərifət, şəriət, təriqət və həqiqətdən ibarət idi. O,
ibadətdən ziyadə daha çox indi öz məhrumiyyətləri, xüsusi
rəqsləri, intonativ duaları ilə Haqqa qovuşmağa can
atanların yanında idi...
Dərbənddə mədrəsə müdərrislərindən eşitmədiyi bu cür
mürəkkəb fikir və düşüncələrin içərisində onun sadə uşaq
təfəkkürü tamamilə itib batmışdı:
-İlahi eşq ilə məst olan şair Məhəmməd Baba Kuhi
Bakuvi-Şirvani (933-1050) dünya nemətlərindən əl çəkib
“həzrət baba” kimi tanınaraq, gələcəyin dahi sufi şairlərinə
mürşidlik etdi... O, əvvəlcə Pirsaatçay vadisinə, sonra isə
Baba dağa sığınmışdı. Şirvanşahların vəziri olan kiçik
qardaşı Hüseyn bu böyük tarixi simanı fiziki mənada
itirəndən sonra, gec də olsa, peşiman olub, özünün bəsirət
gözünü açmış, Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Übeydullah
ibn Bakuyi-Şirvanini “Baba Kuhi”-yə çevirmiş mənəvi
həqiqətləri dərk eləmişdi... Pirsaatçay xanəgahı həm də bu
pak
qardaşlığın abidəsidir... Sözü ilə əməli bir
olmayanların, qardaşlığı hakimiyyət və sərvət hərisliyinə
qurban verənlərin bədəvi simasızlığına qarşı bu şirvanlı sufi
qardaşlar insanlığa ilahi bir örnək qoyub getdilər...
Keyqubad şamaxılı memarı dinlədikcə, öz oğlanlarını
düşünür: ilk Şirvan sufilərinin bu qardaşlıq nümunəsini öz
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oğlanları- Kavus ilə Sultan Məhəmmədin də arasında
məhək daşına çevirmək
istəyirdi. Onun nəzərincə,
xanədandakı həmin məhək daşı bundan belə məhz kiçik
nəvə İbrahim olmalı idi. Bu müqəddəs bağın yaradılması
üçün Kavusun övladları: Huşəng ibn Kavus və Nodar ibn
Kavus ilə əmioğlu İbrahim ibn Sultan Məhəmmədin
arasında gələcək mənəvi əlaqələrin qorunub saxlanması çox
vacib idi. Odur ki, kiçik İbrahim Şirvanda indidən xüsusi
status daşımalı, xanədanın sabahkı aqibətindən ötrü önəmli
siyasi şəxsiyyətə çevrilməli idi. Şirvanşahların bu zəruri
mənəvi bağları qırıla bilməzdi. Şah baba yenicə
İstiqlaliyyətinə qovuşmuş Şirvanşahlar dövlətinin mənəvi
prinsipini tamahkarlıq və rəyasətlə deyil, haqqaniyyət və
xalqa əvəzsis xidmət ilə müəyyənləşdirmişdi... Onun
gözləri qabağında Şirvanın azadlığı və İstiqlaliyyəti uğrunda
illərlə apardığı qanlı mübarizə tarixi canlandı. Vətən naminə
cavan canlarını qurban vermiş şirvanlı gənclər bir-bir gəlib
gözləri qarşısında durdular... Keyqubadın gözləri yenidən
yaşardı. Amma əlinə dəsmal alıb, onu silməyə tərəddüd
etdi... Memarın söylədiklərinə gizli qulaq verdiyini kimsənin
bilməsini istəmirdi. Təmiz, duru göz yaşları axaraq, bir
ucdan şah babanın sinəsinə tökülürdü...
-Əsasən, karvan yolları üstə yaradılan xanəgahlar
ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəni-ideoloji əlaqələrində böyük
rol oynayırlar. Pirsaatçay xanəgahı da Şamaxıdan Irana
gedən Ana karvan yolunun üzərində inşa olunmuşdur.
Xanəgah möhkəm dördbucaq divarlarla qapanmış və
bürclərlə möhkəmləndirilmiş əsl qalaçaya bənzəyir.
Keyqubad Adil kiçik nəvəsini Pirsaatçay xanəgahına
apararkən, Şirvan şahlarının öz xalqının həm dini-ruhani,
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həm də dünyəvi biliklər sahəsində elmi-mədəni inkişafına
necə mütərəqqi prinsiplərlə yanaşdığını
ona əyani
göstərmək istəyirdi.
-Bu ziyarətgah-kompleks, əsasən, Pirhüseyn türbəsi,
minarəli məscid, böyük qəbul salonu (- konferens-zal),
məbədi dışarı təhlükələrdən ayıran nəhəng mühafizə
divarları, əsas sahədən kənarda vəqfə məxsus 10.000 başlıq
qaramal və qoyun-quzu sürüləri üçün tikilmiş tövlə və
axurlar, zəvvarlar üçün karvansara və bunlardan əlavə
xüsusi yaşıllıq qoynunda dəfn edilmiş Vətən şəhidlərinin və
möminlərin qəbiristanlığından ibarətdi.
Karetadan Xanəgahın nəhəng tağlı qapısı- piştağ
görünəndə, Keyqubad Adil:
-Hə, a bala, deyəsən, gəlib çatmışıq daha?- deyə memara
səsləndi.
-Bəli, özüdür ki, var, zati-aliləri! Navahıya çoxdan
girmişik. Görünən Pirxanadır...
Bakıdan gələn şahlıq karetası Pirsaatçay xanəgahına
çatanda, günorta namazının vaxtı yenicə gəlib çatmışdı.
Zəvvarlar Navahı kəndinin qarşısındakı cənnət yaşıllığın
qoynunda yerləşən dörd divarla hasarlanmış müqəddəs
məkana çatan kimi məsciddən yayılan qəlb oxşar ilk azanın
səsi də ətrafa yayılmağa başladı. Keyqubad Adil:
-Sürəti artırın, a bala!- deyə cilovdarlara xəbərdarlıq elədi.
Onlar xanəgahın böyük darvazasından içəri keçib, bir-başa
məscidin qarşısında dayandılar. Dərhal qarşıdakı kəhrizin
suyunda dəstəmaz alıb, özlərini Günorta namazına
yetirdilər.
Şah babanın bu gözlənilməz gəlişi məscidə namaza
yığışmış bütün zəvvarlar və hücrələrdə özübnəməxsus
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ayinlər gerçəkləşdirən dərviş-qələndərlər arasında
əsl
canlanma yaratdı.
İlk dəfə şah dədəsi ilə bir sırada durub namaz qılan
İbrahim və onun şəkili təzə dostu-bibioğlu Seyid Əhməd
bütün namaz ritualını çətinlik çəkmədən hamı kimi
tamamladılar.
Namaz başa çatandan sonra, məscid imamı Keyqubad
Adilə yaxınlaşdı və salam verdi. Qoca soruşdu:
-Qurban hazırlıqlarınızı başa çatdırmısınızmı, Molla ağa?
-Bəli, zati-aliləri!
-Onda tez olun, başlayın görək. Vaxt gözləmir... Dərhal
qurban ətlərini hazırladığınız siyahılar üzrə sahiblərinə
çatdırın. Günortayacan bütün Şirvan ölkəsində kasıb
insanların hamısının evində ət xörəyi bişməlidir. Sonra
siyahını mənə verərsən... Ət azlıq edərsə, xanəgahın
sürülərindən də qurbanlığa əlavə edərsiniz. Pulunu mən
ödəyəcəyəm. Tələsin!..
-Baş üstə, zati-aliləri!..
Onlar xanəgahın qurbangahına yetişəndə, baba irəli
yeriyib sıra ilə yerə uzadılmış heyvanlara yaxınlaşdı və öz
sürülərindən gətizdirdiyi qurbanlıqların yununu sığalladı.
Az sonra o, qurbanlıqlarından birini, boynu qırmızı boyalı
qoçu seçib, yaşına yaraşmayan cəldliklə yerə yıxdı və
başını üzü qibləyə çevirdi.
-İlahi, nəvəm İbrahimin əqiqə (-uşaq doğularkən niyaz
edilən qurbanlıqdır-Red) qurbanını onun 7 yaşına keçdiyi bu
müqəddəs Eydəl-əzha günündə qəbul et, gecikmə üçün
günahımdan keç... Balama səadət-xoşbəxtlik bəxş elə!söylədi. Bıçağı qəssabın əlindən alıb
dua qıldı və
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“bismillah” deyib kimsənin köməklik etməsinə imkan
vermədən qurbangahda ilk qurbanın başını kəsdi.
Baba barmağını qoçun qanına batırıb, əvvəlcə İbrahimin
alnına sürtdü. Eyni şeyi Seydi Əhmədlə özü üçün də yerinə
yetirdi... Kürəkən Seyid Əli özü irəli gəlib, isti qandan
əvvəlcə memar Kərəməlinin, sonra da özünün alnına vurdu.
Qurbangahda kübar aləmin xeyli nümayəndəsi vardı. Hər
kəs xanəgahın qurbanlıq heyvanlarından öz hesabından
qoçdan-danadan alıb, Eydəl-əzha qurbanını kəsdirir, birbirinə “Allah qəbul eləsin!”- deyə salamlaşır, minnətdarlıq
edirdilər...
Qurbangah dörd növ qurbanlıq heyvanla dolu idi: qoyun,
keçi, inək və dəvə. Üləmalar bir ağızdan həzrəti İbrahim
peyğəmavərin (ə.) adına salavat çevirir, Allahın son
Rəsulunu (s.a.s.) da tez-tez yada salaraq, Qurban
bayramında hamılıqla bir-birinə xoşbəxtlik və firavanlıq
arzulayırdılar.
Şah babanın sifarişi ilə xanədanın Sığırlı, Bağırlı, Bığırlı
kəndlərindəki heyvan sürülərindən seçilib gətirilmiş 52
qurbanlıq qoç və dananın başı da digər qurbanlıqlar kimi
qəssablar tərəfindən qısa sürədə kəsilib, Pirsaatçay
xanəgahının qurbangahında yerə qoyuldu.
İbrahim 1352-ci ildə anadan olmuşdu. Keyqubad da məhz
buna görə 52 qurbanlıq gətizdirmişdi. Hamısı bir-bir
kəsilib, aidiyyəti üzrə ünvanlara, o cümlədən kasıblara,
karvansaradakı qəriblərə, xanəgah dərvişlərinə, mədrəsələrə
və s. yerlərə paylanmalı idi. Heyvan kəsimi başa çatandan
sonra o, nəvəsi İbrahimi yanına çağırdı. İbrahim bibioğlu
Seyid Əhmədlə birgə cəld ona yaxınlaşdı. Baba:
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-Dəllək çağırtdırın,
İbrahimin saşını qırxsın,- deyə
Xanəgah ruhanilərinin ağsaqqalı Molla ağaya göstəriş
verdi.
İbrahimin kəkilli başı
Dərbəndin deyil,
hərrac
bazarındakı gələcək məmlüklərə qoşulub, axırıncı dəfə
Misirə qədər etdiyi səfərin yadigarı idi. 10 gün Məmlük
uşaqlara qoşulub, hərbi təlim keçən İbrahimin başını çərkəz
üşaqları kimi kəkilli formaya salmış Misir dəlləyi ona:Oğlan, sən əsl məmlüksən ki,- demişdi. İndi onu keçmiş
məmlük dostlarına bənzədən yeganə kəkilinin qırxılıb yerə
tökülməsinə o əsla razı ola bilməzdi.
-Yox, baba-can, mən saçlarımı qırxdırmaq istəmirəm!
Keyqubad ilk dəfə sözünün cammat arasında bir uşaq
tərəfindən belə qabaca yerə salınmasından tutuldu. İbrahim
onun Şamaxıda gördüyü sözəbaxan nəvələrinə oxşamırdı.
Kiçik İbrahimin şah qarşısında bu cür açıq etirazı xanəgahın
Xəlvətiyyə dərvişlərinin də nəzərindən qaçmadı... Naqolay
duruma düşmüş Keyqubad Adil nə isə təcili bir şey
fikirləşib, vəziyyəti düzəltmək istəyirdi ki, şəkili nəvəsi
Əhməd onun harayına yetişdi:
-Mən razıyam, baba, qoy mənim saçımı qırxsınlar...
Keyqubad:
-Molla ağa, bu da, o da öz nəvəmdir. Həm də yaşıddırlar.
De, görüm, İbrahimin əvəzinə Əhmədin saçını qırxdırsaq
olurmu?- soruşdu.
-Olur, zati-aliləri! Amma gərək verəcəyiniz sədəqə iki baş
tükü miqdarında olsun!- Molla ağa dilləndi.
-Mən bu əqiqəni 7 il gecikdirmişəm: odur ki, iki baş
tükünün 7 dəfə ağırlığında qızılı Xanəgahın dərvişlərinə
sədəqə eləyəcəm.
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Dərvişlər sevinclə əl çaldılar. Dəllək dərhal Seydi
Əhmədin saçını qırxmağa başladı. Tükü tələsik qızıl
tərəzisində çəkib, hesablama apardılar. Keyqubad Adil də
tərəddüdsüz öz boğçasını açıb, vəd edilən qızılı tərəzinin
digər gözünə tökdü. Bu vaxt kürəkən Seydi Əhməd Orlat da
qızıl dinar qoyulmuş qırmızı ipək örtüklü nimçəyə
yaxınlaşdı və cibindən xeyli qızıl pul çıxarıb, Şah Babanın
nəmərinin üzərinə əlavə elədi. Qızıl dinarların cingiltisi
altında Sufi-dərvişlər özlərinə məxsus ayinlərinin icrasına
başladılar. Onlar İbrahimlə Seydi Əhmədin başına dövrə
vuraraq, nə isə kosmik bir rəqs etdilər. Xanəgahın
xəlvətiyyə təriqətinin Xəlifəsi irəli gəlib, tez-tələsik qızılları
öz kəşkülünə yığdı. Rəqs mərasimi bitdi. Şah baba, nəhayət,
nəvələrini öz yanına aldı və həm Pirsaatın qərib
dərvişlərinin, həm də uzaq-yaxın yerlərdən gəlmiş kasıbların
yaratdığı böyük kütlə içərisindəki hay-küydən kənara
çəkilmək üçün öz məiyyətini götürüb, xanəgahın şahlıq
üçün ayrılmış xüsusi iqamətgahına yollandı.
Aşpazlar da artıq iri qazanlarını böyük ocaqların üzərinə
qoyub, bayram xörəklərini vaxtında bişirib hazırlamaq üçün
tənbəl yardımçılarını tələsdirirdilər...

2
Günorta namazını qılandan sonra, hamını bayram
yeməyinə dəvət etdilər. Keyqubad ayrıca süfrə arxasında
oturmaqdansa, adəti üzrə camaatla bir yerdə olmağa
üstünlük verdi. Xanəgahın qələbəlik dərviş və sufiləri ilə
birgə bütün məscid və mədrəsə heyəti də - sünnüsü, şiəsi ilə
şah babanın bayram süfrəsinə yığışmışdılar. Xanəgahda Şah
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məclisinin əsas funksiyası xalqla bir başa təmas yaratmaq,
istər el içərisindən, istərsə də burda İpək Yolu üstdəki böyük
karvansaraya yolu düşmüş tacirlərin arasından, hətta ən
təsadüfi bir insandan belə hakimiyyət üzvləri barədə
səslənmiş hər cür tənqid, təklif və iradı açıq şəkildə eşidə
bilmək imkanı əldə etməkdən ibarət idi.
Yemək məclisindən sonra, bayram şənliyi, müxtəlif el
yarışmaları keçiriləcək, xanəgah ətrafındakı kanatlar
üzərində kəndirbazlar müxtəlif tryukları ilə, təlxəklər isə
hoqqaları ilə camaatı güldürüb əyləndirəcəklərdi...
Şah baba isə kiçik nəvələrini ilk öncə at çapışmalarında
sınamaq istəyirdi. Keyqubad Xanəgahın rəhbərləri və
ziyarətə gəlmiş Şirvan əsilzadələri ilə bir yerdə əyləşmişdi.
Odur ki, ondan bir qədər aralı yanaşı oturmuş nəvələriİbrahimlə Seydi Əhmədin sakit duruşuna uzaqdan-uzağa
baxıb, onların utana-utana yemək yemələrinə tamaşa edirdi.
Bəlli idi ki, qohum üşaqlar təzəcə tanış olsalar da, dərhal
bərk dostlaşmışdılar...
Hamı yeməyini yeyib, qurtarandan sonra, məscid mollası
Süfrə duası oxudu. Şah babanın buyruğu ilə pişnamaz bütün
məclis əhlinə axşam namazından sonra, xanəgahın böyük
zalına yığışmağı xahiş etdi. Baba ayrıca dərvişləri və
karvanbaşıları da məclisə buyurdu.
Keyqubad öz şahlıq dönəmində bir neçə dəfə Xanəgahda
keçirdiyi Qurban bayramı günündə dini-ideoloji bütövlüyü
parçalanmağa üz qoymuş şirvanlılar arasında
qızğın
Mübahisə gecələri keçirmişdi... O, bu cür açıq
mükalimələrin şirvanlılar arasında konsensusa gətirib
çıxaracağına və gələcək din-məzhəb düşmənçiliklərini
aradan qaldıracağına ümid edirdi.
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Odur ki, Qocanın yenidən daha bir bayram gecəsini burda
keçirmək qərarı xanəgahın mürşid və müridləri arasında
xüsusi canlanma yaratdı. Deməli, rəsmi İslam
nümayəndələri ilə Sufilər yenidən üz-üzə qoyulacaqdı. Bu,
həm də iki zidd qola: sünni və şiəlik cərəyanlarına
ayrılmaqda olan Şirvanın İslami cəmiyyətinin qansız
ideoloji mübahisəsi üçün təşkil edilirdi... Keyqubad Adilin
özü dəyişən dünyada dəyişməyən bircə Allahdır deyə
dialektik (obyektiv) idealizm xəttni müdafiə edirdi, lakin
bunu hələlik heç yerdə, heç kimə açıq şəkildə bildirmirdi.
Yeməkdən sonra Şirvanın xəlvətiyyə dərvişləri
Keyqubada yanaşıb, kiçik İbrahimin bir neçə saatlığa onlara
verilməsini xahiş etdilər. Şah baba nəvəsinin üzünə baxdı.
-Mən razıyam!- İbrahim dilləndi.
-Mən də səninlə gedirəm,- bibioğlu Seyid Əhməd ona
qoşuldu. Keyqubad:
-Görürəm, məni əziyyətə salmaq istəmirsiniz,- dedi,birinci növbədə Xanəgahı gəzdirin, qoy bizim dərbəndli
əmirzadə öz xalqının əsl üzünü tanısın.
-Baş üstə, zati-aliləri!- Biz İbrahimə həm burdakı məscid
və minarəni, həm zikrxana və sovməəni, həm də
dərvişlərimizin yığışdıqları təkkələri göstərərik. Qoy özü
türbəmizdə yatan mürşidimiz Pir Hüseynin kim olduğunu
bilsin. İmanda heç bir məcburiyyət yoxdur.
-Siz deyən olsun. Amma əvvəlcə Pir Hüseyn həzrətlərinin
türbəsinə aparın...
Dərviş-sufilər İbrahimin əlindən tutub, tez-tələsik
Xanəgahın yemək otağından çıxdılar. Keyqubadın son
iltiması onları çatmadı:- Yalnız ikicə saat!..
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1074-cü ildə vəfat etmiş Pir Hüseynin türbəsi güneydən
Məscid binasına birləşirdi. O, Bakının İçərişəhərindəki Aşur
məscidi ilə eyni dücbucaqlı plan-məkan quruluşuna malik
idi: sivri tağbəndlə örtülmüş ibadət salonuna əlavə
möhkəmlik üçün ortadan tağ quruluşu verilmişdi. Onun giriş
qapısı Şərqdən fasada assimetrik çıxış yaradırdı. Qapı
ağzında isə kiçik vestbül vardı.
Türbəyə bitişik olduğundan Məscidin daş döşəməli
ibadət salonu həm də ziyarətxana idi. Onun zəngin bədii
yapmalı kəc naxışlı mehrabı tamamilə Pirhüseyn türbəsinin
rəngarəng kaşı bəzəkləri ilə həmahəng görünürdü.
Xanəgahın dominantı məsciddən aralı yerləşən Minarədən
ibarət idi. Minarənin yaşı Xanagaha nisbətdə çox yeni idi,
üzərindəki kitabələrdən onun Monqol Hülakinin yürüşü
ərəfəsində- 1256-cı ildə usta Mahmud Maqsud oğlu
tərəfindən inşa edildiyi bəlli olurdu.
Memar minarə ilə binanın arasındakı bağlılığı
gücləndirmək üçün gözəl bir fənd işlətmişdi: minarə
kürsülüyü ətrafla eyni hündürlükdə olan kub şəklində
qurulmuşdu. Onun üstündə səkkizüzlü tutum vardı. Kub
minarəni yanındakı binalara “yapışdırmışdı.” Səkkizüzlü
prizma isə minarənin kürsülüyü ilə uca silindir biçimli
gövdəsi arasında məntiqi keçid yaratmışdı. Gövdə içərisində
quraşdırılmış dolama pillələr isə bir-baş Azançı artırmasınaŞərəfəyə qalxırdı.
Şirvanşah Keyqubad Adil müsəlman aləmində Sufilik
hərakatının qarşısıalınmaz fütuhatını nəzərə alaraq, onların
bütün Şərqdə geniş yayılmış əsas xanəgahları ilə açıq-gizli
əlaqələr qurmuşdu. Şirvanda
təkcə Nişapur Sufi
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cəmiyyətinin başçısı Şeyx əbu Səid Əbül Xeyrin təlimini
yayan 400-dən yuxarı xanəgah fəaliyyət göstərirdi.
840-cı ildə Talış dağlarının və Əlborz dağ sisteminin
kəsişməsində, Tehrandan 100 km uzaqlıqda, Şahrud və
Ələmut çayları arasındakı Rudbar vadisində, 2163 metr
hündürlükdə tikilmiş Ələmut (Hele-mut) qalasında əsası
Qum şəhərində doğulmuş Həsən ibn əs-Səbbah (1055-1124)
tərəfindən qoyulan ilk terror təşkilatı Xaşxaşilər (həşişilər)
“Batinilik” dini pərdəsi altında gizlənərək, Qərb-katolik
dünyası tərəfindən mali və mənəvi dəstəklənərək,
Səbiyyəçilik (yeddi imamçılıq) ideologiyası ilə bütün
Türk-İslam aləmini təhdid edəndə, bu qorxunc gücə qarşı
sünni Şirvanşahlar dövləti də həmin ərazinin yaxınlığındaGilan və Rəşt istiqamətində
Həzrəti-Pir Əbdülqadir
Gilaninin rəhbərliyi altında ilk Sünni təriqətli olan Sufi
ordeni
Qədiriyyəni ortaya çıxarmışdı. Pir Ə.Gilani
təsadüfən demirdi: “Bu dünyada fövqəladəlik və kəramət
yalnız xeyir və hikmət üçündür”. “Dünya mənə verilsə,
mən onda bir ac və fəqir insan qoymaram qalsın”... O, Xızır
peyğamavərlə rastlaşmış tək-tək insanlardan biri idi.
Xaşxaşilər getdikcə güclənərək, İslam aləmində nəinki
ideoloji üstünlüyü ələ almağa başlamış, hətta son Abbasi
xəlifələrinin zəifliyindən istifadə edərək, əvvəlcə İfriqiyyədə
(indiki Tunisdə), sonra Şimali Afrika və Siciliyada, nəhayət,
969-cu ildən isə Misirdə hakimiyyəti ələ keçirmişdilər.
Şirvanda daha çox Baba Kuhi Bakuvi-Şirvani adı ilə
tanınmış ilk İstiqlal şairi, panteist filosof və sufi-mövlanə
Şeyx Məhəmməd Əli Bakuvi-Şirvani (933-1050) tərəfindən
əsası qoyulmuş və sonralar onun kiçik qardaşı sabiq Şirvan
vəziri
Pir Hüseyn tərəfindən inşaatı tamamlanmış
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Pirsaatçay xanəgahı Şirvanşahların beynəlxalq ideoloji
cəbhəsinin əsas qalasına çevrilmişdi. Şirvanın əsas Ana
karvan yolu üstündə salınmış bu müqəddəs ocaq diniideoloji mərkəz olmaqdan savayı, eyni zamanda əsas elmimədəni və ticari mərkəz halına gətirilmişdi. Burda ətrafı
bürclü divarlarla dörd tərəfdən əhatələnmiş Pirhüseyn
türbəsi, minarəli məscid, tanınmış alim və ülamaların, sufipanteist filosofların çıxışları və müxtəlif elmi-ideoloji
diskusiyalar üçün nəzərdə tutulmuş geniş salon, habelə
xanəgah ətrafındakı Böyük karvansara, rastbazar, mal-qara
tövlələri, müxtəlif vəqf mülkləri, başdan-başa əkinlə
örtülmüş torpaq sahələri, yaşıl vadiyə çevrilmiş gül-çiçəkli
Şəhidlər Xiyabanı,- yenicə öz istiqlalına qovuşmuş
Şirvanşahların mənəvi-tarixi əzəmətini kiçik bir məkanda
parlaq bir güzgü kimi əks etdirirdi.
Pirsaatçay xanəgahı Monqol və digər yadelli bədəvi
işğalçılara qarşı Sufi qardaşlığının müsbət ideyalarını
özündə əks etdirən bütün təriqətlərə- Qədiriyə,
Nəqşibəndiyə, Xəlvətiyə və s. üçün əsl müdafiə və həyat
sahəsi
idi. Yusif Həmədanidən (?-1140) Bahəddin
Məhəmməd ibn Bürhanəddin Məhəmməd əl-BuxariNəqşibəndin (1318-1389) ardıcıllarına qədər, habelə onun
iki məşhur məktəbinin- Əhməd Yasəvinin (?-1166) və
Əbdülxaliq Gicuvaninin (?-1221) davamçılarına qədər bütün
nəqşibəndiyə tərəfdarları Şirvana yığışaraq, Pirsaatçay
xanəgahında azad fəaliyyət göstərirdilər.
Mürşidi-kamillərin ən məşhurlarından olan Əbdülqadir
Gilani Bağdadda ən böyük hörmət və ehtiram içərisində
qarşılanmış, sonradan bir müddət Buxaraya səfər etmişdi.
Ordakı fazillərin məclisində isə demişdi: “Mənim
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ölümümdən 157 il sonra Mühəmmədi-Məşrəb birisi
dünyaya gələcək, bizim nəqşimizi işləyəcəyindən
Nəqşibəndi sayılacaqdır”. Şirvanda bunları eşidib bilməyən
yox idi...
Amma bununla belə Keyqubad Adil məscid və
mədrəsələrin də fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirirməyi çox
vacib hesab edirdi. Əslində, Şirvanın gələcək elmi-mədəni
yüksəlişini, o, xanəgahlardan daha çox, mədrəsələrdən
gözləyirdi. Xalqın uzun illərin istila şəraitində yoxsulluq
üzündən kütləvi surətdə mədrəsələrdən xanəgahlara axışdığı
bir vaxtda Şirvandakı belə müqəddəs ocaqları diqqətdən
kənarda saxlamaq olmazdı...
Hələ Şirvanşah III Mənuçöhrün (1120-1160) dövründə
Şamaxı yaxınlığındakı Məlhəm kəndində Kafiəddin Ömər
ibn Osman Şirvaninin yaratdığı Mədrəseyi Tibb
darülfünundakı geniş təhsil fəaliyyətləri nəticəsində yüksək
elmi biliklər Şirvan cəmiyyətinə geniş yol açmışdı. İndi iki
müstəqil və düşmən düşərgəyə ayrılmış xanəgahla mədrəsə
elminin bir mərkəzə cəmləşdirilməsi ən vacib məsələlərdən
biri idi. Keyqubad hələ ki bir mədrəsə tələbəsi olan öz kiçik
nəvəsi İbrahim Dərbəndinin şəxsində gələcəkdə bu problemi
həll edə biləcək siyasi xadimin yetişdirilməsi arzusuna
düşmüşdü. Bu yolda onun arif nəzərləri məhz dahi memar
Kərəməli Şirvaniyə dikilmişdi... Kərəməli Şirvanın ən
yüksək təhsilli elit təbəqəsinin nümayəndəsi idi. Atasını
cavan ikən öldürmüş Kəsrani sülüləsinə o, nə qədər nifrət
etsə də, bu dahi şamaxılı böyük vətənpərvərliyi ilə
bərabər, həm də dərin və hərtərəfli ensiklopedik biliyi
təcəssüm etdirirdi.
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X əsr İslam aləmində ilk gizli cəmiyyət hesab edilən
İxfan əs-Səfa (Saflıq qardaşları) tərəfindən hazırlanmış 53
taraktatlıq (14-ü riyaziyyat, 17-si təbiyyat, 10-u metafizika,
11-i ilahiyyat olmaqla) mükəmməl ensiklopediya bu şirvanlı
ziyalının masa üstü kitabı idi.
Böyük alim, sufi-filosof və şair, mövlanə Baba Kuhi
Şirvani də (933-1050) X əsrdə məhz belə bir ictimaimədəni mühitdə yetişmişdi... Bu o dövr idi ki, xristian
dünyasında elmi fəlsəfə tamamilə yasaqlanmışdı. Kilsə
ehkamı təfəkkürün yeganə çıxış nöqtəsi sayılırdı. Keyqubad
Adil Şirvan mədəni mühitinin tarixi təməllərini ümumislam
mədəni intibahından ayırmaq istəmirdi. Onun müdrik
qənaətincə, Şirvanlılıq ilə Ümumislam intibahı ayrıayrılıqda köksüz budaq kimi bir şey olardı. Odur ki, şah
baba kiçik nəvəsini yeni İslamı qalxışın və yüksəlişin ən
parlaq Günəşinə çevirmək istəyirdi. O, nəvələrinin Xanəgah
dərvişlərinə qoşulub, sərbəst surətdə buranı dolaşmasına
icazə verərkən də, məhz bu istək və arzusunu diqqətə
almışdı...
Dərvişlərə qoşularaq
Xanəgahı gəzib dolaşmaqdan
yorulmuş İbrahim, yorğunluğunu unutmaq üçün zarafata
keçdi. O, təzə dostunun günəş altında par-par yanan daz
başına baxıb, təəccüb və təəssüflə dedi:
-Dostum, sən niyə bu axmaq işə razı oldun... Başın
günbəz təpəsinə dönübdür ki...
-Hayındi, mən sənin kəkilini görəndən bəri öz başıma
nifrət eləyirəm. İbrahim, istərdim ki, mənim də başımı sənin
dəlləyin düzəltsin. Bax, belə, kəkilli...
-Bibi oğlu! Sən də mi kəkilli oğlan olmaq istəyirsən?
-Hə!.. Mənə nə olub ki?..
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-Yox, qohum... Kəkilli oğlanların başının bəlası çoxdur.
Sən o bəlalara dözə bilməzsən.
-Dözərəm! Vallah, hər şeyə dözərəm. Hayındi, mənim də
saçım kəkilli olsun, eynən səninki kimi... Şəkidə də bir
kəkilli oğlan görsünlər.
Dərvişlərin əhatəsində addımlarını tələsik ata-ata yeriyən
İbrahim səsini hamı eşitsin deyə daha da ucaldaraq dilləndi:
-Kəkilli oğlanları Dərbəndin hərrac bazarlarında qul kimi
satırlar... Dostum Berkut kimi! Qızıl Ordaya vergini, xəracı
verə bilməyənlərin oğlunu-qızını əlindən alıb, bazara
gətirirlər. Bizim həmyaşıdlarımız olsalar da, onları ataanalarından ayırıb, uzaq-uzaq ölkələrə aparırlar. Hərəsinin
taleyi də bir cür qurtarır...
Şəkili balası özünü bir az da toplayıb: - Hayındi, mən
eşitmişəm ki, onların içərisindən lap gedib padşahlığa
çıxanlar da olur. Elə döyülmü, dayıoğlu?
-Elədir. Amma hamı Yusifi-Kənan doğulmur, Əhməd.
Onların çoxusu məmlük kimi yetişdirilib, müharibəyə
göndərilir, orda da şəhid olurlar... Sən də şəhid olmaq
istərdinmi?
-Dədəmin canı, elə istərdim!
-Yəni ölmək istərdin?..
-Hayındi, şəhidlik məgər ölməkdirmi, İbrahim?
-Elə o cür bir şeydir... Uzaq bir ölkədə qanlı bir savaş
meydanında səni düşmən vurub öldürür, sonra elə orda ya
özünkülər dəfn edirlər, ya da canavar-çaqqal tapıb yeyir...
-Nə üçün?
-Çünki səni hərrac bazarından bundan ötrü alırlar.
Vuruşub ölməkdən ötrü. Bilirsənmi mənim o bazarlarda qısa
bir vaxt içində tanış olduğum neçə-neçə ağıllı igid çeçen,
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abxaz, çərkəz, səkləb (slavyan), qıpçaq, alan (osetin), gürcü
uşaqlarını gözüm önündə Misirə aparıblar?..
Seyid Əhməd təəccüblə dostunun üzünə baxdı. Onun
qıyıq Qızıl Ordalı gözləri yaşla dolmuşdu.
-Elə mən özüm də orda bir neçə həftəliyə başı kəkilli
məmlük oğlanlardan biri olmuşam.
-Hayındi, niyə bə iki həftə?..
-Çünki Dərbəndin əmiri, sənin dayın ardımca gəldi. Məni
isə Sultandan qızıl dinarla alıb geri qaytardı. Yoxsa indi
dostum Berkutla Qahirədə qılınc vurmaq dərsi öyrənirdim...
Bilirsənmi son günümüzdə- atam ardımca Qahirəyə gəldiyi
gün- mən öz dostum çərkəz Berkutla dəstə başçısı olmaq
üstə necə möhkəm dalaşmışdım. Qalsa idim, yəqin ki, indi
uşaqlar arasında dəstəbaşı da özüm olacaqdım...
Əhməd dayıoğlunun sözlərinə bir qədər gop qatdığını
düşünərək, onun başını kəkilli görməkdən imtinasını paxıllıq
kimi qiymətləndirdi.
-Hayındi, sən indi mənim saçımı özünkü kimi
düzəldirməyəcəksənmi?
-Yox!..
-Niyə, dayıoğlu?
-Çünki başımı düzəltmiş dəllək Qahirədə qaldı. Dədəm
onu mənə qoşub gətirmədi ki?.. Məni gətirdi, özü də
Dərbəndəcən döyə-döyə... Babam mənim üçün gəlməsə idi,
Allah bilir hələ indiyədək də döyülürdüm... Amma mən
döyülməkdən heç qorxmuram.
-Niyə?
-Ölümdən qorxan Misirdə məmlük olmağa getməz. Bir
məmlük üçün də ölmək, ya qalmaq eyni şeydir.
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Körpəliyindən bu günəcən dünyadan bixəbər qalmış
Əhməd üçün bu dəhşət gətirici həqiqətlər yuxu kimi
görünürdü. İbrahim eşitdiklərindən gözləri bərəlmiş təzə
dostunu daha izafi qorxutmamaq üçün səsini yavaşıdaraq
dedi:
-Dostum, bu dünyada yalnız bir həqiqət var: Allah!..
Qalan hər şey fanidir. Fani bir həyatdan ötrü heç kimdən və
heç nədən qorxmağına dəyməz... Məmlüklər heç vaxt
ağlamazlar. Məmlük olmaq istəsən, sənə kömək edərəm.
Mən bu günlərdə təkrar bir də onların yanına qaçmağa cəhd
edəcəyəm. İstərsən, səni də özümlə götürərəm...
-Sən mütləq məmlükmi olmaq isəyirsən, İbrahim?
-Mən mütləq Məmlük olacağam!.. Sonra da Sultan!
Məmlüklərin sultanı!
-Nə üçün?
-Şirvanşahlar Sarayı məni doğan türkzadə anamı təhqir
edib, onu Şamaxıya buraxmamışlar. Mən onun da bir
Sultan anası olduğunu şirvanlılara sübut eləyəcəyəm!..
Bu cür söhbətlərdən ağlı bir şey kəsməyən Seydi Əhməd
ara-sıra öz bilib eşitdiklərindən danışmağa fürsət tapdıqca,
dərhal mövzunu dəyişib, başqa tərəfə yönəltməyə çalışırdı.
Uşaqlar, nəhayət, dərvişlərin əhatəsində Pir Hüseynin
məqbərəsinə gəlib çıxdılar. Böyük tağ qapıdan girib içərixanəgahın həyətinə keçdilər. Türbənin gah ağ, gah da qızılı
rəngə çalan göyümtül-yaşıl minadan hazırlanmış rəngarəng
daşları par-par yanırdı. Bura həqiqətən, 1001
gecə
nağıllarının sehrlə dolu saraylarına bənzəyirdi... Məqbərə
başdan-başa bahalı zər parçalarla bəzədilmişdi.
Pir Hüseynin qəbir sənduqəsinin üzərini örtmüş kaşılar
xüsusilə göz oxşayırdı. Seyid Əhməd əlini onun üzərinə
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sürtdü. Amma arxasında duran dərviş onun başına sərt bir
qapaz çaldı. Əhmədin daz başından çıxan səsin gurultusu
məqbərədəki hər kəsi diksindirdi. Əhməd gözləmədiyi
hərəkətdən çaşıb qalmışdı: bilmirdi ağlasın, yoxsa gülsün...
Amma bu dəm daha bir sillə səsi ətrafa yayıldı. Bu da
İbrahimin dostunu vurmuş baba dərvişə cavab silləsi idi.
Ortaya böyük pərtlik düşdü. Dərvişlər arasında əsl çaxnaşma
başladı. Xəlifə vəziyyəti düzəltmək üçün qolunu İbrahimin
boynuna salmaq istədi. Amma dərbəndli balası dərhal onun
əllərini geri itələdi. – Lazım deyil, baba dərviş, -dedi.
Xəlifə hadisəyə görə üzüldüyünü bildirdi. –
-Mən o gədənin dərsini verəcəm. Siz Allah, bizi
bağışlayın...
İbrahim dilləndi:
-Baba, burda təsəffüv və irfan bir yerdə deyil. Siz də bizi
üzrlü sayın, sufilər ilə gəzintimizi belə tez bitirdik. Eşidin,
bunu sizlərə mürşidiniz Cüneyd Bağdadi buyurub: “SUF”
sözü üç hərfdən ibarətdir: “Şad” hərfi səbir, “vav” hərfi vird
(zikr) və vəfa, “fa” hərfi isə fəqr və fənanın rəmzidir. Sizdə
nə səbr, nə vəfa, nə də fəqrlik gördük. Mürşidli müridli
sizlərə xüdahafiz!..
Təşvişə düşmüş Xəlifə uşaqlıq etmiş dərvişə hirslənərək
kübar uşaqlardan üzr istətdi, sonra belə tələsik Sufilərin
məclisini tərk etməmək üçün onları dilə tutdu. Amma
İbrahimin qərarı qəti idi.
O, daha bir an belə gözləmədən gözləri dolmuş dostu
Əhmədlə birgə məqbərədən dışarıya çıxdı...
Ordan beş-on metr aralanmışdılar ki, İbrahim nə
düşündüsə, dostunun keçəlinə bir şapalaq vurdu: -Bağışla ki,
siftəni məndən əvvəl elədilər!..
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Seyid Əhməd əvvəlcə çaşıb durdu, sonra bir andaca
qəzəbdən partlayaraq, özünü saxlaya bilməyib, İbrahimin
üzərinə
atıldı.
Tutaşdılar.
Onların
bir-biri
ilə
yumruqlaşdığını görən Pişnamaz tez-tələsik hadisə yerinə
yüyürüb, bir-biri ilə dalaşan təzə dostları aralaşdırdı.
-A şəkili balası, nə oldu sənə?.. Bir az əvvəl ki, can
deyirdiniz bir-birinizə? Sən deyildinmi başını dostundan
ötrü belə keçəl elətdirən?..
-Hayındı, görüm, o girami tellərim bu qədirbilməzin iki
gözündən də gəlsin... Hələ saçımı özünkü kimi elə kəkilli
düzəltdirməyə söz vermədiyi yetməz, alçaq gedə, keçəlimə
də qapaz vurur...
-Mən zarafat elədim!
Seyid Əhməd dilləndi:- Hayındi, gəti təpəni, o zarafatdan
mən də eliyüm səninçin.
İbrahim yaxına gəlib, başını ona uzatdı:- Vur, nə qədər
vurursan...
Seyid Əhməd əlini göyə qaldırıb, sonra nə isə fikirləşərək
aşağı əydi. - Mən sənin kimi zırrama ha deyiləm.- dedi.
Pişnamaz onları bir-birilə görüşdürüb öpüşdürdü. Və
xəbərdarlıq etdi: -Burdan bir-başa babanızın yanına gedin!
Axşama kimi üst-başınızı da çirkləndirməyin. Burda ananız
yoxdur ha, paltarınızı təmizlədəsiniz...
Tələsik gəldiyi səmtə geri dönən Pişnamaz özü də
bilmədən İbrahimin yaralı ürəyindəki ana ağrısına toxundu,
xəstə anasını Turanduxtu yadına salıb gözlərini yaşartdı.
Bunu Əhməd də dərhal hiss elədi. Odur ki, hərəkətlərinin
dostunun könlünə toxunduğunu düşünüb, onun boynuna
sarıldı: - Sən lap ana uşağısan ki, İbrahim? Bəlkə, bir
ağlayasan, ha?
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İbrahim təzə dostunu yaxındakı ağacın altına çəkib yerə
əyləşdi. Sonra gözünün yaşını silə-silə anası ilə bağlı dərdini
asta-asta ona danışdı. Bir il əvvəl anasını itirmiş Seydi
Əhməd də öz dərdini gizlədərək, dostuna təsəlli verməyə
çalışdı. Bu dünyanın faniliyi haqqında anasının yası ilə bağlı
bu yaxınlarda keçirilmiş il mərasimində eşitdiklərindən bir
neçə cümləni bir təhər quraşdırıb, dostuna söylədi. İbrahim,
Seydi Əhmədin özünün də mənasını bilmədiyi bu cümlələrin
axırını gözləmədən: - Yaxşı, qəm dastanımızı bitirdik. Dur
gedək, qocanın hüzuruna.-dedi. Onun şah baba barədə belə
asanca “qoca” sözünü işlətməsi Seydi Əhmədə xoş gəlməsə
də, tək kəlmə ilə : Gedək!- deyə dərhal razılaşdı.
Şah baba şəkili kürəkəni orlat Seyid Əli ilə şahmat
oynayırdı. Memar Kərəməli Şirvani isə onların oynuna
münsiflik edirdi. Baba nəvələrini görən kimi:
-Hə, deyəsən, dərvişlər sizi də darıxdırdı?- dedi.- Səbrli
olun, sabah sübh tezdən Şamaxıya yola düşürük...
Orlat Əli oğlunun yaxalığının cırıldığını görüb, ona sarı
gəldi. Əhmədin başına bir qapaz vurdu:- Hayındi, bu nədi
eşşək oğlu eşşək?.. Genə ağnamısanmı?..
Gözləri yenidən dolan Əhməd qınayıcı nəzərlərlə
İbrahimə sarı baxdı, amma sözünü ağzında udub, heç nə
demədi. İbrahim başını aşağı saldı...
Memar irəli yeriyib, uşağı atasının əlindən aldı.
-İnsanı yumruqla başa salmazlar, bəy!- deyə Orlat Əliyə
öz qəti etirazını bildirdi. Ata hörmətli Şirvan ziyalısının bu
qınağına görə qıpqırmızı qızardı. Amma heç bir söz demədi.
Keyqubad Adil təcili dərzi çağırtdırdı. O, nəvələrinin hər
ikisi üçün təzə paltar sifariş vermək istəyirdi. Seydi Əli
Orlatın etirazlarına baxmayaraq, baba Xanəgah ətrafında
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Karvansara müsafirləri üçün bahalı əyin-başlar düzəldən
dərzi heyətinin ardınca adamlar yolladı. Az keçmədi ki,
dərzilər özünü yetirdilər...
Əvvəlcə şah baba dərzilərin başçısının qulağına nə isə
gizlicə bəzi-para şeylər pıçıldadı... Sonra kisəsini çıxarıb, öz
əlləri ilə dərzilərə xeyli qızıl dinar payladı. Hər iki nəvəsi
üçün təzə paltar tikilməsini sifariş verdi... Amma İbrahimin
üzərində nədənsə dərzilərin ölçü-biçi əməliyyatları xeyli
çəkdi. Nəhayət, səbri daşmış İbrahim:
-Şah baba!.. Siz Allah, bu adamları mənim yaxamdan
qoparın... Bezdim daha,- deyə dilləndi.
-Yaxşı, deyərəm, əl çəkərlər. Amma bir şərtim var...
-Nə şərt?
-Əvvəlcə mənə de görüm, sənin bu kəkilin nə qiymətli
matah imiş ki, sən onun qırxılmasına bayaq hamının gözü
qabağında öz babana etiraz elədin?..
-Möhtərəm zati-aliləri! Bu kəkil mənim məmlük
dostlarımla həmrəyliyimin ifadəsidir. Onu qırxmaq
dostluğumuza xəyanətdi. Mən öz keçmişimə xain olmaq
istəmirəm.
-Sən ki bir əmirzadəsən! Dərbənd əmirinin oğlu!
Şirvanşahın nəvəsisən. Nədən özünü hərrac bazarında
satılan o qul çərkəz, çeçen, səkləb (slavyan), alan uşaqlarına
oxşadırsan?..
-Şah baba, heç kəs anasının qarnında qul sırğası
gəzdirməyib. Sırğalar, zəncirlər insanlara bu dünyada
vurulub...
-Nədən narazısan, İbrahim?
-Səndən, şah baba! Birinci növbədə mən səndən
narazıyam...
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Keyqubad Adil nəvəsinin gözlərinin dümdüz içərisinə
baxdı. Və udqundu. Yox, orda, bu gömgöy gözlərdə şah
babaya qarşı heç bir nifrət yox idi. Danışan nəvənin yalnız
dili idi... Qoca bir az arxayınlaşdı və nəvəsinə yaxınlaşdı.
O, babadan narazı İbrahimi qucaqlayıb bərk-bərk sinəsinə
sıxdı.
-Haqlısan, oğlum... Allahdan başqa səhvsiz heç nə
yoxdur. Mən sənə və anana qarşı böyük haqsızlığa yol
vermişəm. Ananı öz gəlinim kimi Şirvanşahların Kəsrani
Sarayına yaxın qoymamışam. Haqlısan. Amma bir baba
olaraq, mən səni bu qoca ixtiyar çağımda üzr istəmək üçün
Pirsaatçaya gətirməmişəm...
-Nə üçün gətirmisən məni bura, şah baba?.. Altı ildən
sonra əqəqə qurbanlığının ətindən yedirtməyəmi?
Pərt olmuş Keyqubad Adil qəzəb və hiddət dolu gözlərini
ətrafa dolandırıb, sonra uzun bir fasilə verdi, bir neçə dəfə
öskürdü, nəhayət, özünü ələ alıb, asta bir səslə dedi:
-Şirvanşahlığın vəliəhdi elan etmək üçün!..
Şah babanın bu asta sözləri bütün eşidənləri birdən-birə
dəhşətə gətirdi: axı, Şirvanşah Kavusun iki oğlu olduğu
halda, Dərbənd əmirinin kiçicik oğlu necə “vəliəhd” elan
edilə bilər ki?!. Həm də bir türkzadə ikən?..
Keyqubad daha heç bir söz demədi. O, gözləri ilə
kürəkəni Orlat Əliyə dərzilərlə məşğul olmağı işarət elədi.
Orlat Əli oğlu ilə İbrahimi götürüb tikiləcək əyin-başın
dürüst olması üçün dərzixanaya yollandı. Keyqubad Adilin
əmrinə görə, paltarlar axşam mərasiminə kimi hazır olmalı
idi.
Şah babanın bu qəfil verilmiş qərarına qarşı ilk olaraq,
memar Kərəməli Şirvani qəti etirazını bildirdi:
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-Zati-aliləri, sizin bu tələsik qərarınızı ətrafa belə geniş
elan eləməyiniz kiçik nəvənizin həyatını gələcəkdə çox
böyük təhlükələrlə üzləşdirə bilər... Böyük oğlunuz
Şirvanşah Kavusun indiki yaşını nəzərə alarsınızsa,
İbrahimin taxta çıxmasına qədər ən azı 20-30 il vaxt
lazımdır. Bu müddət ərzində Kəsrani əmisi və əmiüşaqları
onu sağ qoymazlar. Məncə, öz nəvənizin belə bir aqibətlə
məhv olmasını bir baba olaraq, siz də əsla istəməzdiniz...
-Kərəməli, sən dərin hörmət etdiyim həqiqi Şamaxı
ziyalıları nəslindən çıxmış birisən. İbrahim Xaqani kimi
sözü üzə söyləyən babaların varisisən. Eynən rəhmətlik atan
Əli müəllimə bənzəmisən. Dünyanın dörd yanında tikib
ucaltdığın abidələr Şirvanımızı bütün xalqlara mədəni bir
ölkə kimi yaxından tanıtmışdır. Bir türkzadə kimi mənim
nəvəm üçün sənin belə təlaş keçirdiyinin fərqindəyəm.
Amma mən İbrahim üçün yalnız bir baba deyiləm: həm də
xalqımızı onunla, səninlə birgə İstiqlala yetirmiş bir İslam
padşahıyam. Şirvanşahlar dövlətinin gələcəyi mənim üçün
bir nəvə əndişəsindən daha önəmlidir. İbrahim azad
Şirvanşahlar ölkəsinin və onun qəhrəman xalqının taleyində
öz xüsusi rolunu oynamağa məcburdur.
-Zati-aliləri, Məğribdə Mərini hökmdarı Əziz İnan
tərəfindən 22 yaşında Elm Məclisinin üzvü təyin edilmiş, az
sonra Saray intiriqaları üzündən həbsdə atılmış gənc alim
Əbu Zeyd Vəliyudin Əbdürrəhman ibn Xəldun əl-Maliki əlHədrami (1332-1406) ilk səhifələri əlyazmadan artıq bütün
dünyaya yayılmış məşhur “Kitabül-ibər” (Müqəddimə)
əsərində yazır ki, Əsabiyyət əsil-nəsəb anlayışından
böyükdür... O, öncə qohumluğa və soydaşlığa, sonra isə
qulluğa və ittifaqa bağlanmalıdır. Əsabiyyət müdafiə,
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müqavimət, himayə və öz haqqını tələb etmənin əsasıdır.
Bədəvilikdən Ümrana keçiddə Əsabiyyət sahibi rütbə və
vəzifənin getdikcə daha çoxunu özünə tələb etməyə başlar.
Onun hamı və hər şey üzərindəki qələbəsinin əsası olaraq,
Əsabiyyətini artırdıqca qarşısına çıxa biləcək hər şeyi və hər
kəsi məhv etmək gücü də artar. Buna görə də, məncə, kiçik
bir türkzadənən qüdrətli Kəsrani əsabiyyəti ilə üz-üzə
qoyulması yaxşı nəticə verməz.
Keyqubad Adil memarın üzünə qınayıcı bir nəzər yetirdi.
Bu, onunla əsla razılaşmadığının açıq ifadəsi idi. Sonra
fikirlərini cəmləşdirib dedi:
-Möhtərəm memar, ibn Xəldun onu da söyləyibdir ki,
fikir hər cür duyğuların fövqündə duran zehni çalışmadır.
Mən hesab edirəm ki, sizi yanıldan hisslərinizdir. İnsanlar
heyvandan fərqli olaraq, fikir və mühakimələr əsasında
hərəkət edirlər. Heyvan qorunmaq üçün müəyyən
orqanlarından yararlana bilər. Amma insanlıq bu orqanların
yerinə müəyyən alətlər icad etmişdir: vəhşi heyvanın
buynuzları yerinə- mizraq, parçalıyıcı pəncə yerinə- qılınc,
möhkəm dəri əvəzinə- qalxan... Dövlət təsisatları da bu
üzdən qurulmuşdur. Bu cür əhəmiyyətli məsələdə hisslərlə
hərəkət etmək, əslində bir heyvanlıq olardı. Mən açıq-aşakar
görürəm ki, Şirvanşahlar xanədanının Kəsrani qolu çoxdan
qısırlaşıb, bütün əzəlki mənəvi üstünlüklərini itirmişdir.
Onun sənin atan kimi Şirvan münəvvərlərinə qarşı apardığı
terror məhz öz zəifliyindən irəli gəlmişdir...
-Əlahəzrət! Şirvanşahlar eyni bir şəcərəni təmsil edirlərsə,
onda bunun indi ayrı-ayrı qollara ayrılması nəyi dəyişə
bilər?..
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-İlan qabığını dəyişdikcə yaşını da dəyişir. Amma İnsanlıq
yeni nəslin doğuluşu ilə təkrar öz cavanlığına qayıdır.
Bizim Ərəb nəslimiz Şirvana II Xəlifə həzrəti Ömərin (634644) dövründə- 642-ci ildə (hicri-21-ci il)
daxil oldu. Dərbənd divarları qarşısında iki ərəb ordusuBukayr ilə Əbdürrahman ibn ər- Rabinin orduları
birləşdilər. Şirvanşah Şəhriyar ərəblərə öz Sülh təklifi ilə
itaət göstərdi. Xərac ödəmədən İslam fütuhatını Şimaldan
gələn yürüşçülərdən qoruyacağını bildirdi. Xəlifə Ömər də
şirvanlıların bu təklifi ilə razılaşdı. Əlbəttə, o vaxtdan 861-ci
ilə- Şirvanşahlar dövlətinin İstiqlaliyyətinin elanına qədər az
şeylər dəyişmədi... Amma Məzyədilər və Kəsranilərlə
sürdürülmüş bu İstiqlaliyyət indi də daha böyük bir
dəyişikliyin – Dərbəndilər tarixi mərhələsinin ərəfəsindədir.
Kəsranilər öz əsabiyyət energisini artıq qeyb etmişlər. Saray
şər yuvasına çevrilmişdir. İbn Xəldun deyir ki, şər insandakı
heyvani yöndür. Əsabiyyət isə şərlə mübarizə aparmaq
məcburiyyətində qalan insan zümrələri üçün bərəkətli enerji
olmalıdır. Əsabiyyət güclü olmasa, hüquq rejimi yarada
bilməz. Deməli, dövlət dağılıb gedər. Bədəviyyatdan
ümrana keçidin əsas şərti qanunilik prinsipidir. Hegemonluq
qüvvətli olan bir cəmiyyətin hərəkətə keçməsi ilə
mümkündür. Hər bir formalaşan siyasi təşkilat, o cümlədən
Dövlət yalnız əsabiyyatın nəticəsidir.
-Zati-aliləri! İbn Xəldun onu da söyləyib ki, hökmdarlıq
hegemonluq üçün kifayət deyildir. Hökm etmək isə yalnız
hegemon olmaq sayəsində ortaya çıxa bilər. Nüfuz sahibi
olmağın əsas məqsədi mülk əldə etməkdir. Mülk və Nüfuz
bir-birini tamamlayır. Mülkü əlindən çıxan qəbilənin fəziləti
də əksilməyə başlar. Bu, siyasətin də fəzilətinə aiddir. Neçə
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illərdir ki, Kəsrani vəzir-vükəla Monqol-bədəvi işğalını əldə
bayraq edərək, bac-xərac toplamaq bəhanısilə şirvan
xalqının talamaqla məşğuldur. Bir nəfər də olsun əsl ziyalıda
var-dövlət yoxdur. Pul-para yalnız nəslini-kökünü danmış
haramzada nadanlarda cəmlənmişdir. Yalnız öz xalqına
xəyanət edən nadanların, vicdanını və namusunu satanların
üzünə Şah qapısı açıqdır.
-Cənab memar, Ədalət prinsipi olmadan mülkün qorunub
saxlanması imkansızdır. Ədalət və Mülk anlayışları birbirini tamamlamalıdır. Hər kəsə haqqı olan nədirsə, onu
vermək ən doğru və dürüst olan hərəkətdir. Ədalət də elə
budur. Amma əfsuslar olsun ki, ədaləti bərqərar etmək elə
də asan iş deyildir. Ədalət hər şeyin öz yerində olması
deməkdir. Mən hakimiyyətimi böyük oğlum Kavusa
vermişəm. Ondan sonra da növbə kiçik oğlum Sultan
Məhəmmədindir: İbrahimşah ibn Sultan Məhəmmədin
hakimiyyəti də elə həmin silsilənin davamı olmalıdır.
İnsanda hər şey yerində olarsa, ona “gözəldir” deyirlər.
Gözəllik zahiri qəşənglik deyil, mənəvi fəzilətdir. Cəmiyyət
o zaman gözəlləşir ki, onda Ədalət bərqərar olur! Əminəm
ki, yeni İbrahimşahlar nəsli Şirvanşahlar xanədanında
ədalətin təntənəsi olacaqdır. İbrahim Dərbəndi haqqında
sənə Bakıda söylədiyim düşüncələrin üzərində dayanıram.
Səndən şamaxılı bir türkzadə ziyalı kimi yeganə xahişim
nəvəmi ölkəmizin gələcək paytaxtı Bakı şəhəri üçün kamil
bir şəxsiyyət kimi yetişdirməkdən ibarətdir. Bakı- Şirvanşah
İbrahimilərin həm siyasi, həm də mədəni abidəsi olmalıdır.
İbrahim şah mənim bir baba kimi Keyqubad ADİL
olduğumu tarixə həkk edəcək yeganə simadır...
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Kərəməli başını aşağı dikib, bunula qocaya nə razılığını,
nə də narazılığını ifadə elədi... Keyqubad Adil bir az əvvəl
Oplat Əli ilə yarımçıq qoyduğu şahmat
partiyasının
davamını oynamaq üçün memarla üz-üzə oturdu...
Hava qaraldıqca Pirsaatçay xanəgahının qızılı künbəzləri
qüruba enən günəşin şəfəqləri altında qan-qırmızı rəngə
boyanırdı. Keyqubad memarın axırıncı fiqurunu şahmat
taxtası üstündən götürəndən sonra, məğribdə qaralan qaşa
baxıb dedi:
-Səncə, at yarışının vaxtını çox ləngitmirikmi?..
Memar dilləndi:- Düz bvuyurursunuz, zati-aliləri. Tam
vaxtıdır. Deyəsən, orda Tağ qapıların arxasında camaat
çoxdan toplaşıbdır. Hamı bizi gözləyir.
-Elə isə biz də onları çox yubatmayaq. Hazırlaş, sənin bu
təzə tələbələrinin şücaətini də birgə yoxlayaq.
Kərəməli Şirvani də şah baba kimi öz gələcək
tələbələrinin nəyə qadir olduqlarını qabaqcadan bilmək
istəyirdi.
Onlar xanəgahın tağ qapısından bayıra çıxanda, yarışda
həm iştirak, həm də tamaşa üçün gəlmiş qələbəlik insan
kütləsini gördükdə təəccüb elədilər. Birdən-birə bu qədər
adamın Xanəgah ətrafına necə və haradan yığışması çox
heyrətləndirici idi.
Keyqubad hakimlər heyətinin başında duran kürəkəni
Seydi Əli Orlata yaxınlaşdı.
-Yarışçılar çox deyilmi, Əli?- deyə soruşdu.
-Biz pükatma aparıb, onları yarıbayarı azaltmışıq, zatialiləri. 12 atlı yarışacaq. Bu qədəri, məncə, yarış
meydanımız üçün yetərlidir. İstərsinizsə, başlaya bilərik!
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-Nəvələrim gözümə dəymirlər... Yoxsa yarışdan imtina
ediblər, nədir?
Seydi Əhməd qaçış zolağının başında durmuş iki atlını əli
ilə qaynatasına göstərdi... Orda ağ kəhərin belində şah
babanın qız nəvəsi Seydi Əhməd açıq gözə dəyirdi. Amma
Keyqubad nədənsə İbrahimi görə bilmirdi. Seyid Əli də
təşvişə düşərək, qaynatasından ayrılıb, təcili özünü
Münsiflər üçün hazırlanmış fəxri tribunaya deyil, yarış
zolağına çatdırdı.
-İbrahim hanı?
Yarış hakimlərindən biri: - O, paltarını dəyişmək üçün
kənara çəkilib. Hardasa indi gələr... Təlaşa lüzum yoxdu,
cənablar.- dedi. Həqiqətən, az keçmədi ki, yəhərsiz xallı
ərəb atının belində yarış geyimini soyunub, Vəliəhd
paltarını geyinmiş İbrahim özünü Qaçış meydanının finişinə
çatdırdı. Keyqubad nəvəsini yalın at belində görüb, ucadan
çığırdı:
-Onu atdan yerə endirin! Yarış atı yəhərsiz olmaz. Bu
qaydalara uyğun deyil...
İbrahim isə hakimə atdan yerə enməyəcəyini bildirdi.
-Mən yarışa hazıram!-dedi.
Keyqubad hikkəli nəvəsinə qarşı qınayıcı bir nəzər
yetirərək, deyinə-deyinə Münsiflərin fəxri tribunasına
qalxdı.
Yarış rəhbərliyi iştirakçılar barədə kiçik bir məlumat
verdi: Şamaxı, Gəncə, Qubadlı, Naxçıvan, Quba, Şabran,
Beyləqan, İsmayıllı, Qazax, Lənkəran və Şəkidən bir
nəfərlik, ümumi 12 təmsilçi iştirak edirdi. Bakı şəhərindən
heç kəs gəlməmişdi. Hakim Münsilər heyətində əyləşən şah
babaya müraciətlə soruşdu:
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-Möhtərəm Zati-aliləri! Vəliəhdin hansı bölgəni təmsil
etməyini istərdiniz?
Keyqubad Adil bir an belə tərəddüd etmədən cavab verdi:Bakı şəhərini!..
Yarış şərtinə görə, yarışmaçılar divarlarla dörd tərəfdən
dövrələnmiş Xanəgahın ətrafındakı yolu 6 dəfə çaparaq
fırlanmalı idilər. Axırıncı dövrəni hamıdan əvvəl başa vuran
atlı qalib sayılacaqdı. Qalib həm qabaqcadan Şah babanın
hazırlatdığı nimçədə üstü örtülü qızıl nəməri, həm də Oyun
üçün yığılmış pulları alacaqdı. Lakin ümumi qayda üzrə,
uduşun üçdən bir hissəsi Xanəgahın Xeyriyyə fonduna, bir
hissəsi kasıblara, bir hissəsi də qalibin özünə çata bilərdi...
Hakim əlində tutduğu qırmızı yaylığı yuxarı qaldırdı. Və
altiya qədər sayıb, kəskin hərəkətlə yaylığı yerə endirdi.
Atlar bir andaca ox kimi irəli süzdülər.
12 atlıdan cəmi dördü 5-ci dövrəyə qədər yürüşə tab
gətirdi. Bunlar İbrahimdən savayı, şamaxılı, qubadlı, şəkili
və bakılı yarışçılar idilər. Hələlik çılpaq at belində çapan
yeganə yarışçı Oyunda xüsusi fəallıq göstərmədən
əksəriyyət ilə bir xətt boyunca qaçırdı... Keyqubad indi
nəvəsinin çılpaq at belində yarışa qatılmasından daha çox,
onun özünü belə laqeyd aparmasından yana narahatçılıq
keçirməyə başlamışdı. Əlbəttə, İbrahimin yarışı uduzması,
həm də əyninə icazəsiz geyindiyi vəliəhd paltarında
uduzması şah babanın nəzərində ona el içində bir
rüsvayçılıq kimi görünərdü...
...Atlılar son dövrəni fırlanırdılar. Bütün geri qalan
atlılar yarışdan könüllü çıxmışdılr. Axıra qalanlar isə
Pirsaatçayın kəsəkli dövrəsindən son yola- Ana karvan
yolunun hamar sahəsinə gəlib çatmışdılar... Babanın zəif
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gözləri qabaqda gələn üç atlını aydın görə bimişdi. O
yanında əyləşmiş və həyəcanını heç cür gizlədə bilməyən
Orlat kürəkəninə tərəf dönüb spouşdu:
-A bala, o üçüncü atlı kimdir elə?..
Seyid Əli Orlat dərhal dilləndi:- Qubadlı balasıdır, zatialiləri! Zəngilərdəndir. Səhv etmirəmsə, adı da Fəthəddin
Zəngidir... Bərgüşad mahalının Məzrə kəndindəndir. Atası
bizim Şirvan Süvari Ordumuzun bölük rəislərindəndir.
-Allah bəd nəzərdən qorusun! Maşallah, yaxşı süvaridir.
Elə bilirəm, o daha qıvraq çapır... Qalib, yəqin ki, o olar...
Seydi Əhməd Orlat öz incə şəkili ləhcəsi ilə tələsik
dilləndi:- Yox, şah baba, Əhməd onu qabağa buraxmaz!..
-Əhmədmi?!- Keyqubad Adil ilk dəfə oğul nəvəsi ilə qız
nəvəsi arasında münasibətdə qəlbində bir ayrı-seçkilik
duyğusunun baş qaldırdığını hiss etdi. Amma bunu
kürəkəninə hiss etdirməmək üçün:
-Hə, elədir. Əhməd də fəna süvari deyil, oğul.-dedi.Amma məncə, bu qubadlı balası Fəthəddin əsl süvaridir ki,
var! Zəngilər çox igid camaatdır. Bütün tarix boyu Şirvanın
süvari alayları yarıbayarı deyləmilərlə zəngilərin hesabına
ayaqda durmuşdur. Onlar da bizimlə dayıoğludurlar. Zəngi
bölgələri (Zəngəzur, Zəngilan, Zəngibasar, Zəncan...) İslam
dünyasının ən döyüşkən igidlərindən ibarətdir. Bir çox
İslam dövlətlərinin qurulmasında və qorunmasında bu mərd
camaatın böyük əməyi və xidmətləri olmuşdur. Mosul
hakimi I İmaməddin Zəngi bin Qasımüddövlə Ağsunqur
(1127-1146) Zəngilər dövlətinin ilk qurucusu olub. Onların
Hələbdə, Dəməşqdə də müstəqil bəylikləri vardı. Zəngilər
Səlib yürüşçülərinə qarşı İslam cihadının ən yenilməz
qüvvələrindən biri idi. Zəngilərin idarəsini zirvəyə çıxaran
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şəxs, heç şübhəsiz, dahi sərkərdə Nurəddin olub. Bu nəslin
yetişdirməsi olan Misir məmlük məliki, sultan Səlahəddin
Nasir əbu Müzəffər Yusif bin Əyyub bin Şadi də İslam
tarixinin ən ünlü simalarından biri idi. İmaməddin Zənginin
oğlu Nurəddin Mahmud Zənginin (1146-1174) yetişdirməsi
olan bu böyük alim, dahi sərkərdə, dövlət xadimi Səlib
yürüşünə məruz qalmış bütün müsəlman xalqlarının
sevimlisi idi.
Nurəddinin oğlu İsmayıl 1174-cü ildə
Səlahəddin Əyyubiyə yenildi. Zəngi xanədanının Sincar
qolu 1220-ci ildə,
Cəzirə qolu 1250-ci ildə, Əyyubilər
və Mosul qolu isə 1262-ci ildə Monqol-elxani dövləti
tərəfindən aradan qaldırıldı. Əlbəttə, qoca Şirvan əgdər
Monqol-bədəvi gücün qarşısında öz diplomatiyası və
geosiyasəti sayəsində duruş gətirə bildi. Amma
dövlətçiliyimizin qorunub saxlanılmasında bizlər daha çox
öz xalqımıza, o cümlədən onun ayrılmaz parçası olan
zəngilərin heç bir gücə yenilməyən vətənpərvərliyinə
borcluyuq. Bədəvi işğalçını razı salmaq üçün illərlə bac və
xərac ödəmiş şirvan xalqı, həqiqətən, tarixdə əvəzsiz bir
xalqdır! Zəngilər, talışlar, ləzgilər və deyləmiləri Şirvanın
qıpçaq-kəngərli türkləri ilə birləşdirən də məhz bu
vətənpərvərlikdir. Şirvanşahlığın qüvvətli bir dövlət halına
gəlməsində, İstiqlaliyyətimizin qazanılmasında zəngi
camaatımızın əməyi heç bir zaman unudulmamalıdır...
Hesab edirəm ki, bir tək mənim adımı daşıyan Qubadlı
bölgəsi deyil, böyük Qızıl Orda sərkərdəsi, ilk müsəlman
Monqol padşahı Bərkə xanın adını daşıyan doğma, əziz
Bərgüşad mahalınının da (Zəngəzurun) hər bir qarışı, hər bir
sakini Qədim Şirvanımızın ayrılmaz bir parçası və bölünməz
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bütövlüyünün ifadəsidir. Bu birlik və bütünlüyümüzü heç
bir şər qüvvə dağıda bilməz..
Keyqubad yarışda yaranmış yeni canlanmanı görüb,
söhbətini saxladı. İndi onun da bütün diqqəti qaçış xəttində
idi. Yarış tamamlanmaq üzrə idi.
Son qaçışda yolun yarısında hər üç atlı, demək olar ki, bir
xətt boyunca çaparaq durmadan finişə doğru irəliləyirdi.
Keyqubadın daxilində nələrin baş verdiyi daim ciddi
görünən sərt siması altından üzə çıxmışdı. Baba böyük
həyəcan içərisində idi. Tamaşaçılarsa durmadan alqış
sədaları ilə yarışçıları daha da irəliyə həvəsləndirirdilər.
Finişə az qalırdı. İlk öncə qubadlı yarışçının atı büdrəyib,
geriyə qaldı... Artıq Oyunun taleyi iki nəfərin arasında həll
ediləcəkdi: doğma nəvələr- Əhməd və İbrahim arasında.
Keyqubad Adil özünü toxdadaraq, sakit təmkinlə yarışa
baxmağa çalışdı. Seydi Əhmədin atı hər an şığıyıb irəli çıxır,
sonra isə üzəngini möhkəm surətdə geri çəkmiş sahibinin
əks-təsirilə vəliəhdin xallı atından geriyə qalırdı. Bunu
bütün yarış tamaşaçıları da açıq-aşkar görə bilirdi.
Nəhayət, bu qəribə sonluq özünün qeyri-adi tamamına
yetişdi. Vəliəhd qalib gəldi. Bütün tamaşaçılar onu
alqışladılar. Amma İbrahim atdan yerə enən kimi Əhmədin
yaxasından tutub, onun üzünə sərt bir sillə vurdu. Onun
hirsdən bərəlmiş gözlərinin ağı büsbütün üzə çıxmışdı. Şah
baba nəvəsini bu dərəcədə övkəli görməmişdi. İbrahimin
səsi aləmi başına götürmüşdü:
-Qələbə şansı səndə ola-ola niyə yarış qaydasını pozdun?
Niyə atının üzəngisini geri çəkib, məni qabağa buraxırdın?
Yox, mənə belə qələbə lazım deyil...
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Şah baba mübahisə edərək, bir-birinə tutaşmış nəvələrinin
arasına girib:- Aralanın,- dedi.- Siz kimsiniz burda mübahisə
açmışsınız? Yarışda mübahisəni Münsiflər həll edir. Oyun
qurtarıbdır. Burda Baş münsif mənəm. Gətirin nəmərləri
bura!..
Münsiflər heyəti Qalib kəmərini və üstü örtülü qızıl
nimçəni İbrahimə təqdim etdi. Babanın təkidilə İbrahim
nimçədəki nəmərini götürüb, atını Yarış rəhbərliyinə təhvil
verdi. Sonra bütün Uduş payından könüllü imtina edərək,
payi-piyada Xanəgahdakı qonaq otağına tərəf yollandı.
Keyqubad bu dəfə ona mane olmadı.
Tamaşaçılar bu qəribə qalibi durmadan alqışladıqca
İbrahimin hiddəti daha da kükrəyirdi. O, bu saxtakarlığı
görə, Əhmədlə əsl haqq-hesabını hələ sonra həll edəcəyini
fikirindən keçirərək, geri baxmadan bir-baş Xanəgahın tağlı
qapısından içəri keçdi və qaça-qaça Şah iqamətgahına daxil
oldu.
Keyqubad yarışın üçüncü qalibi olmuş qubadlı süvari
Fəthəddini Seyid Əhmədlə birgə Qaliblər kürsüsünə çıxardı.
Onlara uğurlar dilədi... Sonra tarixin sınaqlarından daim
üzü ağ çıxmış şah baba öz dərbəndli dəli-dolu nəvəsinin
yaratdığı naqolaylığı yoluna qoymaq üçün taqmaşaçılara üz
tutub dedi:
-Həzərat!.. Yarışın əsas qalibi olan Şirvanşahların son
vəliəhdi İbrahim ibn Sultan Məhəmməd ibn Keyqubad ilə
görüş bu gün axşam çağı Xanəgahın Geniş salonunda
olacaqdır. Yarış yekunundan sonra, “Filosofların
mübahisəsi” adlı elmii yarışa Şirvanşahların vəliəhdi də
qatılacaqdır. Bizi növbəti yarışa hazırlaşmaq səbəbindən
belə tez tərk etdiyinə görə möhtərəm vəliəhdimizin
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hərəkətini üzürlü hesab etməyinizi hər birinizdən təveqqe
edirəm. Alimlər və ariflər müsabiqəsinə qatılmaq
istəyənlərin hamısı buyura bilərlər. Sağ olun! Yaşasın
Şirvan xalqı! Şirvanşahlar dövlətinə eşq olsun!...
Bütün xanəgahı gurultulu alqış və ura səsləri başına
götürmüşdü. Bu səslər Şah iqamətgahına yenicə yetişib, öz
otağına daxil olmuş inadcıl Dərbənd əmirzadəsinə də gəlib
çatmışdı. Lakin baş vermiş saxtakarlıqdan qəlbən incik
düşmüş İbrahim üçün indi ardınca deyilənlərin heç bir
əhəmiyyəti yox idi.
Keyqubad Adil qubadlı yarışmaçının əlindən tutub,
tribunadan aşağı düşdü.
-Oğul, sənin atan Musəddiq Zəngi Şirvan Süvari
Ordumuzun ən mübariz komutanlarından biridir. Allah
qoysa, sən də gələcəkdə ondan az ad çıxarmazsan... Məncə,
elə indidən səni gələcək Şirvanşah, yəni vəliəhdimiz üçün
Baş mühafiz təyin etmək çox yaxşı olardı. Hə, nə deyirsən?..
Fəthəddin ibn Musəddiq Zəngi:- Mən deyə bilərəm ki,
Zati-aliləri? Vətənimizdə əmrləri verən Sizsiniz!- dedi.
Keyqubad gülə-gülə əlini onun çiyninə qoydu: - Sağ ol,
oğlum! Atanla da danışaram. Sən hələ çox cavansan.
Vəzifələr yalnız borc üstə durmur, həm də məsuliyyətlər
yaradır. Şirvanşahların vəliəhdinin Baş mühaqfizi olmaq bu
ölkənin gələcəyində önəmli bir sima olmaq anlamına gəlir.
Vəzifə nə dərəcədə olur olsun, onun əsas mahiyyəti və
dəyəri sədaqət və etibardır. Şirvanlıların dayıuşaqları olan
Zəngi camaatının sədaqətinə bel bağlayaraq, səni bu
vəzifəyə təyin edirəm!
-Vətənə qulluq borcumdur, Zati-aliləri!
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Şah baba ona daha bir neçə vacib tapşırıqlar verib, yeni
vəzifəsinin icrası üçün iş başına yolladı. Şah Fəthəddin
Zəngiyə son macalda :
-Vəliəhdin atını da özünüzlə götürün! – deyə xüsusi
xəbərdarlıq elədi.

3
Şirvanşahların şahlıq karetası Xanəgahın əsas salonunun
giriş qapısın ağzında gəlib durdu. Bütün sufi təriqətlərinin
xəlifələri, Əli şiəliyi-tərəfdarı məzhəbli üləmalar,
Məhəmmədi-sünni alimlər, müstəqil təkkələri olan dərviş
babalar və nəhayət, karvansaranın qonaq otaqlarında
gecələmiş naməlum müsafirlər, o cümlədən tacirlər salonun
astanasında bir yerə toplaşıb, şah babanın yolunu
gözləyirdilər.
-Özünüzü səliqəli aparın, ha!- Keyqubad Adil nəvələrinə
ciddi xəbərdarlıq elədi.- İndiyədək sizin xətrinizə
dəyməmişəm: burası alimlər, ariflər məclisidir. Sözümü
unutmayın. Dalaşıb, babanızı hörmətdən salmayın...
-Salmazlar, inşallah!- kürəkən Seyid Əli uşaqlardan əvvəl
onların əvəzinə dilləndi.- Hayındi, ağına-bozuna baxmaram,
vallah, ordaca özüm bunların cəzasını verərəm...
-Baş üstə, şah baba!- Seyid Əhməd atasının ona vurduğu
çimdikdən sonra yerindən dilləndi. Amma İbrahimdən heç
bir səs çıxmadı. Yeni təyinat almış cangüdən Fəthəddin ibn
Musəddiq Zəngi də farağat durub, vəliəhdin karetadan yerə
enməsini gözlədi və dərhal yeni yaradılmış qvardiya
dəstəsilə onun sol cinahında yer aldı.
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Xanəgahın rəhbəri gələnləri gülər üzlə qarşılayıb, hamını
Keyqubadla birgə salona dəvət etdi. Xəlvətiyyə təriqətinin
bu Piri-sanisi qabaqcadan tutulmuş siyahı əsasında Məclisin
münsif heyətini elan etdi. Başda Keyqubad Adil ilə memar
Kərəməli Şirvaninin adları çəkildi. Şah baba irəli keçib
rəyasət heyətinin kürsüsündə əyləşdi, amma nəvələrini də öz
yanında oturtdu. Baş münsifin bu jesti Piri-saninin xoşuna
gəlməsə də, qoca şahın qabağında heç bir söz deyə bilmədi.
Məclis əhli yerbəyer olandan sonra, müxtəlif qruplar
şəklində oturmuş əfkari-ümumiyyə mübahisə predmetini
müəyyənləşdirmək
üçün
öz
aralarında
kiçik
məsləhətləşməyə başladı. Qərarın gecikdiyini görən
Keyqubad Adil:
-Həzərat, günün əsas mövzusu Allah təaladır. Rica
edirəm: fikirlərinizi bu mövzu üzərində cəmləşdirəsiniz.
Kim Allah haqqında nə deyə bilər buyursun...- dedi.
-Allah kainatı yoxdan yaradan və idarə edən, bütün
varlıq aləminin ehtiyacı olan, lakin heç kimə və heç nəyə
ehtiyacı olmayan bir qüvvədir.- Xanəgahın məscid
pişnamazı Mollağa kişi kimsəni gözləmədən yerindən ayağa
qaxıb dilləndi. Və Qurani-şərifdən bir misal gətirdi: “Allah
birdir. Möhtac deyildir. O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur.
Onun heç bir tayı-bərabəri də yoxdur” (“İxlas” surəsi, ayə:
1-4).
Pişnamaz sözünü söyləyib yerə oturdu... Şah baba digər
tərəfləri dinləmək üçün Məclisə göz gəzdirdi. Sufilərdən və
şiələrdən tərpəniş görməyən Baş münsif (Keyqubad Adil)
üzünü yenidən Mollağaya tutaraq:
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-Allahın varlığının dəlillərini söyləyə bilərsənmi?soruşdu. Pişnamaz yenidən ayağa durub sorğunu
cavablandırdı.
-Möhtərəm Baş münsif! Allah təalanın varlığının dəlilləri
çoxdur. Onları sadalamaqla bitməz. Amma
bunlardan
bəzilərini söyləmək istərdim: Hərəkət. Bütün kainat
arasıkəsilməz hərəkət halındadır. Hüdus (yaradılma).
Dünyada nə varsa, hamısı sonradan yaranmadır. Qeyriəzəli, sonradan yaranma hər şey mütləq bir yaradana
möhtacdır. İmkan (səbəb-nəticə). Mövcud olan hər şey ya
vacib, ya da mümkün olmalıdır. Mümkün odur ki, öz
mövcudluğunu kənardan alır, başqasına möhtacdır. Yalnız
Allah vacib, qalan hər şey isə mümkün olandır. Allah təala
heç nəyə və heç kimə ehtiyaclı deyil. Lakin qalan hər şey öz
kökünü Allahdan alır. Dünyada bütün səbəb bağlılıqlarının
kökü Allaha gedib çıxır və Allahda sona yetir. Nizam.
Varlıq aləmi nizam içində qurulmuşdur. Bu ilahi nizam
Allahın qüdrət, elm və ədalətinin nişanəsidir.
Pişnamazın cavabı Keyqubadı razı saldı. O, başı ilə
münasibətini bildirib, sonra salona xitabən:- İnsanın Allahı
tanıması üçün neçə yolu vardır?- deyə soruşdu. Keyqubad
Şəkidə mədrəsə tələbəsi olan kiçik nəvəsi Seyid Əhməd
Orlatın ayağa duraraq, bu suala cavab vermək istədiyini
gördü. Əlini onun çiyninə qoyub:- Söylə, a bala- deyə onu
ürəkləndirdi.
-Qəlb yolu ilə: fitri duyğularla və Ağıl yolu ilə: araşdırma
və əsaslandırma ilə.
Bu cavab da Keyqubadı razı saldı. O, Sufilərə tərəf
dönərək dilləndi:- Deyilənlərə kimin etirazı var?..
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Əli kəşküllü bir sufi dərviş ayağa durmadan:- Mənim
etirazım var,- söylədi. Baş münsif: - Dərviş baba, öncə
Məclisə ehtiram üçün ayağa durmaq lazımdır, -deyə iradını
bildirdi.
Dərviş: -Bu fani dünyada Allahdan savayı heç kimsə və
heç nə ehtirama layiq deyil,- dedi. Keyqubad: - Fikrini
sübuta yetir, dərviş,- deyə onu mövzuya qaytarmağı çalışdı.
Qoca dərviş:- Allah təala elm-biliklə dərk edilə bilməz,dedi,- Ona qovuşmaq üçün gündə 100 dəfə “Əstəğfirullah”
demək və ya hər cümə günü 100 dəfə “Sübhanallahi və
bihəmduhi, sübhanallahil-əzim” demək kifayətdir...
Başqa bir dərviş yoldaşının yerə oturduğunu görüb: Mənim də bir əlavəm var:- dedi. Keyqubad başı ilə ona da
ayağa durub danışmağa işarə elədi. Cavan dərviş ayağa
durub dilləndi: - Tanrı dərkedilməzdir. Amma onu yalnız
qəlbən duymaq mümkündür. Bunun üçün Allah təalaya
durmadan dua və zikrlər vird etmək lazımdır...
Keyqubad: -Möhtərəm dərviş, peyğəmavər (s.a.s.)
buyurub ki, “Allahın yüzdən bir ədəd əksik adı vardır”.
“Əsmaül-hüsna”dakı bu Səlbiyyə və Sübutiyyə sifətlərini
ayırd edə bilərsənmi?..-soruşdu. Cavan dərviş əvvəlcə
Səlbiyyə sifətləri sadaladı: Tövhid: Allah şəriksizdir; Bəqa:
Tanrının əvvəli və sonu yoxdur; Qiyam bi-nəfsihi: Tanrı
ehtiyacsızdır; Müxalifətun lil-həvadis: cism deyildir və heç
nəyə bənzəməz. Tanrının Sübutiyyə sifətləri isə səkkizdir:
Həyat: Allah daima diridir; Təkvin: Allah yaradıcıdır və
qadirdir; Elm: Allah hər şeyi bilir; Mürid: Allah iradə
sahibidir; Kəlam: Allah danışandır; Sadiq: Allah
doğruculdur; Səmi və Bəsir: Allah hər şeyi eşidən və
görəndir; Ədalət: Allah ədalətlidir...
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Cavan dərviş sözünü bitirib yerə oturdu. Ondan sonra
Xanəgahın Piri-sanisi də ayağa qaxıb dərvişlərin Allahı dərk
etməyin ağıl yolu ilə imkansızlığını sübuta yetirmək cəhdini
tamamlamaq üçün öz yekun sözünü söylədi:
-İlahini duymaq zöhd, təqva, sadə həyat tərzi, tərkidünyalıq və nəfsi öldürmək yolu ilə masivanı (Allahın
zatından başqa hər şeyi) atıb, yalnız Haqq yolunu tutmaq,
öz cismani varlığını yox sanıb, özünü Allahın varlığında
fəna etməkdədir. Allahı sevənlərə “elmül-yəqin” (məntiq,
dəlil, əqli, idraki mühakimələr) deyil, “elmül-lədün” (vəhl
ilə verilən elm) lazımdır. Xanəgah icmasında oxunan
ilahələr, səma musiqisi, ifa olunan rəqslər, Allahın adına
zikrlər bizim üçün kifayətdir. Yalnız Zikr (xatırlama) yolu
ilə “Allah”, “hu”, “la ilahə illəllah” və Əsmaül-hüsnaya aid
müqəddəs adları (sifətləri) oturaq və ya ayaq üstə zikr
etməklə bəndə Allaha yaxınlaşa və sonda ona qovuşa
bilər....
Keyqubad bayaqdan bəri dinməz oturub, deyilənlərə qulaq
asan İbrahimə tərəf boylandı. Amma onun burda durub nə
isə söyləmək niyyəti yox idi... Sonra o qınayıcı nəzərlərlə
Dərbəndə yenicə mədrəsə müdiri təyin etdiyi memar
Kərəməli Şirvaninin üzünə baxdı. Xeyr, bu şamaxılı dahi
ziyalı öz gələcək tələbələrindən fərqli olaraq, əsla susmaq
fikrində deyildi. O, hələ ki öz növbəsini gözləyirdi... Şah
baba da onu tələsdirmək istəmədi.
Naməlum bir müsafir ayağa durub söz istədi. O, xanəgah
ətrafındakı karvansarada müvəqqəti yerləşmiş naməlum
qəriblərdən biri idi: -Mən Əndəlis alimiyəm. Nişapurda
Xəlvətiyyənin piri-sanisi ilə görüşüm vardı. Onunla indi
burda danışılan məsələlərlə bağlı üç ay gərgin mübahisə
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apardıq. Nişapurda dərvişlərlə ortaq bir qənaətə gələ
bilməsəm də, fikrimi burda- Pirsaatçayda da təkrar
söyləməkdə fayda görürəm. İcazənizlə?..
-Byuyrun, möhtərəm alim!- Keyqubad ona razılığını
bildirdi.- Şirvan diyarında hər kəsin fikir azadlığı var.
Buyurun, sizi dinləyirik...
-Bilirsiniz ki, İslamda 73 fəzilət var. Yəhudi dinində bu71, xristian dinində isə 72-dir. Odur ki, deyirlər: hər hansı
dində təriqət nə qədərdirsə, fəzilət də o qədərdir... Deməli,
İslamı indiyəcən 73 təriqətə bölmüşlər. 73 rəqəmi Günəş
(Şəmsi) ilinin beşdə bir hissəsidir. Sufi qardaşlığı 12 ana
qola bölünüb: onlar da özlüyündə 54 təriqət və 66 dini birlik
yaratmışlar. Mən bəşər övladının bu cür bölünüb
parçalanmasının əleyninəyəm. Allah təala bir olduğu kimi,
kainatı da bir ədəd yaradıbdır.
Dünya onu Yaradanın şah əsəridir. Allahın özünə aid
edilən ideya və məqsədlər kainatın forma və məzmununu
təşkil edir. Qurani-şərifdə belə bir ayə var: “ Yeri, Göyü və
onlar arasında nə varsa hamısını əyləncə üçün yaratmadıq,
Biz onları hikmətlə yaratdıq...” Cəmi varlıq: istər cəmadat
(cansız aləm), istər nəbatat (bitkilər aləmi), istərsə də,
heyvanat (bütün canlılar aləmi) içərisində yalnız İnsan ağıllı
məxluq olaraq yaradılmışdır. İlk insan ilk peyğəmavər
Adəm əleyhissalamdır. Cəmi insanlığın atası Odur!.. Odur
ki, hamı ilk Tanrı elçisinin övladlarıdır. Amma Allah təala
bəşəriyyətin düzgün yolla getmədiyini görərək, dünyaya
çətin və qarışıq zamanlarda yeni-yeni peyğəmavərlər
göndərmişdir. Onların ümumi sayı 124 mindir. Bunlardan
cəmi 100 nəfərinin adı yəhudi, xristian və müsəlman dini
kitablarında çəkilmişdir. Qurani-kərimdə onların sayı 25-dir:
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Həzrəti Adəm, İdris, Nuh, Hud, Saleh, İbrahim, Lut, İsmail,
İshaq, Yəqub, Yusif, Şüeyb, Musa, Harun, Davud,
Süleyman, Zülkifl, İlyas, Əlyəsə, Yunus, Əyyub, Zəkəriyyə,
Yəhya, İsa və Məhəmməd (s.). Daha bir neçə nəfərin:
Loğman, Zülqərneyn, Üzeyir, Talut və b. adı çəkilir ki,
onların da Tanrı elçisi sayılması mübahisəli qalır. Bu, 124
min peyğəmavərin dünyaya göndərilməsi insanlığın doğru
yola yönləndirilməsi üçündür. Bəs, bu doğru yol hansıdır?Ağlın bizi apardığı yol!.. Aləmin dərki ilə məşğul olan
alimlər, onların yaratdığı elm və bu elmi öyrədən müəllimlər
Yer üzünün əşrəfləridir!.. Elm heç vaxt bədəvi-köçəri
mühitində yaradıla bilməz. Bunun üçün şəhər mədəniyyəti
inkişaf etdirilməlidir. Məhəmməd peyğəmavərin (s.a.s.)
vəzifəsini dildə asan olsun deyə, “peyğəmbər” (farsca:
qarğıdalı quyruğu və ya saçağı) kimi işlədən bir bədəvinin
Allahı və onun yaratdığı Kainatı dürüst dərk edəcəyinə
ancaq sadəlövhlər inana bilərlər. Rəsulallah (s.) deyirdi:
“Mən elm şəhəriyəm, Əli (s.) isə bu şəhərin qapısıdır!”
Əmirəll-möminin Əli ibni Talib (s) buyururdu ki, insanlar
bilmədikləri şeyə düşmən olarlar. Məncə, bu gün dünyanın
dərk edilməsinə çalışan, onun ilahi hikmətlərinə baş vuran
alimlərimizin İslam cəmiyyətində şərəfli mövqeyini qoruyub
saxlamasaq, alimləri mədrəsələrdən xanəgahlara, şah
baratından əvamın sədəqəsinə möhtac eləsək, Allahın
qəzəbindən savayı heç nəyə nail ola bilmərik. Bu gün
xanəgahlarda və təkkələrdə Əli ibni Talibdən (s.) İsa Məsih,
onu xanımı- Fatimədən isə müqəddəs Məryəm ana
düzəltmək istəyənlərin məqsədləri dindən daha çox, siyasi
məqsədlərdir. Şirvanşahlar dövlətinin İstiqlaliyyətini elan
etmiş ŞİRVANŞAHların Heysam oğulları qolunun
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dördüncü hökmdarı Əli (I), Kəsrani qolunun ikinci
nümayəndəsi: Əli (II) və dördüncü nümayəndəsi Əli (III)
ismini daşımışlar. IV Xəlifə Əli ibni Talibin nəslindən təqib
olunanların pənah üçün qaçıb gəldiyi və yaşayıb, Allahın
rəhmətinə getdiyi üçüncü ölkə də məhz sünni Şirvanşahlar
ölkəsi olub. İndi də dünyanın hər yerindən müxtəlif dini
təriqət nümayəndələrinin axın-axın məhz bu ölkəyə
yığıldığını görürəm... Əlbəttə, buna yalnız sevinmək
lazımdır. Amma bu azadlıqdan sui-istifadə edənlər də az
deyildir. Bu gün şah Keyqubad Adilin bu mühüm
müzakirəni Mədrəsədə deyil, bir xanəgahda aparması
Şirvanda elmin tənəzzülə getdiyinin açıq ifadəsidir... Mən
buna yalnız təəssüflənirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür
edirəm.
Əndəlis alimi sözünü bitirib, heç kəsin üzünə baxmadan
yerə əyləşdi. Keyqubad Adil üzünü şamaxılı memar
Kərəməli Şirvaniyə tərəf tutdu. Bu o demək idi ki, deyilən
iradlara öz münasibətini bildir. Kərəməli qoca Şirə ağır təsir
etmiş bu nitqin tam həqiqət olduğunu yaxşı bilirdi. Belə
olmasa idi, qoca Şir də bu qədər mütəəssir olmazdı. Amma
indi qərib bir alimin nahaqdan təkzibini də vermək istəmirdi.
Keyqubad Adil memarın tərəddüdünü görüb, üzünü kiçik
nəvəsi İbrahimə tutdu:- Qalx ayağa, İbrahim bala! Sən
danış!..
İbrahim, nəhayət, danışmaq növbəsinin ona da çatdığını
eşidib, təmkinlə ayağa durdu. Memar Kərəməli bəydən
indiyəcən eşitdikləri əsasında başında qabaqcadan qiyabi bir
mətn qurub hazırlmışdı. Onun ilk kəlməsindən heyrətlənən
cəmi camaatxana (zal) sükuta qərq olub, eşitdiklərinə diqqət
kəsildi:
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-Möhtərəm şah baba! Möhtərəm alimlər! Hacılar və
Sufilər!.. Mənim bir mədrəsə tələbəsi kimi sizlərin
hüzurunda söz söyləməyim böyük fəxarətdir. Bunun üçün
zati-aliləri Keyqubad Adilə, bu gözəl müzakirənin səbəbkarı
olaraq , öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Həzərat! Azadlıq diyarı olan Şirvanşahlar ölkəsi yadelli
bədəvi-köçəri yürüçülərinin uzun sürən əsarətindən xilas
olub, öz İstiqlaliyyətinə yenicə qovuşmuşdur. Xalqımız
yadelli işğalçılara əsrlərcə bac və xəraclar ödəmiş, odur ki,
elm və maarifin inkişafına xüsusi diqqət göstərə
bilməmişdir. Əlbəttə, bu xalqımızın deyil, tarixin günahıdır.
Amma biz yeni nəslin nümayəndələri azad vətənimizin
bundan belə daha da çiçəklənməsi yolunda var gücümüzlə
çalışacağıq. Bizi bu azadlığa və İstiqlala qovuşdurmuş
Şirvanşah Keyqubad Adillərin apardığı mübarizənin,
Vətənimizin
azadlığı
uğrunda
həlak
olmuş
II
Axsitanlarımızın və Siyamərklərimizin haqq işinin layiqli
varisləri olacağıq. Məhəmmət rəsuliallah (s.a.s.)
buyurmuşdur ki, Vətən imandandır. Vətənpərvərliyi olmayan
heç bir kəs imanlı hesab edilə bilməz. O, olsa-olsa, yad bir
ölkənin gizli xəfiyyəsi ola bilər... Lakin Allahın birliyini
qəbul ediriksə, deməli, bütün dünyada İslamın birliyi və
inkişafı uğrunda da qardaşca mübarizə aparmalıyıq. Xaçlı
yürüşlər qabağında düşmənlərə sinə gərmiş şəhid
babalarımız kimi!!.
Əndəlisli alimin bəzi sözlərini tamamilə dəstəkləyirəm.
İslam cəmiyyətini parçalayacaq heç bir ideya və cərəyan
müsəlman xalqlarına fayda gətirə bilməz. Bizi dünya və birbirimiz ilə birləşdirən yalnız bir fəaliyyət sahəsi vardır: elm
və mədəniyyət. Üç müstəqil xəlifənin: Qahirə, Bağdad və
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Kordovanın (Qaratəpə- İspaniya) yönəltdiyi İslam dünyası
nəinki Səlibçilərin, eləcə də bədəvi-köçəri güruhların
təcavüzünə ona görə məruz qaldı ki, bunun üçün əvvəlcə
onlara tarixi şərait yaradıldı... Xalqlarımız arasındakı İslam
Birliyi pozuldu... Elm və mədəniyyət yarışını sultanlıq
eşqinə düşmüş nadanların Hakimiyyət iddiaları əvəz elədi.
Bir zamanlar Məhəmməd peyğəmavərin (s.a.s.) əmisi oğlu
və kürəkəni Əli ibn Talibin nəslinin Ərəb dünyasında baş
verən haqsızlıqlardan ən çox baş götürüb qaçdığı və pənah
gətirdiyi sünni Şirvanşahlar ölkəsi idi. Ərəbistan və İraqdan
sonra Şirvanşahlar dövləti qoynunu əhli-beytə açmış üçüncü
ölkədir: əhli-beytdən Bakıya pənah gətirənlərdən VII şiə
imamı Museyi-Kazımın qızları (ə.) və VIII imam Əli əpRizanın (ə.) bacıları Həzrət Rəhimə və Həzrət Həkimə
xanımın adları şirvanlılara gözəl tanışdır. İmam Rzanın
xəlifə Məmun tərəfindən Xorasanda Tus
şəhəri
yaxınlığındakı Nukən kəndində (indiki Məşhədi-RezaviRed.)
818-ci
ilin
sentyabrında
zəhərlədilib
öldürüləməsindən sonra, hər iki bacı Ənzəli limanındakı
Şirvan ticarət gəmiləri vasitəsilə Şirvan şəhəri Bakıya qaçıb
gəlmişdilər. Onlardan birincisinin məzarı Bakının Nardaran
kəndində, ikincisinin məzarı isə imam Museyi-Kazımın üç
nəvəsi ilə birgə şirvanlıların müqəddəs tarixi məkanlarından
biri sayılan məşhur Axsitan (Zəfər) meydanındakı (“BibiHeybət”) məscidi (1175-ci il) ərazisindədir.
Bu gün burda- bizim
bu müqəddəs Pirsaatçay
xanəgahımızda da Şirvana sığınmış Əli yolunun adamları
az deyil... Şirvan xalqının azadlıq ruhu və yüksək
mədəniyyəti bütün bizə pənah gətirənlərin əsas ümidgahıdır.
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Bu keçmişdə də, indi də belədir, gələcəkdə də belə
olacaqdır!..
Qədim yunan və Roma tarixçiləri öz əsərlərində Şirvanı
“albi”, yəni ağ diyar adlandırmışdılar. “Ağ” sözünün əsl
mənası
“azadlıq”
deməkdir.
Böyük
Rusiyanın
(Velikorusiyanın-Red.) xristian qıpçaqlar hesabına Monqol
işğalına məruz qalmamış hissəsi hələ də Ağ Rusiya, AlbiRusiya (Belorusiya- Red), yəni Azad Rusiya adlanır. Bu
gün Şirvanın kilsə tarixçiləri qədim yunan və romalıların
antik ənənələrini davam etdirərək, diyarımızı “Albi-aniya”
və ya “Ağvan”, yəni Ağ ölkə adlandırırlar... Əgər niyyətləri
xoşdursa, qoy Şir tinətlilər ölkəmizi elə belə də
adlandırsınlar. Bizim üçün bu da bir fəxrdir ki, qədim yunan
və romalılar xalqımızı “albilər” (ağlar-azadlar) olaraq
tanıyıblar... Qədim Şirvan dövləti 3500 illik keçmişi ilə bir
azadlıq ölkəsi olmuşdur və olaraq qalır!..
Bu gün Avropa alimlərinin İnkvizisiya tonqallarında
yandırıldığı bir vaxtda Monqol əsarətindən yenicə
qurtulmuş azad Şirvanşahlar ölkəsi dünyanın hər yerindən
elm və mədəniyyət insanlarına qucaq açmışdır.
Monqol əsarəti illərində də bizim bu kasıb xalqımız öz
alimlərini və ədiblərini göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamışdı.
Əli ibn Talibin (s.) söylədiyi kimi: “Ağıl ən böyük sərvət,
ağılsızlıq ən böyük kasıblıqdır.” “Mən elm şəhəriyəm!..”deyən Məhəmməd peyğəmavər (s.a.s.) şəhərlərin və
mədəniyyətlərin üzərinə vəhşicə yürüş edən bədəvilərdən
onu qoruya biləcək xalqlara Allah təalanın daim yardımçı
olcağını xüsusi elan etmişdi. Şirvan xalqının bütün
bədəviyyə üzərində yeganə silahı bizim Şirvan
mədəniyyətimizdir!.. Bakılı mövlanə, bu xanəgahın banisi,
115

şirazlı Əbu Abdullah ibn Xəfifdən bir neçə il təhsil almış
alim və sufi şair Baba Dağ (Kuhi) Bakuvi-Şirvani (9331050), mürşidinin ölümündən sonra Bağdada gedib, orda da
elmini davam etdirmişdi. Sufi təriqətinin üçüncü lideri
sayılan Baba Dağ (Kuhi) Bakuvi Nişapurda xocalarındanKuşayri, Xereqani, Sərraci və Əbu Yəzdidən əlavə təhsil
alıb, Şiraza yola düşəndə isə onun 97 yaşı vardı... Budur
Pirsaatçay xanəgahını şirvan xalqımızın gözlərində daima
uca saxlayan həqiqət!.. Çox təəssüf edirəm ki, bizim
Əndəlisli naməlum alim qonağımız bu həqiqəti başa
düşməyib... Onun Şirvan şahına ünvanladığı iradını qəbul
etmirəm. Mən bu gün bizi Baba Dağ kəramətli Baba Kuhi
ocağımıza- Pirsaatçay xanəgahımıza topladığı üçün bir
daha öz şah babama təşəkkürümü bildirirəm.
Baba Dağ (Baba Kuhi) Bakuvi-Şirvani biz gələcək
nəsillərə üz tutaraq yazmışdı: “Kuhi ürəyini bədəninin
təbindən siləndən sonra dəryaya düşdü... “ Bəli, bu dərya
Şirvanımızın elm və mədəniyyət dəryasıdır. Bu dərya bizik!..
Böyük şirvan xalqı!..
Keyqubad Adil kiçik nəvəsinin bu işıqlı sözlərinin təsiri
ilə ayağa durub əl çaldı. Bütün camaatxana ona qoşuldu.
Əndəlisli alim də İbrahimə yaxınlaşıb, onu bərk-bərk
sinəsinə sıxdı. Həm alimin, həm də şah babanın gözləri
dolmuşdu. Amma bu göz yaşları Keyqubad üçün kədər və
qəmin deyil, ağıllı bir nəvənin babası olmaqdan doğan fərəh
hisslərinin nəticəsi idi. O, başa düşürdü ki, nəvənin öz
yaşından və başından yuxarı söylədiyi bu nitqi onun üçün
yeni müəllimi şamaxılı dahi memar Kərəməli Şirvani ilk
“vəliəhd dərsi” olaraq hazırlamışdır. Odur ki, uzaqdanuzağa ona da başı ilə öz minnətdarlığını bildirdi.
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Memar
Keyqubadla əl-ələ tutmuş naməlum alimə
yaxınlaşdı:
-Möhtərəm, ibn-Xəldun! Sizi Şirvan torpağında
gördüyümüzə görə çox mənmun olduq. “Müqəddimə”nizin
ilk əlyazmaları bizə qədər gəlib çatmışdır. Şirvanşah
Keyqubad indicə sizi də heyran etmiş kiçik İbrahimin
babasıdır. O, bu türkzadə nəvəsini vəliəhd elan etmək
fikrindədir. Mən onun müəllimiyəm. Zati-alilərinin qərarı
ilə ona elm öyrətmək üçün Dərbənd mədrəsəsinə müdir
təyin edilmişəm. Dərbənd əmirinə ilk xahişim Sizin
məktəbimizdə bizim gənc nəslə dərs verməyiniz olacaqdır.
Ümidvaram ki, xahişimi yerə salmazsınız?!
İslam dünyasının hələ gənc yaşından ən nəhəng elm əjdəri
sayılan ibn-Xəldun dilləndi:- Memar! Mən sizin Şərqdə necə
məşhur bir sima olduğunuzu yaxçı bilirəm. Əminəm ki, siz
mənsiz də öz vəzifənizin öhdəsindən layiqincə gələ
biləcəksiniz. Məni bağışlayın! Apardığım tədqiqatlar hələ
yarımçıqdır. Üzərində işlədiyim Əsabiyyət nəzəriyyəsi
bəşəriyyətin mütərəqqi idarəçilik yollarının axtarışlarından
ibarətdir. Özümü bir mədrəsəyə qapada bilmərəm. Yalnız
ona söz verə bilərəm ki, vaxt tapan kimi gəlib bir müddət
Dərbənd mədrəsəsində tələbələrinizə
elmi mühazirə
oxuyacağam... Bu uşağın qabiliyyəti ilahi fitrətdir. Mən
çox sevindim ki, tarixə səs salmış böyük Şirvan şahlarının
belə bir ağıllı varisi var. İbrahimin cahan tarixində böyük
sima olacağına indidən sizi əmin edirəm. Allah qorusun!
Keyqubad Adil bu naməlum filosofun ünlü şəxsiyyət
olduğunu bilən kimi, onu özü ilə Şamaxıya aparmaq istədi.
Amma filosof səfər üstə olduğunu, təcili yola düşəcəyini
deyib, minnətdarlığını bildirdi. Əlini vəliəhdin çiyni üstə
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qoyub dedi: -Allahın insanları bir-birinə möhtac olaraq
yaratmasında bir hikmət vardır!
İbrahim soruşdu:- Nədir o hikmət, filosof əmi?
İbn Xəldun əlini bu diribaş oğlanın məmlük kəkilinə
çəkərək, aramla dilləndi:- Böyüyərsən, bilərsən!..
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Üçüncü fəsil

Paytaxt Şamaxı

-Şiəyəm, əmma nə bu əşkalidən,
Sünniyəm, əmma nə bu əmsalidən,
Sufiyəm, əmma nə bu əbdalidən:
Haqq sevən insanəm, a şirvanlılar!..
(M.Ə.Sabir. Hophopnamə. Yazıçı, Bakı-1992
səh.: 268).
-Tanrı ilə dost olmaq istəyən adam ya tənha qalmalıdır, ya da bütün
insanları sevməlidir.

(Mahatma Qandi. “Bütün insanlar qardaşdır” kitabı. “Elm və təhsil” nəşr.,
Bakı-2011., səh.: 12).

1
Dəniz səviyyəsindən 749 metr yüksəkdə yerləşən Şamaxı
tarixən Dərbənd ətrafında və Cənubi Dağıstanda yaşamış və
əsrlərcə azad Avrasiya steplerində bəslənmiş massagetlərin
“ijmax” (ijmachi-Red.), yəni “şamax” etnoponimini daşımış
tayfaları tərəfindən salınmış ən qədim Qafqaz şəhərlərindən
biridir. Hun, lək, təvəspar, xeçmatak, zeken (tsekan), xenuk
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(xenavi), xəzər, kaspi, bakan, pikonak (peçeneq), maskut və
balasiçlər kimi ijmaxlar (şamaklar) da Ağ irqin Turan-eftalit
boylarından hesab edilirlər...
Şamaxı şəhəri şərqdən Pirsaatçay, şimal və şimal-qərbdən
Pirdirəyi və Qız qalası dağları, qərbdən Meysəri dağı,
cənubdan Zoğalavay çayı ilə əhatə olunmuşdur. Qədim
Şirvan diyarının mərd və igid camaatı sayılan şamaxılılar
özünün bu 4000 illik məqəddəs məskənində dəfələrlə
yadelli işğalçıların hücumlarına məruz qalmışdılar.
Dünyanın cənnəti olan bu şəhərin əhalisi neçə kərə qarət
edilib öldürülmüş, hətta onun möhkəm daş divarları, dəmir
darvazalar belə dönə-dönə dağıdılmış, lakin əhalisi heç vaxt
Vətənini tərk etməmiş və
heç bir yadelliyə boyun
əyməmişdir...
İctimai-tarixi bəlalar azmış kimi, qoca təbiət də mərd və
vətənpərvər şamaxılıları daim ağır sınaqlara çəkərək, onların
cənnət məkanını amansız zəlzələlərin əsas ocağına
çevirmişdir. Elə bir əsr olmayıb ki, Şamaxı zəlzələdən zərər
görməsin... Təkcə 1192-ci ilin zəlzələsini xatırlamaq kifayət
edər: bütün Şamaxı Şirvanşah Böyük Axsitanın (1160-1196)
ailəsi ilə birgə bir anın içərisində yer altında əbədi qeyb
oldu... Bütün övladlarını itirib, tək-tənha qalmış I Axsitan
Bakı şəhərini ilk dəfə Şirvanşahların müvəqqəti paytaxtına
çevirdi.
(Ağır
zəlzələ
hadisələrinin
bəzilərinin
xronologiyası: 1667-ci ildə 80 min şamaxılının ömrünə son
qoymuşdur, 1856-cı il, 1859-cu ilin 2 dekabr zəlzələsi
Rusiya imperiyasını öz quberniya mərkəzini Şamaxıdan
çıxarıb, Bakıya köçürməyə məcbur etmişdir, 1861-ci il,
1872-ci il, 1902-ci il...- Red.). Yurduna, elinə vəfalı Şamaxı
camaatını bu qədər dağıdıcı zəlzələlərə sinə gərməyə və
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bəlalara dözərək öz qutsal torpağında yaşamağa məcbur
edən nə olmuşdur? - Yüksək vətənpərvərlik duyğusu, əsl
mərdanəlik və şahanə nəcabət!.. Mərifət!..
Balaca İbrahim hələ ki başını şah babası Keyqubadın
çiyninə dayayıb, qapıları qoşa Şir emblemalı xanədan
karetasında yırğalana-yırğalana mürgüləməkdə idi...
Karetanın artıq Şamaxı civarına gəlib çatmağından da onun
xəbəri yoxdu. Baba Pirsaatçaydan ayrılandan bəri bütün
gecəni beləcə rahatca uyumuş nəvəsini yuxudan eləmək
fikrində deyildi. O, özü kimi gecəni bir an belə yuxu
almadan yol gəlmiş memar Kərəməlinin bu işi nə vaxt
görəcəyini gözləyirdi. Hər halda bu uşaqlar indən belə onun
tələbələri sayılırdı... Şah babanın nəzərincə, məktəbli uşaq
daha çox öz müəlliminin övladıdır. Əsl müəllim şagirdi
üçün mənəvi atadır. Əlbəttə, yolların yorğunu olan memar
babanın ürəyindən keçənləri duymaq halında deyildi. O,
daha çox öz vətəninin şah karetasından görünən bənzərsiz
hüsnünü seyr etməklə məşğul idi. Uzaqdan şirvanlıların
mənəvi vüqarı kimi başı göylərə dəyən Gülüstan qalası
səhərin aydınlığı içindən təzəcə görünməyə başlamışdı.
Onun uca başına səhər ertədən dövrə vuran qorxusuz
qartallar paytaxt Şamaxının azadlığını simvolizə edirdilər...
Şah baba doğulduğu gündən Şamaxıdan uzaq düşmüş
dərbəndli nəvəsinin üz-gözünə, kəkilli başına zərif bir sığal
çəkdi; nəhayət, çiyninə söykənib yatan bu qərib nəvəsini
ayıltmaq üçün daha səbrini boğa biməyərək hərəkətə keçdi.
O, duyğulanıb gözləri yaşarmış halda nəvəsinə öz adaşı
dahi şair İbrahin Əli oğlu Xaqani Şirvanidən (1120-1199)
yadına düşmüş bir beytlə ucadan müraciət etdi:
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-Şirvan be bağ-e Xold-e bərin manəd əz nəim,
Kəz bağ-e Xold noubər-e nəma rəsəd məra...

( Şirvan bolluqda uca cənnət bağına bənzər,
Bu cənnət bağında mənə də bol nuybar çatar...
( -Fililoji tərcümə müəllifindir).

Qocanın bədahətən söylədiyi şeirə şamaxılı memar da
özünü saxlaya bilməyib, Xaqanidən başqa bir beytlə qarşılıq
verdi:
-Gər Şabiran beheşt-e İrəm şod be ədl-e u,
Şirvan be fərrəş əz Hərəm emsal dər-qozəşt!
(Onun ,-yəni Axsitanın, ədli ilə Şabran cənnət oldusa,
Şirvan onun izzəti ilə bu il Hərəmi, -yəni Kəbəni də keçdi!

(-Filoloji tərcümə müəllifindir).

Keyqubad Adil üzünü memara çevirərək dilləndi:
-Kərəməli bəy, bizim bu balaca kişilərin Şamaxıya yatmış
halda gəlişi tarixə hörmətsizlik olmazmı?.. Məncə, onları
yuxudan oyatmağın tam zamanıdır.
-Elədir, zati-aliləri! Dən dəyirmanın çarxından
keçməyincə ona un deyilməz. Amma hər halda onlar artıq
mənim tələbələrim hesab olunurlar. Qəbahət də məndədir.
İcazənizlə, onları yuxudan özüm durğuzum...
Memar arxa sırada ona söykənib yatmış Seyid Əhməd
Orlatı ayıltmaq üçün yüngülcə silkələyərək.- Hə, durmaq
vaxtıdır... Ey Orlat, aç gözlərini görək,- dedi... Şəkili
əmirzadə nəsə mızıldanıb, o biri üzünə çevrildi.- Yox, bu
olmadı, qağa. İndi başqa ağır üsullara əl atacağam. Səni
yaxşıca qıdıqlayacağam. Bizə də şamaxılı deyərlər. Yaxşısı
budur, yuxudan özün dur...
Memarın səsinə ilk öncə İbrahim ayıldı. Başını babasının
çiynindən götürüb: -Paho, Şamaxıya çatmışıq ki?!- dedi.122

Mən bu qəhrəman şəhəri həmişə yuxularımda belə
görmüşəm, ay baba!
Şah baba nəvəsinin qaralmağa üz qoymuş sarı tellərinə
yenidən sığal çəkərək: - Lap az qalıbdır, bala. Qədim
Şamaxı ona diqqətlə yanaşmayan heç bir qonağı gülər üzlə
qəbul etməz,- deyə dilləndi... -Bura əfsanəvi Şirvanın
vətənidir. O, həmişə sənin yolunu gözləyibdir. Bax, gör, bu
gün Şirvan səni necə qarşılayacaq, İbrahim!..
Yuxudan kal durmuş Seyid Əhməd də:- Baba-can,
Gülüstan dağına çatmışıq. Bir azdan nənəmin uyuduğu
qəbiristanlığın da yanından keçəcəyik, eləmi? -deyə sordu.
Şəkili nəvənin sözləri birdən-birə Keyqubadı sanki yuxudan
ayıltdı. Baba cavab verməsə də, ürəyində öz-özünə
fikirləşdi: -Hə, Əhməd bala, indi Səidə xanımın illərcə
həsrətlə yolunu gözlədiyi, lakin şahanəlik qürurunu yenə
bilməyərək ardınca Dərbəndə gedə bilmədiyi, dünyaya
gözlərini yumarkən belə başı üstə durmuş oğlanlarını,
şamaxılı nəvələrini deyil, məhz yanıqlı bir səslə: -İbrahim!deyib, can verə-verə açıq saxlatdığı qapıda aradığı və
“İbrahim, İbrahim! deyə bu həyata əbədi göz yumduğu
həmin qərib nəvə Dəmir Dərbənddən özü öz ayağı ilə yolu
başına alıb, nakam nənəsinin uyuduğu bu məkana
yaxınlaşır...”
Baba ürəyindın keçnləri bitirib dərhal İbrahimin üzünə
baxdı. Dərbənd əmirzadəsi cəld tərpənib mavi gözlərini
babası qarışıq ətrafdakı hər kəsdən gizlədə bilmişdi.
İbrahim özünü elə aparırdı ki, guya karetanın sağ
pəncərəsindən ona Dərbəndin Narınqalasını xatırladan
Gülüstan qalasına tamaşa edir... Amma əslində onun
ürəyində və gözlərində dərin bir nifrət və kin od tutub
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yanırdı... Şirvanşahların məşhur Saray təbiblərinin
müalicəsindən məhrum edilmiş xəstə anasını, onun bütün
gecələri şam kimi əriyən vücudunu xatırladıqca qəlbi aid
olduğu xanədana daxilən etiraz və od püskürürdü.
Keyqubad kiçik nəvənin yaralı qəlbində gedən təlatümü
görməsə də, onun bu daş sükutundakı üsyanı çox yaxşı başa
düşürdü. Bəli, asan olmayacaqdı: babanın qarşısında indi də
qəlbi qırılmış kiçik nəvənin həyatında növbəti sınağın şahidi
olmaq məcburiyyəti vardı. Keyqubad özünü buna da
hazırlamışdı. Çoxdan, lap çoxdan, hələ ağır xəstə yatan,
ömrünün sonlarını yaşamaqda olan
şahbanu Seyidə
Teleqani Əlbuyi xanım tərəfindən təkidlə:- Qərib nəvəmi
yanıma gətir, Keyqubad! Heç olmasa, İbrahimimin üzünü
ölməmiş bircə kərə görüm,- deyəndə, o da nəzərlərini öz
qəlbinin dərinliklərinə dikərək, içində özü eşidəcəyi bir
səslə:- Bu, mümkün deyil, Səidə, verməz qıpçaq qızı onu
sənə... Bircə dəqiqə belə gözündən uzağa qoymaz,- demişdi.
-Turanduxtları mən yaxşı tanıyıram: onlar Rusiyanın azad
çöllərində,
Dəşti-Qıpçağın
hüdudsuz
genişliyində
böyümüşlər. Onları sındırmaq hələ heç kəsə nəsib olmayıb.
Bizim Turanduxta etdiyimiz haqsızlığıo da əvəzsiz qoymaz.
O, indi bizim gəlinimiz yox, daha çox azadlığın gəlinidir...
Rusiyanın hər şeyini tapdalamaq olar, qürurundan savayı...
Gözünü yeyim, məni də, özünü də bu qoca vaxtımızda
urvatsız eləmə. Yalvarıram, nə deyirsən de hazıram, amma
mənlə “İbrahim” söhbətini eləmə. Eləmə, qurbanın olum!
Dərbənddən əli boş dönsəm, gərək ölüb yerə girəm.
Turanduxtun etirazına heç bir tutarlı cavabımız da yoxdu.
Rədd etdiyimiz bir dərbəndlinin bizə rədd cavabına nə deyə
bilərik: əcəb etmişik mi, yoxsa qələtmi etmişik?.. Bunların
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hamısı ölüb yerə girməkdir, Səidə. Mən bunu heç vaxt
bacarmaram...
Seyidə xatun uzaq Deyləmi kökəninə, əşirətçiliyə qanınasümüyünə qədər bağlı bir insan idi. O, ərinin bu lal
sükutundan da nə demək istədiyini yaxşı anlayırdı. “Adil
Allah hər kəsə tutduğu nahaqq əməllərinin cavabını elə bu
dünyada da verirmiş”.
-Saxla!- Keyqubadın zabitəli səsi kareta sürənləri bir anda
atların cilovunu anidən çəkib durmağa məcbur etdi. Ləngər
vuran müsafirlər, həyəcanla bir-birinin üzünə baxdılar.
Kareta qədim qəbiristanlığın lap yanındaca dayanıb durdu.
-Düşün!..- Şah baba heç nə olmamış kimi sadə və
təmkinli bir səslə hamıya səsləndi. Kareta dərhal boşaldı.
Təkcə İbrahim yerə düşmədi... Keyqubad ona heç nə
demədən ətrafındakıları öz yanına alıb, xanədan üzvlərinin
dəfn edildiyi xüsusi xiyabana tərəf getdi.
Karetadanətrafda baş verənləri sakitcə seyr edən
İbrahimin zahiri təmkini tamamilə aldadıcı idi. Bunu ondan
beş-on metr aralıda at belində durmuş mühafiz də yaxşı başa
düşürdü. Bu duyğular Fəthəddinə də çox tanış hisslər idi.
Onun da anası zəngilərdən deyil, talış qızı olduğu üçün
babasının haqsızlıqları ilə çox üzləşmişdi. Şirvan diyarı nə
qədər tolerant və polietnik bir ölkə olsa da, bir çox hallarda
əşirət ənənələri öz güclü təsirini hər yerdə göstərə bilirdi.
Bunlardan ən ağırı qarışıq ailə münasibətləri sahəsindəki
proteksionizmdi. Qohumbazlıq və etnik bağlılıqlar
Şirvanşahların “mədinə” (-ərəbcə: “şəhər” deməkdir.- Red.)
sözündən yaranmış böyük mədəniyyət anlayışına və intibah
ruhuna əsla uyğun bir şey deyildi. Ağır tarixi şəraitin miras
qoyduğu bu infaltiv geriliyin çox yaxın bir dönəmdə şirvan
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xalqının əqidəsindən tamamilə silinib gedəcəyinə Fəthəddin
də qəti əmin idi. Bu işi, onun fikrincə, İbrahim kimi
gələcəyin
yüksək
savadlı
şirvanşahları
gerçəkləşdirəcəkdilər...
Əslində, bu dəqiqələrdə İbrahimin sadə və saf qıpçaq ürəyi
özünə bəlli olmayan sonsuz həyəcan içərisində təzəcə qəfəsə
salınmış quş kimi durmadan çırpınırdı... Göz yaşları axaraq,
Şah babasının Pirsaatçaydan ayrılarkən səfər qabağı ona
zorla geyindirdiyi vəliəhd kostyumunun ağ yaxalığına
tökülərək, ordan da yerə süzülürdü. Baş mühafizin vəliəhdə
icazəsiz yaxınlaşmaq haqqı yoxdu. Odur ki, Fəthəddin də
kənardan öz dəstəsilə mühafizə “obyektini” qoruyaraq, onu
gizlicə seyr edirdi.
Gülüstan dağının ətəklərinə çəkilən sərin səhər mehinin
özü ilə gətirdiyi babanın uzaqdan-uzağa Səidə xatunun qəbri
üstdə söylədiyi duaları İbrahimin ruhi müvazinətini daha
da pozurdu... Ağlamaq belədə ən yaxşı hal sayılır. Amma
İbrahimin Dərbəndli iradəsində ağlamaq kişilikdən kənar bir
şey sayılırdı. O, indiyəcən heç vaxt heç yerdə ağlamamışdı.
İndi özünü tox tutaraq burda, Şamaxının iki addımlığında da
ağlamaq fikrində deyildi... Amma iradəsindən asılı
olmayaraq, yaxasına axıb tökülən göz yaşları İbrahimin
Dərbənd təmkinini yerdən-yerə vurub, ilk dəfə ona da
Kəsrani Şamaxısının mənəvi gücünü hiss etdirdi: bu şəhər
hamını sevindirməsə də, hər kəsi ağlada bilərdi... İbrahim də
bu göz yaşının dadını hələlik taleyi ilə deyil, dil-dodağında
duymağa başlamışdı...
Qurğuşun kimi bir-birindən ağır dəqiqələr ötüb keçmək
bilmirdi ki bilmirdi... Nəhayət, qəm qafiləsi durduğu yerdən
ayrılıb geri dönmək üçün qəbiristanlığın bağır yaran sükutu
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içərisindən qədim karvan yolunun üstə müsafirlərini
gözləyən karetaya sarı istiqamət götürdü. Elə bu dəm
İbrahim də karetadan yerə düşüb, ayağını ilk dəfə Şamaxı
torpağına basdı. Qeyri-iradi babasının indicə ayrıldığı
məzara tərəf addımladı. Keyqubad nəvəsinin təm-tək nənə
məzarına baş çəkmək istədiyini dərhal başa düşdü: o, ürək
sözlərinin kimsə tərəfindən eşidilməsini istəmirdi. Baba da
nəvəsinin bu tənha həsbi-halına qarışmadı...
Şah baba karetaya yetişəndə, İbrahim də nənəsinin məzarı
başına yenicə gəlib çatmışdı. Keyqubad ətrafına göstəriş
verdi:
-Hamı əyləşsin! Biz gedirik. Vəliəhdin Şamaxıda təntənəli
qarşılanması üçün biz qabaqcadan orda olmalıyıq.
Sonra İbrahimin mühafizinə üz tutaraq, ona bildirdi:
-Fəthəddin, sən mənim də bütün mühafizə heyətimi özünlə
götür. Bizdən yarımsaat sonra başınıza bu mavi lentləri
bağlayıb, vəliəhdlə birgə 12 atlı ilə paytaxt Şamaxının Baş
tağı qarşısında olun. İçəri keçməyib elə ordaca məni
gözləyin!..
-Baş üstə, Zati-aliləri! - Baş mühafiz şaha təzim edib,
dəstəsini hərbi sıraya düzdü. Kareta beləcə qəbir daşına
söykənib kədərli dillə ürəyini boşaldan vəliəhd İbrahimi
gözləmədən sürətlə Şamaxıya tərəf istiqamət götürdü.
İbrahim dizini yerə atıb, bu səssizsiz məzarla danışmaaağa
başladı. Onu tanımayan üçün uzaqdan bir dəli kimi
görünərdi. Onun səsi Gülüstan dağının lal qayalarına
dəyərək, getdikcə daha da artıb əks-səda qoparır və ətrafa
yayılırdı: -Məni görmədən, eşitmədən bu dünyanı belə tərk
etməyə haqqın çatmırdı, zalım nənə! Məgər mənim
damarlarımda axan bu qan səninki
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deyildimi?.. İbrahimi, nəvəni doğan ananı Şamaxı sarayına
sən buraxmamısan. Məhz sən, Seyyidə Teleqani əl-Buyi, öz
doğma nəvənin ürəyini, mənim ürəyimi indiyəcən sən
parçalamısan, nənə-can... Qəlbimi tarımar etmisən sən!..
Qalx, qalx bu soyuq
məzardan! Sorğuma cavab
ver: niyə, nə üçün?.. Ona
görə mi mənim anam
Kəsrani
deyil,
Türkzadədir?..
Allah
hamını
Adəm
peyğəmavərin
belindən
gətirməyibmi?!. Səni də, məni də, mənim anamı da... Məgər
bu belə deyilmi, nənə-can?.. Bəs mənim anama qarşı səndə
bu qədər övkə, ögey münasibət nədən ötrü olub?.. Məgər
bilmirdin ki, mən- sənin öz nəvən, bir gün böyüyəcəm:
anama qarşı həmin
haqsızlığın hesabını səndən
soracağam?!.
İbrahim anidən susub, dinməz bir hal aldı. Bu dəqiqələrdə
Şamaxı yolunun üstdə Baş mahafiz də öz atlı süvari
dəstəsini paytaxt əhli ilə vəliəhdin qarşıdakı təntənəli görüşü
üçün hazırlayırdı. O, mümkün qədər hamının başını qatırdı
ki, heç kəs vəliəhdin qəbir üstə nə dediyini eşidib duya
bilməsin... Bəziləri çaparaq dövrə vurur, bəziləri isə xüsusi
qarşılanma mərasimi üçün Bayraq törəninə hazırlaşırdı.
Başda özü duracağı üçün Fəthəddin Zəngi də Bayraqdarla
yanaş durub, nizami duruşu məşq edirdi. Hələ ki, vəliəhd
məzar başında lal-dinməz durmuşdu, hər kəs öz işini dəqiqdürüst bilməli və törənə tam hazır olmalı idi. Fəthəddin şah
qvardiyasında çalışan atası Musəddiq ibn Zənginin
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proteksiyası olmadan özünün ilk karyerasını qazanmışdı. Bu
onun həyatında ən uğurlu başlanğıc demək idi. İndi
qəlbindəki ən böyük həyəcan da atası sarıdandı. Öz oğlunu
birdən-birə Şirvan vəliəhdinin mühafizəsi başında görən
atanın necə sevinəcəyini görmək istəyirdi.
Amma
təcrübəsizlik və kiçik bir yanlış hər şeyi batırıb, heçə də
çıxara bilərdi. Ən dəhşətlisi də bu idi... Yox, Fəthəddin buna
əsla yol verməyəcəkdi. Uzaqdan-uzağa atasının mühafizə
işindəki təcrübəsini öyrənmişdi. İndi isə özünün əsl imtahan
vaxtı gəlib çatmışdı...
Nəhayət, vəliəhd oxuduğu duanı başa vurub, ayağa
durdu. İki dəfə səssiz qaydada pıçıltı ilə nələrisə söylədi.
Lal dualarını da deyib qurtarandan sonra, nənəsinin yenicə
salınmış baş daşını üç dəfə öpərək cəld hərəkətlə məzardan
ayrıldı.
Mühafizə dəstəsinə gəlib çatandan sonra sanki yuxudan
ayılan kimi oldu:
-Zəngi, karetamız qeybəmi çıxıb?
Baş mühafiz dilləndi:- Xeyr, Zati-aliləri! Kareta paytaxta
yollandı. Sizi bizim müşayiətimizlə paytaxtın Baş tağı
qarşısında təntənəli surətdə gözləyəcəklər.
-O, nə üçün?..
-Zati-aliləri,
Şamaxı
özünün
yeni
vəliəhdini
qarşılamalıdır, ya yox?!. Şirvanşahlar diyarının öz qaydaları
var: xalq irəlicədən öz taxtının gələcək varisini tanımalıdır.
Budur, yarış atınızı da qabaqcadan yəhərləmişik.
İbrahim ata tərəf irəliləyib, əlini onun başına çəkdi. Sonra
ciddi bir sima alıb: - Tez olun onun yəhərini çıxarın. Bir
halda işlər belə şəkil aldı, onda mən də Şamaxıya Ağ atlı
oğlan kimi yəhərsiz atla daxil olacağam!- dedi.
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-Baş üstə! Yəhəri götürün!- baş mahafiz ətrafına əmr etdi.
Daha bir neçə dəqiqəlik hazırlıq işlərindən sonra Vəliəhd və
onun məiyyəti paytaxt Şamaxının Kəsrani Sarayına tərəf
sürətli çapışla marş etdi. Bayraqdar Şirvan xalqının ərənlik
simvolu olan İki Şir və bolluq rəmzi olan Öküz rəsmli
Qalibiyyət bayrağının arxasınca gənc dəstəni paytaxta sarı
çəkərək, sürətlə irəliyə doğru gedirdi... Onun ardınca
düzülmüş Vəliəhd və Baş mühafiz, arxada isə xüsusi hərbi
nizam almış digər mühafizlər Keyqubad Adilin əmrini bu
cür yerinə yetirdilər.
Carçıların təcili xəbərindən sonra bütün Şamaxı dərhal
şəhərin Baş tağı sayılan əsas giriş qapısının ağzına yığıldı...
İndi hər bir şamaxılı böyük maraqla Kəsrani Sarayının yeni
vəliəhdini görməyə can atırdı. Vəliəhdin türkzadə olması da
ildırım sürətilə bütün ətrafa yaılmışdı... Şirvanın bütün
qıpçaq türkləri böyük sevinc içərisində idilər.
Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad üçün atasının diokratik
hökmdar kimi yeni qərarı nə qədər gözlənilməz və
arzuolunmaz olsa da, “şah babanın” əmrini yerinə yetirib,
Kəsrani əyan-əşrəfini dərhal dərbəndli əmirzadə “vəliəhd”
İbrahimin pişvazına çıxarmışdı. Saray eşitdiyi məlumatdan
təlatümə düşmüş gəmi kimi ləngər vurub dururdu...
Kakuyi-deyləmi elita hələ də xəbərin şokunu yaşamaqda idi:
necə yəni vəliəhd Türkzadədir?.. Bu, əsla ola bilməz!
Saraya Keyqubadın şamaxılı nəvələri- Huşəng ilə
Nodarın təlim-tərbiyəsi üçün yenicə dəvət edilmiş ünlü
Azərbaycan şairi Arif Ərdəbili də hamı kimi paytaxtın Baş
tağının qarşısına gəlmişdi. Dərbəndli müsəlman camaata
böyük məhəbbəti olan şair xəbəri eşidən kimi, Kavusun
oğlanlarının əmioğluya soyuq münasibətini hiss edərək,
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təkbaşına özünü dərhal dərbəndli Vəliəhdin qarşılanma
törəninə yetirmişdi.
İbrahimin kiçik qvardiyası Şamaxı darvazaları ağzında
görünən kimi
bütün camaat gələn müsafirləri alqış
sədalarına tutdu. Başda Şirvan dövlətinin Bayrağını tutmuş
bayraqdar olmaqla, dəstə paytaxt Şamaxını dörd tərəfdən
dövrələmiş divarların əsas girişinə çatıb dayandı. Baba,
şirvanşah Kavus və şair Arif Ərdəbili yəhərsiz çılpaq atının
belindən cəld yerə atılan vəliəhdə sarı addımladılar. Xalqın
alqışları altında İbrahim dizlərini yerə atıb, əvvəlcə
Keyqubad Adilin, sonra əmisi Kavusun, nəhayət, dahi
Azərbaycan şairi Arif Ərdəbilinin əllərinin üstündən öpdü.
Kəsrani qız-gəlinlər də zərləri bərq vuran naxışlı vəliəhd
paltarında olan bu kəkilli göy göz dərbəndli uşağa oğrunoğrun baxaraq, daha çox onun gələcəkdə hansı gözəlin
bəxtinə hakim kəsiləcəyini düşünürdülər. Keyqubad xalqa
xitabının ilk sözündəncə onları bu şübhədən də çıxardı.
-Həzərat! İndicə aldığım məlumata görə, Vəliəhdimiz
İbrahimin paytaxtımıza ilk dəfə təşrif buyurması elə ilk
dəqiqələrindən xalqımız üçün düşərli olmuşdur: əmisi
şirvanşah Kavus ibn Keyqubadın indicə bir qız övladı,
mənimsə yeni nəvəm dünyaya gəlmişdir. Bir baba kimi bu
məni iki qat sevindirir. Allah təala elə bu gündən mənim bu
nəvələrimi- İbrahimi və onun gələcək xanımını əsl
xoşbəxtlər siyahısına yazmışdır... Mən öz babalıq borcumu
yerinə yetirərək, Allahın iradəsi ilə təzəcə doğulmuş qız
nəvəmin adını Fərəhnak qoydum və onu vəliəhdimizə
deyikli etdim!.. Göbəkkəsmə elə bu gün son bir saatın
ərzində Sarayda baş tutacaqdır, bütün əyan-əşrəfi isə burdan
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birbaşa həmin mərasimə dəvət edirəm. Allah xöşbəxt
eləsin!..
Şamaxılıların alqış sədaları yeri-göyü bürüdü... Sonra şah
baba xeyir-dua almaq üçün qızın atası Şirvanşah Kavusu
kürsüyə çağırdı.
-Allah xoşbəxt eləsin!..- Kavus daha heç nə demədən,
İbrahimi qucaqlayıb, üzündən öpdü və yerini şair Arif
Ərdəbiliyə verdi. Arif vəliəhdin Dərbənd əsilliyini və
memar olmaq istədiyini tələm-tələsik köhnə dostu Kərəməli
Şirvanidən öyrənə bilmişdi... Odur ki, şirvan xalqına üz
tutaraq dilləndi:
-Mən bu gözəl günün xatirəsi üçün elə indicə qəlbimdə
ilk misraları səslənən “Fərhadnamə” poemamdan bir parçanı
söyləmək istərdim. Bildiyim qədəri, vəliəhdimiz İbrahim
şah babasının arzusu ilə böyük memarımız Kərəməli
Şirvanidən memarlıq dərsi alaraq, Şirvanımızın əsas liman
şəhəri sayılan Bakını dünyanın bir saylı mədəniyyət
məbədinə çevirmək istəyir. Qoy Fərhadların vətəni sayılan
Şirvanda vəliəhdimizin Bisütunu olacaq Yeni Bakımızın ilk
eşq dastanı məhz mənim qələmimin gücü ilə dillərə şayan
olsun. Gələcək Bakı yeni şirvanşahımızın Şirini olaraq,
ölməz bir məhəbbət dastanı yazmağı məndən gözləyir.
İbrahim, and içirəm ki, mən bu eşqn “Fərhadnamə”sini
Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin”indən də yuxarı
qaldıracağam!..
Şamaxılılar böyük şairi alqışa tutdular. Arifin gur səsi
onları bir andaca sükuta qərq elədi:
-Sözü demək olar ancaq qanana,
Candan söz açarlar ancaq canana.
Yenə üz tut, Arif, Dərbəndə sarı,
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Qızğındır orada şeirin bazarı.
Şeyri bəyənərlər uca kimsələr,
Şair təqlidçiyə hardan xoş gələr.
...Rum, rus arasında durdum, oturdum,
Orda Gülüstana toy-büsat qurdum.
Getmişdim Şirvandan Dərbəndə sarı,
Xeyli vətən etdim mən o diyarı.
...İgid sərkərdələr, cahangir şahlar,
Bəbir, şir ovunda bir aslan olar.
...Taxtlarının yeri fələklər olsun,
Onlara duaçı mələklər olsun!
(Arif Ərdəbili. Fərhadnamə. “Oka Ofset” nəşr-poliqraf.
şirkəti, Bakı-2007, səh.: 124-125)

Şair vəliəhdi qucaqlayıb bağrına basdı. Onun atası əmir
Sultan Məhəmmədə böyük rəğbəti olduğunu bildirdi.
İbrahim şairə dərin minnətdarlığını bildirərək, cəld bir
hərəkətlə əlində tutduğu kiçik bükülünü onun ovcuna qoydu.
Bu İbrahimin Pirsaatçaydakı yarışmada qalib kimi qazandığı
Şah babasının qızıl nəməri idi. Keyqubad Adil uzaqdanuzağa nəvəsinin şairə necə və nə ilə minnətdarlıq etdiyini
aydınca görüb, ona da, şairə də başı ilə razılığını bildirdi.
Nahəyət, vəliəhd də kürsüyə qalxıb, bütün zamanların ən
dahi şirvanlısı şair İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvaninin dillər
əzbəri olmuş məşhur şeiri ilə şamaxılılara ilk xitabını etdi:
-Şirvan ki var: hər cəhətdən ülviyyətin anasıdır,
Onun hər bir səhər yeli dərdlərimin dəvasıdır.
Mən vətənə qurban olum, qurulmuşdur sədaqətdən,
Bağdadı da dolandıran onun bollu qidasıdır.
Şirvan əhli alicənab yaranmışdır başdan-başa,
Bu yer gözəl təbiətli bir lətafət məvasıdır!..
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...Vətənimin fəqirləri dözümlüdür hər zəhmətə,
Gözləri tox, ürəkləri sanki kərəm dəryasıdır.
...Mərifətdə Şirvan əhli yüksək durur ərəblərdən,
Xaqaniyə həyat verən doğma yurdun havasıdır.
(Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri, Lider nəşriyyatı,
Bakı-2004. Səh.- 384-385.)

Bütün paytaxt əhli vəliəhdi sürəkli alqışa tutdu və
durmadan “İbrahim”- deyə səslənməyə başladı. İbrahim
sözünün ardını gətirmək üçün cəhd göstərsə də, uzun
müddət ona danışmağa imkan vermədilər. Bunu görən
Keyqubad Adil böyük oğlu Kavusun qulağına camaatı
sakitləşdirmək üçün nə isə dedi. Kavus vəliəhdə yaxınlaşdı.
Adəti üzrə öz sağ əlini yuxarı qaldırıb, xalqı sakitliyə
çağırdı. Vəliəhdin səsi əvvəlkindən daha gur səsləndi:
-Mən həmişə fəxr etmişəm ki, Şirvanlıyam!.. Bab əlƏvbab – Qapılar qapısı olaraq, bütün tarix boyu yalnız
Şirvanşahların əmrilə açılıb bağlanmışdır. Ərəb Haşimi
babalarımız Dərbəndi alarkən, Şirvanşah Şəhriyarla
müqavilə bağlayıb,
bu qədim qalaların müdafiəsi
müqabilində Dərbənddən xərac alınmayacağı barədə Xilafət
adından söz vermişdi, üzərinə təəhhüd götürmüşdü. Dəmir
Qapı Dərbənd daim Şirvanın əsas müdafiə qalası olmuşdur,
ümidvaram ki, daima belə də qalacaqdır. Qəhrəman şirvan
xalqımız Dərbəndin Narınqalası və Beşbarmaq, Baba Dağ
kimi heç vaxt heç bir kimsəyə baş əyməmişdir. Və
əyməyəcəkdir! Yaşasın İstiqlal! Böyük Şirvanşahlar
dövlətimizə eşq olsun!..
Şamaxılıların “ura” səsi yenidən ətrafa yayıldı... Bu
Dərbəndlə Şamaxının İbrahimlə başlayan yeni siyasi
həmrəyliyi idi. İbrahim şirvalıların ürəyindəki sarı simə:
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onlardakı
müqəddəs
vətənpərvərlik
duyğularına
toxunmuşdu...
Şah babanın işarəsi ilə mühafizlər vəliəhdi çiyinlərə
qaldırıb, Saraya doğru irəlilədilər. Qulaq batıran musiqi
sədaları Vəliəhdin təqdimatını qədim paytaxtda əsl bayram
şənliyinə çevirmişdi.
Saraydan özünü hadisə yerinə çatdırmış üzü örtüklü ərli
Kəsrani xanımlar da heyrətlərini gizlətmədən naəlac xalqa
qoşulub yolboyu dərbəndli əmirzadəyə əl çalırdılar. Lakin
bu alqışlar onların öz məkrli simalarını xalqdan gizlətmək
üçün istifadə etdikləri ipək üz örtükləri kimi bir şey idi.
Artıq Kəsrani elitası Vəzirin mülkündə kakuyi şahbanunun
böyük bacısının rəhbərliyi altında gözlənilməz “vəliəhd
probleminin çözülməsi üçün” gizli məşvərətə başlamışdı...
Vəliəhdliyin Deyləmi Kəsranilərdən alınıb, Türkzadə
Dərbəndilərə ötürülməsi köhnə Şamaxı elitası üçün “elan
olunmamış” müharibə demək idi. Xüsisi xidmətçılər şah
babaya Kəsrani sarayının bu qanlı sürprüzü barədə təcili
məlumat ötürmüşdü: Vəliəhd elə bu gecə öldürüləcəkdir!
Keyqubad Adil indi özünün qoca həyatından daha çox,
sağ-salim ata-anasına təhvil verəcəyinə söz verdiyi İbrahim
üçün böyük təşviş keçirirməyə başlamışdı. Saçlarını vətənin
İstiqlal savaşında ağartmış Keyqubad hakimiyyət uğrunda
mübarizələrin necə qəddar üsullara qədər gedib çıxdığını
yaxşı bilirdi. Qoca bildiyi bütün mühafizə tədbirlərini təcili
işə salaraq, vəliəhdin sabahkı törənə qədər qorunmasını
təşkil etməli idi. Sabah Şirvan adətincə Vəliəhdin şah
Fərmanı ilə bütün xalqa elan edilməsi və elliklə bayram
keçirilməsi planlaşdırılmışdı. Bu tədbirlər planına Keyqubad
Adil hələ Şamaxıdan Dərbəndə yola düşməzdən əvvəl öz
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xüsusi adamları ilə tam məxfi şəraitdə hazırlaşmışdı. Artıq
ox yayından çıxmışdı. Baba ömründə ilk dəfə tələsikliyə yol
verərək, dilindən çıxardığı sözün zərərini çəkirdi. Amma
necə olur-olsun İbrahimə heç nə olmamalı idi. Şah baba
özünün bütün mühafizə xidmətini Vəliəhdin kiçik mühafizə
dəstəsinə birləşdirib, bu kiçik qvardiyanı Bir Saylı hazırlıq
vəziyyətinə gətirmişdi. Təhlükə sovuşsa da, Keyqubadın
həyəcanı azalmamamış, əksinə daha da artmışdı.
Keyqubadın təcili fəaliyyətə keçməsi ilə Vəliəhdin
qorunması işi həllini tapdı: artıq onu Şirvanın ən cəngavər
camaatından hesab edilən zəngilər mühafizə edəcəkdilər.
Fəthəddin də Keyqubadın məhz özü tərəfindən Saraya
gətirilmiş Bərgüşadın Məzrə kəndindən olan şəxsi mühafizə
qrupunun rəhbəri Musəddiq adlı qorxubilməz bir cəngavərin
oğlu idi. Bununla belə, şah baba onun atası Musəddiqi də
şah qvardiyasından ayırıb, təcili olaraq öz yanına çağırtdırdı.
Musəddiq ibn Zəngiyə eşitdirdiyi ilk sözündən ona
vəliəhdlə bağlı yaranmış narahatlığını açıq şəkildə bəyan
etdi:
-Musəddiq, sənin oğlunu Pirsaatçaydakı at yarışmasında
bəyənmişəm. İgid oğuldu, sanıram, atası kimi o da etimadı
doğruldacaq. Vəliəhd üçün onu Baş mühafiz təyin
etmişəm...
Musəddiq üçün şahın bu gözlənilməz qərarı əsl sürpriz
oldu:- Zati-aliləri, onun nə yaşı var? Qorxuram ki, bu məsul
işin öhdəsindən gələ bilməsin...
-Sənin
Saray
mühafizəsinə
gətirildiyim
gün
yadımdadımı?.. Qüvvələri bizdən qat-qat artıq olan
yəğmaçılarla açıq davadan çəkinərək, mən oğlanlarımı da
götürüb növbəti dəfə vətənin içərilərinə çəkilmişdim:
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Bərgüşad mahalının Qubadlı dağlarına. Mən yaxşı bilirdim
ki, Kəsrani sülüləmizin üçüncü hökmdarı Şirvanşah
Qubadın (1043-1049) adını daşıyan (xalq bu adı bəzən mənə
də bağlayır) bölgəmizin zəngi camaatı vətənə etibarlılığı ilə
ad çıxarmışdır. Mən səni də, ay oğul, İstiqlal savaşı
apardığımız ən çətin illərimizdə görüb tanımışam... Elə
bilirəm ki, Fəthəddin də vətənimiz üçün vəliəhdin nə demək
olduğunu
başa
düşmüşdür.
Əminəm
ki,
onun
təcrübəsizliyini sənin peşəkarlığın yoluna qoyacaqdır.
Amma səni yanıma təcili olaraq, yalnız buna görə
çağırmamışam. Əsas məsələ
sənin mənə ötürdüyün
məlumat: vəliəhdliklə əlaqədar Saraydaxili çəkişmələrin
başlanmasıdır. Vəliəhd – şirvan xalqının gələcəyi deməkdir.
Vəliəhdin həyatı Kəsrani Şamaxısında bundan belə böyük
təhlükə altındadır: onu qorumağı yalnız sənə və oğluna
etibar edirəm. Hadisələrin necə cərəyan edəcəyini indidən
deyə bilmərəm: mən öz canımdan qorxmuram, ömrümü
sürmüşəm. Amma vəliəhdin məndən sonrakı taleyi əsas
narahatçılığımdır. Sizə ata-bala xüsusi səlahiyyət
verəcəyəm: vəliəhdimizin qorunması sahəsində tam
fəaliyyət azadlığınız vardır. Sənə təqdim etdiyim bu
Fərmanda hər şey əksini tapıb. İbrahimə qarşı hər cür
hərəkətlərin önlənməsində, hər an hər kəsə qarşı tam ixtiyar
və səlahiyyət sahibisiniz. Sabahkı mərasimdən sonra, əgər
mənim başıma bir iş gələrsə, dərhal oğlun Fəthəddinlə birgə
Dərbəndə yola düşün. İbrahimin taxta oturacağı günə qədər
onun yanında olmağınızı, şirvan xalqının gələcəyini
qorumağınızı istəyirəm. Mən İbrahimin mühafizəsini
tamamilə sənə və oğluna həvalə edirəm... Bu gündən, bu
dəqiqədən etibarən vəliəhdin yeməyindən istirahətinə qədər
137

hər şeyə nəzarət edin. Haydı, işinizin başına. Mənim
mühafizəçilərimi də elə bu dəqiqədən etibarən tam heyətilə
Vəliəhdin mühafizəsinə keçir. Sabah ikinci namazdan sonra
Saray elitasına İbrahimin vəliəhdliyini rəsmən şah
Fərmanımla şəxsən elan edəcəyəm. Məncə, Kəsrani
Sarayında qaynamaqda olan ehtiraslar yalnız bundan sonra
soyuya biləcək. Söhbətimizi kimsə bilməməlidir. Sizə
uğurlar!
-Yaşasın şirvanşahlar! Dövlətimə xidmət edirəm!..
-Sağ ol, oğlum! Dediklərimi unutma.
Mühafizə alayının rəisi ilə danışıqdan sonra Keyqubad
Adil xeyli rahatladı... Artıq onun İbrahim sarıdan əndişəsi
yarıbayarı azalmışdı...
Keyqubad öz kiçik mühafizə dəstəsi ilə Şah
iqamətgahına doğru yalın at belində cəsarətlə irəliləyən
vəliəhdə tərəf boylandı. İndi onun özü bilməsə də ətrafı
sadiq “gizli qüvvələr tərəfindən” üzük qaşı kimi əhatəyə
alınmışdı. Qürur keçirən şah babanın gözlərində yenidən yaş
gilələndi. İndi ondan savayı mindiyi karetada daha heç kəs
yoxdu. Yaxın ətrafda da kimsə görünmürdü: baba yanağına
tökülən təmiz duru göz yaşlarını silmədən Allah təalaya
durmadan dualar oxuyaraq, Ondan başı bəlalı nəvəsi üçün
xoşbəxt gələcək diləyirdi.
Seydi Əli Orlat öz oğlunu atının tərkinə alıb, vəliəhdin
ardınca gedirdi. Onlardan azca aralıda isə şair Arif Ərdəbili
öz memar dostu ilə bir yerdə faytoda Saraya tərəf
irəliləyirdi. Bütün yol boyu vəliəhdi alqışlayan şamaxılıların
sədası bir an belə kəsilmək bilmirdi...
Nəhayət, vəliəhdin korteci Saray iqamətgahının qabağında
gəlib dayandı. Onu şah babanın əmrilə Saray mollası giriş
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qapısının ağzında bütün ali ülama heyətilə birgə əlində
Qurani-şərif tutaraq gözləyirdi. Şah karetadan yerə düşdü.
Dərhal:
-Vəliəhdi bura gətirin!- deyə əmr etdi. İbrahim şəxsi
mühafizə dəstəsinin əhatəsində babasına yaxınlaşdı.
Keyqubad Qurani-şərifi nəvəsinə uzatdı. İbrahim Quranı
alıb öpdü. Baba:- And iç ki, Şirvanşahlar ölkəsinə heç bir
vaxt xəyanət etməyəcəyəm!
-And olsun ki, Şirvan xalqına və Şirvan dövlətinə daima
sədaqətli olacağam!
Keyqubad Baş vəzirin xanımını yanına çağırdı:
-Şəhrəbanu xanım, buyur, Sarayın ağbirçəyi kimi,
türkzadə kürəkənimizin boynuna kakuyilərin qırmızı xələtini
özün bağla!..
Şirvanşah Kavusun böyük baldızı, Baş vəzirin ətli,
əndamlı deyləmi arvadı xüsusi əda ilə Keyqubadı süzərək,
ona həvalə edilmiş xoşagəlməz tapşırığı yerinə yetirmək
üçün təzə bəyə yaxınlaşdı. O, qabaqcadan hazırlanmış
qırmızı yaylığı İbrahimin boynuna dolayıb, sonra da iri
toppuş dodaqlarını irəli uzadaraq marçamarçla bir neçə dəfə
üzündən öpdü. İbrahim elə Şəhrəbanunun gözləri önündəcə
boynundakı həmin yaylıqla üzünün dodaq yaşını silib,
babasına tərəf geri çəkildi. Böyük baldız qəh-qəh çəkib
güldü.- Bu hələ əvvəlidir, ay kürəkən!.. Hə, ardımca addımla
marş!..
Heç nə anlamayan İbrahim babasına boylandı.
-Gir babanın qoluna, a bala! Mənsiz bir addım da atmaq
olmaz.- Keyqubad nəvəsini vəziyyətdən çıxardı.
İbrahim Kakuyi xanımın əlindən çıxıb, cəld babasının
qoluna girdi. Qabaqda Saray mollası, arxada da baba-nəvə
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böyük baldızın arxasınca Sarayda onları gözləyən xüsusi
törənlər zalına daxil oldular. Təzəcə doğulmuş qırmızı
bələkli körpəni tez-tələsik gətirib İbrahimin qucağına
verdilər. İbrahim yenə də tərəddüd içində babasına baxdı.
-Götür qucağına, a bala! Bu təzəcə dünyaya göz açmış
Fərəhnak xanımdır. O, sənin gələcək həyat yoldaşın olmaq
üçün doğulub. Bu Şirvan gözəli səninkidir, İbrahim! O,
sənin bundan sonrakı bütün həyatın boyu əsas dayağın və
xidmətçin olacaqdır. Sən də bu gündə etibarən onun üçün
elə bir şey sayılırsan! Hələlik bu gözəllər gözəlinin yalnız
cismini baban sənin həlalın edir, amma onun qəlbini
gələcəkdə özün qazanmalısan!.. Bunu heç vaxt unutma! Bir
qadın yalnız qəlbini verdiyi kişinin halalıdır. Qəlbsiz qadın
kişi üçün olsa-olsa yalnız bir cariyədir, mənim balam.
Saray mollası şahın işarəsi ilə kəbin duasını oxudu...
Hamı əl çaldı. Baba xeyli qızıl dinar çıxarıb, əvvəlcə
körpənin yaxasından asdı. Sonra mollanın nəmərini verdi.
İbrahim qucağında tutduğu dünyadan xəbərsiz gözləri
yumulu körpəyə baxıb, babasına bu oyundan darıxdığını
hiss etdirməyə çalışdı. Böyük baldız qabağa yeridi. Baba
onun da hədiyyəsini verdi. Şəhrəbanu hədiyyənin azlığından
gileyləndi. Şah baba kisəsindəki bütün dinarları ona uzatdı.
Böyük baldız pulu ondan alandan sonra, uşağı qucağına
götürmək üçün İbrahimə yaxınlaşdı. İbrahim toppuşun yeni
öpüşündən qorunmaq üçün üzünü yana çəkib, yana tərəf
əyilərək, qucağındakı körpəni ona uzatdı. Amma Şəhrəbanu
bu dəfə onu elə bərk tutub özünə çəkdi ki, İbrahim
səntirləyib müvazinətini tamamilə itirdi, elə öpdü ki, üzünün
qızartısı hamını heyrətə saldı... Ətrafdakılar da gülərək yeryerdən:- Allah xoşbəxt eləsin, - dedilər...
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Böyük baldız: - Hə, düş qabağa, təzə bəy!- dedi,- Gedək
qaynanan Aybəniz xanımdan da göz aydınlığımızı alaq...
Babasının işarəsi ilə İbrahim qaynatası Kavusun qoluna
girib, Şəhrəbanunun ardınca düşdü.
Onlar ağır keçmiş doğuşdan sonra xəstə yatağından hələ
də qalxa bilməmiş Xomeyra xanımın otağına daxil oldular.
Gənc qaynana qızının dünyaya gəldiyi gündən adaxlısı
çıxmış bu göygöz kəkilli qəşəng oğlanı görən kimi:- Buy,
başıma xeyir!.. Bu məmlükü hardan tapıb gətiribsən,
ay Kavus?- deyə soruşdu. İbrahim narazılıqla dolu
baxışlarını onun gözlərinin içərisinə dikdi. Can ağrısından
qovrulan qaynana bir andaca ona dikilmiş bu mavi gözlərin
valehedici təsiri altına düşdü. Tez də dili topuq çalaraq
sıhvini düzəltmək üçün dilləndi:
-Yox, İbo-can!.. Mən
bunu zarafat üçün dedim.
Fərəhnak dünyanın gözü ola, özü sənin kimi qəşəng oğlanı
heç vaxt tapa bilməzdi. Səni qızım üçün tale özü göndərib.
Sözümdən incimə!ncimə.
Böyük bacı bunu eşidən kimi Xomeyranı vəziyyətdən
çıxarmaq üçün dilləndi:- Kəkilli oğlanlar tez inciyən
olmaz, ay gözəl qaynana... Sən ürəyini buz kimi saxla...
İbrahim əlini ona tərəf uzatmış qaynanasına tərəf yeridi.
Sonra utana-utana ərəb adətilə onun əlinin üstündən öpüb,
qarşısında farağat durdu... Xomeyra şahbanu böyük
bacısına və ərinə:- Zəhmət olmasa, məni gələcək kürəkənim
ilə tək buraxın,- dedi. Kavus bu xahişdən nə qədər incisə də,
böyük baldızına qoşulub, xahişi yerinə yetirdi. Otaqdan
çıxarkən Şahrəbanu:- Az, bu kəkilli oğlanıyanında çox
saxlama, ha. Babası eşikdə gözləyir, yaxşı düşməz,- deyə
xəbərdarıq elədi.
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Otaqda tək qaldıqlarını hiss edən kimi, doğuş üzündən
xeyli qan itirmiş xəstə Xomeyra xanım İbrahimi yaxınına
çağırıb, tələm-tələsik qulağına pıçıldadı:- İbo, babana təcili
çatdır ki, qaynana xala dedi ki, sabaha qədər nə sən, nə də o,
dilinizə heç nə vurmayın. Su da içməyin. Sizi zəhərləyə
bilərlər... Sənin vəliəhdlik fərmanın qüvvəyə minəcək
dəqiqəyəcən hamıdan hər şeydən ehtiyatlı olun.
İbrahim ona ana qayğısı ilə yanaşan bu qadının
dediklərinə axıracan qulaq asıb dilləndi:- Nə üçün, ana! Biz
nə etmişik ki, zəhərləsinlər? Əgər bütün bunlar vəliəhdliyə
görədirsə, mən babama deyərəm ki, bundan imtina edirəm...
Xomeyra xanım ilan vurmuş kimi yerindən diksinib
yuxarı dartıldı:- Sən nə danışırsan, İbo?.. Əsla!.. Sən mənim
kürəkənim olmaq istəyirsənsə, onda gərək mütləq şirvanşah
olasan. Bu gözəlçəni də ancaq taxta çıxdığın günü ala
biləcəksən. Bunu unutma!..
İbrahim mavi gözlərini qaynata Kavusdan bu çox gənc
olan qaynananın şöhrət və hakimiyyət ehtirası ilə aşıb daşan
gözlərinə dikdi. İndi kiçik İbrahimin ürəyindəki ilk arzu
tezliklə Şamaxı Kəsrani sarayından çıxıb uzaqlaşmaq, bir
daha geri dönməmək idi. Bu təşvişi Xomeyra xanım da
dərhal hiss edib duydu. Əlini onu kəkilli başına çəkərək
sığalladı.- Sən heç nədən qorxma. Nə təhlükəniz olsa mənə
xəbərdar edərsən, İbrahim. Hakimiyyət- taleyin özüdür. Öz
taleyinə özün sahib durmalısan. Unutma, mən bu gün
Şirvanın şanbanusuyam, sabah da mənim yerimdə qızım
olmalıdır. Sənin bu kiçik Fərəhnak xanımın, bildinmi?.. İndi
gözəlçənin üzündə də öp, get babanın yanına. Xəlvətdə,
ikilikdə olanda sözümü ona çatdır...
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-Yaxşı! Sözünüzü ona çatdıraram. Amma icazə verin
bəbənizi öpməyim.
-Niyə?..
İbrahim istədi desin ki, təzə doğulmuş uşaqdan
iyrənirəm. Amma bunun yaxşı səslənməyəcəyini başa
düşərək, fikrini yumşaldaraq dilləndi:- Babam mənə deyib
ki, bir qız ürəyini kişiyə verməyibsə, hələ onun halalı
sayıla bilməz. Bəlkə, gələcəkdə Fərəhnak məni heç
sevmədi...
-Sevməsə nə olacaq?!.. O, bundan belə ömürlük sənindir!
-Sevmədiyi adama gedən qız ərinin ancaq cariyəsi ola
bilər, babam mənə bunu da deyib. Siz fikir etməyin, mənə
inanın: Fərəhnak böyüyəndə onun ürəyini mən mütləq ələ
alamağa çalışacağam...
Söz Xomeyra xanımın ürəyini ox kimi yarıb keçdi. Çünki
o öz ərini sevmədən ailə qurmuşdu. Onu rəhmətə getmiş
bacısının yerinə kəsrani elitası öz fikrini sormadan tələmtələsik şirvanşah Kavusa ərə vermişdi... Gənc qaynananın
gözlərindən bilaixtiyar iki damcı yaş süzülüb, İbrahimin
əlinin üstünə düşdü. İbrahim cəld cibindəki dəsmalı çıxarıb,
əvvəlcə onun gözlərini, sonra öz əlinin üzərini sildi...
Xomeyra xanım bu kiçik qayğıkeş kürəkənin dəsmalını
əlindən alıb, o üz-bu üzünə baxdı. Dəsmalın incə naxışları,
sağında qırmızı xətlə yazılmış “İbrahim” sözü çox xoşuna
gəldi.
-Bunu kim naxışlayıb, İbrahim?
-Anam!
-Adı nədir ananın?
-Turanduxt!
143

-Məndən salam de anana! Bu dəsmalı da Fərəhnaka
bağışlaya bilərsənmi? Qoy bu gözəl gündən yadigar qalsın.
Bax, mən də onun bu sol küncünə naxışla nişanlının adını
yazacağam: “Fərəhnak”.
İbrahim dilləndi:-Olsun!
Xomeyra yenidən balaca kürəkənin əllərini tutub yuxarı
qaldırdı və özünün üzünün üstə qoydu. Onları öpə-öpə:Sən ağıllı balasan, İbo!- İnanıram ki, Fərəhnakı heç vaxt tək
qoymayacaqsan, eləmi?.. Gözəl qadın kişidəki dəyanəti heç
vaxt cavabsız qoymur. O, yalnız səni sevəcək! Mənə inan!..
-Bayaq özünüz dediniz ki, mən əgər Şirvanşah olmasam,
Fərəhnak
da
mənim olmayacaq.
Həyat
yalnız
Şirvanşahlıqdan ibarət deyil ki?.. Mən memar olmaq
istəyirəm. Babama söz vermişəm ki, Yeni Bakımızı mən
tikib quracağam... Bakı bir liman şəhəri deyil, Şirvanın ən
böyük elm-mədəniyyət şəhəri olacaq... İstiqlaliyyətimizi
təhdid edən bütün bədəvi-köçəri quldur tayfalara mənəvi
qələbə çalmaq üçün cəsur Şirvan xalqımızın Bakısını onun
üçün ən qüdrətli qalaya çevirəcəyəm. Bunu mən mütləq
edəcəyəm! Fərəhnak da böyüyüb, mənim kimi Bakımızda
yaşayacaq. O, mənim Yeni Bakımda birinci bakılı-şirvanlı
olacaq! İnanın mənə, Xomeyra ana. Fərəhnak da vətən
eşqilə qurub yaratmaq, elm-mədəniyyət yolçusu ola
biləcəksə, onda bizdən xoşbəxt kəs yer üzündə olmayacaq.
Amma Siz indicə dediniz ki, mən şirvanşah olmasam, onda
Fərəhnak xanımdan gərək əlimi üzüm...
-Yox, mən elə demədim, İbo!.. İnşallah, sən həm Bakını
tikərsən, həm də şirvanşah olarsan. Kəsrani-deyləmi qızları
ilə evlənmiş bütün şirvanşahlar indiyəcən Şamaxını elmmədəniyyət mərkəzinə çeviriblər... Qoy səninlə Fərəhnak
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üçün paytaxtda o gözəl Bakı şəhəri olsun. Mən buna etiraz
eləmirəm, oğlum. Amma unutma Kakuyilərin dəstəyi
olmadan, sən heç vaxt uzaq Rusiyanın çöllərində dolaşan
sizin elmsiz qıpçaqlarla, səkləblərlə, çərkəzlərlə, yaxud
Məvarənnəhri altdan-üstən dolaşıb gələn türkmən köçəriləri
ilə öz dövlətində elm-mədəniyyət yarada bilməzsən... Mən
bu gündən sənin ancaq qaynanan deyiləm, həm də arxanda
Kakuyi qüdrətini saxlayan əsas dayağınam, İbo... Bunu
möhkəm yadda saxla! Kakuyilərin kürəkəni olmaq, elə
onların oğlu olmaq deməkdir!
Qapı döyülmədən açıldı:- Ay qız, qurtar da. Balaca bir
uşaqla uzun-uzadı belə nə danışırsan, e... Kişi gözləyir axı
qapıda... Yaxşı deyil.- deyə Şəhrəbanu bacısını tələsdirdi.
-Az... Gəl, gir qoluna kürəkənimin... O, sən deyən
oğlanlardan deyil... Tfu, tfu... Ağıllı baladır. Bir dənədi, e...
Bütün Şamaxını gəzsən, İbrahim balamın tayını-bərabərini
tapmazsan...
-Bir o bir dənədi, bir də sən!- böyük bacı eyhamla
Xomeyraya dilləndi... Sonra Şəhrəbanu bir qədər də irəli
yeriyib, İbrahimin əlini zorla qaynanasının arıq-sısqa
əllərindən çəkib çıxardı və onun əvəzinə:- Xüdahafiz, əziz
qaynana!- deyib, təzəbəyi darta-darta otaqdan eşiyə apardı...
Qapıdan çıxarkən İbrahim bu gündən onun üçün ən əziz
“insana”a dönmüş bu cavan göyçək qaynanasına tərəf son
kərə boylanıb baxdı. İndi orda, geridə, Xomeyra xanımın
uzun sürən zahılıq dövründən sonra çuxura düşmüş
məlahətli gözlərindən qucağındakı dilsiz bəbənin qırmızı
bələyi üstünə damcı-damcı tökülən yaşlardan savayı gözə
heç nə dəymirdi. Gənc qaynana başını aşağı dikib, balaca
kürəkənindən qızına yadigar qalan
əl dəsmalı ilə
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Fərəhnakın yumulu gözlərinə, doğuş qızartısı çəkilməmiş
bəyaz sifətinə sığal çəkir və asta-asta lay-lay deyirdi...
2
Kiçik bəy qapıda görünən kimi şah baba dərhal onu
yanına çağırdı. İbrahim babasına yaxınlaşıb, heç kəsin
eşitməyəcəyi bir pıçıltı ilə onun qulağına qaynanasının
xəbərdarlığını çatdırdı. Keyqubad göstəriş verdi: bu
dəqiqədən etibarən onun tabeliyindəki bütün mühafizə
heyəti vəliəhdin qorunması ilə məşğul olmalıdır. O, xüsusi
aşbazını da həmin dəstəyə qoşub, memar Kərəməlinin evinə
yola saldı.
Şirvanşah Kavus atasına etirazla dilləndi:- Sarayda ona nə
olcaq ki, ay ata?.. Bu təşvişlər nədən ötrüdür belə?..
-Kavus, oğlum, mən sənə, şükür, hələ öz inamımı
itirməmişəm. Amma bu Sarayda hakimiyyət naminə çox
oğullar atasını, çox qardaşlar qardaşını qətl eləyibdir. Bu
ölkəni İstiqlaliyyətə mən qovuşdurmuşam. Hakimiyyəti də
sənə mən vermişəm. Mənə baş öyrətməyə haqqın yoxdu.
Sən öz işlərini gör, mən də öz işimi... Sabah şah baba olaraq,
səndən sonra hakimiyyətə haqqı olan kiçik qardaşının
əvəzinə onun oğlunu sənin üçün vəliəhd elan edəcəyəm. Bu
mənim Adil şah kimi Ədalətimin bir təntənəsi olmalıdır.
Sən də hazırlaş: İbrahim həm də sənin övladındır. Gələcək
kürəkən qaynata üçün həm də oğul deməkdir. Vəliəhdliklə
bağlı tədbir mənim tam ixtiyaratımdadır: odur ki, sabahacan
burda bütün göstərişləri yalnız mən verəcəyəm.
Kavus daha heç bir söz demədən atası ilə xüdahafizləşib
ayrıldı. Mühafizə dəstəsi vəliəhdi üzük qaşı kimi əhatəyə
alıb, Saraydan çıxardı. Kəsrani Sarayından narazı olan
şamaxılılar bütün küçələr boyu deyib gülərək, türkzadə
vəliəhdin şəninə şeirlər qoşub, mahnılar oxuyurdular...
Kərəməli bu böyük sevgi və sevincin mənbəyinə çevrilmiş
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balaca əmirzadənin nəzərlərini ətrafdan yayındırmaq üçün
ona memarlıqla bağlı maraqlı hekayətlər danışırdı...
İbrahimi isə Sarıtorpağa tələsən faytonda yuxu aparmaqda
idi.
Ünvana yetişəndən sonra vəliəhdi elə faytondan yuxulu
vəziyyətəcə qucağa alıb, Kərəməli Şirvaninin paytaxt
Şamaxıda gözəlliyi ilə göz oxşayan evinin divarları müxtəlif
rəsm əsərləri ilə bəzədilmişən işıqlı otaqlarından birinə
yerləşdirdilər. Memarın qoca anası Gülbikə xanım irəli
gəlib, asta səslə:- A bala, bu uşaq kimdir belə?.. Bu nə əsgər,
qoşun-ordudu yığılıb bura?
-Şirvanşahların vəliəhdidir! Dərbənd əmirinin oğludur, ay
ana.
-Buy, başıma xeyir, a Kərəməli, məgər şirvanşahın
oğlanlarına nə olub ki, Dərbənddən Şamaxıya vəliəhd
gətiriblər?..
-Ay ana, bu söhbətin indi vaxtı deyil. Əsas məsələ onun
təhlükəsizliyidir...
-Nə olacaq ki ona, a bala?.. Qos qoca Şirvanda kimin nə
həddi var: Kəsranilərin vəliəhdinə əl qaldıra.
-Elə deyil, ay ana!
-Bəs necədir, Kərəməli?.. Olmaya müharibə-zad olacaq?
Vay, ta de ki, evimiz yıxılıb da, a bala... Toyunu görməmiş
öləcək anan...
-Ay ana! Müharibə-zad yoxdu... Sən Allah hay-küy salıb
uşağı yuxudan eləmə. Keyqubad babası onu mənə etibar
eləyib...
-Sənə niyə, a bala? Dağ kimi öz oğulları dura-dura
vəliəhdi sənə niyə etibar eləyib, hə?.. Kəsranilər deyilmi
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cavan atanı öldürtdürən?.. İndi vəliəhdi sənə nə üçün etibar
edirlər?.. Vallah ,heç bir şey anlamadım, ay Kərəməli.
-Türkzadədir e, vəliəhdimizin anası türk qızıdır. Şah baba
nəvəsini Kəsrani Sarayına etibar etmir. Başa düşdünmü?
Odur ki, İbrahimi sənə- Gülbikə nənəsinin yanına göndərib.
Hə, ay ana, indi zəhmət olmasa, keç öz otağına,
mühafizlərin işinə mane olma. Bax, bu uşağın başından bu
gecə bircə tük belə əskik olmamalıdır. Sən get, indi rahatrahat yat, yuxunu al! Bizim də işimizə qarışma. Belə
məsləhətdir.
-A bala, çörək-zad yemisiniz? Uşaq ac olar, ha? Maşallah,
qəşəng uşağa oxşayır. Gedim bir az çay-çörək hazırlayım.
Ac yatmasın...
-Ay Gülbikə nənəsi, görürsən ki, İbrahim bala artıq yatıb.
Sən bizim üçün səhər tezdən yemək hazırlayarsan. Şah baba
öz aşbazını da sənə kömək üçün bura göndərib, sabah ona
kömək eliyərsən...
...Gülbikə arvad yuxusunun ərşə çəkən bu xəbərdarlıqdan
sonra, mühafizlərdən daha ayıq gözlə səhər açılana kimi
yatmayıb, balaca vəliəhdin qoruqçularından birinə çevrildi.
Gecənin bir aləmində şəhər mərkəzindən eşidilən qarışıq
səsləri də Kərəməliyə ilk öncə o xəbər verdi.
-A bala, a bala, Kərəməli, qulağıma Saray tərəflərdən nəsə
ağlaşma səsləri gəlir... Olmaya bir şey baş verib?..
Kərəməli dərhal ata-bala mühafizə rəhbərləri- Musəddiq
ilə Fəthəddin Zəngiləri məsələdən agah etdi. Saraya təcili
çapar göndərildi... Az sonra bütün şamaxılılar Kəsrani
ağsaqqalı Keyqubad Adilin gecə yarı qəfil ölümündən xəbər
tutaraq, Saraya tərəf axışmağa başladılar.
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İbrahim hələ ki möhkəm yuxunun təsiri altında uyuyurdu.
Gülbikə arvad oğluna dedi: - Kərəməli, ona toxunmayın,
qoy səhərəcən yatsın. Babasının da ölüm məsələsini elə
sabah bilsə yaxşıdır... Uşaqdır, sən Allah, ona hələ heç nə
deməyin.
Musəddiq də məsələnin hələ ki vəliəhddən gizlin
saxlanılmasını məsləhət bildi. Qərara alındı ki, heç kəsin
dilindənölüm barədə bir söz də çıxmasın.
-Kərəməli bəy, sən özün Saray ətrafına baş çəksən, bu,
daha yaxşı olar. Hadisələr, deyəsən, yaxşı yerə getmir...
Deyəsən, İbrahimin həyatı təhlükəli şəkil alır. Şah babanın
bizə xüsusi tapşırığını necə olur-olsun yerinə yetirməliyik.
Vəliəhdi sağ-salamat Dərbəndə valideynlərinə çatdırmalıyıq.
Ayıq olmaq lazımdır. Sən orda nələrin baş verdiyindən
mənə də vaxtında dəqiq məlumatlar çatdır. Gərək sayıqlığı
itirməyək, bəla gəlməmiş qabaqcadan işimizin adını bilək.
Memar anasının onu getməkdən çəkindirən yalvarışlarına
baxmayaraq, ata minib, təmtək Kəsrani Sarayına yollandı.
Onun Saraydan çölə, qapı ağzındakı xalqa ötürülmüş “gizli”
məlumatlardan öyrəndiyi ilk “mübhəm xəbər” şah babanın
ölüm qabağı son vəsiyyəti: “vəliəhdlik məsələsini” ləğv
etməsi oldu. Memar artıq hər şeyi başa düşmüşdü: şah baba
Kəsrani elitasının növbəti Saray çevrilişinin qurbanı
olmuşdu. Hər şey gün kimi aydın idi: onun bu gecə
yeməkdən zəhərlənərək, yoxsa bir-başa sui-qəsdləmi
öldürülməsinin indi heç bir əhəmiyyəti yoxdu. Olan
olmuşdu...
Rəsmi versiya üzrə: Saray mollasının şəhadəti ilə şah
babanın son nəfəsdə “İbrahimin vəliəhdliyini ləğv etməsi”
təsdiqlənmişdi. Bütün paytaxt əhli böyük kədər və ələm
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içində ağrı-acıdan qovrulurkən “sabiq vəliəhd”in başı üstə
durmuş Gülbikə nənə də vəliəhdin müsibətinə dayana
bilməyərək öz üzünü bir neçə yerdən cırıb, ürəyində qeyriixtiyari səssiz ağılar oxuyurdu.
-Dağlar dağımdır mənim,
Qəm oylağımdır mənim.
Dindirməyin, ağlaram:
Ağır çağımdır mənim!
Balaca İbrahim səhərin ilkin ban səsində adəti üzrə
gözünü açıb, ətrafa boylandı. Başı üstə durmuş Gülbikə
qarıdan başqa ətrafada kimsə gözünə dəymədi...
İbrahim dərhal qaynanası Xomeyranın dünən ona
xatırlatdığı tarixi xəyanətin gerçəkləşdiyini başa düşdü.
“Babaya Şeytan zəfər çaldı, İbrahim... Keyqubadla birgə
Şirvandan Ədalət də getdi. Deməli, nağıl da qurtardı. İndi
əsas məsələ: düşdüyün bu Şeytan yuvasından sağ-salamat
çıxıb, özünü Dəmir Dərbəndə yetirməkdir. Tərpən,
İbrahim... Bir an da olsa, özünü itirmə. Hərəkət vaxtıdır. Nə
qədər gec deyil, hərəkətə keç!”- onun öz qəlbində özü ilə bu
sakit söhbətindən, əlbəttə, Gülbikə nənənin belə xəbəri
olmadı.
Gülbikə nənə bu sakit dilsiz uşağı birdən-birə qorxudub,
hürkütməmək üçün astagəlliklə ona həqiqəti söyləmək üçün
ayaq yeri düzəltməyə çalışırdı:
-İbrahim, oğul bala, bu dünya...
İbrahim qarının sözünü tamamlayaraq dilləndi:-çox igidləri
o biri dünyaya yola salıb!
Gülbikə arvad əl boyda uşağın onu bu çətindən qurtarmaq
üçün işlətddiyi sözün gözlənilməzliyindən şoka düşərək:Hə, elədi, a bala!- dedi.
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-Baba da belə getdi, nənə-can! Eləmi?..
Gülbikə qarı onu bəd xəbəri söyləməkdən qurtarmış bu
fərasətli uşağın üzünə baxıb, ağlamsına-ağlamsına:- Elədir,
a bala!- deyə cavab verdi. Sonra:- Səhər bir tikə Allahın
verdiyindən yeyib, yas yerinə gedərik. Ağruyu alım,
neyləmək olar, Allahın verdiyi candır: özü verib, bir gün də
geri alır...
-Elədir, nənə! Allah babama rəhmət eləsin!
-Allah rəhmət eləsin!- sağda-solda peyda olmuş
mühafizlər də bir yerdə xorla cavab verdilər.
Səhər yeməyi həyətin ortasında yaşıllıq üstə salınmış
süfrəyə düzülmüşdü. İbrahim də hamı kimi əl-üzünü yuyub,
süfrə ətrafında bardaş qurdu. Bütün mühafizlərin və
nənənin özünün də təəccübünə rəğmən, vəliəhd eşitdiyi bu
bəd xəbəri tam bir sakitlik və təmkin içərisində qarşılamağı
ilə bahəm, həmçinin xörəyini heç nə olmamış kimi yeyib,
“əlhəmdürüllah” dedi və hamıdan əvvəl ayağa durdu.
Ədəblə Gülbikə arvada və Sarayın aşbazına minnətdarlığını
bildirdi...
Bu vaxt həyət qapısı eşikdən möhkəm-mıhkəm döyüldü.
Saraydan göndərilmiş xüsusi çapar idi: Şirvanşah Kavusun
Mühafizə qrupu ilə əlaqədar əmrini gətirmişdi. Mühafizlər
vəliəhdə heç nə demədən təcili surətdə yenicə aldıqlarıŞah
əmr üzrə Saraya yollandılar.
Onların bu salamsız-kalamsız geri dönüşlərinə tamaşa edən
İbrahim eyni təmkinlə hələ ki onun yanında durub gözləyən
yeganə mühafiz Fəthəddindən bundan belə nə edəcəklərini
soruşdu.
-Zati-aliləri! Mənə verilən əmrə görə, Sizi burdan birbaşa Saraya aid Fəxri xiyabana- şah babalarınızın uyuduğu
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məzarlığa aparacağam. Bir saatdan sonra babanızın dəfni ilə
əlaqədar yola düşürük. Keyqubad baba da rəhmətlik nənəniz
Kakuyi Seyyidə xanımın məzarı ilə yanaşı yerdə torpağa
veriləcək. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Son qəminiz
olsun, qardaşım!
-Mənə görə, narahat olmaya bilərsiniz, cənab mühafiz!
Siz də gedə bilərsiniz. Mən özüm qəbiristanlığın yolunu
yaxşı tanıyıram...
Fəthəddin Saraydan gələn ilk göstərişlə İbrahimin
vəliəhdliyinin aradan qaldırıldığını və bu səbəbdən ona aid
mühafizə qrupunun ləğv edildiyini, hətta onun özünün də
Vəliəhdin Baş mühafizi kimi vəzifədən alındığını bildirdi.
Amma şah babanın xüsusi tapşırığı olaraq, öz atası ilə birgə
onu Dərbəndə çatdırmağa söz verdiklərini söylədi. Bu işi
könüllü olaraq yerinə yetirəcəklərini söylədi.
İbrahim:- Fəthəddin, sən getsən bu mənim üçün indi daha
yaxşı olar... Mən tək qalmaq istəyirəm. Mənə görə əziyyət
çəkmə. Atana da mənim təşəkkürümü bildir... Dərbəndə tək
dönəcəyəm!
-Xeyr, dostum, təkrar edirəm, babanız səni atamla mənə
tapşırmışdır. Biz Şirvanşah Keyqubad Adilə öz sədaqətimizi
axıracan saxlayacağıq. Siz narahat olmayın: dəfndən sonra
ləngimədən yola düşürük...
Qapı ağzında Kərəməli ilə anası nə barədəsə xısın-xısın
söhbət edirdilər. Hiss olunurdu ki, Gülbikə qarı nə barədəsə
öz oğluna qəti etiraz edib dururdu. Hövsələsi daralmış
memar anasına qəti qərarını o qədər ucadan söylədi ki,
İbrahim ilə Fəthəddin də bunu aydınca eşitdilər.
-Sən getməyə bilərsən, ay ana! Amma mən fikrimi
dəyişməyəcəyəm. Bu gün Dərbəndə yola düşürəm... Mən
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təyinat almışam: Dərbənd mədrəsəsinin müdiriyəm. Gələcək
vəliəhdin müəllimiyəm. Əmri yerinə yetirməliyəm.
-Bəs nə vaxt dönəcəksən, a bala?
-Onu yalnız Allah bilir, ana. Taleyin işidir, dönməyə də
bilərəm... Sənin üçün əgər mən əzizəmsə, gedək mənimlə
Dərbəndə, yox Şamaxı əzizdirsə,onda ömürlük də qala
bilərsən burda...
Gülbikə qarı: - Mən öz vətənimi atıb, bu qoca vaxtımda
heç yana gedən deyiləm, Kərəməli!- dedi. Onun gözlərində
yaş gilələndi. Amma bu da memar oğlunun daş qəlbini
yumşaltmadı. Memar şah babaya verdiyi sözünü tutaraq,
Dərbənd mədrəsəsinə müdir vəzifəsinə yola düşmək
fikrindən dönməyəcəyini dönə-dönə təkrarlayaraq, axır ki,
özünün səfərinə qoca anasını razı sala bildi. Ana oğlunun
tərsliyini yaxşı bilirdi. Odur ki, boşuna çənə yormamaq
üçün, Kərəməlidən ayrılıb, elə indidən onun yol hazırlığına
başladı. Şalışa-çalışa dedi:- Heç olmazsa, Dərbənddə özünə
bir ağıllı-kamallı müsəlman qızını tapıb evlən, a bala.
Kərəməli Şirvaninin nəzərində türk soydaşı İbrahim hələ
də Şirvanşahların vəliəhdi olaraq qalırdı. Bu taleyi heç bir
kənar qüvvə dəyişə bilməzdi. Kərəməli onu əsl memar kimi
yetişdirib, Bakıya gətirəcəkdi. Çünki o, bir memar-sənətkar
və alim olaraq, Keyqubad Adilin göstərdiyi böyük etimadı
doğrultmalı idi... Bakı Kəsrani Sarayı üzərində İbrahimilərin
ilk Ədalət təntənəsi olacaqdı! Şirvan xalqının yeni intibah
günəşi: Bakı!.. Şirvanşah İbrahimilər nəslinin siyasi dühası:
Bakı! Bədəviliyin, köçəriliyin, tərəkəməliyin üzərində şəhər
mədəniyyətinin zəfəri: Bakı! Şirvanlılığın mənəvi qüruru və
xoşbəxt gələcəyi: Bakı!.. Memar ürəyində səslənən bu
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duyğuları dilə gətirməsə də, onları balaca İbrahimin kədər
qarışmış nurlu simasından açıq kitab kimi oxuyurdu...

3
Şamaxını üzük qaşı kimi əhatələmiş qoca dağların başı
üstündə bircə bulud da yox idi. Göyün bu qutsal Yaz
maviliyində gecənin xəyanətindən xəbərsiz quşlar dəstədəstə bir yerdən başqa bir yerə uçub gedirdilər...
Molla yeni örtülmüş məzar başında Yasin surəsini
tamamlayıb, daha bir-neçə dua söylədi. Sonda hamı bir
ağızdan ona qoşulub: Allah rəhmət eləsin!- dedi. Beləcə
bütün dəfn heyəti qəbiristanlıqdan geriyə dönüş üçün start
götürdü. Hamıdan aralıda uzaqdan-uzağa dəfn prosesini
indiyəcən sakitcə seyr edən İbrahim əhali çəkilib gedəndən
sonra asta addımlarla babasının məzarına yaxınlaşdı.
Ürəyində ilk səslənən nida:- Bəlkə, lazım deyildi, baba!oldu. Ona birdən-birə elə gəldi ki, uzaqda qədim Şamaxı
ətrafının ən hündür dağ başında görünən Gülüstan qalası
sanki dilə gəlib onunla danışır:- Möhkəm ol, vəliəhd! Sən
çürük bir cəmiyyətlə qutsal bir döyüşün hələ lap
əvvəlindəsən. Şah baban öz haqqını sən verib bu dünyadan
köçdü. Öz haqqından qaça bilməzsən, vəliəhd! 4000 İllik
Şirvanşahlar
tarixinin
yeni
səhifəsi:
İbrahimilər
adlanacaqdır. Kəsranilərin Şirvan-Deyləmi macərası artıq
bitmişdir. Unutma: bizim şir tinətli əcdadlarımızın şanlı
davamı olaraq, tarix qəhrəman şirvan xalqının bütün azad
gələcəyini sənə və sənin nəslinə həvalə etmişdir. Sənin
oğulların, nəvələrin, onlarla birgə bütün şirvan xalqı
Şirvanlılığın mənəvi bayrağını bir an belə yerə enməyə
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qoymamalıdır. Çünki bu şanlı Bayrağın mənəvi zirvəsi
qutsal Baba dağımızdır! Baba Dağ (-Kuhi) BakuviŞirvanilərdir! Gülüstan qalamızdır!.. Gələcək Bakımızdır!
Şirvaniliyimiz-Şirvanlılığımızdır!!!
İbrahim babasının üstü yenicə örtülmüş məzarının hələ ki,
kiçik taxta başlıqdan ibarət olan “baş daşı”nı öpüb, ayağa
durdu. Qırıq bir səslə:- Sən öz işini gördün, baba!.. Mənim
üçün də bütün həyatım boyu Ədalət adlı bir yol xəritəsi
çəkib getdin. Yolumuz aydın olsun, əziz babam! Sən
bundan belə rahat uyuya bilərsən. – O, baba məzarının təzə
isti torpağını öpüb, anidən yerindən qalxdı və Kəsrani
nənəsinin onunla yanaşı durmuş məzarına yaxınlaşdı. Sonra
ucabir səslə bayaq aşağı tonla söylədiyi xitabının davam
etdirdi:- Amma nənəmizin Kəsrani ruhu bu məzarda hələ
çox od tutub yanacaq, baba... Can-nənə, sənin də gözlərin
aydın olsun: Kəsrani oğlun, nəvələrin də sənin özünə
oxşadılar... Şirvana İstiqlal gətirən bir atanın qatili oldular.
Şəxsi hakimiyyəti şirvanlılığın mənəvi dəyərlərindən yüksək
tutdular. Sonu sənin yatdığın bu torpaq olan insanlarda
müqəddəs “övladlıq” hissləri: min illik Kakuyi tərbiyəsi,
Əlbuyi-Deyləmi mərifəti elə bu imiş. Babam məni bu
meydanda tək buraxdı. Amma nə qədər tək-tənha olsam da,
mən bu gündən sənin qatil Kakuyi tayfana savaş açıram.
Xeyr, bu hakimiyyət davası deyildir. Mən öz atasını,
babasını öldürən Kakuyilərdən biri olaraq, əmisinə, əmisi
oğullarına qarşı savaş açmayacağam. Mənim davam
Hakimiyyət yox, Şirvan davasıdır.
Odur ki, mən
vəliəhdlikdən imtina edirəm: al, nənə-can, Şah babamın
mənim üçün tikdirdiyi bu vəliəhd xələtimi də sənə hədiyyə
edirəm... Onu istədiyin Kakuyi nəvənə geyindirə bilərsən!..
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Əlvida, Kəsrani keçmiş!..
Əlvida, Kəsrani Şamaxı!..
Yenidən görüşənədək!..
İbrahim vəliəhd geyimini nənəsi Seyyidə Teleqani
Əlbuyinin ərəb kufə əlifbasında parlaq qızılı yazılarla
bəzənmiş əzəmətli məzarının üzərinə qoydu və mərhumların
yanaşı məzarlarından ayrılıb, qaçaraq addımlarla onu
gözləyən səfər heyətiin yanına gəldi. Məzarlığın başında
sabiq vəliəhdi memar Kərəməli ilə Fəthəddin Zəngi
gözləyirdilər. Yola düşmək anında Şəki hakimi Seydi Əli
Orlat da oğlu ilə çaparaq onlara gəlib qoşuldu. Orlat iki bəd
xəbər gətirmişdi. O, dərbəndli qohumunun ölüm xəbərini
almışdı. Sultan Məhəmmədin xanımının qəfil ölüm xəbərini
təcili olaraq, gətirib çatdırmışdılar. İbrahimi Dərbəndə
anasının dəfninə çatdırmaq lazım idi. Orlatla memar
Kərəməli pıçhapıçla
danışıb, nəhayət, bu acı xəbəri
İbrahimdən mümkün qədər gizli tutmağı qərara aldılar.
Amma ikinci bəd xəbəri ona bildirmək üçün Seydi Əli Orlat
təcrübəli ağsaqqal kimi qabağa düşdü:- İbrahim, bala, bütün
Kəsranilərdən nifrət etmək olmaz. Onların da içərisində
isanlığını itirməyənləri var: məsələn, sənin rəhmətlik
qaynanan Homeyra xanım kimiləri də var!
İbrahim çox gənc yaşında olan bu yeni “qohumun”
barəsində bibisinin ərinin işlətdiyi
bu
gözlənilməz
“rəhmətlik” sözündən diksinərək: -Necə yəni rəhmətlik,
Əli əmi?.. Məgər gecə mənlə görüşən o deyildimi?.. Birdənbirə Homeyra xalaya nə oldu bəs?..
Orlat:- Sarayda hər şey birdən-birə olur, vəliəhd!..-dedi.
İbrahim:- Əli əmi, mən daha vəliəhd deyiləm. Xahiş
edirəm, mənə bir də belə müraciət eləmə,-deyə etirazını
bildirdi. Şəki hakimi sözünü tamamladı: - Elə rəhmətlik
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qaynanan Xomeyra xanım da, ay İbrahim, sənin vəliəhdliyin
ləğv edildiyinə görə, babanın ölüm xəbərini alaraq canına
qəsd edib, özünü öldürüb... Sənə görə öldürüb... Yazıq lap
cavan getdi...
İbrahim: - Fərəhnakı da mı öldürüblər, Əli əmi?- soruşdu.
–Yox, oğlum, onu da bundan belə yəqin xalalarından
birisi saxlayacaq. İnşallah, ona heç nə olmaz, anasız da olsa,
böyüyər, gəlib evlənərsən. Necə də olsa, əmin qızıdır.
Əlbəttə, Orlat bunu şən ovqat yaratmaq və sözün
istiqamətini dəyişmək üçün deyirdi. İbrahimin qəlbi kiçik
Fərəhnak tərəfdən bir az da olsa, sakitləşdi. Daha heç bir söz
demədi.
Memar Orlatın sözünə ayaq verdi:- Allah qismət eləsin,
babanın dediyi kimi, Bakı şəhərini Şirvanımızın ən böyük
memarı İbrahim Dərbəndi ilə elə bir kaşanəyə çevirəcəyik
ki, Fərəhnak xanım da onun içərisində günəş kimi işıq
saçacaq. Dünyanın bütün şanbanuları belə ona baxıb həsəd
eliyəcəklər, İbrahim.
Daha söz bitmişdi... Fürsətdən isstifadə edən bibioğlu
Seydi Əhməd də Pirsaatçayda möhkəmcə incidiyi İbrahimə
yaxınlaşıb, əlini ona uzatdı:- Gəl, barışaq, İbrahim!..
İbrahim üz-gözünü zorla gülümsədərək:- Əhməd, sən nə
eləsən də, kəkilli oğlan ola bilməyəcəksən...- dedi. Şəkili
əmirzadəyə cəld cavab verdi:- Hayındi, ona Dəmir Qapı
Dərbənddə baxarıq, dayıoğlu!..
Müsafirlər Ağsu çayı boyunca Aşırımlarla asta-asta eniş
edib, yenidən dağ yuxarı qalxmağa başladılar. İndi onların
əsas istiqaməti Baba Dağa aparan şimal yolunun üstündəki
ən sakit guşədə yerləşən Şirvanın cənnət məkanlarından
birinə- Çiyni kəndinə idi. Memar hələ Şamaxıda anası ilə
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mübahisə edərkən planlaşdırdığı kimi, yol üstü çiynili köhnə
ziyalı dostu İsmayılzadə ilə görüşməli idi. Dağ yamacında
yerləşən Çiynidə üzüm tənəkləri təzəcə yarpaqlamış, nar
kolları yenicə çiçəkləmişdi. Qırmızı nar gülləri yol boyu
göz oxşayırdı...
Onların Çiyniyə qəfil gəlişi dostunu hədsiz sevindirsə də,
İsmayıl müəllim bunun nə isə xeyirli bir təsadüf olmadığını
dərhal başa düşdü. Biməzlikdən gələrək, dərhal dostunun
pişvazına bir quzu kəsib, bu təsadüfi görüşü kabab çəkməklə
qeyd etməyə çalışdı. Memar qəti etirazını bildirdi:
-Sağ ol, İsmayıl! Qonaqlıq hələlik qalsın... Vəziyyət başqa
cürdür. – O, dostunu kənara çəkib, vəziyyəti izah elədi:
- İsmayıl, sevinc doğuran bir şey yoxdur. Türkzadə
vəliəhdimizin həyatı təhlükədədir. Bizə sizin köməyiniz
lazımdır. Təcili Kəsrani Sarayının içərisindən sabiq
vəliəhdimizlə əlaqədar məlumatları əldə edib, vaxtlı
vaxtında bizə yetirməyinizi istəyirəm.
Yolda ləngiyə
bilmərik. Burdan bir-başa Dərbəndə gedirik. Məni rəhmətlik
şah Keyqubad Adil Dərbənd mədrəsəsinə müdir təyin
etmişdir. Vəliəhdə memarlıq təhsili verəcəyəm. Şirvanşahın
son arzusu Bakı şəhərini Şirvanımızın gələcək elmmədəniyyət mərkəzi görmək idi. İnşaallah, İbrahim
balamızla birgə biz bu arzunu gerçəkləşdirəcəyik. Əlbəttə,
sizin də Dərbənddə mənimlə çalışmağınız çox gözəl olardı...
İsmayıl müəllim dilləndi:- Kərəməli, sənin xətrini nə qədər
istədiyimi özün gözəl bilirsən. Şamaxı yalnız Kəsranilərin
şəhəri deyil. Bizə burda olan ehtiyac Dərbənddən daha
artıqdır. Şamaxı öz mədəni simasını daim qoruyub
saxlamalıdır. Dayan... Bir de, görüm, Gülbikə nənəmiz
hardadır? Olmaya onu taleyin ümidinə buraxıb gedirsən?..
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-Taleyin niyə? Nənə Sizin ümidinizə qaldı, dostum!..Kərəməli gülümsünərək dilləndi. –Hə, dostum, anam da
eynən sizin kimi fikirləşir. Şamaxını tərk etmək istəmədi.
Evin ağbirçəyi də qonaqlara tərəf gəldi:- Buy, başıma
xeyir! A bala, Kərəməli deyilsənmi?
İsmayıl müəllim anasına baxıb dedi:- Hə, ay ana,
Kərəməlidir.
Şahbikə nənə:- Bala, bəs anan hanı?.. Yoxsa ona bir şey
olub, nədir?
Memar yaxınlaşıb, nənənin əlinin üstündən öpdü:- Yox, ay
nənə, top kimidir. Amma mənim səfərim uzağadır. Ona görə
gələ bilmədi,- dedi.- İsmarış elədi ki, mən Şahbikədən iki
yaz böyüyəm. Qoy əvvəlcə o zəhmət çəksin: Şamaxıya
gəlsin...
Şahbikə nənə:- Mən hazır! Gərək aparan ola ki, mən də
gedib rəfiqəmi görüm, ay Kərəməli.
İsmayıl müəllim:- Hazırlaş, ay ana, sabah tezdən
Sarıtorpaqdasan!.. Ay Kərəməli, əgər iş belədisə, onda
Gülbikə nənədən tam arxayın ol! Çiyni ilə Şamaxının arası
burdan-buradır. Nə imkanımız var, edəcəyik. Qardaş kimi
arxayın ol.
Şahbikə nənə yenə də nə isə soruşmaq istədi. İsmayıl
anasına əl işarəsi ilə dostunun tələsdiyini bildirdi. Sonra:Ay ana, bir az tez elə, yol gedirlər, çaydan-çörəkdən bir şey
hazırla. Kərəməli müəllim şah fərmanı ilə səfərdədir. Çox
gözləyə bilməz.- dedi.
Şahbikə nənə tez-tələsik günorta yeməyi düzəltdi:- Bala,
gəlin anası evindədir. Mənim əlimdən nə gəlir, tez-tələsik
düzəldərəm. Yolunuza da bir şey taparam. Buyurun süfrənin
başına,- dedi.
159

İsmayl müəllim anasına kömək edə-edə ona bəzi
mətləbləri anlatdı. Qarı başını bulayaraq:- Ax, Kəsrani
şəddadlar. Balaca uşağı da yola vermədiniz. Sizin kökünüz
kəsilsin!- deyib, öz-özünə danışa-danışa evdə əlinə keçəni
həyətdəki iri tut ağacı altındakı süfrəyə gətirib düzdü. O, hər
gəlib gedəndə bu başı bəlalı Şirvan vəliəhdinə baxaraq, öz
içində yanıb yaxılırdı.
-Ay ana! Bəsdi daha, gəl sən də bir bizimlə otur. Qoy
Şirvanın türkzadə vəliəhdi də analar necə nənə doğub öz
gözləri ilə görsün...
Şahbikə xanım zorla da olsa gülümsünüb dilləndi:- Ay,
hay!.. Analar elə zor ana olsa idi, ay Kərəməli, səni də
çoxdan evləndirərdilər!
Memar:- İnşaallah, vəliəhdimizin Şamaxıda bir adaxlısı
var: şirvanşah Kavusun qızı Fərəhnak xanım. Onların
toyunda əməlli-başlı yeyib içərik... Bəlkə, ona qədər
evlənmək növbəsi gəlib mənə də çatar.
İsmayıl yenidən:- Ay ana, çay nə oldu?-deyə nənəni
tələsdirdi.
Kərəməli dilləndi:- Lazım deyil, İsmayıl. Tələsirik! Sağ ol,
Şahbikə nənə! İnşallah,
mən 5-3 ilə Dərbənddən
qayıdacağam. Ona kimi mənə də Ağsudan bir qız ayarla.
Bax, o da anasının yanına tez-tez gedib gələnlərdən
olmasın, ha!..
Onun zarafatına hamı gülüşdü. Kərəməli dostunun
qulağına:- Sənə deyiləsi bəzi sözlərim var, dostum. Nənənin
xəbəri olmasın. İstəmirəm təlaş keçirsin. Kəsrani-Deyləmi
istibdadının axırı yaxınlaşır...
Dostların başı söhbətə qarışarkən, İbrahim də həyət
qapısı ağzında onun ağ atının başına toplaşmış uşaqları
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görüb, çay gözləmədən onların yanına getdi. O, ilk olaraq,
İsmayıl müəllimin kiçik oğlu Mikayıla salam verib soruşdu:Bu atdan xoşun gəlirmi?
-Hə, çox xoşum gəlir. Ağ at buralarda az olur.
-Mən onu sənə bağışlaya bilərəm. Amma bir şərtim var:
gərək təkbaşına özün onu minib çapasan...
-İndi?
-Hə, elə indi!
Mikayıl bir neçə yaş İbrahimdən böyük idi. Amma boybuxundan bir görünürdülər. O, cəld ata minib:- Mən hazır!dedi. İbrahim atın üzəngisini ona verdi. Uşaqlar gülüşərək
həyət qapısını açanda:- Mikayıl, düş atdan!.. Bircə bu
qalmışdı? Qonağa beləmi hörmət edərlər?- deyə Şahbikə
nənə nəvəsinin üstünə çığırdı.
-Mən özüm ona təklif etmişəm, ay nənə! Qoy görək hələ
çapa bilirmi?
-İbrahim bala, onun günü elə at çapmaq deyilmi? Düşür
onu atdan.
-Mərcimiz var, ay nənə! Yaxşısı budur, sən qarışma bu
işə! – Mikayıl ağ atı həyətdən çölə çıxarıb, kənd arası geniş
araba yolunda bütün sürətilə çapıb gözdən itdi. Nənə bayır
qapıya gəlib:- Yıxılacaq, vallah, yıxılacaq. Ay İbrahim, bu
dəli atı hardan tapıb gətirmisən bura?
-Yarış atıdır, ay nənə! Rəhmətlik Keyqubad babamın
mənə yadigarı idi. Amma indən sonra yəqin ki Mikayılın
olacaq.
-Nənə ölməyib, hər gələn vəliəhdin atını əlindən ala, a
bala.- Şahbikə nənə dilləndi. Elə bu vaxt Mikayıl ağ atı
həyətə salıb, yerə düşdü. Cəld onun yüyənini İbrahimə
uzatdı. İbrahim:- Yox, dostum, bu at artıq səninkidir.
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Kişilərdə bir söz olur. Xeyirli-uğurlu olsun. Mənim
Dərbənddə atım çoxdur. Həm də yol yorğunuyam, burdan
beləsini faytonla gedəcəyəm.
Yola çıxmaq üçün qapıya sarı gələn Kərəməli təzə
dostlara yaxınlaşıb vəliəhdin çılpaq at minməkdən bezdiyini
başa düşdü:- Hə, Mikayıl, inddi ki bu yarış atını udmusan,
ona yaxşı bax. Unutma, bu ağ at Şirvan şahının hədiyyəsidir.
Onu sənə gələcək şahımızın özü bağışlayıb. At dostluq və
sədaqət rəmzidir.
İbrahim irəli yeriyib, Mikayılla görüşdü. Onu qələbə
münasibətilə təbrik etdi.- Sən əsl yarışmaçısan, Mikayıl,dedi.- Səndən çox xoşum gəldi. Yoxsa, mənim şəkili
bibioğlum- Seydi Əhməd?.. Məni Pirsaatçay yarışmamızda
ötüb keçmədi ki, nədi-nədi vəliəhdi irəli keçmək olmaz...
Seydi Əli Orlat oğlunun İbrahimə nəsə cavab qaytarmaq
istədiyini görüb, göz ağartdı... Seydi Əhməd yalnız bir neçə
kərə öskürməklə İbrahimə etirazını səsləndirə bildi.
Nəhayət, memar Kərəməli: - Yaxşı, həzərat, hazırlaşın, ta
gedək. Yolçu yolda gərək.- deyib, nənə və İsmayıl
müəllimlə görüşüb ayrıldı. Şahbikə nənə vəliəhdi qucaqlayıb
yenidən üz-gözündən öpdü:- Bir dəfəlik getmə, İbrahim,dedi -Sən də ta bu gündən oldun bizim evin öz uşağı... Qoca
nənəni unutma...
-Güman edirəm ki, yenidən görüşəcəyik, ay nənə! Sağ
olun, sağlıqla qalın!..- İbrahim yaşından böyük bir mərifətlə
cavab verdi.
-İnşallah!- Nənə də son sözünü tamamlayıb, gedən
müsafirlərin ardınca tələsik əlindəki bardağın suyunu atdı.
Qəfil qonaqlar gəldikləri kimi də təcili yola düşüb getdilər.
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Şahbikə nənə Kərəməli və qonaqlar gedəndən sonra
kövrələrək, onları niyə evdən belə tez buraxdığına görə
oğlunu danlamağa başladı. İsmayıl müəllim anasının
qulağına astaca vəliəhdin anasının rəhmətə getdiyini, onun
təcili Dərbəndə çatdırılmasını söylədi. Anasını vəliəhdin
həyatı ilə bağlı mümkün təhlükələlərdən xəbərdar etdi. Və
gözlənilməz müsafirlərin kimliyinin kənddə heç kimə
söylənməməsini tapşırdı.
Onlar dağlar qoynunun cənnət məkanı Çiynini günün
günorta çağı tərk edib, sürətli gedişlə axşama yaxın
Pirsaatçay xanəgahına gəlib yetişdilər... İkinci istirahət yeri
kimi bura nəzərdə tutulmuşdu. Memar Kərəməli üçün bu
sufilər ocağı məmləkətin satqın və cahil molla mühitindən
daha sağlam və etibarlı görünürdü.
Müsafirlər
xanəgaha
tamamilə
məxfi
giriş
gerçəkləşdirdilər. Bu qəfil gecələmə yol üstü Sığırlı
kəndinin atabəyli-qıpçaq əhalisi içindən götürülmüş xüsusi
adamlar tərəfindən xanəgahın xəlvətiyə Piri-sanisi ilə
qabaqcadan razılaşdırılmışdı.
Mühafiz Fəthəddin arxada-irəlidə görünən ən kiçik
qaraltını belə nəzərdən qaçırmırdı. Amma bununla belə
onun xəbəri yox idi ki, Şamaxıdan çıxandan bəri vəliəhdi
gizli surətdə digər mühafizə qrupu da qoruyur.
Şirvanşahların əsas türk caamaatı türkzadə vəliəhdə edilmiş
haqsızlıqdan xəbər tutan kimi təcili surətdə Şamaxı
əsilzadələri vasitəsilə memar Kərəməliyə qeyri-formal hərbi
yardım göndərmişdilər. Bağırlı, Bığırlı və Sığırlı camaatı
içiərisindən seçilmiş bumülki geyimli silahlı cəngavər
oğullar heç kəsə heç nə hiss etdirmədən vəliəhdi Dəmir
Qapı Dərbəndə kimi müşayiət edəcəkdilər...
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Qoca tarixin də öz xüsusi haqq-hesab çəkməkliyi var:
güclülər yalnız qolu qüvvətlilər, varı-mülkü çox olanlar,
hakimi-mütləqlər deyil. Bəzən sönmüş bir ocaqda yeganə
bir qor əzəlki oddan daha dəhşətli yanğın törədir. İllərlə
üzəri toz-torpaqla örtülmüş külçənin üzərinə düşmüş kiçik
bir günəş ziyası böyük bir xəzinəni üzə çıxardır. Tarix
təsadüf ilə zərurətin ortaq layihəsidir. Hər bəxtəvər təsadüfi
bir zərurət, hər əbədi görünən zərurəti bir təsadüf yer
üzündən silə bilir...
Vəliəhdi ötürən dəstənin qarşısından keçib Şamaxıya
tərəf tələsən bir ticarət karvanının başındakı qoca sarbanın
qərib səsi eşidilirdi:
Könül, zəmanədən ehsan gözləmə,
Dövran gərdişindən səhman gözləmə.
Sən dərman axtarsan, artacaq dərdin,
Döz acı dərdinə, dərman gözləmə..
(Ömər Xəyyam. Rübailər. Tər.: Mir Mehdi Seyidzadə.
Onlayn kitab. səh.:-12)
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Dördüncü fəsil

Aşırımlardan aşırımlara

1

1367-ci ilin martında Novruz bayramı qabağı Moskva
böyük knyazı Dmitri İvanoviçin (1359-1389: sonralar
D.Donskoy.-Red.) gəmi ilə Volqa çayı və Xəzər dənizini
üzüb gəlmiş elçiləri Avrasiyanın Qədim Roma tərəfindən
“Azad və ya Ağ ölkə” (latınca Albaniya) adlandırılmış
qonşu Şirvanşahlar dövlətinin məşhur Bakı limanına
yetişdilər və ordan da faytonlara əyləşib, bir-baş paytaxt
Şamaxıya yola düşdülər. Onlar paytaxt Şamaxıya yetişəndə,
günəşin sübh şəfəqləri tağlı daş qapıların üzərinə təzəcə
düşmüşdü.
Moskvalı müsafirləri şahlığın Baş mühafizi Fəthəddin ibn
Musəddiq Zəngi qarşıladı və əllərindəki sənədi yoxlayıb,
onları təcili surətdə hökmdarın iqamətgahına gətirdi. Boyar
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İqor Baratinski özü ilə 10 kazak süvarisi və Şirvanın
Moskva səfiri Qafur bəyi də götürmişdi.
Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad Adil hörmətli qonaqları
Saray qapısında çox gözlətmədi. Onları elə həmin gün Sübh
namazından sonra qəbul etdi.
Boyar Baratinski gəlişinin məqsədini bildirib, Moskva
böyük knyazının rəsmi məktubunu şirvanşaha təqdim elədi.
Şah məktubu Qafur bəyə oxudub, məzmunu ilə tanış
olandan sonra dedi:- Möhtərəm elçi!.. Şirvanşahların qonşu
provaslav gürcü və bizans xalqları ilə tarixi dostluqmüttəfiqlik münasibətləri və yaxın qohumluq əlaqələri
hamıya yaxşı məlumdur. Bu gün Monqol-tatar əsarəti
altında olan və azadlıq mübarizəsi aparan Rus provaslav
xalqı, bu mənada, bizim Şirvan xalqımız üçün yad deyildir.
Təkcə bir faktı yada salmaq kifayətdir: 1147-ci ilin 4
aprelində Moskva şəhərinin əsasını qoymuş knyaz Yuri
Dolqorukinin
oğlu
Andrey
Yuryeviç
(sonralar:
Boqolyubski-Red.) Şirvanşah Böyük Axsitanın (1160-1196)
gürcü dayısı III Georginin kürəkəni idi. O, çariça Tamaranın
ilk əri olaraq Şirvan paytaxtında tez-tez ən əziz bir qonaq
kimi qəbul edilmişdir.
Kavus moskvalı qonaqların gəlişinə xoş sözlərlə
münasibətini bildirəndən sonra, Moskva knyazının elçisi də
məqsədini açmaq üçün kiçik bir müqəddimə ilə danışığa
başladı:
-Möhtərəm Zati-aliləri!.. Əvvəla, Sizə Moskva Böyük
knyazı Dmitri İvanoviçin (-Donskoy: 1362-1389) və
mitropolit Aleksiyin salamlarını yetirirəm. Siz Monqol-tatar
əsarətinə son qoymuş ilk Avrasiya dövlətisiniz. Odur ki, bu
gün müxtəlif subyektlərə parçalanmış rus knyazlıqlarını
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Moskva ətrafında birləşdirməyə və İstiqlaliyyətə can atan
Böyük Rus xalqı üçün sizin azadlıqsevər xalqınızla
mehriban qonşu, əziz dost və qardaş olmaq əsl şərəfdir.
Qafqazın ən qədim dövlətlərindən biri kimi Şirvanşahların
İslamiyyətdən əvvəlki Xristianlıq keçmişi bütün dünyada
məlumdur. Müqəddəs İsanın din qardaşı Yakov tərəfindən
xristianlığın təbliq edilməsi üçün müqəddəs Yelisey məhz
azadlıq ölkəsi olduğuna görə “Albi-aniya”, yəni Ağ ölkə,
Ağ-van, daha dəqiq desək,
Azad ölkə adlandırılan
Şirvanşahlar dövlətinin Çola (Dərbənd) və Uti (Şəki)
vilayətlərinə göndərilmişdi. Məsihi tarixçiləri İsa
həvarilərinin sizin qədim Kiş (-Gis) kəndinə gələrək, ilk
apostol kilsəsini məhz Şirvanşahlar ərazisində tikdirdiyini
yazırlar. Rus xalqı həmin Müqəddəs Yelisey kilsəsi ilə
“ədalət günəşinin zühur etdiyi” ilk ölkə kimi məhz qədim
Şirvanşahlar ölkəsinə və qəhrəman şirvan (-alban) xalqına
öz məhəbbət və etibarını əsas tutaraq, Moskva üçün bu çətin
günlərdə daş kilsə və monastırların, daş hasarlar və
körpülərin tikintisi üçün bizə köməklik göstərəcəyinizə
böyük ümid bəsləyir. Müqəddəs Məsih həzrəti-İsa
həvarilərinin
azad fəaliyyət göstərdikləri Qədim
Şirvanşahlar ölkəsi (-Ağvan, Ağ ölkə və ya Albaniya-Red.)
bütün Xristian aləmi üçün əziz bir yerdir. Və olaraq
qalacaqdır. Sizin azad xalqınız artıq altı əsrdir ki, İslam
dinini qəbul etsə də, hələ də ölkənizdəki qədim xristian
məbədlərini qoruyub saxlamış, onları dağıtmamışdır. Bu,
şirvanlıların mədəni simasının nəinki qonşu ölkələr, bütün
gələcək nəsillər qarşısında əyani təsdiqidir. Odur ki, Şirvan
ustalarının məbəd tikintisi sahəsində, xüsusən daş
hörgüsündə və memarlıqda böyük məharətini nəzərə alaraq,
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Böyük knyaz Dmitri İvanoviç və möhtərəm mitropolit
Aleksiy bizi məhz Sizin bu azad ölkənizə təvəqqe üçün elçi
göndərmişdir. Zati-alilərinizin razılığı ilə bir zamanlar hələ
Bizans
imperatorları
Komnenosların
yüksək
qiymətləndirdiyi dahi şair İbrahim xərrat Əli oğlu Xaqani
Şirvaninin nəslindən olan, bu gün bütün Şərq və Qərb
dünyasında əvəzsiz ustalığı ilə məşhur şamaxılı memar
Kərəməli Şirvanini
Moskvaya dəvət edirik. Onun
Dəməşqin Bağlar bölgəsindəki məhəllədə ərəb üslubunda
tikdiyi üç dördmərtəbəli binanı, Dəclə çayı üzərində beştağlı
körpünü, Krımdakı Bağçasaray mülkləri və fəvvarələrini,
Gürcüstanın Mesxetasında Knyaz Dodianinin sarayını, Şiraz
şəhərində 80 otaqlı karvansaranı, Dəbil şəhərindəki Cümə
məscidini, Şamaxıdakı bir çox qalalarını və Bakı
limanındakı məşhur Keyqubad məscidini görənlər
heyranlığını gizlətmirlər. Rus xalqının birliyi uğrunda nəinki
Monqol-tatar xanları ilə, həm də separat fəaliyyətlər
göstərən knyazlıqlarla, xüsysən Tver knyazı ilə mübarizə
aparan Moskva hesab edir ki, Azadlıq istəyən rusların
Böyük Birlik ideyasını yalnız Şirvan kimi azadlıqsevər bir
xalqın azad sənətkarı daş abidələrdə təcəssüm etdirməyə
qabildir...
Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad Adil boyar Baratinskiyə
sınayıcı bir nəzər saldı: yəni Monqol-tatar Ordasının hələ
dünyanı lərzəyə sala bildiyi, xüsusən, Şirvanın yenicə
İstiqlaliyyətinə qovuşduğu kövrək azadlıq dövründə, həm də
şirvanşahların uzun sürən
xüsusi səyləri nəticəsində
monqol-tatarların əksəriyyətlə təzəcə müsəlmanlaşdırıldığı
bir vaxtda Şirvan xalqından xristian bir xalq üçün bu gün
Məsihi məbədləri tikməyə kömək istəmək nə dərəcədə
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məntiqidir?!. Amma bununla belə öz hakimiyyətinə qarşı
böyük təhlükə hesab etdiyi müxalifət başçısı kimi qətlə
yetirilmiş Əli Şirvaninin bu məşhur oğlundan da, nəhayət,
qurtulmaq vaxtının çatdığını düşünüb susdu. Müsafirin
fikrinə öz münasibətini hələlik gizli saxlamağa çalışdı.
Boyar şirvanşahın ürəyini oxuyurmuş kimi, onun
qəlbindəki etirazı dilə gətirməsinə imkan vermədən
diplomatik ustalıqla dilləndi:
-Sizin azadlıq mübarizəsində böyük təcrübəniz vardır:
yaxşı bilirsiniz ki, bütün işğalçı bədəvi-köçəri güruhların
sonu ya əriyib yoxluğa çevrilməkdir, ya da işğal etdikləri
xalqlar tərəfindən gec-tez fiziki cəhətdən məhv olmaqdır.
Azadlıq uğrunda vuruşan xalqları yalnız belə bir tarixi
yaşamış xalq başa düşə bilər. Ümid edirik ki, Şirvanşahlar
Rusiyanın yadellilərə qarşı daşlaşan müqavimət hərakatının
ilk simvolu olacaq Ağ Moskvanın
Azadlıq təməlini
qoyacaq bir memarı bizdən əsirgəməz.
Kavus rus diplomatının natiqlik fərasətinə əl çalaraq:Cənab boyar! Hesab edin ki, məqsədiniz hasil olmuşdur.
Yalnız bir məsələni özünüzün həll etməyiniz qalır: şamaxılı
memar hal-hazırda Dərbənd məscidinin müdiri vəzifəsində
çalışır. Onun üçün indi müəllimlik fəaliyyəti hər şeydən
önəmlidir. Xüsusən, əvvəlki hökmdarımız, mənim rəhmətlik
atam Keyqubad Adil tərəfindən Dərbənd əmirzadəsi,
mənim qardaşoğlum İbrahimin elm və tərbiyəsi möhtərəm
memarımızın nəzarəti altına verilmişdir. Səhv etmirəmsə,
mənim kürəkənim olan həmin əmirzadə də babasının arzusu
ilə artıq 10 ildir ki, məhz memar kimi yetişdirilmişdir.
Babasının ən böyük arzusu İbrahimi Şirvanın gələcəj
paytaxtı Bakının yeni qurucusu görmək idi. Amma onu da
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deyim ki, adını çəkdiyiniz memar mənə qarşı müxalif
qüvvələr içərisində yer alıb. Odur ki, sizin bu təklifinizi
Kərəməli bəyin qəbul edəcəyinə də böyük şübhə ilə
yanaşıram...
Boyar:- Zati-aliləri, bizimlə səmimi və açıq danışdığınıza
görə minnətdaram. Amma xahiş edirəm ki, bu işi bizə
tapşırsanız, məsələni özümüz yoluna qoyarıq.- dedi.
Şirvanşah elçiləri onlar üçün hazırlanmış Ziyafət süfrəsinə
dəvət etdi. Qonaqlar Kəsrani Sarayının böyük zalında
onların şəninə verilən ziyafətə qədəm basarkən, ilk diqqəti
çəkən çılpaq rəqqasələr və süfrədə aşıb daşan şərab küpləri
oldu. Boyar İqor Baratinski şaha zarafatla söylədi:- 986-cı
ildə Volqa bulqarları bizim Kiyev-rus knyazı Vladimirə
İslamı qəbul etməyi təklif etmişdilər. Vladimir Quranda
“şərab içməyin qadağan olunduğunu” eşidib: “Руси есть
веселие пити” deyərək, müsəlmançılıqdan imtina etmişdi.
Onlardan sonra da Bizans elçiləri Kiyevə gəlib, özlərinin
din təklifini irəli sürdülər. Beləcə ruslar 988-ci ildə Kiyev
knyazı Vladimir Svyatoslaviçin razılığı və Konstantinopolis
Kilsəsinin vasitəsilə patriarx II Nikolay Xrisoverq tərəfindən
Dnepr çayında xaç suyuna çəkildilər...
Şirvanşah rus qonağın süfrədəki şəraba işarə etdiyini
dərhal başa düşərək, zarafata zarafatla qarşılıq verdi:
-Möhtərəm boyar! Saraylar ətrafında hörülən hündür daş
divarlar onun içəri sirlərlərini çölündəkilərdən gizli tutmaq
üçündür. Zənnimcə, sizin qədim Kiyev knyazınız öz tarixi
qərarında bir azacıq tələskənliyə yol vermişdir...
Kavusun sözünə gülüşən Moskva elçiləri “Bravo!”,
“Bravo!”- deyərək əl çaldılar. Şahın işarəsi ilə Saray
sağərləri mey süzüb, bütün qonaqların qarşısına qoydular.
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Hökmdar sarayın məliküş-şüarası Ata Şirvanini şairanə
xitab üçün məclisə çağırtdırdı. Şair qonaqlara yaxınlaşıb,
ilk badəni əlinə aldı. Az sonra onun həzin səsi məclisi
bürümüş musiqi sədalarına qarışaraq, eşidilməz olsa da,
boyar İ.Baratinskinin yanında oturmuş tərcüməçi tərəfindən
bütünlüklə qulağına tərcümə edildi:
-Saqi, sənə qurban, mənə bir gülfamı-mey süz,
Qoyma sıxıla qəlbimi qəm axşamı, mey süz!..
Qəmdir çəkən arifləri xərabata, ey dost,
Meyxanə nədi, mey nədi: bilməz hamı, mey süz!
Gündüz günəşin göz yaşıdır, dərd çəkir aləm:
Dünya dediyin bir mələki-mövt camı, mey süz!
Bir dəm belə dəm olmasa arif, dözə bilməz,
Çoxdur hələ bu dünyada dəhrin xamı, mey süz!
Zülmət gecədir arifə tüm dünyəvi-aləm,
Camdır bu bütün dünyada ömrün şamı mey süz!
Kimsə oxumaz kimsənin, ey dil, kitabın, bil:
Yoxdur ayıran çünki əliflə lamı, mey süz!
Bir Ateyi-pirəm: mənə təriz ilə baxma,
Aqil olanın meydədir ancaq kamı, mey süz!..
Boyar şairin ikibaşlı məna verən beytlərini başa düşərək,
ona heyranlıq və minnətdarlıq bildirən əl yellədi. Saray
rəqqasları da dərhal məclisə öz ritmik oyunları ilə şən hava
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gətirdilər. Onların üstünə qızıl pullar atan kazaklar fasiləsiz
şərab içərək tamamilə dəmlənsələr də, boyar Baratinski
ehtiyatlı tərpənir, badələrini dilinə vurub, yerə qoyurdu.
Baş elçinin gözləri yenidən arif şairi gəzdi. Bunu hiss
edən Kavus məliküş-şüaraya şeirin davamını gətirmək üçün
göz vurdu. Ata Şirvani bu dəfə daha gur səslə məclisə xitab
elədi:
Gəlin, ey sağəri-dust, bir meyi-gülfam içəyin,
Bu səhər içmiş idik, bir də bu axşam içəyin!!
Meyi Cəmşid yaradıb, meylə könül şad eləyək,
Qaldırın badələri xatiri-Xəyyam içəyin!..
Mey ilə, meynab ilə ömrümüzü şən keçirək,
Eləyək hər günü xoş, hər anı xürram içəyin!
Tələs, ey Muği-beçə, muği-xərabatə bu gün,
Bu dolu badələri təmeyi-xam, xam içəyin!
Can gedər, ömri gedər, fanidi dünyada həyat,
Ələ düşməz bu ömür, bir də bu əyyam içəyin.
Müşkili çoxdu bu dəhri-dunun, ey sağəri-dost,
Qaldırın badələri: müşkilə əncam içəyin!
Nədi fərqi sabahın, əldə qədəh yoxsa əgər,
Təzə hər gün bir eyd, bir yeni bayram, içəyin!
Mey ilə, meynab ilə könlümüzü şad eləyək,
Dərdə dərmandı bu gün əldəki hər cam içəyin.
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Bu fəna mülküdü, dost, hər şeyi əldən alacaq,
Hələ əldə nə ki var: eyləyək ikram içəyin!..
Ey Ata, taleyi-dun hər kəsi nakam qoyacaq,
Süz o gülçin şərabı, ondadır hər kam içəyin!
Moskvalıların şəninə verilən qonaqlıq zenitdən gün aşana
kimi sürdü. Qonaqları Rus elçiliyinin iqamətgahına yola
saldılar.
Hava qaralana yaxın şirvanşah Saray admnistrasiyasının
rəhbəri Ramz ibn Meho əl-Kakuyini hüzuruna çağırıb, ona
kazak mühafizlərini
Baş elçidən ayırıb, üzərlərində
gözçülər qoyulmaqla gecələmək üçün Qaleybuqurt qalasına
aparmağı tapşırdı. Boyarı isə öz Sarayının fəxri qonaq
otağına dəvət etməyi əmr etdi. Ramz ibn Meho əl-Kakuyi
işini bilən adam kimi şaha təzim edib, hazırlıq üçün şahdan
aralanmaq istədi. Kavus vəzirə son sözünü dedi:
-İbn Meho, sənə hələ əsas sözümü demədim...
Kazakbaşıda gözün olsun. Onunla aranı saz elə. Gecə yanına
cariyə sal. Elə et ki, səninlə dost olsun, inansın. Şirvanda
olduğu müddətcə könlü nə istəyirsə, yerinə yetir. Pul-paraya
xəsislik etmə. Onun əli ilə Moskvada çox gizli bir planımı
həll etmək istəyirəm. Arada vasitəçi sən olacaqsan. Sən bir
müddət erməni tacirlərlə birgə Rusiyada alver
işləri
aparmısan, hər halda rus dilini də az-çox bilirsən. Onunla
danışıqlarımızdan müsafirlər arasında səndən başqa heç bir
kimsənin xəbəri olmamalıdır. Elçilərin burda olduqları
günlərdə yalnız kazakbaşı ilə maraqlan, onu özündən razı
sal. Yeyib-içməsini bol et. Elə bilirəm: məqsədimi başa
173

düşdün! Hələlik sənə deyəcəklərim bu qədərdir. Gedə
bilərsən!
Saray müdiri təzimlə baş əyib, hökmdardan ayrıldı. Onun
ağlına gələn ilk şübhəli fikir Kavusun nə isə yeni bir qanlı
sui-qəsd planı idi... Deməli, zati-aliləri bu günlərdə kimi və
ya kimləri isə öldürtdürəcəkdir. Amma axı onun
Moskvadakı düşmənləri kim ola bilər ki?.. İbn Meho
beynini nə qədər yorsa da, heç bir şey hasil edə bilmədi.

2
Şirvanşah Kavusun əmrini Dərbənd əmirliyinə çatdıran
qasid elə sabahı gün qapılar şəhərinə yetişdi. Əmir Sultan
Məhəmməd dərhal Dərbənd mədrəsəsinin müdiri memar
Kərəməli Şirvaninin ardınca adam göndərdi.
Axşam vaxtı olduğundan memar müdriyyət otağında hələ
də yuxarı sinif tələbələri ilə Şirvanın qədim xristian
məbədləri barədə söhbətləşirdi.
-Müəllim, əgər Şirvan xalqı az, ya çox sayda II-V
əsrlərdə Məsihiliyi qəbul etmişdirsə, sonradan nədən bu dini
İslama dəyişdirdi?- Şəki hakiminin oğlu Seydi Əhməd Orlat
növbəti sualını verdi. Memar, yorğun olsa da, doğrudan da,
tələbələrə qaranlıq görünən bu məsələyə geniş aydınlıq
gətirmək üçün bir qədər dərindən fikrə getdi və uzun
düşüncədən sonra söhbətini belə başladı:
-Seydi Əhməd!.. Sizin Orlat tayfanız hələ türkləşmədən
xeyli əvvəl Məvarənnəhrdə Xristianlığın nestori məzhəbində
olubdur. Orlatlar, cəlairilər və kauçinlər Siçan ilində, yəni
1336-cı ilin 9 aprelində Keş (-Şəhrisəbzə/Yaşıl şəhər)
yaxınlığındakı Xoca-İlqar kəndində doğulmuş türkləşmiş
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Monqol-barlas tayfasından olan Teymurun zühuruna kimi
orda elə Məsihi kimi də yaşamışlar. Əlbəttə, hansı dində
olmağına baxmayaraq, bütün türk, monqol və tunqus
xalqları bizim kimi qədim Altay xalqlarından hesab
olunurlar. Yalnız bizim miladi XIV əsrimizdən etibarən
Monqolların yaratdığı Cuçi (Qızıl Orda), Caqatay ulusu və
Hülaki dövləti Şirvan ilahiyyatçılarının böyük səyləri
hesabına İslamı rəsmi din olararaq qəbul etdilər. Barlas,
cəlair, orlat və kauçinlər Caqatay ulusunun əsas tayfaları
idilər. Barlaslar- Kaşqadar vilayətindəki Şəhrisəbzədə, yəni
Keşdə, sizin Şəkidəki Kişdə yox, ha, Məvarənnəhr Keşində,
cəlairilər- Sırdərya hövzəsindəki Xocənt şəhərində, OrlatlarŞimali Əfqanıstanda, kauçinlər isə Yuxarı Əmudərya
hövzəsində yaşayırdılar. Əlbəttə, biz- qədim şirvan xalqı
olaraq, 1234-cü ildən Şirvanı işğal etmiş sizin monqolları
heç də gül-çiçəklə qarşıladığımızı deyə bilmərik. Amma
1258-ci ildə Şirvana soxulmuş Hülaki xanın iki il sonra
Şirvanşah II Axsitanı nə üçün edam etdirdiyini deyə
bilərik... Böyük İslam filosofu Ibn Xəldun öz məşhur
“Müqəddimə” əsərində yazır: “Həqiqəti bərqərar etmək
hadisələrin özündən götürülmüş şeylərin təbiətindən doğan
sübutların köməyi ilə mümkündür.” Məsihi monqolların bir
qolu olmuş Hülakilər bizim Bakı şəhərimizi özlərinin əsas
qışlaq yeri etmişdilər. İçəri Şəhərimizin möhtəşəm tarixi
tikililəri dağıdılsa da, qala divarları saxlanılaraq, mal tövləsi
kimi
istifadə
edilmişdir.
Təsəvvür
edirsinizmi
Mənuçöhrlərin, Axsitanların şəhərini heyvan-qara saxlanan
bir
tövləyə çevirmişdilər. Bu köçəri-bədəvi-tərəkəmə
xalqlar üçün adi haldır. Onların imkanı olsa, bütün dünyanı
tutub, böyük bir heyvan tövləsi edərlər. Amma dünya-aləm
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yalnız bədəvi sürülərindən ibarət deyil. Ərəb dilində
“mədinə” sözündən yaranmış
mədəniyyət anlayışının
kökündə şəhərli həyatı, oturaq ümran dayanır. Bizans,
Gürcüstan və Şirvanşahlar tarix boyu Şərq dünyasının əsas
mədəni siması olmuşlar. Olaraq da qalırlar! Xüsusən,
müsəlman şirvan xalqı bədəviyyənin mədəniyyətə
yetişməsində və müsəlmanlaşdırılmasında böyük tarixi
xidmətlər göstərmişdir. Hülaki xan Hələbdə Baş Məscidi
oda yaxdığı, Dəməşqdə Haşimilər məscidində kefxana
düzəltdiyi halda, Elxanilərdən (müsəlmanlaşmış Hülaki
nəslindən) Qazan xan 1297-ci ilin noyabrında Bakıya
qışlamaq üçün gələrkən, ilk öncə Şirvanşah Axsitanın 1175ci ildə Böyük bibisi İsmətəddin xatunun şərəfinə tikdirdiyi (indi Bibi-Heybət: Böyük Bibi adını daşıyır.-Red.) Zəfər
məscidini ziyarət etmişdi. Halbuki onun nənəsi- Hülakinin
xristian arvadı Dokuz xatun (müasir Ermənistanda bu
qadının adına yaşayış məskəni var-Red.) ölənə kimi bütün
Monqol işğalı altındakı müsəlman torpaqlarında məscidləri
dağıtdırıb, yerində xristian kilsələri tikdirirdi; onun əmrilə
Ərməniyədə (indi Tokkuz kəndi adlanır.-Red.) yaşadığı
mülkün qapısında kilsə zəngi (-rusca “çasovnya” –Red.)
quraşdırılmışdı. Allah təalanın son dini İslam, son kitabıQurani-kərimdir!.. Odur ki bu gün ən böyük fəxrimiz:
İslamiyyətdir. Mən, Seydi Əhməd, bizim indiki İslam
dinimizlə müəyyən inanc fərqlərinə baxmayaraq, II-V
əsrlərdə tək olan Allaha inam gətirmiş bəzi əcdadlarımızdan
bizə xatirə qalmış həmin provaslav məbədlərinə ehtiramla
yanaşmağı
Şirvan
xalqını
ən
böyük
mədəni
keyfiyyətlərindən biri hesab edirəm...
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Memar fikrini tamamlayaraq üzünü İbrahimə tərəf tutdu:Hə, İbrahim, müxtəlif inanclı insanların məbədlərinə
münasibətdə sənin də düşüncələrini bilmək pis olmazdı...
Bəlkə, bir şey də sən deyəsən?..
Mədrəsə tələbələri bu mübahisədən uzaq duran İbrahimi
danışmaq üçün dilə tutdular. Amma Dərbənd əmirzadəsi:Mən bilmədiyim şeylər haqqında danışmağı xoşlamıram
deyib, yaxasını bu mübahisədən kənara çəkdi. Elə bu vaxt
müdriyyət otağının qapısı döyüldü. Mədrəsə müdiri güləgülə uşaqlara:- Sakit, deyəsən qonağımız var!..- deyə
xəbərdarlıq elədi. Sonra dışarıya hündürdən:- Buyurun!dedi. Dərbənd əmirinin şəxsi qasidi qapını açıb, içəri girdi.
Hamı gülərək: -Hə, İbrahim, sən hazırlaş, Əmir həzrətləri
darıxıb... Yeməyini soyutma! Tez ol, atanı gözlətmə, sənin
yatmaq vaxtına yarımca saat qalıb, axı...- deyə çığırışdılar.
Memar uşaqlara sakit olmaq göstərişi verdi. Hamı susub
Saray qasidinin nə deyəcəyini gözlədi.
-Cənab müdir! Əmir Sultan Məhəmməd ibn Keyqubad
sizi təcili olaraq, öz iqamətgahına çağırır. Əmr çox ciddidir,
gecikmədən mənimlə getməlisiniz!..
-İbrahim, sən də hazırlaş gedək. Bibin oğlunu da götür.
Bir halda atanız müəlliminizi təcili gözləyir, deməli, hər
nədirsə sizinlə bağlı bir məsələdir...
Onlar tələsik faytona əyləşib Dərbənd əmirinin
iqamətgahına yola düşdülər. Əmir memarı ehtiramla otağa
dəvət etdi, lakin onunla birgə gəlmiş oğlu İbrahim ilə
bacıoğlusu Seydi Əhmədi qapıda gözlətdi.
-Əyləşin, cənab memar! Sizi Şirvanşah Kavus ibn
Keyqubad Şamaxıya çağırır. Bu çağırış ilə əlaqədar mənə
əlavə heç bir məlumat verilməsə də, zənnimcə, Moskva
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elçilərinin Şirvana gəlişi ilə bağlı bir məsələ olmalıdır. Mən
Moskva Böyük knyazı Dmitri İvanoviçin elçilərini hələ bir
il bundan əvvəl Dərbənddə qəbul etmişəm. O vaxt bunu
Sizə deməyi lazım bilmədim. Bu cür məsələlərin Şamaxıda
həll olunduğunu onlara bildirdim. Sizinlə bağlı bir məsələ
idi. Köhnə Moskvanın Monqollara qarşı daş cildə
salınmasını istəyirlər. Taxta tikililəri ləğv edib, daş divarlar
hörmək, daşdan yeni monastır və kilsələr tikmək, yeni körpü
qurmaqda sizin qabiliyyətinizdən yararlanmağı düşünürlər.
Bu gün Rusiya Qızıl Ordanın tabeliyi altındadır. Məncə,
belə bir plan həm onu icra edəcək memarların, həm də
Moskva knyazının öz həyatı üçün böyük təhlükə yaradardı.
Monqol-tatar xanları öz aralarında nə qədər didişsələr də,
Moskva knyazının belə bir bir fəaliyyətinə izn verməzlər.
Moskva knyazı ilə Tverin böyük knyazlıq uğrunda mübarizə
apardığı bir vaxtda, əlbəttə, daş libasa bürünməsi çox böyük
əhəmiyyət daşıyır. Amma mənim üçün sizin bir şirvanlı
olaraq həyatınız daha qiymətlidir, müəllim!.. Kavus sizdən
qurtulmaq üçün sizi ora göndərməyə beşəlli razılaşacaq.
Ehtiyatlı qərar verməyinizi xahiş edirəm. Siz mənim
şəhərimin mədrəsə müdirisiniz. Bu Keyqubad Adilin
sərəncamıdır. Razılığınız olmadan sizi heç kim burdan ayıra
bilməz.
Kərəməli dilləndi:
-Möhtərəm əmir! Moskva knyazlığı rus xalqının azadlıq
və istiqlal mücadiləsində bu gün əsas birləşdirici qüvvə
rolunda çıxış edir. Onun indiki ağac siması belə bir
missiyaya cavab vermir. Məncə, şirvanşah məni Moskvanın
daş simasının yaradılması üçün qonşu ölkəyə yollayacaq...
İrəlicədən sizə bildirim ki, belə olarsa, gənc memar İbrahim
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Şirvani də mənimlə gedəcək, cənab əmir. Bu, Bakımızın
gələcək memarı kimi onun üçün əsl təcrübə meydanı
deməkdir.
Dərbənd əmir xatirini göylər qədər istədiyi Kərəməli
bəyin qəti qərarlı olduğunu görüb, iki əlini də irəli uzatdı,
memarla görüşdü. Mədrəsə müdiri Dərbənd əmirinin
onunla görüşərkən kövrəldiyini hiss etdi. Həyat yoldaşının
itkisindən sonra bütün mehrini oğlu İbrahimə salmış əmir
Sultan Məhəmməd üçün əziz-xələf oğlunun müəllimi
Kərəməli də öz oğlu kimi əvəzsiz bir sima idi. Memar onu
sözsüz də başa düşmüşdü. Şirvanşahlığın elçisini çox
gözlətməmək üçün Əmir ayrılıq kədərini boğaraq memarı ən
doğma adamı kimi sinəsinə sıxıb qucaqladı.- Zəhmətini
halal et, müəllim, -dedi. Kərəməli:-Yox, dostum, əgər
İbrahimlə bağlı narahatlığınız varsa, yanılırsınız. Mən 9 ildir
hər şeyi buraxıb, Şamaxıdan bura- Dərbəndə ona görə
gəlməmişəm ki, rəhmətlik Keyqubad Adilə verdiyim vədə
xilaf çıxım. Mənimxüsusi tələbəm kimi İbrahim
Şirvanşahların
gələcək
paytaxtı
Bakının
memarı
olacaqdır.Bakını Monqol heyvanlarının nəcasətindən məhz
İnrahim təmizlədib, onu tövlədən mədəniyyət şəhərinə
çevirəcəkdir. Onu mən- memar Kərəməli Şirvani, məhz bu
böyük missiya üçün yetişdirib başa çatdırmalıyam. Əgər
Moskva məni özünün yeni tarixi mərhələsi üçün memar
kimi dəvət edibsə, deməli, Yeni Moskva gələcək paytaxt
Bakımızın dahi memarı İbrahim Şirvanini də dəvət
etmişdir. Bu tarixi missiyadır, cənab əmir! Biz bunu şirvan
xalqımızın adına layiq şəkildə doğruldacağıq. Oğlunuzla
vidalaşmaq vaxtınızdır, zati-aliləri. İbrahim ibn Sultan
Məhəmməd uzun bir yolçuluğun başındadır. Tələsmək
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lazımdır. Haqqınızı halal edin! Mən burdan Şamaxıya öz
tələbəmlə bir yerdə gedəcəyəm. Moskva qərarını isə
oğlunuzun qaynatası möhtərəm şirvanşahın hüzurunda
İbrahim ilə bir yerdə verəcəyik. Yalnız birlikdə!!.
Dərbənd əmiri eşitdiyi sözlərin qətiyyətli tonundan
məsələnin ciddiyyətini bir daha anladı: onunla bu tonda
danışan başqası deyil, İbrahimim mənəvi atası idi: memar
Kərəməli Şirvani. Kərəməli Şamaxının dahi şairi İbrahim
Əli oğlu Xaqani Şirvaninin (1120-1199) nəslindən gələn bir
sənətkar idi. Xaqani Mənuçöhrlərə, Axsitanlara mənən
əyilməmişdi, deməli, Kərəməli də Kavuslara baş əyən oğul
deyildir. Memarı Moskvaya öz azadlığı uğrunda vuruşan bir
xalqa böyük məhəbbət hissləri aparırdı... Kərəməli heç vaxt
pul-paraya meyl salan biri deyildi. Onun əsl şirvanlı ziyalı
kimi yalnız mənəvi prinsipləri vardı... Ulu babası məlhəmli
Əli kişi də bir xərrat olmuşdu, amma Kərəməli bir daş
ustasından daha çox, dahi memar kimi bütün cahana şöhrəti
ilə səs salmışdı. 12 dünya ölkəsində təhsil almış, altı sənətin
mükəmməl bilicisi sayılırdı. Həkim, rəssam, memar, filosof,
fuqhşünas...
Əmir yaşarmış gözlərini memardan gizlədərək:- Siz deyən
olsun, müəllim! Mən də sizin kimi təkliyə öyrəncəliyəm.
Ananız Gülbikə xanıma da mənim salamlarımı yetirin. Mən
sizi evləndirə bilmədim, odur ki, Gülbikə anamızın
qarşısında xəcalətli qaldım... Moskva söhbəti də bundan
sonra əlinizə təzə bəhanə verdi, dostum. Vallah, sən bu
İbrahimi də ömürlük subay qoyacaqsan... Amma Gülbikə
anamızı tək qoyma, oğul, özünlə götür, çox qocalıbdır,
evlənməyini bu qədər gecikdirsən də, barı ananı öz
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gözündən uzağa qoyma. Moskvaya gedirsənsə, qoy o da
səninlə getsin.
-Getməz! Oğlunuzun dahi adaşı ulu babam İbrahim
Xaqani Şirvani də Təbrizə məcburi mühacirət edəndə, qoca
anası Məlhəmi tərk etməmişdi. Şirvanlı anaların vətən eşqi
oğlanlarından daha çoxdur, cənab əmir!
-Mən nə deyə bilərəm?! Sən deyən olsun! İndi ki İbrahimi
də götürüb gedəcəksən, anamıza de ki, o tək deyilddir, mən
də onun öz oğluyam. Nə çətinlik yaransa, hər köməyə
hazıram. Çəkinib eləməsin, xəbər göndərsin mənə!
-Sağ olun, zati-aliləri! Bizim Ağsu bölgəsində mənim bir
müəllim tələbə yoldaşım var: İsmayıl İsmayılzadə. Onun
ailəsi anamın qayğısına qalır. Nənənin elə bir çətinliyi
yoxdur. Salamınızı çatdıraram...
Əmir qınayıcı nəzərlə memara baxdı, bir neçə dəqiqə
ürəyindəkini dilinə gətirməyə çalışsa da, niyyətini açıq
söyləyə bilməyib susdu. Memar onun mütərəddid halını
görüb, dilləndi:
-Cənab əmir, İbrahimin şirvanşah Kavusun qızına
nişanlandığı mərasimdə mən əsas iştirakçılardan biri
olmuşam. Bir halda ki, Şamaxıya gedirəm, onun da kiçik
gəlinimizlə görüşünü təşkil etmək, məncə, çox yerinə
düşərdi. İndi Fərəhnak xanımın hardasa 10 yaşı olar.
Düzdür, 10 yaş hələ evlənmək yaşı deyil, amma bir-birini
tanımaq üçün kifayət edər. Bu yaxınlıq həm də böyük
qardaşınızın sizə olan qısqanc münasibətlərinə müsbət təsir
göstərərdi. Məncə, öz gələcək kürəkəni olaraq, İbrahimi
uzun bir ayrılıqdan sonra Kavusun da görməsi
Şirvanşahlıqda
bizim
gələcək
mədəni-maariflənmə
işlərimizin xeyrinə olardı...
181

-Mən şirvanşahı, möhtərəm dostum, öz qardaşım da olsa,
sizin zənn etdiyiniz qədər,
insanpərvər biri olaraq
tanımıram. O, öz hakimiyyət ehtirasları naminə atasının
həyatına qəsd etmiş biridir. Bunu bütün Şirvan bilir.- Sultan
Məhəmməd dərindən köks ötürərək, kədərlə memarın
sifətinə baxdı. Dərindən köks ötürüb, sözünə davam elədi:O, atasından sonra öz oğlu Huçəngi də Monqol-çobani padar
padşahına girov verib ki, öz xalqının həm onun üçün, həm
də özü üçün kefi istədiyi qədər istusmar edib talasın.
Dəfələrlə İbrahimin adı gələn məclislərdə qızını Padşah
gəncə verəcəyini söyləyib. Baxmayaraq ki, Fərəhnakı öz
nəvəsinə şah babsı göbəkkəsdi edibdir, Kavus heç vaxt
İbrahimə xoş nəzərlə baxmayıb, baxmayacaq da...
Kərəməli: -Ölənlərin geriyə yolu yoxdu, zati-aliləri!..
Gerçəkçi olmaq lazımdır. Rəhmətlik Keyqubad Adilin ən
böyük arzusu kiçik nəvəsi İbrahimi Yeni Bakımızın memarı
görmək idi: inşallah, başqa heç nəyə də olmasa, biz buna
mütləq nail olacağıq. İndi qapı ardında gözləyən İbrahimi də
içəri çağırıb, vidalaşın... Gecikməyək. Şamaxının çağırışına
nə qədər tez getsək, bizdən də , sizdən də bir o qədər az
narazı qalarlar. Narahat olmayın, özümüzlə lazım olan
vasitələri götürəcəyik. Soyuq Rusiya İbrahimi də, məni də
isti ürəklə bir boyar olaraq qarşılayacaqdır, cənab əmir!..
Nə üstümüzdə, nə də həyatımızda kəm-kəsirimiz, inşallah
olmaz!..
Dərbənd əmiri:- Vallah, ay Kərəməli, elə rus qızına da
olsa, evlən getsin. Bizə də səs elə, gələk toyuna. Bütün
Osmanlı padşahları da indiyəcən məsihi qızları alıblar...
Mən bunda bir qəbahər görmürəm. İbrahimin də deyiklisi
olmasa idi, deyərdim ki, onu da Moskvada dörd ayaq, dörd
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əl elə gətir... Bildiyim budur ki, nə Kavus ona qızını
verəcək, nə də o, sənin kimi evlənən deyil, ey...
-Əmir! İbrahimin bu 16-17 yaaşında Rusiyadan əliboş
qaytmayacağına şübhən olmasın... Şirvanlılar qəriblikdən ya
əli dolu dönərlər, ya da qəlbi dolu!..
Əmir nə düşündüsə, üzünü müəllimin qulağına tutaraq
dedi:- Ay Kərəməli, bu şəkili bacıoğlunu niyə qoymursan,
axı, atası evləndirsin?
Mədrəsə müdiri əmirin sualına sualla cavab verdi:Tələbənin evlənməsi ailəsinin də atası tərəfindən
saxlanılması demək deyilmi?.. Arvad-uçağını ata hesabına
dolandıran kişiyə Şirvanda kişi gözü ilə baxılmaz.
Əmir:- Bilirsən, Orlat onun bütün toy tədarökünü
hazırladıb. Sənin bir sözünə bənddir ki, aşıqları Şəkiyə
töksün.
-Əmir, onun nişanlandığını mən də bilib öyrənmişəm.
Əgər Sedi Əhməd bizimlə Moskva səfərinə getməsə, o
aşıqları qoy indidən çağırsın Şəkiyə. Səfər qabağı biz də bir
qol açıb, tələbəmizin toyunda oynayaq.
Sultan Məhəmməd gülə-gülə oğlunu içəri dəvət etdi. Bibi
oğlusu da onun yanında idi.
Əmirin kiçik açıqlamasından sonra onlar hər şeyi öyrənib
bildilər. Birinci olaraq, İbrahim: - Müəllim, mən hazır!dedi. Amma Orlat təzə nişanlandığını yadına salıb:- Mən
Şəkiyə qayıdacağam, müəllim. Soyuq ölkədə yaşaya
bilmərəm, cavabını verdi.
Kərəməli bəy Dərbənd əmirinin qulağına:- Yeznənə xəbər
çatdır, bu kişini üç günün içərisində evləndirsin. Özün də
hazırlaş, Şəki toyunda bir yerdə qol açıb oynayaq... Həm də
bir sirrimi də açım ki, Orlatın toy hazırlığını burda da mən
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görüb başa çatdırmışam. Moskva məsələsi ortaya çıxmasa
idi, bu xəbəri elə Seydi Əli Orlata xəbər edəcəkdim...
Sultan Məhəmməd:- Arxayın ol!- dedi. Sonra əvvəlcə
bacısı oğlunu qucaqlayıb öpdü. Ondan sonra İbrahimə
yaxınlaşdı, ata-bala çox sakitcə görüşüb ayrıldılar...
İbrahimdə də eynilə memar kimi hisslərini öz daxilində gizli
tutub saxlamaq qabiliyəti formalaşmışdı. Əmirin təkidilə
müəllim bu 9-10 illik təhsil müddəti ərzində öz tələbələriİbrahim və Orlat ilə bir evdə, yəni Dərbənd əmirinin
mülkündə qalıb yaşamışdı. Əmir memarla bir mədrəsə
müdiri kimi deyil, əsil qardaş kimi davranmışdı. 1358-ci
ildən həyat yoldaşını itirmiş Sultan Məhəmməd, şamaxılı
mümarın təsiri altına düşərək, artıq subaylığa və təktənhalığa da öyrəşmişdi... Boş vaxtlarını kitabla, ya da
şahmat oyunu ilə yola vermişdilər. Əmirliyin ağır yükünü
rəhmətlik atası onun çiyninə qoymasa idi, heç şübhəsiz, o da
Kərəməli Şirvani kimi öz həyatını sənətə və ya elmə həsr
edib yaşayardı.
Şimaldan tez-tez yolunu azıb gələn
yəğmaçılarla gecə-gündüz aparılan savaşlar işində onun əsl
arzuları da ömrünün günləri tək sovrulub getmişdi. Yeganə
ümidi girami oğlu İbrahimdi... Qədim Yunanlardan qalmış
bir xatiratı çox sevirdi. Onu özünə də şamil edərdi: oğlu
İsgəndər Zülqərneynə dərs demiş Ərəstun üçün həyatından
razı qalmış qədim Makedoniya imperatoru Filipp kimi
Dərbənd əmiri də indi Allahından ona görə razı idi ki,
İbrahimin memar Kərəməli kimi bir müəllimi vardı:
vətənpərvər, müdrik, əsl ziyalı... Qəlbinin sultanını itirəndən
bəri, Sultan Məhəmmədin qəlbinin təskinliyi də yalnız bu
idi.
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3
Memar
uzaqdan
görünməyə başlayan al-əlvan
gül-çiçəklərdən yaşıl don
geyinmiş Ağsu dağlarını
tələbələrinə göstərərək:- Hə,
daha hazırlaşın, görək!- dedi.
– Şirvanının Ağsu camaatı
onların bu cənnət məkanında Cavanşir gölü, Girdiman,
Ağsuçay və Ağdarçayda əl-üzümüzü yumadan, Bico dağının
Xarı Bülbülünün ətrini sinəyə çəkmədən, Niyaldağın,
Sinqalanın, Hunqarın, Ləngəbizin kəkliyinin, turacının,
qırqovulunun kababını dadmadan bizi Şamaxıya buraxmaz...
Səhər açılar-açılmaz
bütün gecəni dayanmadan
Dərbənddən Şamaxıya yol gələn fayton ilk öncə yenidən
Çiyni kəndinə yan aldı. İbrahim babasının yadigarı olan ağ
atını hədiyyə elədiyi Mikayılı yadına saldı:- Müəllim, indi
yəqin ki, bizim dostlarımız da böyümüş olarlar?
-Elə siz də yekəlib böyümüsünüz, ay İbrahim. İndi o
balaca kəkilli vəliəhddən səndə heç bir əsər-əlamət
qalmayıb. Səni nə Şahbikə nənən, nə də Gülbikə nənən
görüb tanıyacaqlar.
İbrahim əlini saçına çəkdi. İndi çiyninə tökülmüş uzun
qara-qıvrım telləri onu oğlandan çox, yaraşıqlı qıza
oxşadırdı. İbrahim gülə-gülə:-Elə biz də indi illər sonra
nənələrimizi görəndə, yəqin ki, tanımayacağıq.- dedi. Şəkili
əmirzadə Seydi Əhməd Orlat:- Hayındi, İbrahim, Şirvan ki
var, əkə-bikə nənələr ölkəsidir. Mən keçən il yay tətilindən
geri dönəndə, onlara da baş çəkdim, başın haqqı, necə
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vardılar, elə də qalıblar... Qocalıb qarımayıblar. Əksinə bir
az da cavanlaşıblar!..
-Orlat, sən məni lap hərif yerinə qoyursan, ha, deyəsən?!
Necə yəni qocalıb qarımayıblar?.. Bizim burdan getdiyimiz
vaxtdan düz 10 il keçib. Onda bizim nənələrin nə az-nə çox
hardasa 70 yaşları vardı.
-Olsun! Hayındi, Şirvanın qocaları 100 yaşı aşmasalar, heç
mələki-mövtü özlərinə yaxın buraxarlarmı?..
Memar tələbələrinin boş mübahisəsini kəsərək dilləndi:Ə, qırışmallar,
bir azdan elmü-ürfan məbədiİsmayılzadələrin ocağına çatırıq. Mübahisə vaxtı deyil. Əli
boş atıla-atıla Dərbənddən Çiyniyə gəlmisiniz, bəs o
nənələriniz deməyəcəklərmi, hanı bunların mərifəti? Hanı
hədiyyələriniz?..
İbrahim:- Müəllim, mən sizin tapşırığınızı pozub, evdən
pal-paltarımı yox, hədiyyələrimi götürüb gəlmişəm. Siz öz
hayınıza qalın,- deyə dilləndi. Seydi Əhməd Orlat da:Hayındi, atam mənə təzəlikcə yenə Şəki halvası, şirniyat
göndərmişdi, budu, hamısını büküb nənələr üçün
götürmüşəm. Mən də hazır!
Kərəməli müəllim:- Ə, qrışmallar, sizə pal-paltar
hazırlığını qarşıdakı toy münasibətilə hazırlatmışdıq. Mən
fikirləşdim ki, bunu sirr olaraq, sizdən gizlədim. İndiki ki
üstü açıldı, eşidin bilin: toy məclisinə gedirik... Deyin
görüm, toya əyin-başsızmı gedirsiniz?!.
-Nə toy, Kərəməli müəllim?!
-Hə, vaxtı yetəndə biləcəksiniz. Deyirsiniz ki, hədiyəsi
olmayan təkcə mənəm də... Amma mənim də sizə öz
sürprüzüm olacaq...
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-Müəllim, biz hədiyələrimizi sizə verərik, siz də onlara!
Bununla da məsələ bitib gedər,-İbrahim gülə-gülə dilləndi.
-Yox, İbrahim, sizin nənələriniz məndən başqa hədiyə
gözləyirlər,- memar gülümsünərək ona göz vurdu,Bilirsinizmi nənələrinizin istədiyi o hədiyə nədir?Tələbələr heyrətlə soruşdular:-Nədir?!
Memar:- Arif deyilsiniz, cavanlar. Nənələriniz “gəlin”
istiyirlər! Gəlin!.. İstəyirlər mənim də toyum olsun! Onlar
da o toyda yaxşıca qol açıb oynasınlar. Amma bu günlərdə
bir toy olacaq, həm də nə toy?!
Seydi Əhməd dilləndi:- Hayındi, müəllim, bunun nəyi
pisdi ki?! Deməli, toy olacaq!.. Eləmi?.. Biz də sizin
toyunuzda qol açıb oynayacağıq, vallahi, bu heç də pis xəbər
olmadı... Müəllim, sirrinizi özünüz açdınız, ha!..
Kərəməli müəllim:- Orlat, bala, deyəsən, elə sən deyən
olacaq... Amma mənim toyum yox, keçən dəfə atan
Dərbəndə gələndə səni evləndirmək planından söz salmışdı.
Deyəsən, dostun İbrahimdən gizlin, bu aralarda
nişanlanmısan, eləmi?.. Mən sənin toy məsələndə bir az onu
gözlətdim. İndi ki 10 illik mədrəsə təhsilini başa vurmusan,
nişanlın da var, qəlbində də belə tezlikdə bir toy eşqi var,
inşallah, ta toy məsələsi niyə gecikdirilsin. Atana xəbər
göndərmişik ki, dərslər bitib, toy işini hazırla, gəlirik...
Budur, ha, əvvəl Şamaxıya, ordan da bir başa Şəkiyə
gedirik: sənin toyuna! Bəli, deyirlər toy olacaq, həm də
Əhməd Orlat adlı birinin. İndi bildinmi məsələ nədir?..
Çoxdandır oynamağı tərgitmişik. Sənin Şəki toyunda, qağa,
qəşəng-qəşəng qol açıb oynarıq!.. Şükür, yaxşı da memar
olmusan. Şəkidə gəlinimiz üçün bir Sultan Sarayı da
tikdirərsən. Amma İbrahim ilə mənim başımızda başqa bir
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eşqin sevdası var. Bizim üçün sən başını yorma, oğul. Toy
məsələsi bizlik deyil. Onsuz da Gülbikə nənən mənim başbeynimi az aparmır... Gündə bir qasid göndərir ki, Şamaxıda
təzə qız tapmışam sənə. Şirvanın gözüdür, nədir... Toy nə
mənlikdir, nə də İbrahimlik, Orlat! Amma sən tələs! Sonra
gecikib eliyərsən, qız dediyin uçar quşdur, əldən çıxdısa, ta
qurtardı getdi... Bir də heç vaxt tuta bilməzsən!
-Hayındi, bilmək olarmı, sizinki o nə eşqdi elə, ay
müəllim?! Bəlkə, mən də fikrimi dəyişdim...
-Bakı eşqidi, Orlat!.. Keyqubad babanızın arzu etdiyi
Bakı! Elm-mədəniyyət mərkəzi- Bakı!.. Bədəvi, köçəri,
tərəkəmə axınlarının qarşısını qılınc-qalxanla deyil,
mərifətlə kəsəcək Bakı! Bütün Şərqin, Qərbin gözü olacaq
Bakı!.. Yeni Şirvanımız Baş şəhəri olacaq Yeni Bakı şəhəri!
Biz çox zülmlərə dözdük: monqol-tatarların heyvan-qara
tıvləsinə çevirdikləri Bakının yerində köçəriləri, bədəviləri,
tərəkəmələri mədəniyyət ünsrü edəcək bir məbəd
yaradacağıq!.. Mənuçöhrlərin, Böyük Axsitanların Bakısını
bir daha bədəvilərin heyvan qışlağına çevrilməsinə yol
verməyəcəyik. Bizim bundan belə eşqimiz də, gəlinimiz də,
amalımız da yalnız gələcək Bakıdır!.. Şirinimiz,
Bisütunumuz Bakı, Fərhadımız isə vəliəhd İbrahimdir!
Biləsən!– Bunları deyərkən memarın gözləri yaşarmışdı.
İbrahim müəllimin Şirvanşahların xalqa zülm edən son
Kəsranilərinə qarşı dərin nifrətini bildiyi üçün dinmədi.
Fayton artıq Çiyninin kəndarası yolunda sürətini
yavaşıdaraq məlum ünvana doğru aramla irəliləyirdi.
Çox keçmədi ki, Şəki əmirzadəsi də faytonun tanış qapının
ağzında gəlib durduğunu tələsik xəbər verdi:- Hayındi, gəlib
çatdıq, Kərəməli müəllim!..
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Gözlənilməz
müsafirlərin faytonu uzun yolçuluqdan
sonra, nəhayət, 10 il bundan əvvəl ayrıldıqları ünvana
yetişdi, yenidən İsmayıl müəlimin
bürclərində aslan
relyefləri həkk olunmuş məşhur tağlı qapısı ağzında
dayandılar... Qapını İbrahim döydü. Sanki onu gözləyirmiş
kimi kimsə dərhal qapını onun üzünə açdı. Bu İsmayıl
müəllimin anası Şahbikə nənə idi. Orlatın söylədiyi kimi,
həqiqətən, o necə vardı, elə də qalmışdı. Amma nənə
qarşısındakı 16-17 yaşlı gəncə nə qədər diqqət yetirsə də,
əvvəlcə bir xeyli karıxıb durdu... Tanıya bilmədi. Bir qədər
dərin zənn ilə qarşısındakına baxandan sonra:-Vəliəhd
deyilmisən, a bala?- deyə soruşdu. Gənc gülə-gülə:- Yox,
Şahbikə nənə, Vəliəhd deyiləm, İbrahiməm!- dedi. Şahbikə
nənə də:- Saqqalın ağarsın, a bala!.. Mənimi çaşdırırsan?
Vallahı, elə vəliəhdsən ki, varsan. Buy başıma xeyir,
Kərəməli, oğul, kənarda niyə durubsunuz?.. Ay sizi xoş
gəlmişsiniz. Keçin evə görək...
Memar nənə ilə görüşüb, ondan İsmayıl müəllimlə
oğlanlarının ovdan təzəcə geri döndüklərini öyrəndi. Az
sonra yenicə yuyunub daranmış İsmayıl müəllim dostunun
səsinə eşiyə çıxdı.
-Ə, qrışmallar, müəllimizi sizmi Vətənə qaytarıb
gətirmisiniz?.. Kərəməli, bu Günəş hayandan çıxıb? Qardaş,
gedəndə birdəfəlik gedirsən ki...
Köhnə dostlar qucaqlaşıb öpüşdülər. İsmayıl müəllim birbir tələbələrlə də əl verib görüşəndən sonra:- Hə, nəyi
gözləyirik: hamı süfrəyə!..
Memar dostunun ov süfrəsinin həyətin ortasındakı heyva
ağacının altında tam hazır olduğunu indi gördü. Mikayıl ilə
Cümşüd təzəcə manqal üstə bişirdikləri ov quşlarının
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kabablarını süfrəyə düzməklə məşğul idilər. Kalvanın,
Xatmanın, Dilmanın və Hacımanın
qırqovullarının,
kəkliklərinin dadı-ətri bütün həyəti bürümüşdü...
Süfrəyə yaxınlaşan İbrahim birinci olaraq, Mikayılla
görüşdü. Sonra keçmişi xatırlayaraq: – Dostum, ağ atın
aqibəti, halı indi de görək necədir?- soruşdu.
Mikayıl gülə-gülə bağçanın sağ küncündəki axurda başı
bağlı ağ atları ona göstərərək:- İndi onların sayı 10-dur, ay
İbrahim. Məni əməllicə at aşiqi elədin!.. Könlün istədiyini
sənə bağışlaya bilərəm.- dedi. İbrahim dilləndi:- Yox, sağ ol,
dostum. Mən zarafat üçün söylədim. Amma geri
dönüşümüzdə səninlə at çapışında yarışacağıq. Uduzsan,
atlarının hamısını aparacağam.
-Bəs udsam necə?..
-Uduzsam: mən Şirvanda bir də at belinə
minməyəcəyəm.
Şahbikə nənə:- A bala, danışığı qırağa qoyun. Ov ətini istiisti yeyərlər. Gəlin süfrə başına!
Söhbət arası memar dostundan evin xanımının niyə gözə
dəymədiyini soruşdu. İsmayıl müəllim:- Böyük oğlu
Müşfiqlə Məkkəyə həcc ziyarətinə gediblər,- dedi. Memar:Allah ziyarətlərini qəbul eləsin!-deyib, kənarda ağacdan
asılmış nərdə işarə vurdu. Gülərək, əllərini bir-birinin əlinə
vurdular.
Yemək yeyilib, çay ortaya gələndən sonra cavanlar atlara
baxmaq üçün getdilər... Memarla baş-başa qalan İsmayıl
müəllim uzun ayrılıqdan sonra nərdi ortaya qoyub, oyun
arası yenidən vətənin və xalqın taleyi barədə söhbətə
başladı. Onların danışığına qarışmayan Şahbikə nənə,
nəhayət, səbrini basa bilməyib dilləndi: - A Kərəməli, yenə
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də mi subaylıqdır? Gülbikə bacılığımı da götürüb, bu
günlərdə bizə gəl! Anan yazıq deyilmi, a bala? Nə vaxt
evlənəcəksən?
-Şahbikə nənə, elə toy üçün gəlmişəm!
-Şükür! Axır ki, sən də ağla gəldin, ay Kərəməli!
İsmayıl müəllim dostunun yerinə dilləndi:- Kərəməli öz
toyunu demir, ay ana, tələbəsinin toyunu deyir. Hazırlaş,
Şəkiyə gedirik, bu günlərdə. O balaca bəyi görürsənmi, bax,
toy onunkudur!..
-Anlamadım, ay Kərəməli! Sən özün subay dura-dura
bunların toyunumu edirsən?.. Yekə oğlansan, anan yazıqdı,
nə qədər gözləyəcək?.. Bir halal süd əmmişi də sən tap, ta
daşı tök ətəyindən yerə, gəlmişkən evləndirək səni də... At
bu subaylığın daşını!
Memar nənənin haqlı olduğunu fikirləşdi. Amma tez də
duyğularını boğdu və gözlərinin qarşısından Kəsranideyləmi zülmü içərisində inləyən şirvan xalqının ağır halı
gəlib keçdi: “Yox, nənə-can bir inqilabçı
xalqının
faciələrini
unudaraq, şəxsi firavanlıq qeydinə qala
bilməz...” Lakin ürəyindən keçənləri dilinə gətirmədi.Başqa bir uydurma söylədi:- Hə, nənə-can, özün bilirsən ki,
şamaxılılar ya 19-20 yaşında evlənirlər, ya da 50-60 yaşı
keçəndən sonra!..
Şahbikə nənə başını narazılıqla bulayaraq: - Düzələn
deyilsən, ay Kərəməli, vallah-billah Gülbikənin yerinə
olsam, özüm gedib, istədiyim qızı gətirrəm evə. O yazığı bu
qədər oğul toyuna da, nəvə üzünə də həsrət qoydun, ta bəs
deyilmi? Ay İsmayıl, barı sən bu dostunun başına ağıl qoy...
Memar nənəyə yaxınlaşıb, onu qucaqlayaraq:-Tələsməyin
yeri deyil, ey, Şahbikə nənə. Mənim də evlənməyimə lap az
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qalıb. Moskvaya gedirəm. Şah buyruğudur. İnşallah, geri
dönəndə bir tərsa qızını götürüb özümlə gətirəcəm.- dedi.
Onun sözləri nənəyə çatmadı. Nə Moskva, nə tərsa qızı.
Odur ki, kənara çəkilmiş süfrəninin üstündəkiləri qarşıdakı
stolun üzərinə yığdı. İsmayıl müəllim dərhal nərdi stolun
ortasına çəkdi. Kərəməli bəy birinci tası uduzduğu üçün
zərləri düzməyə başladı:
-Yaxşı, ay Kərəməli, o nə toy söhbətidir belə, oxu atıb,
yayı məndən gizlədirsən. Olmaya vəliəhdimizi də
evləndirirsiniz! Şirvanşah Kavusun qızı indi 10 yaşında olar,
ya olmaz... Belə tezlikdə nə toydu belə, bir az ərəb varı
evlənmə olmurmu?..
Şirvanda 10 yaşında qızı
ərə
verməzlər...
-Yox, İsmayıl, toy bu bizim Şəki əmirzadəmizin toyudur.
Deyirəm, İbrahim də, nəhayət, göbəkkəsdisi olan o gözəl
əmiqızısı Fərəhnakı Şəkidə öz bibioğlusunun toyunda
görüb, bəlkə, ilk tanışlığını eləyə... Yoxsa Kavus onları birbirinə yaxın buraxmayacaq... İbrahimin babasına edilmiş
sui-qəsddən sonra onun Sarayla münasibətlərini indidən
yoluna
qoymaq
lazımdır.
Kəsraniləri
üsyanla
devirməkdənsə, daha qansız yolla yola salmaq yaxşı olar.
Vəliəhdimizin nikah məsələsi bu mənada əlimizdə ən uyğun
vasitədir. Bir işə bax ki, 10 yaşlı Fərəhnakın adından
Kəsrani Sarayı indiyəcən İbrahimə Şamaxıdan Dərbəndə
söyüş dolu yüzlərcə etiraz məktubları göndərib. Onun
adından yazıblar ki, bəs mən şah qızıyam, şah oğluna da
gedəcəyəm Daha nələr... Düzü, bu məktubları qızın
yazdığına heç inanmıram. Vəliəhdin belə tezlikdə evlənmək
fikri də yoxdu... Amma aydın məsələdir ki, Kəsrani Sarayı
öz gələcək hakimiyyət taxtı üçün indidən əndişə keçirir. O,
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qızı Saray içərisindəki bir Deyləmi gədəçəyə ərə verib,
işlərini tamamlayacaqlar...
-Dostum, şirvanşah məgər vələhdin öz doğmaca əmisi
deyilmi? Ta, özünə qardaşoğlu Dərbənd əmirzadəsindən də
yaxşı kürəkən kimi tapacaq?!.
-İbrahimin
rəhmətlik anası türkzadə olub. Şirvan
sarayında da Keyqubad Adildən sonra kəsranilər türkləri
kütləvi şəkildə sıxışdırıb, Saraydan uzaqlaşdırıblar... Bunu
sən məndən də yaxşı bilirsən. Onlar indi də İbrahimlə
Kavusun qohumluq bağlarını baltalamaq üçün hər şeyə
gedirlər...
Şahbikə nənə Kərəməlinin bu son sözlərini eşidərək,
söhbətə müdaxilə etdi:
-İnşallah, İbrahim bala da tezliklə Şirvanımızın şahı olar,
ay Kərəməli, kəsraniləri qovub, yığar türkləri başına! Bir də
türklər Sarayda işləməsələr, acından ölən deyillər ki... Qan
qussun görüm o Saraydakı deyləmi canavarları, ay oğul!
Xalqa çox zülm edirlər, e... Keyqubad Adildən sonra Saray
lap zülm ocağına dönüb.
-Bilirəm, ay nənə! Elə ona görə mən də hələ ki evlənmək
istəmirəm... Bu şərəfsizlərin siyasəti başqalarını bir-birinə
düşmən etmək, yadlara mane olmaq üzərində qurulub. Bu
“başqaları və yadlar da ” onların nəzərində məhz biz türk
ziyalılarıyıq. Mənə görə başqalarını da qara dəftərə salıb,
bədbəxt eliyər o Ramz köpəyoğlu! Erməni südü əmmiş o it
oğlunun mən lap yaxşı tanıyıram. Bəlasına yetəcək: gecitezi var, ay nənə!.. İsmayıl müəllimin yetişdirdiyi ən bilikli
Şirvan ziyalılarımız indi xanəgahlara yığılıb, xalqımızın
ianəsi hesabına yaşayıb yaradırlar... Yüzlərcə Şirvanilər
qərib ölkələrdə bir tikə çörək üçün sürünür. Niyə? Çünki
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onları dövlət işinə yaxın buraxan yoxdu. Qurduqları ticarət
işlərini Kəsrani amillər müxtəlif yollarla puça çıxarıb, iflasa
uğradırlar. Vəliəhdin rəhmətlik babası nəvəsinə cavan bir
uşağı mühafiz təyin etmişdi. Onu da Şamaxıda işdən bayıra
atıblar. Atası Musəddiq Zəngi baş mühafiz idi: vəzifəsini
aşağı endiriblər... Axı, bu qədər milli ədavət olmaz, ay nənə.
Yox, vallah da, billah da, bu Kəsrani itlərini Şirvandan
qovub çıxarmayana qədər bizə öz vətənimizdə asudəlik və
firavanlıq olmayacaq...
Nənə:- Onları qovmaq yox, e, a bala, qırıb şatmaq
lazımdır.
-O da olacaq, ay nənə!!
Nənə kəsrani istibdadına lənət oxuya-oxuya qarşısındakı
qabları suya çəkməyə başladı. Aşırı qan qaraltmamaq üçün
daha heç bir kəlmə də kəsmədi.
İndi Şahbikə nənənin gözləri daha çox vəliəhd İbrahimə
dikilib durmuşdu. O, əmirzadələrin həyətə girərkən ona
verdikləri hədiyələri göz ucu nəzərdən keçirib, daha çox
Şirvan vəliəhdinin uğursuz taleyini yadına saldı. Özündən
asılı olmayaraq, yanağına axıb tökülən göz yaşlarını baş
yaylığının ucu ilə silib, dodağının altında nəsə deməyə
başladı... Qarının kövrək qəlbində Kəsranilərin zülm
Sarayına nə qədər dərin kin-nifrət olsa da, Dərbənd əmirinin
indi həyətin sağında nəvələri ilə ağ atlara sığal çəkən
türkzadə oğlunu o da hamı kimi bütün şirvan xalqının
gələcək xilaskarı olaraq görürdü. Şahbikəyə elə gəlirdi ki,
haçansa nəvəsinin artırıb çoxaltdığı bu ağ atların belində
Vətənin bu yeganə xilaskarı öz qəhrəman ordusu ilə şirvan
xalqının imdadına yetişəcək. İbrahimin şahanə duruşu, ağır
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xasiyyəti, mətanəti, ağlı qarının qəlbindəki bu qənaəti qəti
bir əminliyə çevirmişdi.
Nəhayət, iki tas oyunla memar və müəllim arasındakı
nərd yarışı heç-heçə ilə tamamlandı. Nənə oyunun nəticəsini
eşidən kimi:- Ay İsmayıl, yığışdır o nərdi, sən Allah!
Biriniz uduzsa, ta sabaha kimi o taxtanın ardından duran
deyilsiniz. Bu uşaqlar yol getməlidirlər.
-Nənə düz deyir, - deyə Kərəməli dostuna xəbərdarlıq
elədi və tez-tələsik tələbələrini geri səslədi:- Uşaqlar!
Hazırlaşın, gedirik!..
Şahbikə nənə:- A Kərəməli, anana bizdən salam de! Elə
bir həftə ancaq olar ki, mən Şamaxıya gedib ona baş
çəkmişəm. Maşallah, top kimidir... Amma yenə də dilə
tutub, onu da özünlə getməyə razı sal... Nə qədər dili
getmirəm söyləsə də, bil ki, ürəyi həmişə sənin yanındadır.
-Oldu, ay nənə! Lap bu dəfə ayağına da yıxılıb
yalvaracağam. Amma ağlıma batmır ki, razılaşa. Gülbikə
100 mənim kimi oğlundan keçər, amma vətənindən yox!..
Onu yaşadan mən deyiləm, ee.., vallah, Şamaxının
havasıdır, suyudur... Adamlarıdır!..
Ayrılıq anları çatdı... Giley-güzar da bir andaca kəsildi...
Hamı həyəcanlı idi. Uşaqlar deyə-gülə əl uzadıb
vidalaşdılar, xüsusi ilə Mikayıl ilə İbrahimin qəribə görüşüb
ayrılması diqqətdən yayınmadı: yuxarı qaldırdıqları
ovuclarını göydəcə iki kərə bir-birinə çırparaq: Hələlik!deyib gülüşdülər; yaşlılar isə üzüntü içində bir-birini son
dəfə qucaqlayıb öpdülər və ayrıldılar... Çiyni kəndində iki
şirvanlı ziyalı dostun daha bir qəfil görüşü beləcə başa
çatdı...
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İsmayıl müəllim yaxşı başa düşürdü ki, bu dəfə tale kədər
dolu ayrılıq, könül dolu qəm, həyat dolu macəralar içində
naməlum bir gələcək yoluna çəkib, Moskva Kremlinin –
Keremelinqradın (orta əsr avropalıları Keremilian
adlandırıblar.-Red.) məşhur memarı olacaq dostu Kərəməli
Şirvanini daha bir bilinməz ünvana çəkib aparır. Amma
necə olur-olsun, qarşıdakı bu yollar dostları yenidən nə
qədər məsafəli ayırsa da, onların əqidə birliyini heç vaxt
bölüb parçalaya bilməyəcəkdi. Çünki bu bütövlük əsl
Şirvanlı mənəviyyatı idi: bölünməz, müdrik, pak, etibarlı,
mərdanə və vətənpərvər...
Fayton yola düşəndə memar müsafirlərin ardınca nənənin
atdığı bulaq suyunun lətif səsini aydınca eşitdi... İndi
Ağsudan Şamaxıya kimi müsafirlərin qarşısında yalnız dörd
ağaclıq (-37 km.- Red.) məsafə qalırdı. Bunun da 14
kilometrini Ağsu aşırımları təşkil edirdi. Böyük Qafqazın
cənub ətəklərindəki Ləngəbiz sıra dağlarının tən ortasında,
dəniz səviyyəsindən 900 metrə qədər hündürlükdə yerləşən
bu aşırımlardan Şirvan vadisinin göz oxşayan mənzərələrinə
baxıb tamaşa etməkdən gözəl nə ola bilərdi?! Az sonra artıq
memar da yanındakı cavanlara qoşulub, maraqla vətənin
bu füsünkar gözəlliklərini seyr edir, 10 il bundan əvvəl
ayrılaraq, Sarıtorpaqda tərk etdiyi tənha anası ilə yenidən
necə görüşəcəyini gözləri önünə gətiririb kövrəlirdi... Heç
şübhəsiz, ananın ilk istəyi əvvəlki kimi öz oğlunun evlənib
ailə qurmasından ibarət olacaqdı. Yenə də memara müxtəlif
bəhanələr və yalanlar uydurmaq lazım gələcəkdi. Axı, o, öz
qoca
anasına necə anlatsın ki, xalq kəsrani-deyləmi
zülmündən xilas olmadıqca onun oğlu Kərəməli Şirvani,
həm də bütün şirvan xalqının oğlu olaraq, evlənib özü üçün
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əlahiddə xoşbəxt bir ailə qura bilməz. Onun ömrü
Kəsranilər əleyhinə “Həbsiyyə”lər yazmış Məhəmməd
Fələki Şirvanilərin, İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvanilərin
böyük mübarizəsinin yalnız bir davamıdır...

4
Paytaxt Şamaxının Şah Sarayı Dərbənddən gəlmiş
müsafirləri dərhal qəbul etdi. Kavus ibn Keyqubadın
otağında oturmuş moskvalı boyar da Şirvanşahın böyük
ehtiramla qarşıladığı şəxsin Kərəməli Şirvani olduğunu başa
düşmək üçün çox baş yormadı... O, bu sarıbəniz uzunsaç
uzunboylu ziyalının məhz Moskvadan bura ardınca gəldiyi
məşhur memar olduğunu dərhal başa düşdü. Kavus əvvəlcə
memarla əl verib görüşdü, necə və kimlə gəldiyini soruşdu.
Kərəməli şirvanaşaha:- Zati-aliləri, sizin möhtərəm
kürəkəniniz olan memar tələbəm İbrahim ibn Sultan
Məhəmmədlə gəlmişəm...
Kavus eşitdiyinə reaksiya vermədi. Memar onun bu soyuq
davranışını başa düşərək, söhbəti kəsdi. Şirvanşah mövzunu
dəyişərək, üzünü moskvalı qonağına tutdu:
-Cənab boyar, bax bu da sizin Moskvaya dəvət etmək
istədiyiniz məşhur memarımız: Kərəməli bəy!.. – deyə onu
təqdim elədi. Kərəməli də şahla onun arasındakı qeyrisəmimiyyəti anlayıb, bığaltı gülümsünərək qarşısında
durmuş boyarın ilk andan səmimi bir insan olduğunu hiss
etdi. O, tərcüməçi Qafura arada dilmanclığa ehtiyac
olmadığını bildirdi. Boyarla tatarca danışmağa başladı.
İ.Baratinskinin türk dilini bu qədər mükəmməl bilməsi
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şirvanşahı heyrətə saldı:- Deməli, bu neçə gündə, cənab
boyar, biz Qafur bəyi nahaqq əziyyətə salmışıq...
-Zati-aliləri, Sizin Şirvan xalqınız əsasən bizim türkmassaget-ijmax tayfalarından ibarət olsalar da, dövlət
dilinizin Farsca olduğu hər kəsə məlumdur. Rus diplomatları
getdikləri yerlərdə adətə xilaf iş tutmurlar. Mən fars dilini
bilmirəm... Odur ki, görüşümüzdən bu yana sizinlə yalnız
tərcüməçiniz vasitəsi ilə rusca söhbət aparmağa üstünlük
vermişəm.
-Şirvanda Saray farsca danışsa da, şahlar xalq ilə
ünsiyyəti əsasən türkcə aparırlar, cənab Baratinski.
-Üzr diləyirəm, möhtərəm şah! Bundan belə
münasibətlərimizdə bunları nəzərə alacağımıza söz verirəm.
Türk-slavyan birliyi gələcək Böyük Avrasiyanın əsas etnik
siması olacaqdır. Mən buna əminəm... Şirvanın qıpçak
türklərinin qədim yurdu olduğunu biz heç vaxt nəzərdən
qaçırmamışıq.
Qaçırmayacağıq.
Dostluq
və
əməkdaşlığımızın gələcək bünövrəsini də biz ruslar yalnız
bu doğma etnik təməllər üzərində daha etibarlı görürürük.
Zatən, Provaslav Bizansa deyil, gələcək
məbəd
tikintilərimiz üçün ilk öncə müsəlman Şirvanşahlara xahişlə
müraciət etməyimiz də elə bu üzdəndir.
Kərəməli rus boyarın öz dilində danışığa keçdi:
-Господин бояр!.. Дружолюбивое отношение между
наших сосетных народов стоит не только на этнической
основе, и на геополитических принципах: нападающие
силы к нашим странам- исторически однаковые
варвары: бедуины-монгол-татары-кочевники… к зашиту
свабоды своих соседных цивлизованных стран и
народов мы всегда готовы. Москва может доверять
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моему народу в любих сферах трудности жизни и на
борьбах с всякими противниками!..
Boyar başı ilə memardan eşitdiklərini təsdiqləyərək
onunla həmfikir olduğunu göstərdi. Lakin qonağı olduğu
ölkənin padşahına hörmət əlaməti olaraq, danışığını rusca
deyil, yenidən qıpçaq dilində aparmağa üstünlük verdi.
-Sizinlə tam razılaşıram, cənab memar. Şirvan xalqının
monqol-tatarlarla uzun illik mübarizəsi İstiqlaliyyətlə başa
çatmışdır. Biz buna çox sevinirik. İndi Moskvanın da
qarşısında məhz bu məqsəd durmuşdur. Bunun üçün
Moskvanın nüfuzunu ilk növbədə dərəbəyliklərə bölünmüş
rus knyazlıqları arasında qaldırmaq lazımdır. Bu sahədə rus
xalqı məhz şirvan xalqının dahi oğlu memar Kərəməli
Şirvaniyə ümid bağlayır. Məncə, rus xalqının azadlıq
savaşında taxta Mockvanı daş libasa bürünmək lazımdır.
Hər il neçə dəfə od tutub yanan taxta Mockvanın ətrafında
monqol əsarətində olan Rus xalqını birləşdirmək indiki
halda imkansızdır. Odur ki, ümid edirik, cənab memar,
Moskvanın böyük knyazı Dmitri İvanoviçin Sizə
ünvanladığı bu dəvəti rədd etməzsiniz...
Şirvanşah Kavus üzünü memara tərəf çevirib, onun rus
elçisinə nə deyəcəyinə diqqət kəsildi. Kərəməli Şirvani
məktubu alıb, sakitcə axıracan oxudu və sonra dedi:
-Mədəni xalqların gücü onların dostluğundadır! Yalnız
vəhşilər yal üstdə bir-biri ilə didişərlər. Böyük şirvan xalqım
adına mən Moskva Böyük knyazının bu dəvətini qəbul
edirəm, cənab boyar.
Kavus əyləşdiyi altun taxta yayxanaraq, memarın bu
qətiyyətli cavabına gülə-gülə əl çaldı. Əlbəttə, memarın
“xalqım adına” ifadəsi şaha xoş gəlmədi. Amma özünü
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xalqdan ayrı tutmadığını qonağa göstərmək üçün əlinə
düşmüş bu fürsəti də buraxmadı. Əslində, 1358-ci ildə
Keyqubad Adilin həyatına son qoymuş Saray sui-qəsdindən
sonra, Monqol tayfası olan çobanilər Təbrizdən Şirvana
dərhal yürüş edərək, ölkəni yenidən çobanilərə tabe
etmişdilər. Şirvanşah Kavus ibn Keyqubadın atasının
ölümündən sonra “vəliəhd” elan etdiyi böyük oğlu Huşəngi
isə çobani-padar köçəriləri artıq 10 il idi ki, Təbrizə özləri
ilə girov götürüb aparmışdılar... Bunu rus boyarı da yaxşı
bilirdi. Amma çobanilər arasında hakimiyyət üstə gedən
boğuşmalar üzündən Şirvan şahı çobani-padarlara
münasibətdə özünü hərdən vassal kimi də aparmırdı... Onun
özünü xalqa yaxın göstərməsi isə yalnız zahiri idi. Əslində,
Kavus şirvanın sadə əməkçi xalqını aşırı vergilərdən və
ziyalılarını isə müxtəlif şərləmələrlə məhbəslərə atmaqdan
çoxdan təngə gətirmişdi. Xalq Kəsrani bürokratiyasının
qanmazları tərəfindən zülm və işgəncələr çəkərək üsyan
üçün yetişmişdi. İ.Baratinski memarın öz fikrini ifadə
tərzindən şirvanşahla onun arasının yaxşı olmadığını düzgün
hiss etmişdi. Lakin arif Moskva elçisi əsas məqsədinə nail
olduğu üçün sönbətin axarını dəyişərək:- Zati-aliləri icazə
verərsə, biz yol üstü möhtərəm memarla birgə Albaniyanın
ən qədim kilsəsi sayılan Kişə də baş çəkərdik, - dedi.
Kavus:- Hə, məncə, bu lap yerinə düşərdi. Cənab səfir, sizi
xəbərdar edim ki, Şəki hakimi mənim böyük bacımın əri,
qaynımdı. Seydi Əhməd Orlat bu günlərdə memarımızın
tələbəsi olan oğluna böyük toy məclisi hazırlığı görür...
Bizə də bu gün bir dəvətnamə göndərmişdir. Sabah yox,
birisi günə toy məclisi təyin edilmişdir. Kəsrani kübarları
ailəlikcə həmin məclisdə olacaqlar. Sizi də mən dəvət
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edirəm. Elə bilirəm ki, sabah tezdən bir yerdə yola düşsək
daha yaxşı olar. Həm Şirvanşahların qədim provaslav Kiş
apostol məbədinə tamaşa edərsiniz, həm də bizim bir Şəki
toyumuzda iştirakçı olarsınız...
Özünü bu tədbirdən indiyəcən xəbərsiz göstərən memar
sabah Şəkiyə yola düşəcək heyətə vaxtında qoşulmaq üçün
şahdan və qonaqdan üzr diləyib, anasının görüşünə tələsdi...
Onu faytondan yerə düşüb Saray qapısı ağzında gəzişən
tələbələri səbrsizliklə gözləyirdilər. Memarın onlara ilk
sözü:- Hə, Orlat bəy-əfəndi!.. Gözün aydın, sabahdan sənin
toy məclisinə yola düşürük. Mən səni daha gecikdirə
bilmərəm. Tez olun, tərpənək. Gedək, nənəmizi də görüb,
çaydan-çörəkdən yeyək... Acından qırıldıq ta.
Seydi Əhməd:- Müəllim, bu boyda Sarayda sizə yemək də
vermədilərmi?..
-Yeməyi Şəkidə orlatlar verəcəklər. Sabah hamı yola
düşür. Biz də! Amma səni, inşallah, elə bu axşam Şəkiyə
yola salacağıq... Oturun faytona, haydı, tez özümüzü
Gülbikə nənəmizə çatdıraq...
Orlat yenə də dilləndi: -Şəkiyə bir yerdə gedə bilmərikmi,
müəllim?
-Yox, atana söz vermişəm. Səni toya qədər Şəkiyə
çatdırmalıyam. İbrahimlə sən yeməyinizi yeyib, təcili yola
düşməlisiniz. Hə, Əhməd, unutma, dayıoğlunu özünə
sağdış-soldış götürərsən. Bir də orda yaşıd cavan qohum
qızlardan birini tap...
-Hayındi, sizin üçünmü, ay müəllim?! Şəkililərlə qohum
olursunuz, demək!.. Eləmi?!
-Ə, sən nə zırrama bəysən! Mən toyda İbrahim ilə
nişanlısı dayın qızı Fərəhnakın arasını düzəltmək üçün belə
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deyirəm... Sarayda bu neçə saatda Şirvanşah öz
kürəkənindən bir söz belə salmadı. Deməli, bu işi də
pozmağa çalışır... Odur ki, möhtərəm bəy-əfəndi, dayıoğludayıqızının gizli görüşünün təşkilatçısı olmaq yalnız sənin
ümidinə və bacarığına bağlıdır. Bu işi hər adama etibar
etmək olmaz. Arada duracaq qız hər kimsə ağzı bütöv biri
olsun gərək. Yoxsa hər şey batıb gedər...
-Hə, var elə birisi. Mənim bibim qızıdır. Özü də İbrahim
kimi dərbəndlidir. Nurbikə.
-Fərəhnak xanımla yaşıddırmı?..
-Ondan üç-dörd yaş kiçikdir. Amma bildiyim qədəri
rəfiqədirlər. Tez-tez atası ilə Şamaxıya gəlir. Bibimin əri
Dərbənddə qalabəyidir. Mühafizə qoşununun rəisidir.
Nurbikə bibiqızı Fərəhnakla da tez-tez görüşür.
-Hə, hə, tanıdım onun atasını. Bərxudar bəy, çox igid
adamdır. Yoldaşlığımız olmayıb, amma bir neçə dəfə
Nurbikənin təhsili ilə əlaqədar mədrəsəyə baş çəkib. Orlat,
bu sirrimizi bir kəs bilməsin, ha!- memar xəbərdarlıq elədi.
Bibinin əri Bərxudar bəy də...
-Mən dilimə sahibəm, müəllim! Bir də ki nə sirr: İbrahimFərəhnak öz dayımoğlu-bibimqızı döyüllərmi?.. Onları kimə
satacağam, axı! Fərəhnak da bir azca yaşlı olsaydı, elə
toyumuzu da, vallah, İbrahimlə bir yerdə edərdik...
-Qabağa getmə, Orlat! İbrahim Şirvanşahlar dövlətinin
vəliəhdidir. Onun üçün bu gün evlənməkdən irəli qarşıda
görüləsi hələ çox işlər var, - deyərək, memar təzə bəyə
barmağını yellədi. Və Şamaxı küçələrinə nabələd dərbəndli
faytoçuya atı sağdakı küçəyə döndərməyi xahiş etdi. Ağırağır tövşəyən yorğun atlar Sarıtorpağın daş döşənmiş dar
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küçələri ilə üzü yuxarı qalxaraq, nəhayət, memarın ata
evinə yan aldılar. Lap az qalırdı...
Təndir başında qonşu gəlinlərə özü üçün çörək yapdıran
Gülbikə qarı:- Ay qızlar, qulağım cingildəyir... Deyəsən,
gələnimiz var!- deyə xəbərdarlıq etdi. Az sonra Şamaxıda
İbrahim Əli oğlu Xaqani yurdunun dəmir darvazası neçə
ildən sonra yenidən bərk-bərk döyülməyə başladı... Nənənin
gur səsi ətrafa yayıldı:
-Buyurun içəri!
İbrahim faytondan yerə atılıb, özünü həyətə hamıdan irəli
saldı. Memar vəliəhdin sevincək həyətə girdiyini görüb,
şəkili bəyoğlanı bir müddət özü ilə qapı arxasında
gözləməyə məcbur etdi.
Bu, İbrahimin
tanış doğma evə ikinci ziyarəti
olduğundan, özünü bir o qədər nabələd aparmadı... Gülbikə
nənə qamətini dik tutub, qapı ağzındakı şamaxılı cavanlara
oxşamayan bu göygöz uzunboy-uzunsaç oğlana tərəf baxdı.
İbrahim sərbəst addımlarla gəlib onun düz gözünün
qabağında dayandı. Təndir başındakı subay qızlardan biri: Buy, ay nənə, bu oğlan kimdi belə?..- deyə çığırdı. Gülbikə
qarı yaxından zənnilə qonağın üzünə baxıb, onu ilk
dəqiqədəncə tanıdı. Amma köhnə qorxunun təsiri ilə:Qonşu kənddəndir, a qızım! Rus uşağıdır. Məsihi tanışların
uşağıdır. Yəqin Kərəməlidən nəsə xəbər gətirib... Hə, sağ
olun, siz gedə bilərsiniz!- dedi.
İbrahim də nənənin diplomatiyasına heyranlıqla qulaq
asıb, artıq bir söz demədi. Amma qızlardan bayaq nənəyə
sual edən subay qız yenidən dilini dinc saxlamadı:- Vallah,
kafir də olsa, ölmüş çox qəşəng oğlandır. Sonra dilini
tanımadığı bu gənc üçün çölə çıxarıb:- Ə, tərsa balası, de
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görək məni alarsanmı?- soruşdu. Hövsələsi daralmış İbrahim
dilləndi:- Bütün dünya dağıla, bir sən, bir də mən qalam,
yenə də səni almaram...
Qız təmiz Şirvan ləhcəsində onunla danışan oğlanın
dediklərini eşidib qıpqırmızı qızardı. Dedi:- Buy, Gülbikə
nənə, mən biabır oldum. Bu canı yanmış bizim dili də
bilirmiş ki...
Nənə:- Ay dilotu, sənə dedim axı, arxa qapıdan çıxın
eşiyə. İndi onların keşişi də gələcək bura. Dilin başına bəla
açacaq. Tərsa da olsa, cavan oğlandı, qaçırıb aparar səni...
Hə, tez olun, qızlar, sizi görən olmasın,- deyə qızları
tələsdirdi.
Qızlar eşiyə çıxandan sonra Gülbikə nənə:- İbrahim bala,
xoş gəlmisən..! Ay sənin saqqalın ağarsın! Məni əməllicə
qorxuzdun? – deyib, onu bağrına basdı.- Xeyirdimi, a bala?!
Tək niyə gəlmisən?..
İbrahim diplomat nənəyə diplomat cavabı vermək üçün
barmağını dişləyərək dedi:- Nənə-can! Şamaxıya özüm üçün
qız qaçırtmağa gəlmişəm?
-Kimi, ay oğul? Sənin axı öz əmin qızın nişanlındı...
Başına iş açarsan, ha!
-İşi başıma rəhmətlik babam Keyqubad açıb, ay nənə.
İndi də gəlmişəm elə Şirvanşahın həmin qızını qaçıram...
-Niyə qaçırırsan ki? Öz əmin qızı deyilmi? Məgər sənə
gəlmək istəmir, nədir?..
-Hə, elə bir şeydir... Deyir ki, sən dərbəndlisən, mən
şamaxılı, ölsəm də dərbəndliyə ərə getmərəm...
Gülbikə qarı əlini alnına aparıb, bir qədər susqun dayanıb
durdu. Sonra:- Lap əcəb fikirləşmisən, e... Gözüvə dönüm.
Get qaçırt gətir bura. Nənən ölməyib sənin, nişanlını özgəsi
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ala. Şamaxıda bir nəfər də sənə gözün üstə qaşın var deyə
bilməz. Bu da sənin vəliəhdlik məsələn deyil ki, kəsranilər
aranı qatalar. Bacarırsansa, qız uşağıdır, a bala, başını bir
şeirlə-filanla qatıb, götürüb qaırt bura... Kavus qoşunla da
gəlsə, mənə bir şey eləyə bilməz. Bütün Şirvanı ayağa
qaldırıram... Gəl, bir əvvəl-əvvəl əl-üzünü yu, qadan alım,
çay-çörəyini də ye, birdən qızın hərbə-zorbasına gücün
yetməz. Hə, qadoyy alım, gəl bulağın başına. Vallah,
nənənin əsl nər balası elə sənsən!..
Bu vaxt darvaza yenidən açıldı:- Ey!.. Nə vaxtdan qız
qaçırdanlar nənələrinin nər balası olublar?..- Kərəməlinin
səsi Gülbikə qarını diksindirdi. Vəziyyəti başa düşərək, nənə
əlindəki su qabını İbrahimin əlinə deyil, başına tökdü:İbrahim, a qrışmal, bu canı yanmış səni də mi öz gününə
saldı, hə?!. Vallahi,, bayaqdan bəri ödüm ağzıma gəlib...
Bir canım var: o da sənə qurbandı. Amma mən səndən ötrü
ta Kəsrani zindanını göz ardı eləmişdim, e... Qoca çağımda
bu nə işdi mənim başıma açırsan. Ey, hey... Kərəməlinin
tələbəsi də elə belə olar, a bala!..
Kərəməli anasını qucağına alıb, ayağını yerdən üzdü.
Fırlayıb, fırlayıb yerə qoydu.
-Vay başım!.. Kərəməli, canın yansın... Başım döndü...
Ə, burax məni, de görüm, bu nə oyundur, mənlə
oynayırsınız?..
Memar dilləndi:- Ay ana bu çox uzun oyundu... Əvvələvvəl bizə bir tikə yemək gətir görək. Acından öldük...
Sabaha kimi sənin yanındayam. Səhər tezdən səninlə Şəkiyə
gedirik.
-Şəkidə nə var, a bala?
205

-Toya! Bax, bu cavan oğlanın toyuna. Şəki əmirzadəsidir,
vəliəhdimizin də doğmaca bibisioğludur. Sabah yox, o biri
gün onun toyudur. Sən də dəvətlisən! Elə deyilmi, Əhməd
bəy!..
Seydi Əhməd Orlat nənəyə yaxınlaşdı. Nənənin əlinin
üstən öpərək:- Sizi boyük toy məclisimə dəvət edirəm, nənəcan!-dedi. Gülbikə qarı:- Sağ əlin bunların başına, ay oğul,söyləyərək, İbrahimlə Kərəməli müəllimi ona göstərdi...
Soruşdu:- Nişanlın kimlərdəndi, ay oğul? Şamaxılıdırmı?..
-Dərbəndlidir! Bibim qızıdır, nənə-can.
-Xoşbəxt olun, a bala!- Gülbikə nənə Orlatın üzündən
öpüb, ona gözaydınlığı verdi. Sonra tələsik mətbəxə sarı
getdi. Cavanlar da nənəyə kömək etmək üçün onun ardınca
yollandılar. Qarının etirazlarına baxmayaraq, ona kömək
etməkdən geri durmadılar, həyətin ortasında çoxdan bəri
məclis üzünə həsrət qalmış böyük stolun üstünə nənənin
mətbəxində nə vardısa daşıyıb yığdılar... Əsl ziyafət təşkil
olundu: Gülbikə nənə dünən İsmayıl müəllimin kiçik oğlu
ilə göndərdiyi meyvələri də süfrəyə düzüb, neçə ildən sonra
Kərəməli ilə yenidən yeməyə əyləşdi.
Qarı ürəkdən sevinirdi ki, nəhayət, oğlu ilə bütün gecəni
səhərə kimi dərdləşə biləcək. Əlbəttə, o Şəkiyə gedə
bilməzdi. Qocalıq, can ağrısı, ev-eşik... Amma Kərəməlinin
başına ağıl qoymaq üçün ona elə bu bir gecəlik vaxt da
kifayət idi... Memar isə ilk dəfə tələbələrinin yanında
xəcalətdən
qızaracağını
fikirləşə-fikirləşə
xörəyini
yeməkdən daha çox, anasının bütün gecə uzunu tənələrinə
qarşı vəziyyətdən çıxış yollarını axtarırdı...
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Paytaxt Şamaxıdan Şəkiyə uzun bir yol keçib gələn toy
karvanı qədim Kiş kəndində iki yerə ayrıldı: şirvanşahın
ətrafındakı dəstə Şəkiyə, memar Kərəməlinin başındakı
dəstə isə Kişə doğru yan aldı. Yerli camaatın daha çox
“Ağsu çayı” adlandırdığı Kiş çayının sahilində dağətəyi
ərazidə yerləşən bu kəndin əsas tarixi siması: İsa
peyğəmavərin (s.) din qardaşı Yakovun tərəfindən Şirvana
göndərilmiş və Çola (-Dərbənd) və Uti (-Şəki-Zaqatala)
bölgələrində məsihiliyi təbliğ etmiş missioner müqəddəs
Yeliseyin miladi 74-cü ildə burda tikdirdiyi ilk həvari (apostol) kilsəsi idi. Kiş apostol kilsəsi, başqa sözlə
Müqəddəs Yelisey kilsəsi, nəinki yunanların “Alabaniya”
(“ağ-azad ölkə,- Red.) adlandırdığı Şirvanda, eləcə də bütün
Cənubi Qafqazda tikilmiş ilk xristian kilsəsi idi.
Od (yunanca: Zevs), Günəş (yunanca: Helios) və Aya
(yunanca: Seleniya) sitayiş edən qədim şirvanlıların qədim
Ay məbədinin yerində tikilmiş Kiş həvari kilsəsi Şirvanda
İslamiyyətin qəbuluna qədər ən müqəddəs məkanlardan və
ibadətxanalardan biri sayılmışdır.
Həvari tarixini yazanların kitablarında Şirvanın Şəki
vilayəti cənub-şərqdə Qəbələ,
qərb və cənybi-qərbdə
Kambiseniya, şimal-şərqdə Lpina ilə həmsərhəd göstərilib.
Onun şimal sərhədi İberiyaya kimi uzanırdı.
Qədim
məbədlər Şirvanşahların Şəki vilayətinin müqəddəs yer
olduğunu təsdiqləyir... Bu ərazidə Qum bazilkası (IV-V
əsrlər), Ləkit kilsəsi (V-VII əsrlər), Zəyzid məbədi (VI-VII
əsrlər) və s. əsasən, köhnə atəşpərəst məbəd qalıqlarının
yerində inşa olunmuşdur. İslamiyyət çağları da bu əski
ənənə davam etdirilmiş, lakin bu dəfə Zərdüşt ocaqları,
əsasən, məscidlərlə əvəzlənmişdir. Bununla belə, qədim
kilsələrə də toxunulmamışdır...
Xristian Şirvanşahlar ölkəsinin tarixi toponimikası və
coğrafiyası haqqında kilsə tarixçilərinin müxtəlif yanlış
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söhbətləri
sonrakı Şirvan nəsillərini anti-şirvan irtica
qüvvələri qarşısında çətin duruma salmışdır. Şirvanın
“Albianiya”, “Ağvan”, “Aluank ölkəsi”, “Ar-Ran” və s
adlarla tanıdılması yerli xalqın Şirvan identifikasiyası ilə
mahiyyətcə fərqlənməsə də, bu müxtəliflik Şirvan adını və
tarixini yox etməyə çalışanların əlinə kozur vermişdir. Bu
azmış kimi, Şirvanşahların coğrafiyasını da dəyişərək,
kiçildib, parçalayıb itirməyə çalışmışlar. Xristian
Şirvanşahlığın
dahi oğlu Qalaqayıtlı Musa (-Movses
Kalankatuatsi, Dasxurantsı... kimi tanıdılıb-Red.) X əsrdə
ilk variantını 26 dildə danışan şirvanlıların yerli dillərindən
birində yazdığı “Şirvan ölkəsinin tarixi” (-Aluank ölkəsinin
tarixi,-Red.) əsərində öz vətəninin ən düzgün tarixi
coğrafiyasını göstərmişdir: “Araz çayından Dərbəndə
qədər”!!!
Boyar Baratinski Kiş həvari kilsəsinə baxan kimi onun
diofizit xarakterini, qədim provaslaviyanın Qafqazda ilk
memarlıq abidəsi olduğunu başa düşdü. Kiş gümbəzlə
örtülmüş zal formalı kilsələr qrupuna aid olan yarımdairəvi
apsida ilə tamamlanırdı. Bir qədər uzun ibadət zalı bir cüt
plyastrla iki hissəyə bölünmüşdü. T-formalı məkan kəsişən
arkaların saxladığı tağvarı damla örtülmüşdü. Dörd arka
vasitəsilə formalaşdırılmış düzbucaqlı sferik parusların
köməyi ilə barabanın oval təməlinə keçid edilmiş, bu təməl
üzərində də gümbəz yüksəldilmişdi. Şirvan məsihiprovaslav memarlığının şah əsəri olan Kiş kilsəsi bütün
gözəlliyi ilə Şəkinin rus müsafirlərini ilk dəqiqələrdəncə
tamamilə heyran elədi.
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Memar
Kərəməli Şirvani
xristian
qonaqların
ibadətinə
qarışmamaq üçün
dəftər-qələmini
çıxarıb, Şirvanın
bu ən qədim
kilsəsinin eskizlərini çəkməyə başladı. Onun özündən başqa
burda heç kəs anlamırdı ki, məhz bu tələsik çəkilən eskizlər
sonradan gələcək Moskva Kremlinin əsası olacaqdır...
İqor Baratinski Müqəddəs ata-İsa və Məryəm-ananın
şəkilləri önündə şam yandırıb, dua-səna edən yoldaşlarını,
nəhayət, bir kənarda durub, kilsənin eskizlərini çəkən
memarın yanına gətirdi.
-Doğrudan da, əsrarəngiz vətəniniz vardır, Kərəməli bəy!
Şirvan xalqının bu gün əksəriyyətlə İslam dinində olmasına
baxmayaraq, öz əcdadlarının qədim Məsihi məbədlərini
indiyəcən dağıtmaması bizi daha çox heyrətləndirir. Belə
yüksək tolerantlıq və müxtəlif mədəniyyətlərə ehtiram və
böyük sayğı ilə yanaşma yüksək mədəniyyətə malik xalqın
həqiqi insanpərvərliyinin göstəricisi ola bilər. Heç şübhəsiz
ki, belə bir xalqı Tanrı daim qoruyacaqdır.
-Mədəniyyətlər də insan nəsilləri kimidir, cənab boyar. O
da durmadan artıb inkişaf etməlidir. Mədəni inkişafdan geri
qalmış xalqların axirəti haqda bütün ilahi kitablarda qorxunc
və ibrətamiz hekayətlər vardır. Hər bir nəsil öz müsbət
əməllərini və düşüncələrini özündən sonrakına ötürməlidir.
Bir mədəniyyət yalnız digər bir mədəniyyətdən qüvvə-güc209

enerji alaraq, inkişaf edə bilər. Əks-təqdirdə tənəzzülə
uğrayıb gedər. Babalarımızın məsihi təkallahlılıq əqidəsi
bizim yeni İslami “La-ilahə-ill əl-lah”ımızın təməlini təşkil
edibdir. Odur ki, Şirvan xalqının müsəlmanı da, məsihisi də,
yəhudisi də bu gün bir yerdə məsud yaşaya bilir. Və daim
belə də olacaqdır. Dinlər ayrı-ayrı ola bilər, amma Vətən
birdir!.. Mən əsl vətənpərvərliyi olmayan heç bir dindarın
etiqadının paklığına inanmıram. Sizin Moskva mitropolitiniz
həzrət Aleksiyin Konstantinopoldan asılılığı ləğv etmək
uğrunda apardığı gizli mübarizə barədə məlumatım vardır:
inanın ki, bu mənəvi-dini cəhd heç də Böyük knyaz Dmitri
İvanoviçin parçalanmış Rus knyazlıqlarını Moskva ətrafında
birləşdirmək təşəbbüslərindən az əhəmiyyət daşımır.
Şirvanşahların öz İstiqlaliyyətini bərpa və elan etməsindən
cəmi bir il sonra, yəni 862-ci ildə bir bütpərəst dövlət olaraq
meydana çıxmış ilk Kiyev-Rus dövlətinin 100 ildən sonra,
daha dəqiq desək, 988-ci ildə knyaz Vladimir tərəfindən
xaçpərəstliyi qəbul etməsində təəccüblü bir şey yoxdur.
Xalqlar da mədəniyyətlər və dinlər kimi əbədi inlişafın
yolçularıdır. Kim bilir: bəlkə də, Moskvanın Konstantinopol
patriarxından azad şəkildə özü üçün müstəqil mitropolit
təyin edə biləcəyi vaxtacan hələ daha 100 il də keçəcəkdir.
Amma əsas odur ki, xalq bu müstəqilliyi istəyirmi?..
İqumen bir vətən xaini deyilsə, o, dindarlığından irəli və
daha çox bir vətənpərvər olmalıdır. Möhtərəm boyar!
Azadlığı arzu edənlər ona gec-tez nail olurlar. İnanıram ki,
rus xalqı Yeni Moskva ətrafında sıx birləşərək, nəhayət, bir
gün Monqol-tatar asılılığına son qoyub, öz azadlıq arzusuna
qovuşacaqdır.
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Boyar şamaxılı memarın fikrini başı ilə təsdiqlədi. Sonra
ətrafına sınayıcı nəzər yetirib: -Hazırlaşın, gedək!-dedi,Dost məclisinə gecikmək olmaz.
Bayaqdan bəri memarı kinlə süzən kazak dəstəsinin
başçısı Vsevolod Donskoy da öz boyarının sözünə dəstək
verərək:- Atlanın, qartallar!..- deyə kazak mühafizə
dəstəsinə əmr verdi.
Boyarın xahişi ilə memar onunla eyni karetaya əyləşdi.
Kiş kəndindən Şəki şəhərinə kimi daha 5 kilometrlik
məsafəni qət etmək lazım idi. Dörd tərəfdən yaşıl dağlarla
əhatələnmiş Kiş kəndini tərk etmək müsafirlər üçün bu isti
yay günündə cənnətdən dışarı çıxmaq kimi bir şey idi.
Bütün yol boyu boyarla memarın söhbəti o qədər maraqlı
keçdi ki, nə vaxt Şəkiyə gəlib çatdıqlarından xəbərləri
olmadı...
Dəniz səviyyəsindən 700 metr yüksəklikdə olan Şəki
şəhəri Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində,
Şirvanşahlar ölkəsinin mərkəzi regionlarından uzaqda təcrid
olunmuş bir məkanda yerləşirdi. Ətrafını bürümüş dağlar
yamyaşıl meşə örtüyünə bürünmüşdü. Xan yaylağının
sıldırım yolları nabələd adamları bir-baş Çaqqaldar və Ottal
adlı uçurumlara gətirib çıxarırdı.
Moskvalılar şərqdən qərbə axaraq, şəhəri iki yerə bölmüş
Qurcançayın sahili ilə Şəki hakiminin üç günlük toy
məclisinin musiqi sədasını ətarafa yayan sərin küləyin əks
axınına qarşı aramla irəliləyirdilər. Yol boyu bu qəribə
qonaqlara tamaşa edən şəkililərin heyrət dolu gözləri onlara
dikilib durmuşdu.
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Moskvalı boyar belə uzaq səfərlərə adətkərdə
olduğundan, üzünü onda çox qəribə təəssüratlar yaradan bu
adamlardan memara çevirib:
- Qədim Sakların canlı nəsillərini görmək, həqiqətən, çox
maraqlıdır. Bu gördüklərimi Böyük Moskva knyazı Dmitri
İvanoviçə bir-bir şəxsən özüm danışmalı olacağam. Amma
şəkililəri, məncə, ilk baxışdan, tanıya bilmək elə də asan iş
deyil. Elə xalqlar var ki, onları tanımaq üçün gözucu kiçik
bir nəzər yetirmək kifayət edir. Məsələn, erməni və gürcülər
kimi. Onlardan birincisi, aşırı biclik və hiyləgərliyi ilə,
digəri isə aşırı, tündməcazlığı ilə diqqəti özünə cəlb edir.
Qədim sakların Şəki şəhəri isə daha çox antik Yunanıstanın
amfiteatrlarına bənzəyir. Bu təbii coğrafi quruluş şəkililərin
xarakterinə teatral cizgilər verməmiş deyil. Heç şübhəm
yoxdur ki, bu camaatda məzhəkəçiliyə aşırı meyl vardır.
Onların ilk baxışdan gözə çarpan bu tetral baməzəliyi, bəlkə
də, əsl Tanrı vergisidir. Şəki torpağına ayaq basandan bəri
onlar bizə heç yerdə yaxın durub, tanış olmağa cəhd
eləməsələr də, uzaqdan-uzağa xarakter cizgilərimizdə
diqqəti çəkən qüsurları diqqətlə izləməkdən çəkinməyiblər.
Aydındır ki, onlar hər kəsdə ilk öncə eyib, qüsyr gəzirlər.
Belələri həm də çox gözəl ayama, şəbədə qoşmaq, lağa
qoymaq ustası olurlar. Necə deyərlər: öz güzündə tiri
qoyub, özgəsində qıl gəzirlər... Amma onu bilmirlər ki,
karetadan onların ən adi bir duruşlarına baxan adamda belə
onların qərib qonağa qarşı bu cür davranışları yalnız gülüş
doğura bilər. Bu az vaxt içərisində çox şey deyə bilərəm.
Ən əsası odur ki, bu cür qapalı məkanda yuva qura bilmiş
camaatda olan bu baməzəlik yəhudi çoxbilmişliyi ilə
qaynayıb qarışıbdır. Onların hamısı ovunun öz ayağı ilə
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onun ağzına gəlib nə vaxt düşəcəyini gözləyən cəngəllik
ovçularıdır... Cənab memar, məncə, belə qapalı bir yerdə
təhlükə içərisində üç gün qalıb, toy şənliyini seyr
etməkdənsə, elə günü sabah yola düşüb burdan getmək daha
yaxşı olardı...
Memar gülərək: -Baməzəlik və çobilmişlik məsələsində
mən sizinlə tam razıyam, cənab boyar. Amma bu camaatın
nə qədər sizi qorxudan artistik üzləri varsa, bir o qədər də
dadlı mətbəx yaradıcılığı var. İnanmıram ki, Şəki təamlarını
dadandan sonra ümumiyyətlə burdan getmək istəyəsiniz...
Boyar üzünə xoş təbəssüm salaraq dilləndi: -Вот это
другое дело!..
Kazak mühafizəsi altında yol gələn Moskva knyazının
rəsmi karetası az sonra Şəki hakimi Seydi Əli Orlatın musiqi
sədalarına bürünmüş Saray darvazası qarşısındakı geniş
meydana çatıb dayandı... Orlat dərhal qonaqların qabağına
çıxıb, onlarla ürəkdən görüşdü. Baratinskinin qoluna girib,
onları gülər üzlə Şənlik salonuna gətirdi.
Vəziyyətin qarışıqlığında memar Kərəməli öz tələbələrini
tapıb, bir kənara çəkdi. O, həm təzəbəyə, həm də İbrahimə
bu gün necə olur-olsun şirvanşahın qızı Fərəhnak xanımla
gizli görüşün təşkilini tapşırdı. Orlat kiçik yaşlı bibisi qızı
Nurbikəni onlara təqdim elədi. Müəllim:-Ə, bu uşaqdan
başqa ağlına bir adam gəlmədimi bu boyda Şəkidə? İndi biz
bu balaca qızın ümidinə mi qalacağıq?- deyə iradını söylədi.
Qızcığaz dərhal tanımadığı kişinin cavabını verdi:- Hayındi,
dəvə də yekədi. Amma hıx deyəndə, uşağın da qabağında
diz çökür...
Müəllim qızın dilavərliyini görüb, gülə-gülə:- Mən sizi
nəzərdə tutmadım, kiçik xanım. Deməli, Nurbikə sənsən!
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Bizim üçün yardım göstərməyin lazımdı. Bu oğlanı
tanıyırsanmı?
-Sultan Məhəmməd əminin oğlu İbrahim deyilmi? Onu
Dərbənddə tanımayana lənət.
-Çox gözəl. Deməli, tanıyırsan. Bəs, şirvanşahın qızı
Fərəhnakı necə?
-Bacılığımdır!..
-Həm də İbrahim əmioğlumuzun nişanlısıdır.
-Elədir.
-Onların arasında xəbər aparıb gətirə bilərsənmi?
-Edərəm!
-Onda daha durma. Burdan bir başa gedirsən Fərəhnak
xanımcığazın yanına. Rəfiqənə deyirsən ki, nişanlısı İbrahim
onunla görüşmək istəyir. Hara deyir, gələ bilər... Bildinmi?
-Bildim!
-Di, durma, ağıllı qızım, tez ol, bizə bir xəbər gətir.
Sirrimizi heç kəs bilməsin!..
Nurbikə yaşına uyğun gəlməyən əda ilə çiynini ataraq,
nazlana-nazlana geriyə dönüb İbrahimə baxdı. Memar:Vallah, bu qızdan gözüm heç su içmədi, Orlat! Yaman yerdə
axşamladıq...-deyə təzəbəyi xəbərdar elədi. Seydi Əhməd
başını aşağı dikib bir söz demədi.
Memar bəyi yola salıb, İbrahimlə birgə vəziyyəti idarə
etmək üçün Ziyafət salonunun aşağı hissəsində kiçik ranqlı
yerli məmurların ailəsi üçün nəzərdə tutulmuş stollarda
əyləşdi. Orda vəliəhdin sabiq cangüdəni Fəthəddin ibn
Zəngi də atası Musəddiqlə birgə əyləşib, Şirvanşahın
mühafizəsini aparırdılar. İbrahimin əski Şamaxı olayından
sonra Fəthəddin Saray mühafizi vəzifəsindən çıxarılmışdı,
amma atası hara gedirdisə, onu da özü ilə gəzdirirdi.
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Bununla Kavusa demək istəyirdi ki, mən oğluma özüm
qədər inanıram. Amma Kavus üçün vəzifəsini və ranqını
aşağı endirdiyi Müsəddiq ibn Zənginin nəyi nə cür
düşünməyinin artıq heç bir əhəmiyyəti yox idi... O, vəzir
Ramz ibn Meho əl-Kakuyinin qara dəftərinə salınmışların
sırasında yer almışdı: hər addımına mane olunmalı, bütün
dostları və yaxınları ilə düşmən edilməli idi!
Kərəməli sabiq baş mühafizə başı ilə salam göndərdi.
Zəngi ehtiramla salamı alıb, oğlunun qulağına nə isə
deyərək, onu İbrahimin yanına yolladı. Fəthəddin memar və
köhnə dostu ilə görüşüb, öpüşdükdən sonra, İbrahimin
qulağına nə isə deyib, sonra da ondan nə isə cavab alıb,
yenidən atasının yanına geri döndü.
İndi memarla tələbəsi arxayınlıqla hamıya qoşulub, toyda
oxuyub oynayanlara tamaşa edə bilərdilər... Şəkililərin gözü
xaricdən gəlmiş ünlü qonaqlara dikilib durmuşdu. Aşağı
başda bir-birini tanıyanlar da yanındakını görməzlikdən
gələrək, yalnız yuxarı başda oturanlara çevrilib baxırdılar...
İdarəçiliyin iyerarxik sistemi toy məclisinin də ruhuna
hakim kəsilmişdi.

6
Şəki hakimi Seydi Əli Orlat oğlunun toy məclisinin
başında, əsasən, uzaq-yaxın ölkələrdən gəlmiş müxtəlif
rəhbər siyasi şəxsləri: Vahid Gürcüstan çarı V Baqrat Əzəm
(1360-1393), Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad (1345/13581372), Bizans imperatoru V İoann Paleoloq (1341-1376) və
başqalarını oturtmuşdu.
O, Moskva böyük knyazının
Şirvanşahlara göndərdiyi elçiliyin rəhbəri kimi boyar İqor
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Baratinskini də təbii ki hörmət və ehtişamla dərhal məclisin
yuxarı başına keçirdi... Boyarla birgə süfrənin rəsmi
nünayəndələr heyəti üçün ayrılmış hissəsinə girməyə çalışan
kazakbaşı Vsevolodu isə Orlat aşırı nəzakətsizliyinə görə öz
nəzarətçilərinə xüsusi əl işarəsi edərək geri sıraya çəkdirib
oturtmağa çalışdı.
Özünə qarşı bu münasibətdən hiddətlənən Vsevolod narazı
halda məclisdə yuxarı başda əyləşmiş şirvanşah Kavusa
tərəf boylandı. Kavus onun bununla nə demək istədiyini
başa düşdü. Lakin belə bir məqamda onun başqa bir dövlətin
aşağı ranqlı nümayəndəsinə öz rəhbərindən kənar xüsusi
iltifatla yanaşması hər şeyi korlaya bilərdi. Kavus özünü
itirmədən cəld Baş vəziri Ramz ibn Meho əl-Kakuyiyə göz
vurub, narazı qalmış kazaka lazımi qulluq göstərmək üçün
vaxtın yetişdiyini bildirdi. Baş vəzir də dərhal hərəkətə
keçdi. Ramz ani cəldliklə kazak başçısına yaxınlaşıb, ona
öz yanında xüsusi saxlatdığı yeri təklif elədi. Digər ac
kazaklar da vəzirin yan-yörısində əyləşib, heç bir təklif-filan
gözləmədən başlarını aşağı salıb yeməklə məşğul oldular...
Kazakların, tarixən, Avrasiyanın əsas ticarət yollarında
özbaşına yaradılmış soyğunçu hərbi qeyri-hökumət
dəstələrindən ibarət olduğunu yaxşı bilən memar Kərəməli
toy sahibindən özünə qarşı da diqqətsizlik görüb, boyardan
aralandı, məclisin işçi heyəti və dost-tanış üçün nəzərdə
tutulmuş həyətdəki kənar guşəyə çəkildi. Orlat şirvanşah
Kavusun memar Kərəməliyə olan münasibətini bildiyi üçün
özünü müəllimə qarşı belə soyuq aparırdı.
İndi Kərəməli bəyin də əsas işi necə olur olsun, vəliəhdi
öz göbəkkəsməsi kiçik şahzadə xatun ilə görüşdürməkdən
ibarət idi. Onun bu qədər yol qovub, Şəlkiyə toya gəlib
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çıxması da məhz bununla əlaqədardı. İnqilabçı memar
Şirvanşahların Kəsrani sülaləsinin dinc yolla aradan
qaldırılmasının bu gələcək izdivacdan başqa qansız yolunu
görmürdü.
Kazak başçısının özbaşınalıq hərəkətləri bir anın
içərisində bütün qonaqların kefini təlx etmişdi. Odur ki,
hətta Rus səfirliyinin rəhbəri də Şirvana kimin üçün
gəldiyini yaddan çıxararaq, qıpqırmızı qızarmış sifətini
xəcalətdən yerə dikərək, Bizans və Gürcü padçahlarından
gizlənməyə çalışırdı...
Rus kazaklarının keçmiş tarixini məclisin bütün xarici
qonaqları yaxşı bilirdilər. Rusiyada onların ilk dəstələri,
qarətçilik məqsədləri üçün, əsasən, Dneprin aşağılarında,
habelə Don və Volqa çaylarının ətraflarında yaradılmışdı.
Beləliklə, onlar zamanla Zaporojye, Don, Volqa, Yaik
(Ural) kazakları deyə müxtəlif hissələrə bölünmüşdülər.
Parçalanmış rus knyazlıqlarını vahid dövlət çatısı altına
salmaq üçün ilk
dəfə bu avtonom (özbaşına) hərbi
qüvvələrdən istifadə planı məhz Moskva böyük knyazı
Dmitri İvanoviçin ağlına gəlmişdi... Kazak qüvvəsinin bir
zorakılıq aləti olduğunu yaxşı bilən boyar Baratinski də
odur ki, öz hərəkətlərini reqlamentə sala bilməyən
kazakbaşının özfəaliyyətini göz ardına vurub, ona məclis
içində artıq heç bir bir söz deməməyi qərara almışdı...
Kavus ibn Keyqubad isə Baş vəzirinin yardımı ilə tələsik
yeməyə oturub, həmin dəqiqəcə sakitləşmiş kazakbaşına
uzaqdan uzağa bir salam göndərdi və bununla da ona
münasibətdə ölkə şahının diqqətindən kənarda qalmadığını
nümayiş etdirdi. Vsevolod heç kəsin gözləmədiyi halda əsl
kazak “tərbiyəsini” göstərib, əlindəki badəni yuxarı qaldırdı
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və onu süfrə başından qiyabi-surətdə bir-başa şirvanşaha
sarı uzatdı, ucadan “na zdorovye” deyərək qeyzlə başına
çəkdi. Boyar Baratinski tabeliyində olan şəxsin yeni
tərbiyəsizliyini də məcburi görməzliyə vurdu, amma bu
dəfə öz gülümsər üzünü məclisə tost demək üçün ayağa
durmuş Bizans imperatoruna tərəf çevirdi.
Imperator yaşına və beynəlxalq nüfuzuna görə birinci
ayağa durub, gənclərin ailə qurması şərəfinə bütün məclis
əhlinə müraciət etmək istəyrdi:
-Dostluq və birlik insanlığın ən böyük nemətidir. Dahi
yunan Makedoniyalı İskəndər üş dəfə dünyanı vahid hala
salmaq və özünə tabe etmək üçün yürüşə çıxmışdı. Birinci
yürüş üçün o, İmperiyanın pulunu xərclədi. İkinci yürüş
üçün atasından ona qalmış bütün sərvəti bu məqsədin
yolunda ortaya qoydu. Nəhayət, son yürüşünü boş əl-boş
ciblə yürüşə çıxarkən, yalnız öz doslarının ümidinə bel
bağladı. Dostluq insan ömrünün Tarix hissəsidir. Dostlarını
tez-tez dəyişənlər öz keçmişini unudanlardır. Yalnız heyvan
aləmində keçmişsiz, yaddaşsız və dostsuz həyat
mümkündür. Dostsuz cəmiyyətlər heyvan sürülərindən
ibarətdir. Bizim dostluğa arxalanıb dünyanı fəth etmiş
böyük yunan dünyadan cəmi 30 yaşında köçsə də, işğal
etdiyi dünyanı yalnız dostları arasında da bölüb köç etdi...
Onun dostları olan Selevkilərin, Ptolemeylərin... idarə etdiyi
dünya bu günkü bəşəriyyətə ellinizmi bəxş eləmişdir. Bax,
budur, qarın otaranlarla mədəni insanlığın fərqi. Bu gün
ellinizm mədəniyyətinin varisi olaraq, Bizans ən çətin
günlərini yaşayır. “Vizantium” indiki Konstantinopolun
yerində yaranmış kiçik bir şəhər olmuşdur. Roma
imperatoru I Konstantin 330-cu ildə imperiyanın paytaxtını
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bu şəhərə gətirdi. Beləcə, Yeni Romeya, Konstantinopol adı
ilə qədim yunanların şəhər mədəniyyətini bütün mütərəqqi
xalqlara yenidən ərməğan etmiş oldu. Beləcə, sivilizasiya
məhv olmaqdan xilas edildi. Amma indi Bizansın özünü
xilas etmək vaxtı gəlib çatmışdır. Bədəvi-köçəri xalqlar,
hərgah mən onlara hətta xalq belə deyə bilmirəm,
şəhərlərimizə hücumlar çəkərək, Bizansı yer üzərindən
silməyə çalışırlar. Şirvanşahlar diyarı da Şərq İslam
dünyasının özünəməxsus Bizansıdır.
Məncə, çirvan
ziyalıları mənim nə dediyimi başa düşürlər. 1171-ci ilin
Malazgird məğlubiyyəti Bizansın yarı canını alıb, Səlcuqlara
verdi... Bizim kömək gözlədiyimiz dostlardan, əksimizə
olan düçmənçilik hərəkətlərinin şahidi olduq. Xüsusən
Qərbin xristian Papasından üzərimizə 1204-cü ildə Səlib
(xaçlı) yürüşçüləri göndərildi... Osmanlı sultanı I Murad
(1359-1389) altı il bundan əvvəl (1361-ci il) Frakiyanı
bizdən aldı. Daha sonra Flippopol və Andriopol (Ədirnə)
işğal edildi. İndi demək olar ki, Konstantinopol tamamilə
dünyadan təcrid edilmişdir... Bir zamanlar dünyanın ən
əzəmətli imperiyası olmuş Bizans indi özünü Osmanlı
Sultanının vassalı sayır. Nə qədər acı da olsa, etiraf
etməliyəm ki, dünya provaslaviyasının ürəyi olan
Konstantinopol bu gün can üstədir. Dostlarımızdan bizə
yaxın duracaq birisi də yanımızda yoxdur. Dünya
xristianlığı sanki səbirsizliklə Konstantinopolun çöküşünü
gözləyir. Axı, bizim böyük elmi-mədəni beyin köçümüzə
hər kəsdən irəli “böyük doslarımızın” ehtiyacı vardır.
Bilirsinizmi, buna nə deyirlər: mədəni qarət! Əsl bütpərəst
varyaq qərətçiliyi!.. Xalqlar bir-birinin beyn resurslarını
qatər edərək, tərəqqi yolunu gedə bilməzlər.
219

Zəka bir məşəldir. Oddan yalnız od götürüb, ocaq qalamaq
olar. Bu gün məni öz məclisinin başında oturtmuş müsəlman
şirvanlıları mən öz xristian xalqım üçün boynu xaçlı saxta
dostlarımızdan daha etibarlı hesab edirəm.
Şirvanşahlar təqib edilən həvarilərə öz qapısını
xilaskarlıqla açan yeganə ölkədir. Bu “ALBİ –lər”, azad
insanlar ölkəsinin dostluğu da mədəniyyəti qədər yüksəkdir,
təmizdir, əbədidir. Əgər Bizans xristian-provaslav
dəyərlərini
ellinizmlə
birləşdirərək,
tarixdə
necə
ümumbəşəri rol oynaya bilibsə, Şirvanşahlar da İslam
sünnüyyətini Qədim İran-parf mədəniyyəti və bizim vizantik
ellinizmimizlə birləşdirib, tarixə yol yoldaşlığı etmişdir.
Şirvan xalqı Şərqdə bizimlə eyni işi görmüşdür. Mən başımı
bu qonşu mədəni intibah xalqının qarşısında ehtiramla aşağı
əyirəm. Xahiş edirəm: badələrinizi böyük şirvan xalqının
sağlığına qaldırasınız.
Hamı badəsini yuxarı qaldırdı. İmperator sözünün gerisini
gətirdi:
-Bizans imperatorları çox zaman Şirvan şahları və Gürcü
çarları ilə xalaoğlu, dayı-bacıoğlu olmuşlar. İndi bu iki
qardaş-dost xalqların da Monqol-tatar əsarətindən xilas
olmaq, öz dövlətçiliyini inkişaf etdirmək, istiqlaliyyətini
gücləndirmək kimi problemləri vardır. Şirvanşahların, bəlkə
də, ən kiçik vilayəti olan Şəkinin dost hakiminin belə bir
çətin tarixi şəraitdə bizi özünə yaxın və doğma sayaraq,
oğlunun böyük toy məclisinə dəvət etməsi, əlbəttə,
mədəniyyət yolunu gedən bütün qonşu dövlətlərimiz üçün
əsl mənəvi örnəkdir. Mən badəmi bu Dostluq ölkəsinin və
burdakı dostların sağlığına qaldırıram. Onu da xüsusi
vurğulamaq istərdim ki, ünşü memar Kərəməli bəy Şirvani
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bizim Bizansın iki ali məktəbində- Konstantinopolis Kral
Universitetində və Patriarx Akademiyasında təhsil almışdır.
Biz onunla tələbə yoldaşı olmuşuq. Kərəməli bəyin necə
erudik şəxsiyyət olduğunu mənim qədər heç kəs bilmir.
Təəssüf edirəm ki, köhnə dostum da bu çətin zamanda
mənim
xahişimdən imtina elədi: Konstantinopol
Universitetlərində bizim gənclərə dərs demədi. Dostumun
yazdığı kitablar daim mənim qızımın stolu üstündədir.
Mariya Paleoloq məxsusi olaraq, Kərəməli bəyi
paytaxtımıza aparmaq üçün bura gəlmişdir. Amma əfsuslar
olsun, biz yenə də gecikmişik. Aldığım məlumata görə
şamaxılı memar Rusiyaya səfər edir. Mən ona da uğurlar
arzulayıram.
Əziz dostlar! Bura gələrkən, Şirvan sarayının ilhamlı bir
şairinin kiçik bir şeiri əlimə düşdü. Bu şeiri o qədər
xoşladım ki, onu özümlə götürüb, bura gətirdim. İcazə verin,
müəllifini şəxsən tanımadığım həmin şeiri Tostumun
sonluğu olaraq, sizin üçün də söyləyim.
İmperator əlində tutduğu yunan hərfləri ilə yazılmış
kağızdakı qəzəli şəxsən öz şirin Bizans ləhcəsi ilə məclis
əhli üçün ucadan oxumağa başladı :
Qoca qəmxanədə tək mey gətirir xoş dəmi, dost!
Mey ilə, meynab ilə gəl dağıdaq dərd-qəmi, dost!
Camı Cəmşid yaradıb, meylə könül şad eləyək:
Əgər adəm isən: öz qəlbinə tut adəmi Dost!
Neçə Loğman uyuyur torpağın altında bu gün,
Hanı öz canına öz dərmanı, öz məlhəmi, dost?
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Dolu Qarun olasan, əllərin axır boşalar,
Çəkəcək köksə qəbir aqili, həm sərsəmi, dost...
Tufana düşsək əgər, Nuh nəyə lazımdı bizə,
Sağəri-səhpadı tək can qutaran Nuh-gəmi, dost.
Səni namü-nəməyin ilə bilər fəqri ədu,
Bəzəyər dostluq ilə sənlə bütün aləmi dost.
Uzaq ol düşməninə dostluq edən kimsənədən,
Ola bilməz sənə dost, düşmənin ilə həmi dost.
Öz ömür sünbülünün bir dəni say hər gününü,
Bir ucundan biçilir həm quru, həm göy zəmi, dost.
Ey Ata, güzgüdülər dost ilə dost şadlığı, bil,
Çəkər öz güzgüsünə dostu üçün dost qəmi, Dost!
Qəzəlin sətri məzmununu tərcüməçidən dinləyən Moskva
boyarı hamıdan əvvəl ayağa durub, badəsini başına çəkdi və
deyilən tost və şeir üçün imperatora alqış səsləndirdi.
Məclis qızışdıqca, içki dənizində üzən xarici qonaqlar,
ara-bir tost üçün də söz tapıb deyirdilər. Şəki hakimi özü
içməsə də, əlinə badə alıb, qonaqlara bütün səslədirdikləri
xoş sözlər üçün öz dərin minnətdarlığını bildirirdi.
Sonrahakim iltifatla sözü ölkənin başçısı şirvanşah Kavus
ibn Keyqubada verdi. Şah ayağa durub, ətrafa ümumi bir
baxış saldı. Aramla sözə başladı:
-Hörmətli dostlar, əziz qonaqlar!
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Bu gün mənim üçün ikiqat sevincdir: əvvəla, mən bəyin
doğmaca dayısıyam, ikincisi isə, möhtərəm qonaqlar bizi
sayıb, xalqımızın
bu əziz günündə ölkəmizə təşrif
buyurmuşlar. Mən hər birinizə öz minnətdarlığımı
bildirirəm.
Möhtərəm qayın, əziz Seydi Əli Orlat! Övladlarımızı
xoşbəxt olsunlar! Oğullu-qızlı olsunlar!.. Allahdan arzum
budur ki, tezliklə oğul babası olasan! Bacıoğlu-bəyimiz ilə
gözəl gəlinimizin sağlığına!- şah badəsini başına çəkib
yerinə oturdu.
Şəki qaydası üzrə bu gün toyun birinci günü sayılırdı.
Adətən, ilk toy günü fəxri qonaqlar üçün nəzərdə tutulurdu.
Amma buna baxmayaraq, Kavus Saray kübarlarının
hamısını ailəliklə götürüb, özü ilə bacısı oğlunun məclisinə
gətirmişdi.
Nəhayət, sağlıqlar bitdi. Məclis musiqiçilərin ixtiyarına
buraxıldı. Burda yerli çalğıçılardan əlavə, gürcü, yunan və
rus çalğıçılar da vardı. Toyun digər şirvan şənliklərindən
qəribəliyi də məhz bunda idi.
Müxtəlif ölkələrdən dəvət edilmiş müğınnilər və
rəqqasələr, nəhayət, hərəkətə gəlib, məclisə şən ovqat
gətirməyə, xumarlanmış qonaqların ciddiyətini öz oxundan
çıxarmağa başladılar... Xüsusə, Bizans imperatoru V İoann
Paleoloq özü ilə gətirdiyi çalğıçıları səhnənin mərkəzinə
gətirib düzdürmüşdü.
Müsəlman toyu olsa da, meydandan çıxmayan yunanlar
və ruslar şəkililər üçün qəribə görünən rəqsləri ilə hamını
heyrətə salırdılar...
İbrahim Şəkiyə gələndən bəri Fərəhnakı yalnız bir dəfə
axşam yeməyində ümumi süfrə arxasında qohum-əqraba
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arasında görə bilmişdi. İndi onun gözləri meydanda
maraqlı vals və ritmik rəqsləri ilə tamaşaçılarını heyran
qoyan qonaqlardan çox, öz nişanlısını axtarırdı. Amma
nədənsə, səhərdən bəri nə həyət-bacada gəzişənlərin, nə də
oynayanlara tamaşa edən xanımların arasında Fərəhnakı
görə bilməmişdi.
Toy məclisi öz pikinə gəlib çatmışdı, amma Fərəhnak heç
yerdə gözə dəymirdi. Nurbikədən də “vallah, yaxına düşə
bilmədim”dən başqa söz eşidilmirdi. İbrahimin gözü
özündən asılı olmayaraq, hərdən bir İmperatorun sağında
oturub, özü oynamasa da, rəqs edənlərə heyran-heyran
tamaşa edən sapsarı telli gənc qıza ilişib dururdu... Yox, o
qız nə qədər gözəl olsa da, İbrahim üçün Fərəhnakı əvəz
edə bilməzdi...
Amma indi belə çıxırdı ki, Fərəhnak nişanlısının burda
olduğunu bilə-bilə onu adam yerinə qoymurdu. Deməli,
onun adından Dərbəndə göndərilmiş söyüş dolu məktubların
müəllifi də elə onun özü imiş...
Başqalarından
şübhələnməyə əsas yoxmuş...
İbrahimin səbrinin aşıb daşdığı bir vaxtda, Gürcü çarı V
Baqrat Əzəm ayağa durub, məclisin şeir estafetini davam
etdirməyi Şəki hakimindən xahiş etdi. Şirvanşah Kavus
qaynına kömək etmək üçün məclisə göz gəzdirdi. Onun özü
ilə gətirdiyi məşhur Saray şairi Ata Şirvani nədənsə heç
yerdə gözə dəymirdi.
Bu ərəfədə məclisə yenicə qədəm qoymuş Dərbənd əmiri
böyük qaynının dəvəti ilə yuxarı başa keçib, yenicə özünə
yer eləmişdi... O, əvvəlcə hamıya ümumi salam verib, stola
əyləşdi. Elə bu vaxt Gürcü-Kartli çarının səsləndirdiyi
həmin xahişi eşitdi. Əmir dərhal ayağa durdu. Üzr diləyib,
224

Dərbənddən özü ilə gətirdiyi və məclisdə yanında
əyləşdirdiyi
“Fərhadnamə” müəllifi böyük sənətkar Arif
Ərdəbilini qonaqlara təqdim etdi:
-Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar! İcazənizlə, ünlü
sənətkarımız Arif Ərdəbili əlahəzrət çarın bu xahişini
yerinə yetirsin...
Qonaqlar əl çaldılar. Arif ehtiramla ayağa durub, evlənən
gənclərə özünün xoş sözlərini bildirdi. Sonra Şəki hakiminin
şəninə bir neçə söz işlədib, məclisin şairlər üçün nəzərdə
tutulan xitabət kürsüsünə qalxdı.
Kavusun vəliəhd elan etdiyi oğlu Huşəngin Təbrizin
padar
hökmdarı Məlik Çoban tərəfindən girov
aparılmasından sonra, Şirvan Sarayından xüsusi iltifat
görməyən Arif Ərdəbili neçə illər bundan əvvəl Şamaxıdan
küsərək, Dərbənd əmirinin yanına getmişdi. Son iki ayda
şair Vətəni Ərdəbildə idi: ailəsinə, ata-anasına baş çəkib
yenicə geri dönmüşdü. O, Dərbənddə mədrəsə dərslərinin
tamamlandığı ərəfədə özünü məktəbə zorla yetiə bilmişdi.
Əmir də onu özü ilə götürüb, ordan bir-baş Şəkiyə
bacısıoğlunun toyuna gətirmişdi...
Arif məclisə girər-girməz burda memar dostunun
yoxluğunu dərhal hiss etmişdi. Əmirdən bir şey soruşmasa
da, gözü içəridə yalnız onu axtarırdı... Onun tribunadan
qəribə nəzərlə salona boylanması boyar Baratinskinin də
yadına memar Kərəməlini saldı. Bu necə ola bilərdi:
arxasınca gəldiyi şəxs unudulmuşdurmu?..
Rəsmi məclisdən kənarda qalmaqda memarın əsas
məqsədi vəliəhd ilə nişanlısını görüşdürməkdən ibarət idi.
Təzəbəyin müəllimə qoşduğu Nurbikə adlı qız da tamamilə
fərasətsiz çıxmışdı. O, Sarayın əndərun hissəsi ilə müəllimin
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arasında boşuna var-gəl edərək işi yarıda bilməmişdi. Bu
arada əsəbi pikə qalxmış memar üçün birdən-birə dostu Arif
Ərdəbilinin şeir demək üçün yüksək məclisə dəvət edilməsi
axtardığını ziyafət salonunda tapmaq üçün
əsl
göydəndüşmə fürsət oldu. Memar yaxşı bilirdi ki, şirvanlı
gözəllərin ən zəif yeri şairlərə pərəstişləridir. İndi
hardadırsa, Fərəhnak da üzə çıxacaqdı... Özünü məclisə
verdi. Bir gözü məclisdə, bir gözü həyətdə var-gəl edən
xanımlarda-qızlarda olan memar bir küncdəcə özünə yer
eləmişdi. Mühafiz Musəddiq dostunun nə isə xüsusi
əməliyyat işləri ilə məşğul olduğunu anlayaraq, oğlunu
onların işinə qarışmağa qoymadı.
Arif Ərdəbili kağız bağlamasını səliqə ilə açıb qarşısına
qoydu. Sonra qəribə bir maraqla salona göz gəzdirdi. İndi
hamı kimi Kərəməlinin də bütün diqqəti şair dostunda idi.
Şairin rəmzlərlə danışıb, şirvan xalqına zülm edən Kavusa
açıq xəbərdarlıq edəcəyinə şübhə yox idi...
Şeir məclisi bir anın içərisində Şirvanın ənənəvi toy
məclislərindəki kimi bütün kübar və qeyri-kübar xanımların
hamısını təzəbəyin Şadlıq salonuna yığdı. Əslində,
bayaqdan bəri qanı qaralmış İbrahim üçün bu gözlənilməz
toplanış Fərəhnaka bir söz çatdıra bilmək üçün də əsl fürsət
demək idi.
Memar da hamı kimi şairə qulaq kəsilsə də,
yalnız ağlındakı plan üzrə hərəkət edirdi: necə olur-olsun
şah qızı ilə tələbəsini görüşdürməli idi. Əsl Şirvan vəliəhdi
olaraq, İbrahim bu inqilabçı memarın Kəsrani zülmünə
qarşı qansız inqilab planının əsas hissəsinə çevrilmişdi.
Memarın fikrincə, Kəsraniliyin sonu İbrahimilərin
başlanğıcı olacaqdı.
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Memarı məclisdə aşağı başda görən boyar dərhal səhvini
başa düşərək, adam göndərib, onu öz yanına çağırtdırdı.
Lakin Kərəməli ona başı ilə minnətdarlıq edib, qasidə şairi
dinləmək üçün aşağı hissədə əyləşmək istədiyini bildirdi.
Arif Ərdəbili heç kəsin gözləmədiyi bir halda, birdən-birə
məclisdən üzr diləyib kürsüdən yerə endi. Şair, əvvəlcə
Şirvanşahla küsülüyü bir tərəfə qoyaraq, salamlaşmaq üçün
ona yaxınlaşdı... O, artıq bitirmiş olduğu məşhur
“Fərhadnamə”sini sayğı ilə Kavus ibn Keyqubada təqdim
etdi. Bütün ətrafın nəzərləri altında Kavus kitabı alıb,
yüngülcə vərəqlədi. Əsər Kəsrani ənənəsinə uyğun farsca
məsnəvi formasında əruz vəzninin həzəc bəhrində yazılmış
iki hissəlik poema idi. Birinci hissə “Hekayəti-Fərhadü
Gülüstan”, ikinci hissə isə “Hekayəti-Fərhadü Şirin”
adlanırdı. Şirvanşah poemanın ithaf yerinə nəzər yetirdi:
Təbriz hökmdarı “Sultan Üveys Bahadır xan Cəlairiyə”
(1356-1374) yazılmışdı. Şirvanşah üçün, ilk növbədə, öz
oğlu Huşəng üçün bir müəllim kimi Ərdəbildən xüsusi dəvət
etdiyi ünlü sənətkarı özündən narazı saldığını məclis
əhlindən təcili gizlətmək lazım idi. Odur ki, şairə öz
iltifatını göstərmək üçün əlini cibinə salıb, qızıl dinarları
onun ovcuna tökmək istədi. Arif: -Bu mənim sizə
hədiyyəmdir, zati-aliləri! Pul-para üçün yazmamışam.
Hədiyyə üçün para alnmaz. Sağlığınız bəsimizdir,- söylədi.
Kavus uzun illər Şirvan torpağında yaşamış Arifin Kəsrani
Sarayı ilə Xalq arasında yaranmış dərin uçurumlardan yaxşı
xəbərdar olduğunu gözəl bilirdi. Əsərdə əsas qəhrəman
kimi, Çin şahzadəsi təqdim edilsə də, əslində, həmin
türkzadə dağçapanın timsalında Şirvanla bahəm, əsasən
Alaniya və Abxaziya ərazilərində fəaliyyətləri qələmə
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alınmış
şamaxılı memar Kərəməli və onun yenicə
yetişdirdiyi istedadlı memar tələbəsi, Şirvan xalqının həqiqi
vəliəhdi sayılan və gələcəkdə ədalətli Şirvan dövlətçiliyinin
yeni lideri
olacaq memar-şah İbrahim ibn Sultan
Məhəmməd ibn Keyqubad nəzərdə tutulmuşdu. Kavus
axmaq deyildi... Ərdəbil dahisinin bununla ona nə demək
istədiyini ilk səhifələrdəncə gözəl başa düşdü.
Şahın ənamını geri çevirən Arif, onunla söhətini də
bitirib, tələsik addımlarla məclisin xitabət kürsüsünə qalxdı.
Şairin gur səsi bir anda hamını susmağa məcbur elədi:
-Yenə üz tut, Arif, Dərbəndə sarı,
Qızğındır orada şeirin bazarı.
...Rus, Rum arasında oturdum, durdum.
Orda Gülüstana toy-büsat qurdum.
Getmişdim Şirvandan Dərbəndə sarı,
Xeyli vətən etdim mən o diyarı...
Dostuna diqqətlə qulaq verən Kərəməli Şirvani dahi şairin
bu misralarla kimə və nəyə işarə etdiyini yaxşı duyaraq,
başını aşağı salıb bığaltı güldü.
Arifin
açıq mənalı misralarla vəsf etdiyi məşhur
daşyonanın, qayalar çapan Fərhadın məhz
Dərbənd
əmirzadəsi İbrahim olduğunu az keçmədi ki, bütün xarici
qonaqlar da başa düşdülər. O, bu şeiri nə qədər ötkəm səslə
oxusa da, poemanın oxunan parçalarındakı nisgil və qəm
notları əsərin məhz İbrahim üçün yazıldığını əyan edirdi,
odur ki, bu yanıqlı beytlər Dərbənd əmirinin Şamaxıdakı
yaxın-uzaq qohum-əqrəbalarının da gözlərini yaşartmışdı...
Memar da kövrəlmişdi... İbrahimin taleyi Şirvan xalqının
gələcəyi demək idi. Kərəməli dostunun şirvan xalqı üçün öz
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poetik xitabına məhz belə sərrast misralarla başlayacağını
əsla gözləmirdi.
...Bir kitab olardı həmişə onda,
Fərhaddan çox sözlər deyilmiş orda.
Sevdi Gülüstanı o necə, harda,
Şirin hekayəsi vardı sərasər,
Nizami deyəndən bir ayrı təhər...
Bəli, dahi şair sözü Şirvanşahların qanuni vəliəhdi olaraq,
məhz İbrahimin üzərinə gətirmişdi... Şirvan xalqı qarşısında
Dərbənd əmirzadəsini müdafiə etmək və onu öz qanuni
haqqına qovuşdurmaq üçün Arif hətta gəncəli dahini (Nizami Gəncəvini) də günahlandırmağa cəsarət eləyirdi.
Arifin nəzərində yer üzünün bircə Fərhadı vardı: o da
vəliəhd İbrahimdi. Kərəməli hələ də onun aşırı cəsarətinə
heyran kəsilərək, yerində dinməz-tərpənməz donub duraraq,
vəziyyətin nə ilə bitəcəyini gözləyirdi.
...Dillərdə dastandır hər bir hünəri,
Axsitan qalası onlardan biri.
Qala var Şamaxı Gülüstanında,
Ruindej alçaqdır onun yanında.
Daşdan üzərində bir neçə surət,
Misli yox cahanda doğurur heyrət.
Barının üstündə neçə heykəl var,
Ərjənk baxsa ona, heyrətdə qalar.
Ustadlar eşitmiş ustadlarından:
Bunlar qalmış Fərhad övladlarından!..
(Arif Ərdəbili. Fərhadnamə poema. Farscadan çevirən:
Xəlil Yusifli. “Oka Ofset” nəşr.-poliqrafiya şirkəti., Bakı-2017).

“Fərhad övladları...” Arifin tənəli misraları şirvanşahın
ona olan qəzəbini yenidən birə min artırmışdı... O, qəzəblə
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bığını çeynəyirdi. Küsmüş Ərdəbil dahisi öz poemasını,
səbəbsiz yerə deyildi ki, ona yox, başqa hökmdara ithaf
etmişdi. İndi isə bu azmış kimi, hələ şirvanşaha öz
səltənətində açıq meydan da oxuyurdu.
Şirvan sarayında belə üsyankarlıq İbrahim xərrat Əli
oğlu Xaqani Şirvanidən sonra ikinci tarixi hadisə idi. Arif
bütün sərhədləri aşmışdı... Onun bundan sonra nəinki
Sarayda, ümumiyyətlə, Şirvanda qala bilməsi mümkünsüz
olacaqdı. Arif şirvanşah III Mənuçöhrün Abxaziyadakı
xristian övladlarına (üç uşağına)- Şirvanşahidzelərə işarə
vurur, Kəsrani Kavusun qarşısında anası Gürcü çarı IV
Davidin qızı olan Böyük Axsitanın Bakıda Xəzər (-keçmiş
Şirvan-Red.) dənizi sahilində tikdirdiyi möhtəşəm qaladan (Qız qalası-Red.) söhbət salır, onun Bakı qəbiristanlığına
yaxın yerdə ucaltdığı uzaqdan parlayan əzəmətli gümbəzi
(Bibi-Heybət məscidi-Red.) haqqında məlumat verir,
nəhayət, Abxaz hökmdarı Fərhadı öz hüzurunda qəbul
edərkən, bu rəsmi məclisdə şahbanu Məhinbanu və onun 9
yaşlı qızı Şirindən söz salmaqla, əslində, şirvanşahın bu gün
Şəkidə öz 9 yaşlı qızı Fərəhnakı halal nişanlısından,
əmisioğlu İbrahimdən gizlətməsini üzünə çırpırdı...
Memar öz dostunun həyatı üçün əndişələnməyə başladı.
Amma nədənsə Kavus da hələ ki səbrini basıb, məclis əhlinə
hörmət əlaməti olaraq susmuşdu... Qohumunun rənginin
hirsdən qapqara qaraldığını aydınca görüb hiss etmiş toy
sahibi- Seydi Əli Orlat, təcili olaraq, Şirvanşahların Saray
şairini məclisə gətizdirib, kürsüyə çıxarmaq üçün hərəkətə
keçdi...
Az sonra dünyanın bir saylı kef şairi Ata Şirvanini
yenidən söz kürsüsündə görən rus kazakları şair ağzını heş
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açmamış ona əl çalan boyar Baratinskiyə qoşuldular.
Məclisdə əsl şur qopdu...
Atanın şirvanşah Kavusun
qəlbinə yağ kimi yayılan hendonik qəzəlləri bir andca
bütün məclisə hakim kəsildi:
-Dustılar, fəxr edirəm mən meyi-nab içmək ilən,
Qəlbi feyzab edirəm odlu şərab içmək ilən.
Bu, fəna mülküdü, bil, çoxdu ağır dərdü-qəmi,
Çəkilər başda olan hər iztirab içmək ilən.
Çıxıb hər sübh üzü minbərdən edər zahid vəzz,
Gecə-gündüz edərəm xalqa xitab içmək ilən.
Mənə min cövr eləyə Züleyxayi-tac əhli,
Edərəm eşqidə min zülmə də tab içmək ilən.
Atayam, ömrümü meyxanələr içrə sürdüm,
Görmədim keyfim ola dostla xərab, içmək ilən!..
Şair ilk şeirini bitirən kimi birinci badəsini göyə qldırıb,
“Şərəfə!” söyləyərək başına çəkdi. Tərcüməçi Qafur bəy
Boyarın və Bizans imperatorunun arxa cərgəsində oturub,
onlar üçün qəliz ərəb-fars ifadələrini rus və yunan dillərinə
çevirirməklə məşğul idi. Şeir tamama yetən kimi, imperator
İoann da boyar Baratinskiyə qoşulub ayağa durdu və şərab
içən şairə ürəkdən əl çalmağa başladı. Məclisdəki digər
xarici qonaqların da keyfi yerindən tərpənmişdi. Atanın
gurultulu alqışlarla qarşılanması bir anın içərisində
şirvanşahın da ovqatını düzəltdi. Qəzəlxan muncuq tək
düzülən beytləri ilə meydan sulayır və onları aramsız ox
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yağışı kimi bir-birinin ardınca gətirirdi. O, Arifdən fərqli
olaraq, beytlərini heç bir kağıza baxmadan bədahətən
deyirdi:
Ey könül, bu dünyada biz məhnəti-qəm çəkmərik,
Aləmi bir olsa dərd-qəm dərdi-aləm çəkmərik.
Naleyi-zar içrə bülbül gülə ağlar hər səhər,
Solsa da min bağü-gülşən bağda matəm çəkmərik.
Künçi-meyxanələr içrə piri-muğan bizlərik,
Min qəmimiz olsa qəlbdə, dərdi bir dəm çəkmərik.
Ədu-əğyar ilə min bir cəngimiz vardır bizim,
Ədu-əğyarilər adın bir kəz adəm çəkmərik.
Sağəri-səhbalar içrə sürrük ömrün ləzzətin,
Dosti-yarı məclisi-məhfilə mübhəm çəkmərik.
Süfrəmizdən muğilər bir loxma yesə nuş olur,
Min bir Hatəm gəlsə, getsə, ismi-Hatəm çəkmərik.
Ey Ata, bu fani dünya içrə boşdur qeydi-can,
Min yaramız olsa, üstə bir dəm məlhəm çəkmərik.
Şirvan Sarayının bu ünlü şairi məclisi ələ alıb, yenidən
meydanda görünməmiş tufan qoparmışdı... Arif Ərdəbili
xalqın əksəriyyətlə heyran kəsildiyi bu cür söz-misra
nazimi-ustadlarını heç xoşlamasa da, məcburən Dərbənd
əmirinə qoşulub, ara-bir hamı kimi bu əhli-kefə əl çalırdı.
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Ona görə, Xəyyam, Hafiz, Övhədi yolunun davamçısı olan
belə şairlər dünyaya yalnız açıq bir meyxanə kimi yanaşır,
xalqda ədalətsizliyə qarşı ictimai etirazı söndürüb, dolayısı
ilə həm Sarayın, həm də kütlənin ruhunu oxşamağa
çalışırdılar və təəssüflər ki, çox zaman bunu bacarırdılar...
Toyun öz üzlərinə örtük çəkmiş sadə yerli qadın
iştirakçıları da məclisin kubar xatunlarına qoşulub, fürsəti
fövtə verməyərək, əhli-kef şairə qulaq asmaq üşün salona
axışmışdılar. Yarı yaşını keçsə də, hələ də heç kəsə könül
verməyən bu əbədi subay Şamaxı şairi məlum hissləri
ehtizaza gətirərək, beyin dumanlandıran beytlərinə bir an da
olsun ara vermirdi...
Bayaqdan bəri, təzəbəy-biboğlunun fərasətsiz bibisi qızı
kiçik Nurbikənin üzündən nişanlısına bircə kəlmə də söz
çatdıra bilməyən İbrahim, nəhayət, bu Saray şairinin
şöhrətindən yararlanıb, özünü sevgilisinə tanıtmaq üçün
təcili kələk işlətməyin əsl vaxtı çatdığını başa düşdü. O,
özünü Fərəhnaka tanıtmaq üçün kef şairinin şəninə
yağdırılan alqışlar içində toyun yuxarı başındakı kürsiyə
doğru getməyi qərara aldı. İbrahim xitabət kürsüsünə çatan
kimi əlini cibinə salıb, qəzəlxana hamının gözü qabağında
10 ədəd qızıl dinar bəxşiş verdi. Səhnəyə boylanan bütün
xanımların gözü bir andaca Şamaxı kübarlarının tanımadığı
bu qız kimi uzun saçlı yaraşıqlı göy gözlü uzun boylu gəncə
dikildi. Kimdir bu cavan?!.
Şair Ata Şirvani də bütün xalq kimi əsl vəliəhdin keçmiş
Saray macərasından yaxşı xəbərdar idi. Onu dərhal tanıdı.
Odur ki, ona hələ heç kimin indiyədək vermədiyi bu qədər
bəxşişi pay edən cavanı əvvəlcə bütün məclis əhlinə
təntənəli şəkildə təqdim etməyi özünə verilmiş qiymət
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müqabilində ilk borcu bildi. Sonra da (artıq hamı kimi 10
yaşlı şahzadə-xatun Fərəhnakin da nəzərlərinin dikildiyi) bu
gəncin xətrinə daha bir şeir söyləyəcəyini dinləyicilərinə
bəyan etdi:
Yüz min güli-həmra ola, könlüm səni istər,
Yüz nərgizi-rəna ola, könlüm səni istər.
Yüz qönçə dəhan, şahi-xuban, yüz canı-canan,
Yüz min mahi-liqa ola, könlüm səni istər.
Leylayi-bir eşq ilə dəli Məcnuna dönsəm,
Yüz dəşt ilə səhra ola, könlüm səni istər.
Yusif deyiləm mən, nəmə lazımdı Züleyxa,
Yüz aşiqi-rüsva ola, könlüm səni istər.
Yüz nərgizi-fəttani-mələk, huriyi-qılman,
Yüz min büti-ziba ola, könlüm səni istər.
Min kövsəri-xüld, zəmzəmi-nab, min meyi-gülfam,

Min gülçini-səhba ola, könlüm səni istər.
Bir tək səri-kuyinə Ata bənd olub, ey şux,
Yüz dünyəvi-uqba ola, könlüm səni istər.
Şirvanşah artıq ona açıq meydan oxuyan dərbəndli
“kürəkən”inin aşırı cəsarətindən qeyzələnərək, ətrafından
üzr diləyib, Saray xanımlarının gizli baxışları altında hirslə
mağardan dışarı çıxdı. O, öz vəzirinə də göz edərək,
arxasınca gəlməsini bildirdi. Ramz ibn Meho əl-Kakuyi işini
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bilən adamlardan idi... O, aşırı dəmlənmiş kazakbaşı
Vsevolodu da özü ilə götürüb, təcili surətdə şahın gizli
otağına gətməyin və bütün ötən müddət ərzində gördüyü
tədbirlərin hesabatını vermək vaxtının çatdığını başa düşdü.
Şirvanşah məclisi tərk edən kimi Fərəhnakı özü ilə şeir
səhnəsinə qulaq asmağa gətirmiş Kakuyi xalası da dərhal
hərəkətə keçdi. O da kiçik qızı məclisdən çıxarmaq üçün
arxasınca çəkib, dişarı çıxarmağa çalışdı. Amma hamı kimi
gözlərini dikib baxdığı bu naməlum gəncin dərbəndli əmisi
oğlu və nişanlısı olduğunu öyrənmiş Fərəhnak daha öz
xalasına tabe olmaq istəmədi... Yox, xalası indiyəcən onu
aldatmıışdı... Demək, bu saçları çiyninə tökülmüş yaraşıqlı
uzunboy göygöz oğlan xalanın ona söylədiyi şikəst, çopur,
donqar belli gic adam kimi qələmə verdiyi “nişanlısı”na əsla
oxşamırdı. Deyilənlərin hamısı yalan imiş...
Şəhrəbanu bacısının ölümündən sonra öz yanına alıb
saxladığı Fərəhnakın yanında yalançı duruma düşdüyünü
hiss edərək, qızın ona tabe olub sözə baxmadığını görüb
dilləndi:- Fərəh, vallahi, atana deyərəm, dərinə saman təpər.
Bu gedə neçə dəfə atana səndən yana söyüşlər yazıb,
göndərib ki, iti alaram, sənin o gic qızını almaram... Ağıllı
ol, mənim balam. Anan bu gədəyə görə zəhər içib, özünü
öldürdü. Yadından çıxarmısanmı? Baban gorbagor o vaxt
səni bu əbləhə göbəkkəsdi eləməsə idi, anan da qəhrindən
zəhər içib, özünü öldürməzdi. Gedək, burdan, qızım. Bax,
gördünmü, atan da onu görən kimi, məclisdən çıxdı... Bu
gedə bir bəduğurdu ki, çıxıb bizim qarşımıza... Sənin əlinə
o, heç su tökməyə də yaramaz. Gedək burdan, qızım... Səni
xalan öz oğluna alacaq, ay Fərəh. Gəl gedək.
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Fərəhnak: -Ay xala, ona bir tək mən baxmıram ki?..
Bütün kəsranilər hamısı bu göygözə tamaşa edirlər. Bəs sən
deyirdin ki, o, gicdir, şildir... Heç elə birisinə oxşamır, axı...
Mən ki ona heç bir söz demirəm. Hamı kimi mən də
baxıram... Vəssalam. Anamın urfuna and olsun ki, ondan
qorxub eləmirəm... Heç yerə gedən də deyiləm. Getsəm
deyər ki, Fərəhnak qorxub qaçdı.
-Olmaz! Sən şirvanşahın qızısan, bala. Hamını neylirsən?
Gəl, gedək burdan... Qadan dəysin ona. Gəl, gəl çıxaq, ta.
Atanının hirsli vaxtıdır. Bu göygöz İblis ürəyimə damıb:
nəsə bir dava salacaq burda. Bu toyu qana çevirəcək o.
Amandı, ağıllı balam, gəl gedək.
Vəzir Ramz ibn Meho əl-Kakuyinin arvadı Fərəhnakı bu
conların ür şirin dillərlə hər ikisinin şah tərəfindən qəzəbə
düçar olacağı ilə qorxudaraq, əlindən tutub zorla sürüyəsürüyə də olsa, təcili məclisdən kənara çəkib çıxarmağa
çalışdı. Amma qız ayaqlarını yerə dayayıb, inada çıxmadı...
-Getmərəm!.. Qalib ona sözümü deyəcəm. Onun mənə
yazdığı söyüşlərini bir-bir üzünə söyləcəyəm... Mənə də
Fərəhnak deyərlər!
-Biabır olaraq, qızım. Sən nə danışırsan? O, kişidir, nə
olsa, sənə olacaq. O, həmin yazdığı sözləri indi hamının
yanında sənə söyləsə,
bilirsənmi nə günə düşərik. Bəlkə də, o, elə buna görə
Dərbənddən bura gəlib. Səni, atanı xalqın gözündən
salmağa, təhqir etməyə...Gəl, gedək.
-Qələt eliyər. O, burda elə işi edə bilməz. Bir də ki, atam
onun öz əmisi deyilmi? Məni istəmir, istəməsin: atamın bu
işə nə dəxli, ay xala! Sən bu İbrahimi lap Əzrayıl elədin ki?..
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-Onun düşmənçiliyi elə atan ilədir, a bala! Atanı xalqın
gözündən salmaqdır. Gedək burdan, ağıllı qızım. Atan
gəlib, bizi burda görməsin. Gedək!.. Yoxsa, vallah, burda
qan düşəcək...
Bu vaxt kiçik nişanlısını ona tamaşa edənlərin arasında
görən İbrahim dərhal kürsüdən yerə düşüb, yunan
çalğıçılarına yaxınlaşdı. Onun sifarişilə yunanlar “Sirtaklar”
adlı bir yunan rəqsinin ifasına başladılar.
İbrahim bu qəribə rəqsi doğma Dərbənddə yunan
tacirlərinin məhəlləsindəki bizanslı uşaqlardan öyrənmişdi.
Dərbənd mədrəsəsində əsas dünya dilləri: yunan, ərəb, fars,
rus, firəng və s. tədris edilirdi. 10 illik mədrəsə təhsili
müddətində İbrahim memarlıqla yanaşı 6 xarici dili də
mükəmməl öyrənmişdi. Onun öz sifarişini çalğıçılara yunan
dilində təmiz Bizans ləhcəsində söyləməsi ilk öncə toy
məclisinin bütün məsihi qonaqlarını heyrətə saldı...
İmperatorun yanında oturmuş böyük qızı ədəbiyyat-şeir
həvəskarı, eyni zamanda Bizans tarixindən maraqlı
memuarları ilə məşhur olan Mariya Poleoloq hamıdan əvvəl
ayağa durub, bu qəribə vunderkində əl çaldı. Məclis onu
təqlid edərək hamılıqla İbrahimi alqışladı.
Rəqsə hazırlaşan İbrahim Şəkinin sərin dağ havasına qarşı
atasının indicə ona verdiyi ipək şərfi əvvəlcə boynundan
açıb, belinə sarıdı... Sonra əllərini və ayaqlarını qəribə
mütənasibliklə hərəkətə gətirərək, əsl yunandan heç cür
seçilməyən bir rəqs oynamağa başladı. Onun oynuna bir
anda heyran olmuş bütün bizanslı qonaqlar dərhal səhnəyə
çıxıb, bu dərbəndli əmirzadənin başına pul tökdülər. İlk
öncə imperator V İoannın böyük qızı Mariya Paleoloq
dərbəndli əmirzadənin əlindən tutdu, onunla birgə bu
237

özünəməxsus yunan “yallı”sına qoşuldu... Sıra az vaxtda
böyüyüb, bütün mağarı əhatə elədi. Gürcülər və ruslar da
bizanslıların bu nəzakət jestinə qoşuldular; içib dəmlənmiş
kazaklar da rəqs meydançasına çıxdılar. Yallının sırası
böyüyüb bütün mağarı tutdu... Mariya ara-sıra yunanca da
sözlər deyib, rəqsçiləri coşduran İbrahimin əsl heyranına
çevrilmişdi. Beş-on dəqiqədən sonra Mariyanın: -Bəy,
bəlkə, bir az təmiz havaya çıxaq!- xahişinə dərhal:- Olar!
Amma burda mənim bir kiçik xanım nişanlım da var. Gəlin
öncə sizi bir-biriniz ilə tanış edim,- dedi. O, bu gözəl yunan
qızı ilə birgə sıralarını sonrakılarına verib, yallıdan çıxdı...
İbrahim ilə Mariyanın şirin-şirin söhbətləşdiyi ərəfədə
Şəhrəbanu
rəhmətlik bacısının ərköyün qızını hələ də
salondan kənara çıxarmaq üçün ona yalvarış və zor
göstərirdi... Amma indi İbrahimin kəsra bir qızla belə
məhrəmanə söhbətləşməsi Şəhrəbanunun əlinə göydən
düşmə bir bəhanə verdi:
-Görmürsənmi, qızım, o gedə sənin acığına kafir qızları
ilə necə ürəkdən əl tutub oynayır?.. Bax, bax, gör necə qolqola giriblər, necə şirin-şirin söhbətləşirlər. Sənə deyirdim,
amma inanmırdın: indi özün görürsən ki, atanın, sənin
acığına o nələr eləyir. Şirvanda nişanlı oğlanın bu cür
hərəkətləri otraya qan salmaq deməkdir. Tez ol, ta gedək
burdan, qızım. Camaat içərisində biabır olmamış, nə qədər
tez çıxsaq, o qədər yaxşıdır. Onun qərəzi atanladı, e... Qan
salacaq o. Nə bilmək olar, bəlkə, Dərbənddən neçə nəfər
quldur da götürüb özü ilə gətirib bura. Ağıllı ol, atanın gözəl
balası. Tez ol, çıxaq burdan!
Fərəhnak öz kiçik yaşına uyğun ağlı ilə, nəhayət, xalanın
son sözlərinə haqq verdi. Atasının xatirinə onu dilə tutan
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xalasına qoşulub, hirsli-hikkəli halda məclisdən dışarı
çıxdı. Xala daha bir yalanını da işə saldı.
-Sənə bir məktub da
göndərib. İstəmirdim özünə
göstərəm. Amma indi ki o gədə, özünü bu yerə qoydu,
daha səndən gizlətməyimin bir mənası qalmadı. Gedək,
qızım. Oxuyub yaxşı-yaxşı cavabını da verərsən... Yaz
verək, Nurbikə nə qədər gec deyil, çatdırsın özünə. Biz də
lap dədəsini yandıraq onun! Bunlara elə-belə yerə “türkəxər” deməyiblər , ee... Gedək yazıb dərsini verək. Görüm
onu cavan qanına bulaşsın, heç ürəyüvi sıxıb eləmə.
İbrahim qoluna girmiş Mariya Poleloqu çəkə-çəkə bayaq
kiçik xanımı gördüyü yerə gətirdi. Amma Fərəhnak atrıq
orda yox idi...
Mariya kavelerinin üz qızartısından onun tərs gətirmiş
sevgi macərasında olduğunu başa düşdü. Gülərək:- Oy
İbrahim, bu qədər diqqətsizlikmi olar?.. –deyə odun
üzərinə əlavə yağ tökdü. İbrahim:-Müsəlman qızlarda bu cür
hallar çox olur. Hələ bu ən şükürlüsüdür. Bundan betərləri
də olur, Mariya xanım,- dedi və pərtliyini ört-basdır etmək
üçün onun əvvəlki xahişini yerinə yetirərərək açıq havaya
çıxdı.
Onlar eşq mövzusunda yunanca xeyli şirin-acı söhbətlər
edib, bir-birinin həyat baxışlarını yaxından anlamaq üçün
həyət-bacada
xeyli
gəzişdilər...
Qohum
evinin
aynabəndindən baxaraq, bu şirin söhbətləşməni uzaqdanuzağa seyr edən Fərəhnak isə göz yaşlarını yazdığı məktuba
tökərək, pəncərə qarşısında ağlaya-ağlaya hələ də öz qara
bəxtini söyürdü...
Fərəhnakın hardansa ağlına gəldi ki, hisslərini İbrahimə
şeirlə bildirsin. Şəhrəbanu qızın belə durumda yetərli cavab
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yaza bilməyəcəyini düşünüb, dünəndən
İbrahimə
hazırladığı söyüş dolu təzə naməni hər ehtimala qarşı
qoynuna salıb gizlətmişdi.
Fərəhnak İbrahimi qınayaraq, düz yolda olmadığını,
nişanlısına
“yazdığı məktublarda” haqsızlıq etdiyini
bildirmək istəyirdi. Amma hirsindən əlləri əsdiyindən
sözləri əyri-düz necə gəldi yazmağa çalışırdı. Nəhayət,
nəsrlə yazıb başa çatdıra bilmədiyi “ məktubunu” cırıb yerə
tökdü. Dərdini şeirlə izhar etməyə başladı:
“Ataram müjkan oxun hər biri min cana dəyər,
Cəmi bir qara xalım bütüncə Şirvana dəyər.
Leyli eşqində yanan səbr eləsin hicrə gərək,
Necə Məcnuna o çöl mülki-Süleymana dəyər...
Ey Dəmir Dərbəndin əmirzadə türk oğlu,
Şah qızı şahlıq edən şahanə oğlana dəyər.
Ağlı başında olan başını salmaz oyuna,
Başı ya at nalına, ya da ki çövkana dəyər.
Bizi Kəsrani soyumuzla tanır bütün aləm,
Sənə qəlb versə Fərəh, izzəti nöqsana dəyər.
Günəş eylər həsədi gözlərimin atəşinə,
Gecələr şəm oduma gör neçə pərvanə dəyər.
Şirvani Fərəhnakam: mən o gözəllər şahıyam:
Bir telim dəhrdə min xosrövü xubana dəyər.”
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Fərəhnak məktubu büküb, xalasına verdi. Şəhrəbanu isə
kağızı işığa tutmaq hiyləsi ilə, pəncərə ağzına yaxınlaşdı.
Sonra ordakı şeiri görüb, ürəyində öz-özünə: “Başın batsın,
qız, bu nədir belə?”- dedi. Cəld hərəkətlə namələri bir-biri
ilə dəyişib, qabaqcadan hazırladığı növbəti məktubu
konvertə qoydu. Və dilləndi:- Ay Fərəh, vallah, lap
ürəyimdən tikan çıxardın. Əla yazmısan. Saxlamaq olmaz.
Bunu elə bu dəqiqə yollayaq o lənətə gəlmişə. Qoy oxuyub,
qanı qaralsın...
Fərəhnak:- Xala, odu, e, Nuruş yenə pəncərəmizin ağzını
kəsib durub. Yəqin yenə nəsə demək istəyir ondan bizə.
Çağıraq gəlsin. Bu məktubu da qoy aparıb versin ona...
Şəhrəbanu xanım Nurbikəni içəri çağırsa da, elə qapı
ağzındaca Fərəhin məktubunun əvəzinə, İbrahimə özünün
yazdığı naməni ona uzatdı:- Nuruş, qızım, tez bu məktubu
da çatdır İbrahimə. De ki, sənin üçün şahzadə Fərəhnak
xanım göndərib. Alıb oxusun. Amma cavab yazmaq lazım
deyil... “
Nurbikə baş vəzirin arvadına “baş üstə”, deyib, özünü
İbrahimə çatdırdı. O, ilk dəfə təlimatı pozdu. Rəfiqəsindən
nə xəbər gələrsə, öncə memara deməli idi. Memar gözə
dəymədiyi üçün Nurbikə də məktubu bir-başa sahibinə
çatdırmalı oldu. O, əlində tutduğu bükülü məktubu salona
daxil olmağa hazırlaşan əmirzadəyə uzatdı: - Fərəhnak
xanım göndərdi, bəy. Sizə çatacaq!
İbrahim Bizans gözəlini nəzakət xatirinə bayaq oturduğu
yerinə qədər ötürüb, sevgilisinin məktubunu təklikdə
oxumaq üçün sevincək mağardan dışarı çıxdı.
“ İbrahim!.. Sənə son kərə yek kəlmə ilə bildirirəm: bir də
mənim adımı tutma... ”
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Fərəhnakın adından göndərilmiş namədə xeyli söyüş və
təhqirlər vardı. Amma vəliəhd onun rəhmətlik anası üçün
edilmiş təhqirlərə çatanda, daha məktubun ardını oxuya
bilmədi. Onu cırıb parça-parça edərək ayağının altına
səpələdi. Beləcə, dərbəndli gənc öz ilk sevgi həyatında hər
şeyin bitdiyi yerəcən gəlib çatdı...
O, bu barədə öz atasına da heç nə demədən məclisi
sakitcə tərk etməyi ağlına qoydu. Odur ki, asta addımlarla
özünün bəyaz atının yanına gəldi. Çiynidə dostu Mikayılın
hədiyyəsi olan ağ atı yəhərləyib, bir-baş Dərbəndə geri
dönmək üçün çəkə-çəkə hirs və hiddət içərisində qapı
ağzına gəldi...
Bu arada şirvanşah Kavus da kazakbaşı ilə öz gizli
söhbətini Şəki hakiminin onun üçün ayırdığı xüsusi istirahət
otağında bitirmək üzrə idi. Ətrafı gizli nəzarətdə saxlayan
memar bayaqdan bəri rəqiblərin cəmləşdiyi hücrəni
diqqətlə güdürdü. O, içəridən heç bir xəbər öyrənə bilməsə
də, iki İblisin bu xəlvətxanada bayaqdan bəri yaxşı işlər
çevirmədiyini gözəl başa düşürdü.
Memar əmirzadənin bizanslı gözəllə necə salondan çıxıb
birgə gəzdiklərini, Nurbikənin ondan iznsiz İbrahimə necə
yaxınlaşıb məktubu çatdırdığını da görmüşdü...
Kərəməli tədbirli tərpənib, Orlatların dəmir darvazasından
çıxmaqda olan vəliəhdi haylayıb saxladı.
-Hara, möhtərəm vəliəhd!..
-Gedirəm, müəllim! Bu ilan yuvasında daha bir dəqiqə də
qala bilmərəm.
Məni üzrlü sayın. Sizi Dərbənddə
gözləcəyəm...
Memar vəziyyətin nədən ibarət olduğunu dərhal başa
düşdü: Kəsrani sarayı daha bir məkrli üzünü göstərmiş,
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saxta bir məktubla növbəti bir yalanını işə salmışdı. Memar
bu cavan qəlbin belə tez hər sözə inanışını təbii sayırdı.
Deməli, Əmirzadənin saf qəlbi yenidən aldadılmışdı...
Amma indiki halında ona nəyi isə izah etməyin heç bir
mənası yoxdu. İbrahimin qanı elə qaralmamışdı ki, belə
vəziyyətdə nə isə ağıllı bir qərar çıxara bilsin.
Kərəməli, odur ki, sözünü çox qısa şəkildə dedi: - Geri
dönüş fikrində haqlısan, İbrahim. Amma bu qədər xarici
qonağın arasında heç kəslə görüşüb vidalaşmadan çıxıb
getmək nəzakətsizlikdir. Xüsusilə, bir imperator qızının sənə
olan iltifatı qarşılığında. Bu, sənə yaraşmaz. Qayıdaq
məclisə. Geri dönmək fikrimizi onlara da bildirək. Hər
kəslə görüşüb, sayğı ilə ayrılaq. Bir yerdə gəlmişik, deməli,
bir yerdə də geri dönməliyik. Atan məclisə təzəcə gəlib, o
sonra da qayıtsa olar. Ruslar da indi içib tamamilə
dəmləşiblər. Onlar bu halda geri dönən deyillər... Dönsələr
də bizimlə onların bu halda yol yoldaşlığı tutmaz. Onları
Dərbənddə gözləyərik. Burdan əvvəlcə Bakıya, ordan da
gəmi ilə Dəmir Qapı Dərbəndə: - səfər xəttimiz budur. Hə,
nə deyirsən?.. Bakını görməyimiz də heç pis olmaz. Həm də
Moskavanın tikinti işləri üçün Şirvan ustaları yığmalıyıq.
Fəthəddin də vətəndə işsiz qalıb. Atasına demişəm, onu da
ustaların başında özümüzlə aparacağıq. Amma sən danış özü
ilə. Gör razılıq verirmi?.. Bir saatacan Şəkidən çıxırıq. Sən
özünü həyəcanlı göstərmə. Yolda hər şeyi yenidən əməllibaşlı müzakirə edərik. Dünyanın sonu deyil...
-Razıyam. Amma mümkün qədər tez çıxaq.
-Əmri böyüklər verir, İbrahim.
-Baş üstə, Ustad! Mən gedim, Fəthəddin bəyi də razılığa
gətirim.
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İbrahim müəlliminə bundan başqa daha heç bir söz
demədi, başını dərslərdəki kimi aşağı salıb bir xeyli məlulca
durdu. Qəlbindəki kin və nifrət onu geriyə, yenidən
Kəsranilərin yığışıb şənləndiyi bu məclisə dönməyə əsla razı
sala bilmirdi... Amma Ustadın əmrini yerinə yetirməmək
olmazdı. Axır ki, ayaqlarını yerdən götürüb, sürüyə-sürüyə
yenidən musiqi sədalarına bürünmüş məclisə tərəf getdi.
Kərəməli tələbəsinin ardınca toy salonuna daxil oldu.
İbrahimin hər şeyi plan üzrə yerinə yetirdiyini görüb, dərhal
geriyə, şirvanşahın kazakbaşı ilə görüş keçirdiyi yerə
qayıdıb gəldi. Bu o dəqiqələr idi ki, onlar artıq son
kəlmələrini kəsirdilər. Əlbəttə, bu deyilənlərdən nə
memarın, nə başqa birinin xəbəri olmadı... Amma Qoca
Tarix sirr saxlamır!..
...Vsevolod, nəhayət, şahla yekun sözünün üzərinə
qayıdıb gəldi:- Nə qədər, zati-aliləri? İki insanın başını
kəsmək elə də asan iş deyil. Amma mən kazakam. Nəslim
daima Volqada sizdən gələn karvanları qarət etməklə
məşğul olubdur. Möhtərəm knyazımız Dmitri bizi öz başına
toplayaraq, vətənə faydalı olacağımızı düşünənə qədər bizlər
belə olmuşuq. Vətən əziz şeydir. O, quldurun da, möminin
də vətənidir. Odur ki, kazak da olsaq, Vətən yolunda hər
şeyimizi qurban
verməyə hazırıq. Amma sizin
adamlarınızın qətl edilməsinin mənim vətənimə heç bir
aidiyyəti yoxdur. Ola da bilməz. Mən söz verirəm ki, onların
hər ikisini Moskvadakı tikinti işlərimiz tamamlan kimi qətlə
yetirəcəyəm. Lakin sizdən qabaqcadan dəqiq hesab
istəyirəm: şərt kəsirəm ki, pulun yarısını indi, yarısını isə
memarla tələbəsinin qətlindən sonra alacağam. Mən
kazakam: sözüm sözdür!
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Şirvanşah
gözlərindən
qan daman bu kazakın
irəlicədən ödənişsiz hesaba iş görməyəcəyini başa düşdü.
Odur ki, məsələni qəti qoymağın vaxtının çatdığını düşündü:
- 10 min qızıl dinar! Hər baş üçün 5000. Yarısı indi, yarısı
da işin icrasından sonra!..
Vsevolod dərhal etiraz etdi: - Bu düzgün hesab olmadı,
zati-aliləri. Sizin kiçik uşaq adlandırdığınız o əmirzadəni
bütün şirvan xalqı əsl vəliəhd hesab edir. Deməli, o həm
sizin özününzün, həm də gələcək varislərinizin əsas baş
ağrısıdır. Mən dedim ki, kazakam. Siyasətdən bir elə baş
açmıram, amma bazarda hansı malın hansı qiymətdə
olduğunu dəqiqliklə deyə bilərəm. Vəliəhd üçün 10 min
qızıl dinar tələb edirəm. Sizə hörmət və sayğıma görə,
memar üçün təklif etdiyiniz 5 minə razıyam.
Kavus tərs adama rast gəldiyini dərhal başa düşərək,
tələm-tələsik cavab verdi:- Olsun! 5 min dinarı indi nağd
verəcəyəm, amma hər ikisinin məsələsini bitərən kimi bütün
hesab sizə mənim Moskvadkı xüsusi adamlarım tərəfindən
çatdırılacaq.
Vsevolod şirvanşahın onun təklifilə belə tez
razılaşmasından çox məmnun qalaraq dilləndi:- Biz nə
işimizin, nə də əmanətimizin gecikdirilməsini sevmirik, zatialiləri.
Şirvanşah Andlaşma kağızını ortaya qoydu: əvvəlcə özü,
sonra isə Vsevolod sənədi imzaladılar. Kavus sənədi
möhrləyib, cibinə qoydu. Kazaka xüdahafiz deyərək,
danışılmış haqq-hesabı kəsmək üçün vəziri Ramz ibn Meho
əl-Kakuyi ilə kazakbaşını bir yerdə qoyub, otaqdan dışarı
çıxdı.
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O, özünü arada heç nə olmamış kimi göstərmək üçün
gülümsər üzlə Ziyafət salonuna geri döndü; içəri girəndə
hələ də gürcü-yunan qonaqların məclisdə qızğın rəqs
etdiklərini gördü. Şirvanşah kisəsini açıb, rəqs edən
qonaqların ayaqları altına qızıl pullar səpələdi. İndi o da
hamı kimi qol açıb oynaya, məclisin ümumi havasına uyğun
şəkildə yeyib-içib şənlənə bilərdi...

7
Axşama yaxın Dərbənd əmiri bütün öz heyətilə vətənə geri
dönüşə qərar verdiyini qaynı Seydi Əli Orlata və qonaqlara
elan elədi. O, toyun sonrakı iki günündə digər qohumlar
kimi iştirak edə bilməyəcəyinə təəssüfünü bildirdi. Gürcü və
Bizans heyəti hörmətli Əmirlə vidalaşmaq üçün dərhal
hazırlığa başladılar.
Şirvanşah Kavus da onlara qoşulub, kiçik qardaşını yola
salmağa çıxdı. Yolda Bizans vasilevsi şirvanşaha dedi:
-Möhtərəm ibn Keyqubad!.. Sizin çox ağıllı qardaş
oğlunuz vardır.
Deyirlər, o, sizin həm də gələcək
kürəkəninizdir...
-Yanlış məlumatdır, sati-aliləri! Mənim əyalət uşağına
veriləcək qızım yoxdur.-Kavus bunu elə dedi ki, kiçik
qardaşı da aydınca eçitsin. Sultan Məhəmməd ona heç bir
cavab qaytarmadı, yalnız təəssüflə başını bulyıb kənara
çəkildi.
V İoann Paleoloq Şirvan şahının öz kiçik qardaşından nə
üçün məsafəli davrandığının əsl səbəbini yalnız indi başa
düşdü. Odur ki, sözü uzatmadan addımlarını yeyinlədib
özünü küsülü kimi sürətlə Şəkidən yola düşməyə hazırlaşan
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əmir Sultan Məhəmmədə çatdırdı. Elə ilk məqamdan öz
fikrini ona açıq şəkildə bildirməyi daha ağıllı taktika saydı:
-Möhtərəm, əmir!
Bizim
Dərbəndlə böyük ticari
əlaqələrimiz vardır. Amma indiki halda onu daha da
genişləndirmək, məncə, heç də pis olmazdı.
-Zati-alilərinizin nəzərinə çatdırım ki, Dərbənd müstəqil
dövlət deyildir. O, Şirvanşahlar ölkəsinin bir sərhəd
şəhəridir. Bu cür siyasi məsələləri bizim ölkəmizdə yalnız
şirvanşah Kavus ibn Keyqubad həzrətləri həll edir. Başqa nə
qulluğunuz olarsa, hazıram, cənab imperator. Diqqətinizə
görə sağ olun. Sizin ilə tanışlığımıza çox məmnun oldum.
Əmirin cavabı V İoannı təmin etməsə də, qızının xətrinə
söhbəti davam etdirməyi lazım bildi:
-Oğlunuzun çox fərasətli bir gənc olduğunu, çox
təəssüflər olsun ki, indiyəcən hamıdan gizli saxlamışsınız.
İbrahim bəy həqiqətən əsl vunderkinddir. Cəmi 15-16 yaşı
olan bir gəncin bu qədər fərqli dillərdə sərbəst danışması,
elmləri dərindən bilməsi, xüsusən bizim Bizans
mədəniyyətimizə açıq məhəbbəti onun ustadının yüksək
kamalından xəbər verir. Siz bir ata kimi çox xoşbəxt
insansınız. Makedoniyalı İsgəndərin atası oğlu dünyaya
gələrkən demişdi:- Mən bu gün oğlum olmasından daha çox,
onun dahi Aristotelin zamanında doğulmasından
məmnunam.
-Sizinlə tam razıyam, cənab imperator. Oğlumun
müəllimi Şərqin dahi memarı və pedaqoqu möhtərəm
Kərəməli Şirvanidir. O, bizim Dərbənd mədrəsəmizin
müdiridir.
-O!.. Kərəməli məşhur personadır. Onu böyük
məmnuniyyətlə
bizim
Konstantinopol
patriarx
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Universitetinə dəvət elədim... Amma qəbul etmədi. Belə bir
dühaya yalnız Şirvanşahların deyil, bütün mütərəqqi
bəşəriyyətin ehtiyacı vardır. Yeri gəlmişkən o mənim
universitetdən tələbə yoldaşımdır. Bəlkə, siz ona təsir edib,
bir neçə illiyə Konstantinopola yollayasınız. Elə İbrahim
bəy də onunla gəlsə, pis olmazdı...
-Təəssüf ki, zati-aliləri, bu mümkün deyildir.
-Niyə?
-Çünki moskvalı qonaqlar memar Kərəməli bəyi
Rusiyanın böyük knyazı Dmitri İvanoviçin xahişi ilə öz
paytaxtlarına dəvət etməyə gəlmişlər. Şirvanşah Kavus ibn
Keyqubad həzrətləri də bu məsələdə artıq onlarla
razılaşmışdır. Kərəməli bəy bu gün mənimlə Dərbəndə
qayıdır, tezliklə kazaklara qoşulub ordan da uzaq Moskvaya
səfər edəcəkdir.
-İmperator: - Elə isə onun tələbəsi – fərasətli oğlunuz
İbrahim bəyi bizimlə çalışmağa razı salınız... Məncə, bu
daha çox Sizdən asılı məsələdir.
Mariya atasının və İbrahimin üzünə baxıb gülümsünərək:Yox, İbrahimlə biz artıq dostlaşmışıq, ata-can, o, mütləq
mənimlə gedəcək. Onun yeri Konstantinopoldur.-deyə
dilləndi.- Rusiya isə bir bataqlıqdır. Əsarət içərisində əzilən
Rusiyanın Bizans olmağına hələ neçə əsrlər var. Elə
deyilmi, dostum?..- O, müsbət cavab eşitmək üçün yanında
durmuş əmirzadənin qolundan tutaraq silkələdi.
İbrahim söhbətin onun üzərində aparıldığını görüb, bütün
ağırlığı ilə qolundan sallanmış
nərmənazik Mariya
Paleoloqu onun imperator atasının yanına çəkib gətirdi.
-Möhtərəm vasilevs! Konstantinopol dünya şəhər
mədəniyyətinin ən parlaq simasıdır. Əlbəttə, mənim üçün
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xoş olardı ki, Bizans xalqının mədəni cəmiyyəti içərisində
olum və qarşıda duran ömrümü Sizin ağıllı qızınız Mariya
xanımla birgə bəşəriyyətin xeyrinə sərf edim. Amma bunun
mümkün olmayacağını söyləmək məcburiyyətindəyəm...
İmperator çaşqınlıqla Dərbənd əmirinə tərəf baxdı.
-İbrahim öz müəllimi ilə gedir, zati-aliləri. Bu gün Moskva
böyük knyazının parçalanmış Rusiyanı öz ətrafında
birləşdirmək planı vardır. Dmitri İvanoviş buna görə şirvan
xalqından kömək istəmişdir. İldə neçə dəfə yanğına məruz
qalan taxta Moskva ilə belə bir missiyanın yerinə yetirilməsi
imkansızdır. Yardıma möhtac olanlara kömək etmək Allah
qarşısında ən ilahi borcumuzdur. Oğlum da müəllimi ilə
birgə getməyə qərar vermişdir.
Mariya İbrahimin qolunu buraxıb, atasının qoluna girdi.
-Onu bizimlə getməyə razı sal, ata!- deyə yalvarmağa
başladı. V İoann Paleoloq da tez-tələsik təslim olmağı
xoşlamayan bir adam idi. Odur ki, əlini İbrahimin çiyninə
qoyub dilləndi:- İbrahim! İnsanlar padşahlıq uğrunda ağır
savaşlar aparırlar. Mənim oğlum yoxdur. Qızım Mariyanın
sevdiyi oğlan mənim üçün də oğul sayılır. Onun Qara
dənizin suları kimi masmavi gözləri bu gün səni tutmuşdur.
Mən çox istərdim ki, ölkəmi özümdən sonra ağıllı və
ədalətli birisi idarə etsin.
İbrahim vasilevsin nə dediyini indi anladı. Ona taxt-tac
təklif olunurdu. Utana-utana müəlliminin üzünə baxdı.
Kərəməli bu tarixi anlarda onun sərbəst qərar çıxarmasını
istəyirdi. Nəzərlərini yana çəkib, tələbəsindən gizlətməyə
çalışdı.
İbrahim üçün nə qədər çətin olsa da, o, imperatora öz
müəllimini utandırmayan və hamını razı salan bir cavab
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verməli idi. Şirvanşah Kavus isə 16 yaşlı uşağın bu qədər
yüksək qiymətləndirilməsinə ürəyində nə qədər hiddətlənsə
də, nəhayət, onun hazırcavablığının boşa çıxdığına, cavab
üçün
ilişib qaldığına sevinə-sevinə sakitcə hadisənin
yekununu gözləyirdi. Dərbənd əmirzadəsi yaşına uyğun
gəlməyən bir əda ilə vasilevsin əlindən tutub, çox asta bir
tonla dilləndi:
-Zati-aliləri!.. Azərbaycan Atabəyliyinin böyük şairi
Şeyx Nizami deyirdi ki, xalqları xoşbəxt eləmək üçün
onların başı üzərində ədalətli şahlar olmalıdır. Mən
şeyximizin bu fikrini qəbul etmirəm. Xalqların səadəti və
rifahı yalnız onların özünə bağlıdır. Elmdən-mədəniyyətdən
uzaq bir xalqı heç bir ədalətli şah xoşbəxt edə bilməz. Mən
heç bir vaxt hökmdar olmaq arzusunda olmamışam. Çünki
öz xalqımın xoşbəxtliyini yalnız onun elmli və mədəni bir
cəmiyyət olmasında
görürəm.
Təklifinizi yüksək
qiymətləndirirəm. Bizans xalqı xoşbəxtdir ki, onun sizin
kimi mütərəqqi oğlu vardır. Çağdaş Konstantinopolun hər
bir üzvü sizin övladınızdır, onların hər biri öz xalqı üçün bir
vasilevsdir.
İbrahimin cavabına ilk olaraq, Gürcü-Kartli çarı V Baqrat
Əzəm əl çaldı. İmperator da ona qoşuldu. Memar irəli
yeriyib, öz tələbəsini belə sərrast cavaba görə qucaqlayıb
öpdü. Bu vəziyyətdən məharətlə istifadə edən Mariya
Paleoloq da dostunu qucaqlayı öpərək:-Afərin, İbrahim!dedi və yenidən onun qoluna girdi.
Şəki hakiminin aynəbəndli sarayından yola salınanları
diqqətlə izləyən Fərəhnak göz yaşlarını rəhmətlik anasından
yadigar qalmış yaylığının ucuna silə-silə aramsız ağlayırdı.
O, bu yaylığın üstünə hörmə naxışlarla nə üçün “İbrahim”
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yazıldığına indiyədək fikir verməmişdi. Bilmirdi ki, bu
İbrahimin onun anasına son
yadigarıdır. Dərbənd
əmirzadəsinə də öz anasından qalmışdı. Dəssmalın
“İbrahim” yazısını Turanduxt, “Fərəhnak” yazısını isə öz
anası toxumuşdur. Bu dəsmal onları birləşdirən hələlik
yeganə bağ idi...
Fərəhnak ağlayır, kənardan sakit-sakit onu izləyən
Şəhrəbanu isə bugünkü uğurlu fəndindən razı halda xısınxısın gülürdü. Kəsrani xalanın ürəyi sonsuz sevinc içərisində
idi. Nəhayət, iki nişanlını bir-birindən əbədi ayrı salmışdı.
İndən belə o da kiçik gəlinin böyüyüb, öz oğluna ərə
gedəcəyi günü rahat-rahat gözləyə bilərdi...
Dərbəndlilər səfər işlərini tamamlayıb, yola düşmək üçün
faytonlara yaxınlaşdılar. Son kərə salamlaşdılar. Özünü o
yerə qoymayan Kavus da hamı kimi kiçik qardaşını yola
salmaq üçün toplaşanların arasında təşvişlə var-gəl edirdi.
İbrahimdən müvəqqəti olaraq ayrıldıqlarını bilən rus
kazakları yola çıxanların yanına yüyürüb gəldilər və
karetaya
minməyə
çalışan
Sultan
Məhəmmədi
qucaqlayaraq:Господин Амир! Ибрагим- наш варяг!.. – deyə ona
ürək-dirək verdilər və Moskvada hər şeyin yaxşı olacağını
söylədilər. Boyar Kərəməlini qucaqlayıb, iki günə
Dərbənddə olacaqlarını xatırlatdı. Daş ustalarının yol
hazırlığını yadına saldı. İlkin məvacib olaraq, onlara
paylanılası pulları memara uzatdı. Kərəməli pul kisəsini
alıb, əyləşəcəyi karetanın arxa oturacağına tulladı.
Şəki amfiteatrı ilə vida anları gəldi... Əvvəlcə, Arif
Ərdəbili və Əmir karetaya oturdular. Sonra memar vəliəhdin
keçmiş mühafizi Fəthəddinlə birgə ikinci karetaya
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yaxınlaşdı. Musəddiq ibn Zəngi oğlunu qucaqlayaraq:Oğlum, heç vaxt dostlara sədaqətini itirmə! Keçmişini
itirənlərin aqibəti sonda bilinər. Sonda peşman olanlardan
biri olma! Yaxşı yol sizə,- deyib yaşarmış gözlərini
gizlədərək, son kərə dostu memar Kərəməli ilə öz oğlunu
bağrına basdı.
İbrahim ondan qopub ayrılmayan Mariyanın qolunda
hamıdan bir az irəlidə hələ də nə isə deyib gülürdü.
Dostların bu qoşa duruşu pəncərə qabağında göz yaşları
tökərək, müsafirləri anbaan izləyən Fərəhnakın pərişan
qəlbində iki hissin: nifrət ilə məhəbbətin birgə qaladığı odu
daha da üfürüb alovlandırırdı...
Fərəhnak İbrahimə yazdığı şeirn son beytini xatırladı:
- Şirvani Fərəhnakam: mən o gözəllər şahıyam:
Bir telim dəhrdə min xosrövü xubana dəyər.”
Nəhayət, Dəmir Qapı Dərbəndin səfər karvanı da yola
düşdü... Arxada tənhalığa axan göz yaşları, Bizans
gözəlinin yellənən əlvan yaylığı və bir də şən musiqi
sədaları qaldı...
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İkinci hissə

KƏRƏMƏLİNAMƏ
(Kremliana)

Tanrı dilə gəldi başımın üstdə:
-“Oyan, ey peyğəmbər, həm gör, həm eşit,Mənim istəyimlə get dolan rəşid;
Sən ellər dolaşıb, dənizlər adla,
Bəşər ürəyini Sözünlə odla..”
(A.S.Puşkin. Seç. əsərləri, «Пророк» şeiri, Bakı-2012,
Tərc.: E.Borçalı).
-Ya peyğəmbər! Məgər Biz (haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası
etmək üçün) sənin köksünü (qəlbini) açıb genişlətmədikmi?!
(Qurani-Kərim. (94). Əl-İnşirah surəsi: Birinci ayə. “Çiraq”
nəşr., Bakı-2010. Səh.: 625.).
Над Москвой высится Кремль, а над Кремлем- только небо!
(Rus atalar sözü).
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Birinci fəsil

TAXTA MOSKVA

1

Rusiya Qərbi Avropdan fərqli yolla şəhər mədəniyyətinə
qədəm qoymuşdu. Avropa mədəniyyəti hələ Qədim Roma
dövründən daş memarlıqla sıx bağlı olub. Slavyanların
bütpərəstlik məbədləri isə bütünlüklə ağac materiallardan
yaradılmışdı. Əlbəttə, daş tikililəri olmayan heç bir ölkənin
ciddi şəhər həyatından və ya mədəniyyətindən danışmağa
dəyməz...
Finn-uqorların bataqlıqlar və keçilməz meşələr əhatəsində
Börü (-rusların deyimincə isə Boru) adlı təpə üzərində
özlərinə yaşayış məskəni etdikləri qədim Moskva, onların
ocağına yiyələnmiş ruslar üçün də uzun illər ərzində düşmən
hücumlarından təbii şərait hesabına uğurlu müdafiə və
254

sığınacaq yeri olmuşdu. Lakin zaman irəlilədikcə, qarətçiköçəri ellər üçün bu cür meşə və bataqlıqları aşıb keçmək
çətinliyi də aradan qalxdı. Taxta evli və hasarlı moskalların
(-moskvalıların.-Red.) da həyatı yeni-yeni təhlükələrlə
üzləşdi.
Rusiyaya və ruslara daş memarlığı Xristianlıq dini gətirdi.
Bu da, əsasən, Bizans, Ümumxristian dünyası, nəhayət,
Qafqazdan (-Şirvanşahlardan) gələn müstəqil xətlərdən
ibarət idi. 988-ci ildə Məsihiliyin provaslav məzhəbini
qəbul etmiş Rus xalqının yazılı ədəbiyyatı XI əsrdən
başlayır. XI-XII əsrlərdə knyaz Vladimir Monamaxın
yazdığı “Поучение детям” və onun yaxın sirdaşı iqumen
Daniilin “Хождение игумена Даниила в святые места ”
adlı əsərləri ədəbi janrlarda yazılmış ilk Rus ədəbiyyatı
hesab edilir. İqumen,
İsa peyğəmavərin (s.) məzarını
ziyarət etmək üçün Konstantinopola qədər keçdiyi çətin və
əziyyətli yolçuluğunu, ordan Egey dənizi ilə Kritə, sonra da
Fələstinə və Yerusəlimə necə gedib çıxdığını qələmə
almışdı. Qeyd edək ki, həmin dövrdə Səlib yürüşçüləri İslam
dünyasında gedən ilkin parçalanma proseslərindən böyük
məharətlə istifadə edərək, Yerüsəlimdə özlərinin ilk Xaç
dövlətini yaratmışdılar.
Arxitektura hər bir xalqın daşda ifadə olunmuş əzəmətli
ruhudur. Qədim Rusiyanın bütpərəstlikdən və təbii iqlim
şəraitindən irəli gələn əski ağac tikililərində isə əsasən Yer
üzündəki maddi aləmi, başqa sözlə təbiəti çanlandıran real
surətlərlər şəkillənmişdi...
Qədim bütpərəst slavların
incəsənətində təbiətin gücü insani, o cümlədən ilahi ruh
üzərində hakim kəsilmişdi. Ruslar üçün ilk təkallahlı ruhani
din olaraq, Məsihilik maddi dünyanın ruh üzərində deyil,
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əksinə Ruhun maddi aləm üzərindəki qələbəsini əks
etdirməlidir. Deməli, moskalların taxta Moskvasında, digər
rus əraziləri kimi, XIV əsrin ikinci yarısınadək xristian
mənəvi prinsiplərinə əsaslanan belə daş incəsənəti hələ ki
yox idi. Taxta Moskva İnsan ruhunun maddi aləm
üzərindəki təntənəsini təsdiq etməkdən çox-çox uzaqda
dururdu.
Rus incəsənətində, o cümlədən memarlığında
təkallahlılığın daş arxitekturalarında ruhsallaşmış vizantizm
(ellin provaslavizmi) və şirvançılıq (Albianiya, Ağ ölkəRed,) mədəniyyəti, dağlara, daşlara üstün gəlmiş İsa
məsihizmi və Baba Kuhilik (-yəni islami şirvanlılıq) ruhu
çatışmırdı... Moskva bataqlıq ortasında qalmış tənha taxta
adacığa bənzəyirdi. Bundan əlavə, XIII əsrin ağır monqoltatar bədəvi əsarəti şəraitində, təbii ki, köçəri prinsiplərinə
uyğun surətdə Rusiyanın da başqa istila edilmiş xalqlar kimi
daş tikintilər aparmağa ixtiyarı yox idi... Yada salaq:
Şirvanşahların ikinci paytaxt şəhəri olan Bakıda bir zaman
intibah hökmdarları: III Mənuçöhr (1120-1160) və onun
məsihi-gürcü anadan olmuş oğlu Böyük Axsitanın (11601196) tikdirdikləri daş divarları və tikililəri Monqol-tatarlar
yalnız ona görə uçurtmadılar ki, oranı özləri üçün heyvanqara təvlələri etsinlər. Odur ki, İvan Kalita və oğlanlarıSemyon Qordıy və II İvan Krasnıy da, heç şübhəsiz, Qızıl
Orda ilə ehtiyatlı davranmağa məcbur idilər. Onların əsas
xətti-hərəkəti hələlik monqol xanlarını özlərindən razı
salmaq olmuşdu.
1359-cu ildə 9 yaşında Moskva knyazlığının başına
gətirilən Dmitri İvanoviç (-sonralar Donskoy. Hakimiyyəti:
1359-1389) cəmi iki il sonra Rusiya knyazları içərisində ilk
dəfə Qızıl Ordaya xərac (dan.-Red.) verməkdən rəsmi
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şəkildə imtina etdi. Onun nüfuzu bütün rus xalqı arasında
birdən-birə görünməmiş səviyyədə yüksəldi.
Amma tezliklə (-1363-cü ildə) köçərilərə ağır zərbə vuran
Litva-Rus dövlətinin başçısı Olqerd Qediminoviç monqoltatar qoşununu Mavi su (-Синая вода) çayı ətrafında
darmadağın edərək, rus xalqı arasında özünə daha yüksək
nüfuz qazanmış oldu. Rus knyazları arasında gedən bu nüfuz
savaşı, əsasən, Böyük knyaz titulu uğrunda aparılırdı...
Moskva knyazlığı dərhal Olqerdin bu gözlənilməz
hərəkətindən istifadə edərək, Monqollara xüsusi sədaqət
göstərdiyini nümayiş etdirmək üçün Mamayın hüzuruna
getdi və rus knyazları arasında yenidən öz Böyük knyaz
titulunu təsdiqlətdi. Dmitri İvanoviç və onun ideoloji
köməkçisi olan mitropolit Aleksiy (-Aleksey Fyodoroviç
Byakont) gözəl başa düşürdülər ki, Rusiyanı Moskva
knyazlığı altında vahid dövlət halına gətirmədən, xalqı
bədəvilərin ağır əsarətindən xilas etmək mümkün deyildir.
Xalq azadlığı işində ucuz “qəhrəmanlıq yolu”nu tutmaq
yalnız izafi itkiləri artıra bilərdi. Moskva ağıllı hərəkətlərə
üstünlük verirdi: güclü taktika yeridərək əsas strateji
məqsədinə, Mərkəzləşdirilmiş Vahid Rysiya dövlətinin
yaradılmasına doğru planlı şəkildə durmadan çalışırdı.
Dmitrinin Moskvanı daş cildə salmaq arzusu da məhz öz
xalqını əsarətdən xilas etmək üçün Monqol istilaçılarının
çöl psixologiyasına qarşı vahid rus siyasi iradəsini
formalaşdırmaqdan ibarət idi… Yalnız daş kilsələrin və
monastırların mənəvi-dini və elmi-mədəni təsiri altında
yetişdiriləcək bilikli rus gəncliyi köçəri-monqol nadanlığı
üzərində zəfər çala bilərdi.
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Moskalların çoxdan yolunu gözlədikləri müsafirlərin
şəhərə daxil olduğu xəbərini alan Böyük knyaz Dmitri
İvanoviç dərhal iki il əvvəl evlənib ailə qurduğu 14 yaşlı
knyagina Yevdokiya Dmitriyevnanı müjdələdi:
-Knyagina, gözünüz aydın, nəhayət ki, qonaqlarımız gəlib
çatdılar...
Knyagina cəmi bir yaşlı ilk beşik Daniili dərhal yanında
günün çox vaxtı həm rəfiqə, həm də dayə kimi saxladığı
həmyaşıdı Frolaya tapşırdı (Frola kazakbaşı Vsevolodun
yeganə qızı idi) və ərinin yanına yüyürdü:- Nə gözəl!
Dmitri-can, deməli, Moskva detinetsini
Litva knyazı
Olqerdin
hücumlarından qoruya biləcəyik.
Deməli,
Daniillərimiz yaşayacaqlar... Litvalıların bizim üzərimizə
növbəti yürüşü ən azı bir il gecikəcək. Çünki Moskva keçən
il tamamilə yanıb kül olmuşdur: hələ də özünə gəlməyib.
Olqerd bizim iki ilə kimi camaatımızda onun yağmalayacağı
bir şeylərin ola biləcəyini ehtimal edir. Deməli, yalnız gələn
ilə kimi gözləyəcək. Detinetsin daş hasarlarını Olqerdin
gəlişənə qədər təcili tikib qurtarmalıyıq. Bunu gətirdiyiniz
ustalar bacaracaqlarmı?..
Müsəlman bir memar daş
divarların bizim moskallar üçün necə həyati əhəmiyyət
daşıdığını haradan başa düşə bilər? Mümkün qədər ona çox
pul ödəmək lazımdır...
Böyük knyaz dilləndi:- Yevdokiya, şirvanlı memarın Şərq
ölkələrində ucaltdığı abidələr onun şöhrətini bütün dünyaya
yayıb. Keremeli bəy üçün Moskvanın taxta hasalarını
uçurub, yerində daş hasarlar çəkmək bircə günlük işdir...
Knyagina ərinə etirazını bildirdi:- Oy, Dmitri?!. Sən nə
danışırsan... Bir günə tikiləcək divarlar kimi qoruya bilər.
Ona necə “detinets” (-Ruslar XIV əsrə kimi “içqala” tipli
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şəhər mərkəzlərini belə adlandırmışlar. Onlar “keremel” –və
ya “kreml” adını yalnız Ağdaş Moskva tikiləndən sonra
ümumişlək dilə gətirmişlər.- Red.) demək olar? Batı xan
(1227-1255) neçə illərin Kiyev şəhərinin məhtəşəm
divarlarını 1240-cı ilin soyuq qışında cəmi bir gecədə yer
üzərindən silə bildi. İndi bizim bir günə tikiləcək
divarlarımız moskalları hansı hücumdan qoruyacaq axı?..
-Canım,
o qoca Kiyevin divarları da bizim taxta
Moskvanın ağac divarlarının bir tayı idi. Moskva bundan
sonra başdan-başa daş divarlarla hörüləcək. Başdan-başa!..
Mən səninlə zarafat etdim, Yevdokiya: onlar bizim üçün
yalnız
ağdaşlı
Moskvanın
mühafizə
divarlarını
tikməyəcəklər, həm də taxta məbədlərimizin yerində yeni
daş kilsələr, monastırlar, soborlar ucaldacaqlar. Biz onları
dost kimi dəvət etmişik, üç-dörd ildən sonra qardaş kimi
yola salacağıq... Görürsənmi, Yevdokiya, cənab memar
xahişimizi dərhal yerinə yetirib. Özünü Moskvaya çatdırıb.
Biz onunla hələ heç hasabımızı da kəsməmişik. O isə
gözləməyib. Ləngimədən özünü bizim ölkəyə yetirib. Bunu
ancaq əsl dost edə bilər.
Yevdokiya ərinin boynuna sarıldı və gülə-gülə:- Knyaz,
biz qonaqlarımızı qarşılamayacağıqmı?.. İndi bu halda mı
onların ilk
görüşünə çıxmalıyıq? Təcili geyinib,
hazırlaşmaq lazımdır. Səni bilmirəm, mən bu şəkildə Şərqli
kişilərin qarşısına çıxa bilmərəm.
Böyük knyaz özündən cəmi iki yaş kiçik olan knyaginanın
qonaq-qara qarşısında bəzəyə-süsə vaxtsız aludəlik
göstərdiyini irad tutaraq:- Mən necə varam, qonaqlarımı elə
də qarşılayacağam, Yevdokiya! Sən işində ol!.. – dedi.
Amma gənc knyagina ərinin eyhamını dərhal başa düşdü və
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cavabını da gecikdirmədi:- Dmitri,
1366-cı ilin 17
yanvarında
rus
knyazlarının
ümumi razılığı ilə Kolomnada biz
nikaha girmişik. Atam Dmitri
Konstantinoviç Suzdalski bizim
kəbinimizlə bir-biri ilə vuruşan iki
rus knyazlığını müttəfiq eləmişdir.
Mən bir rus qızıyam: öz xalqımı
səndən az sevmirəm. Moskva bu
gün əsarət altında olan bütün
rusların yeganə ümid yeridir. Sənə,
cənab Böyük knyaz, elan edirəm
ki, atamın mənə
cehiz olaraq verdiyi bütün qızılziynətlərimi Moskvanın daş divarlarının tikintisinə sərf
edəcəyəm. Amma onları bu gün son kərə öz üstümdə
görmək istərdim. Yeni Moskvamızın ilk memarı məni bir
knyagina olaraq görüb tanımalıdır.
Knyaz Dmitri səhvini başa düşdü: o, Moskvanın Böyük
knyazı olaraq rəsmi qonaqları qarşılamalıdır. Yevdokiyaya
isə ötən ilki Moskva yanğınından sonra ilk dəfə diplomatik
görüşə qatılacaqdı. Axı, qarşılanan qonaq sıradan adi adam
deyildi. O, bütün Şərqin ən ünlü memarı idi. 12 ölkədə- Çin,
Hindistan, Ərəb ölkələri, Bizans, Əndəlis və s.-də yüksək
unuversitet təhsili alıb. Altı sahə üzrə, o cümlədən
memarlıq, həkimlik, rəssamlıq, fəlsəfə və hüquq, bir çox
dünya dilləri üzrə böyük mütəxəssisdir. 12 ölkə üçün
memarlıq abidələri yaratmış bu düha, eyni zamanda taxta
evlərinin yanğınlarından qurtulacaq
moskallara əbədi
şöhrət gətirəcək yeni daş içqalanın- Detinetsin tarixi
müəllifi olacaqdır...
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Dmitri təcili surətdə rəsmi knyaz paltarını əyninə geyinib
eşiyə çıxdı və taxta sarayın qapısı ağzında durub, xanımının
hansı qiyafətdə qonaq qarşısına çıxacağını maraqla gözlədi.
Yevdokiya geyimini dəyişib, böyük knyazın hüzuruna gəldi.
Amma onun qiyafəsi knyazı tamamilə təəccübləndirdi:
slavyan kübarlığını əks etdirən libas geyinmiş knyagina öz
üzərinə heç bir ziynət əşyaları taxmamışdı.
Dmitri ona nəsə demək istəyirdi ki, Yevdokiya dilləndi:Başqa söz lazım deyil, knyaz. Məncə, beləsi daha gözəldir:
sadə və səmimi!.. Qoy gələcək nəsillər də öyrənib bilsinlər
ki, Moskva birdən-birə tikilmədi... Özümlə cehiz olaraq
gətirdiyim zinətlər artıq mənim gözümdə heç nədir. Bundan
belə sənin də, mənim də, bütün Rusiyanın da əsl ziynəti
Yeni Moskva olacaqdır!..
Dmitri Rusiyanın birliyi naminə məcburi icdivacla
qurduğu bu ailənin mənəvi qiyməti olan Yevdakiyanın
şəxsində ən xoşbəxt ər olduğunu ilk dəfə başa düşdü.
Böyük knyaz təcili olaraq, Sarayın içlər müdirini yanına
çağırtdırdı və ondan Qafqazlı qonaqların
nə üşün
gecikdiyini soruşdu. İşlər müdiri:
-Zati-aliləri, onlar artıq Moskvadadırlar. Yanğından
sonra çoxları evini tikib başa çatdırmayıb. Yollarımız
əlverişli deyil. Hər küçə-dalan taxta ilə, tir ilə doludur, gəlib
gedənə maneçilik yaradır. Qonaqlarımız bu üzdən
geçikirlər...
-Qabaqcadan bunları müvəqqəti də olsa, yığışdırmaq
lazım idi, cənab boyar. Bunu da mı ağlınıza vura
bilməmişsiniz?.. Moskva Boyarlar Duması bütün gün uzunu
nəylə məşğul olur?.. Möhtərəm mitropoliti bura çağırın.
- Mitropolit Aleksiy bayaqdan sizi gözləyir...
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-Necə yəni məni gözləyir? Sizə deyilməyib mi,
möhtərəm mitropoliti mənim qapımın ağzında bir dəqiqə
belə gecikdirməyin. Bu nə yekəbaşlıqdır, boyar?!
-O, özü bunu istəmədi, zati-aliləri. Sizə mane olmamaq
üçün: zəhmət çəkməyin, mən böyük knyazı bir qədər
gözləyərəm, -dedi.
-Tələs, əmrimi unutma: mitropoliti qapıda heç vaxt
gözlətmə. Çağır gəlsin!
-Baş üstə!
Mitropolit Aleksiy Moskva böyük knyazının həkimiyyətə
gəldiyi gündən bəri himayədarı idi. O, Konstantinopol
Patriarx Akademiyasından məzun olmuşdu, çox qısa bir
müddət içərisində öz yüksək elmi, böyük vətənpərvərliyi və
yaraşıqlı sifət quruluşu ilə bütün Rusiyanın əsas cazibə
qüvvəsinə çevrilmişdi. Dmitrinin 9 yaşında taxtda
oturmasından indiyəcən bu belə davam edirdi...
-Məni bağışlayın, əziz ata!..
-Siz məni üzrlü sayın, böyük knyaz. Mən bir qədər
tələsmişəm.
-Yox yox, siz tam zamanında gəlmisiniz, cənab
mitropolit, əslində biz gecikmişik, - Yevdokiya müqəddəs
ataya yaxınlaşdı və əyilib onun əlindən öpdü. Yevdokiya
sözünə davam elədi:- Onların Moskva detinetsi (-içqalasıRed.) içində olduqlarının xəbərini çoxdan almışıq. Amma
küçələrimiz üz utandırır. Hələ də camaat ev-eşiyini tikib
qurtarmayıb. Yollarımız dar, qonaqlara əlavə maneçiliyi də
bu tikinti-söküntülər yaradıb...
-Qafqaz adamları maneələri aşmaqda mahirdirlər, qızım.
Harda olsalar, indilərdə gəlib çıxarlar. Narahat olmayın.–
Mitropolit knyaginaya ürək-dirək verib, onu təskinləşdirdi...
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2
Kərəməli ilə boyar İqor Baratinskinin söhbəti uzun yol
boyu bitib tükənmək bilməmişdi... Hər iki ziyalı
bilmədiklərini səmimiyyətlə bir-birindən soruşub öyrənir,
arabir də nə üstündəsə razılaşmayıb qızğın mübahisə
edirdilər.
-Cənab boyar, sizin bu meşəlik və keçilməz bataqlıqlar
içərisində gizlənmiş Moskvanızın bir təpə üzərində
yerləşdiyini görürəm. Bu təpənin adına kazaklar “Boru”
dedilər. “Börü” bizim türk xalqları arasında canavara deyilir.
Bunu necə anlamaq olar?
-Tamamilə doğru buyurursunuz, Keremeli bek! Bu təpədə
yerləşən ilk sığınacaqda Altay xalqları, əsasən, finn-uqorlar
yaşamışlar. Slavyanlar burda sonradan məskunlaşıblar.
-Sizin “Baryatinski” soyadınız da qəribə şəkildə “Boru
təpəsi”nin adı ilə səsləşir...
-Bu, təsadüfi uyğunluq deyil, bəy. Bizim nəsil Qədim
Kiyev knyazı Ryurikin şəcərəsindən gələn onuncu
budaqdır. Bu bizim varyaq köklərimizi təsdiq edir. Odur ki,
gerbimizin üzərindəki rəsm: iki hissəyə bölünmüş qalxan
üzərində- sağ hissədə gümüş paltarlı Mikayıl mələyin sağ
əlində qızıl qalxan təsviri- Kiyevin gerbi, qalxanın sol
yarısında isə Çerniqovun gerbi: qızıl sahədə Qara qartalın
başında qızıl tac, solda açıq qanadlar və qartalın caynağında
tutduğu uzun qızıl Xaç görünür. Mən Çerniqov (-indiki:
Kaluqa,-Red.) bölgəsinin Baryatinski kəndindənəm. Sizə
Moskva Detinetsində əl köməyi lazım olarsa, bizim
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Baratinskilər kəndinin camaatı moskallara hər vaxt yardıma
gəlməyə hazırdırlar...
-Sağ ol, boyar! Mən belə görürəm ki, yanğından əziyyət
çəkmiş moskallara ən yaxşı köməkçi qüvvə elə onların
özüdür. Detinetsin iç hissəsinin ağac evlərini başdan-başa
sökmək lazım gələcəkdir. Taxta evləri daş divarlar arasında
saxlamağa dəyməz. Öncə ailələrin
köçürülməsi üçün
İçqaladan dışarıda müvəqqəti sığınacaqlar tikilməlidir. Əgər
daş divarların çəkilişi üçün bizimlə məvacibsiz çalışmağa
razılaşanlar olarsa, Detinetsin daxilindəki daş evlərə birinci
növbədə onların ailəsi köçürüləcəkdir. Razılaşmayanların
evi Moskva divarlarının çəkilişindən sonra, İçqaladakı
məskənlərdən (Detinetsdən) bayırda qalacaqdır. Bu şərt
onların həm bizimlə birgə işləməsinə, həm də həvəslə
çalışmalarına ilk təminatdır. İçqalanın sahəsi təqribi bucaq
hesablamalarıma əsasən, deyə bilərəm ki, cəmi 27 hektardır.
Bu sahə ilk baxışda böyük görünə bilər. Amma gələcək
Böyük Rusiyanın paytaxtı üçün elə də geniş əhatəli deyil.
İlk növbədə burda Dövlət başçısının iqamətgahı, müxtəlif
monastır və kilsələr, habelə ölkənin əsas simasını təşkil edən
boyar və knyaz ailələrinin mülkləri, bağlar, meydanlar və s.
yerləşdirilməlidir.
Müəyyən qədər sahə isə gələcək
nəsillərin vacib bildikləri ictimai abidələrin tikilməsi üçün
sərbəst saxlanılmalıdır.
-Sizinlə tamamilə razıyam, cənab memar!.. Moskalların
bu çətin günlərdə həm iş və çörəklə təmin olunması, həm də
gələcək Keremeliananın ilk sakinləri olması onlar üçün
böyük xoşbəxtlikdir.
Bayaqdan bəri böyüklərə diqqətlə qulaq asan İbrahim
onların söhbətinə qarışdı:- Yaşayış məskənlərinin
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seçilməsində ilk ibtidai insanlar, əsasən, təbiət
hadisələrindən, yağışdan, küləkdən... və bir də vəhşi
heyvanlardan onları qoruya biləcək amilləri nəzərə almışlar.
Amma sonradan bu “ağıllı insanlar” vəhşi heyvanlardan
fərqli olaraq, yaşamaq uğrunda mübarizə vasitələri içərisinə
öz həmcinslərinə hücumları da əlavə etdilər. Şərq və bir
sıra Qərb xalqları bu hücumlardan qorunmaq üçün daş
divarlı evlər və məskənlər- şəhərlər salıb, müdafiə olunmağa
üstünlük verdilər. Rusların indiyədək yalnız taxta evlərdə
yaşamasının əsl səbəbi onların Monqol-tatarlara qədər
azadlığını
təhdid
edəcək
ictimai
düşmənlərlə
qarşılaşmamasıdır. Əsasən, meşə və çaylar ətrafında
yaşayan slavyan xalqları bizim Şərq ölkələrinin üzərinə ox
və od yağışı ilə gələrək, mədəni xalqları istila etmiş vəhşi
köçərilərin əsarətinə düşəndən sonra, heç şübhəsiz, bu
böyük Börü təpəsi üzərindəki taxta şəhəri də, nəhayət, daş
hasarlar içərisinə almağı düşünmüşlər. Məncə, gec də olsa,
bu çox ağıllı plandır, cənab boyar.
-Doğru buyurursunuz, cavan oğlan! Bu Slavyan dünyası
üçün yeni olan ideya sizin həmyaşıdınız möhtərəm Moskva
böyük knyazımız Dmitri İvanoviçə məxsusdur.
Kərəməli boyar Baratinskiyə yeni sualını verdi:- İqor,
təzəcə yanıb kül olsa da, şəhərinizin ətrafında, görürəm ki,
haçansa taxta hasarlar da olmuşdur.
-Elədir, bəy!.. 1156-cı ildə knyaz Yuri Dolqoruki Moskva
və digər şəhərlərimizin ətrafına taxta hasarlar çəkilməsinin
əsasını qoydu. Amma bu hasarların ətrafı sonradan, əlavə
olaraq, nə qədər su ilə, quyu ilə əhatələnsə də, bunlar həm
Boqolyubovun öldürülməsinin, həm də Moskvanın 1177-ci
ildə Ryazan knyazı Qleb tərəfindən ilk dəfə yandırılmasının
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qarşısını ala bilmədi. Moskva dəfələrlə həm içəridən, həm
də dışarıdan yandırılıb, külə çevrilmişdir.
Knyaz İvan Kalita (1325-1340) 1339-cu ildə Moskva
detinetsinin (içqalasının-Red.) hasarlarını palıd tirlərlə
təzələdi və hətta ona palıd bürclər də əlavə etdi. Amma
knyaz İvan Kalitanın bu palıd hasarları və bürcləri 1238-ci
ilin soyuq yanvar ayında monqol Batı xanın (1227-1255)
Moskvanı yandırıb talan etməsinə mane ola bilmədi.
Bundan əlavə, yalnız bizim əsrdə Moskva və onun hasarları
öz günahımız üzündən azı beş dəfə böyük yanğına məruz
qalmışdır: 1331, 1337, 1343, 1354, nəhayət, 1356-cı illərdə.
Əlbəttə, özü-özlüyündə istər taxta olsun, istərsə də daş,
heç bir hasar azadlığı uğrunda mübarizəyə qabil olmayan bir
xalqı kimsədən qoruya bilməz. Bunu monqol istilasından
yeni azad olmuş şirvan xalqının nümayəndəsi kimi siz çox
gözəl bilirsiniz, cənab memar. Amma bir halda ki, 1264-cü
ildən bəri Moskva detinetsi knyazlığın iqmətgahına çevrilib,
eyni zamanda 1329-cu ildən Moskva knyazlığı Böyük knyaz
tituluna yiyələnərək, onu qoruyub saxlamışdır, deməli, o,
parçalanmış
bütün Rusiya knyazlarını öz ətrafında
birləşdirməli, Azadlıq və İstiqlaliyyət uğrunda mübarizə
aparmalıdır. Moskva detinetsi də bundan belə daş libasa
bürünməlidir. Ümidvaram ki, Böyük knyaz Dmitri
İvanoviçin bu arzusunu sizin kimi dostlarımızın zəkası və
əməli sayəsində tezliklə həyata keçirəcəyik.
-Boyar! Sizə söz verirəm ki, yunanları təqlid edərək, bizim
Şirvanşahlar ölkəmizi Ağ ölkə- Albianiya adlandırdığınız
kimi, sizin də bu kiçicik Moskva detinetsiniz-şirvanlıların
ucaldacağı ağ daş hasarların hesabına bundan belə Monqol
əsarəti altında olan bütün ruslar üçün əsl azadlıq adası: Yeni
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Albianiya:
Albi-Rusiya (Ağ Rusiya- Belaya Rusiya)
olacaqdır.
-Ümidvaram ki, moskallar ona detinets deyil, Keremeliana
deyəcəklər! Cənab memar, bu sizin əməyinizin əsl haqqıdır.
Biz öz tarixinə balta çalan bədəvilərdən deyilik.
İbrahim yaşlıların sönbətlərinə qulaq asa-asa tez-tez ətrafa
göz gəzdirib, Moskvanın təbii relyefinin xəritəsini çıxarırdı.
Bu ona müəlliminin ilk tapşırığı idi. İlkin qaralama başa
çatmaq üzrə olanda, İbrahim sevincək dilləndi:
-Müəllim, Moskvanın relyefi eynilə bizim Bakını
xatırladır. Düzgün olmayan düzbucaqlı İçəri şəhərin yeni bir
anoloqu ilə üz-üzəyik. Bakı Şirvan dənizinin sularının
əhatəsindədir, amma Moskvanı soldan Moskva çayının
suları yuyur. Deməili, Ağdaş Moskvanın cənub divarı
Moskva çayına baxacaqdır. Bu əla mənzərə kifayətdir ki,
bizim əməyimizi
moskalların gələcək nəsli daim
xatırlasınlar. Təqribən, 27 hektarlıq bu sahədə iki çayın axıb
qovuşduğu yerdə moskalların və şamaxılıların əbədi dostluq
rəmzi olacaq bir şəhər-abidənin tam planı artıq hazırdır.
Boyar:- İbrahim bəy, baxmaq olarmı?..- deyə sevinc və
maraqla yanındakı gəncə müraciət elədi.
İbrahim çəkdiyi eskiz və xəritələri müəllimə uzatdı.
Kərəməlidən daha çox boyar Baratinski onları görməyə can
atdığından, memar kağızda özünün çoxdan zənn etdiyi
eskizləri görüb, gənc tələbəsinin bu ilk memarlıq işini
boyara təqdim elədi: - İlk olaraq, möhtərəm boyar,
tələbəmin bu işinə sizin nə qiymət verəcəyinizi bilmək
istərdim.
Yol yorğunluğundan üzülmüş Baratinskinin üzündəki
ifadələrin dəyişərək, bir anda coşqunluqla əvəzlənməsi
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memarı
təəccübləndirdi. Marağını gizlədə bilməyib
soruşdu:- Hə, nə deyirsiniz?..
-Etiraf edirəm ki, sizin tələbəniz əsl dahidir, Keremeli bəy!
İlahi, mən nələr görürəm. Moskva bir günəşə çevrilmişdir.
Küçələr günəşdən ətrafa saçılan şəfəqlər kimi saçaq-saçaq
mərkəz nöqtəsindən yanlara tərəf uzanıb gedir... Yeni
ağdaşlı Moskva Detinetsi – Keremeliana getdikcə
böyüyərək bütün Rusiyaya və Avrasiyaya çevrilir... Mən
Moskvanı III Roma kimi görürəm, cənab memar.
Monastırlar, kilsələr, yeni evlər,- bunların hamısı, hamısı da
ağ daşdan!.. Ağdaşlı Moskva!.. Ağ taleli Rusiya! Azad
Avrasiya! Siz, cavan oğlan, nədənsə bu rəsmin altına
“Moskva” ilə yanaşı “Şirvanşəhr” yazmışsınız. Ən doğru
olanı da elə budur! Tarixi yaddaş yalana deyil, həqiqətə
söykənməlidir...
-Siz qüllələri sayınız, cənab boyar,- İbrahim həmsöhbətini
istiqamətləndirdi.
-Onları saydım, oğlum. 20-yə kimi qüllə! Bu qədər bürcü
tikmək üçün bilirsinizmi nə qədər vəsait lazımdır?! Amma
ən təəccüblüsü bu da deyil... Bu qüllələr monqollara açıqaşkar meydan oxumaqdır!..
-Qorxaq insanın azadlığı olmaz, boyar!.. Rusiya çox
böyükdür. Moskva monastırlarından və camelərindən (soborlarından-Red.) yayılacaq elm-təhsil
odu bütün
slavyanları
və
onlarla
birlikdə
olan
xalqları
maarifləndirdikcə, çox tezliklə məktəbsiz, təhsilsiz,
tərbiyəsiz bədəvi işğalçıların bu ölkədə yaratdığı əsarət
buzları da əriyib asta-asta yox ediləcəkdir...
İbrahimin bu sözləri boyarın gözlərini yaşartdı. Baratinski
həyəcanını gizlədə bilməyərək dedi:- Keremeli bek!..
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İbrahim kimi gəncləri yetişdirən şirvan xalqı dünyanın ən
xoşbəxt xalqıdır. Gənc İbrahim bizim Böyük knyazımızla
yaşıddır. Böyük knyaz Dmitri İvanoviç 9 yaşından bizim
möhtərəm mitropolitimiz Aleksiyin himayəsi altındadır. İndi
17 yaşında olsa da, onun siyasi ağlı bütün monqol
hakimlərindən artıqdır. Cənab mitropolit Konstantinopol
Patriarx Akademiyasının məzunudur. Amma bir-iki nəfərin
biliyi ilə böyük bir xalqın mədəni yüksəlişinə nail olmaq
imkansızdır. Mən tələbənizin ağlına heyran oldum. İbrahim
öz kiçik planında bizim gələcək ağdaş hasarlı Moskvamızın
azad gələcəyinin əsas qüdrətini də bizə göstərmək istəyib:
monastır təhsili!.. Elmi-mədəni tərəqqimizin yeni yoludur!..
Kərəməli boyarın fikrinə müdaxilə edərək:- Möhtərəm
dostum, siz gələcək qala divarları üzərindəki od məşəllərini,
yəqin ki, nəzərdən qaçırmışsınız. Bunlar yalnız gözətçi
siqnalları deyildir, daha çox moskalların öz elmini ölkənin
dörd tərəfinə yaymasını simvolizə edir...
-İbrahim, nə üçün Börü təpəliyindəki Moskvanı düzgün
olmayan düzbuçaqlı kvadrat içərisinə salmışsınız?..- boyar
Baratinski birdən-birə nəsə düşünüb, sınayıcı formada
soruşdu.
-Bu, bizim Bakımızın xəritəsidir, cənab boyar! Deməli,
həm də bizim tarixi möhürümüzdür. Dünya pislərdən xali
deyil. Bir gün bizim əməyimizi danıb, öz adına çıxanlar da
ola bilər... Odur ki, mən bizim İçəri Şəhər adlandırılan
içqalamızın düzgün olmayan düzbuçaqlı kvadrat planını
eynilə Moskvaya köçürmüşəm. Elə ona görə də paytaxtınızı
eyni zamanda Şirvanşəhr adlandırdım. Amma Bakı qədim
şəhər olduğuna görə, yumaq kimi dolama
yollardan
ibarətdir. Moskva küçələrini mərkəzdən yanlara günəş
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şüallanması şəklinə salmaq isə mənim bu plana edilmiş
yeganə əlavəmdir. Əslində, bu Günəş rəmzi gələcək
Moskvanın bütün azad Avrasiya xalqları qarşısında tarixi
məsuliyyətinə də bir işarədir. Moskva azadlıq və işığın
mərkəzi kimi nəzərdə tutulmuşdur. O, Azadlıq və Elm
günəşi olacaqdır.
Boyar titrək əllərini İbrahimə uzadaraq dedi: - Dostum,
icazə verin bu layihəni çəkmiş əllərinizdən öpüm!..
İbrahim əlini boyarın əlinin üstünə qoydu:- Bunlar yalnız
ilkin layihədir, cənab boyar! Əlbəttə, Moskva bir günə
yaranmayacaq. Görüləsi işlər hələ qabaqdadır. İnşallah, biz
bu ilk Keremeliananın bir qardaşını da tezliklə Bakıda
yaradacağıq. Hələlik bizim Bakıda yalnız III Mənuçöhrlə
oğlu Böyük Axsitanın İçqala ətrafına çəkdikləri daş
divarlarımız və bir-iki daş tikililərimiz vardır. Bakı
böyüməlidir. Böyük mədəniyyətlər detinetslər içərisinə
yerləşib qala bilməz. Bakını kiçiltmək, onun əhalisini
firavanlıqdan uzaq, savadsız bədəvilərin tərkibinə çevirmək,
paytaxt camaatını kəndliləşdirmək yalnız ona xəyanət
edənlərin arzu-niyyəti ola bilər. Bakı- mədəniyyət və elm
şəhəri olmalıdır! Bu, Monqol-tatar əsarətindən öz xalqını
azadlığa çıxarmış ilk Şirvanşah Keyqubad Adilin, yəni
mənim babamın mənə son vəsiyyətidir!.. Biz şirvanlılar
içqalaların necə böyüyüb, meqopolisə çevrilməsinin də
yolunu sizə göstərəcəyik. Bax onda bir-birimizin əllərimizi
daha ürəkdən və bərk-bərk sıxarıq!.. Əlbəttə, tarix bundan
sonra Avrasiyanın siyasi səhnəsinə daha bir bədəvi
bədheybət gücü çıxarmasa!.. Şirvan və Yeni Rusiya azad
Avrasiyamızın iki əzəmətli mədəniyyət zirvəsi olacaqdır!
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Boyar İqor Baratinski : - İbrahim, mən inanıram ki, Böyük
Avrasiya xalqları tezliklə öz mədəni və elmi zəkası ilə,
nəhayət, elə bir yenilməz güc qazana biləcəklər ki, onları
heç bir şər-köçəri qüvvə bir daha yenə bilməyəcək. Bizi üzü
keçmişə aparmaq istəyənlərin nadanlığı öz başlarına bəla
açacaqdır.
İbrahim boyara başı ilə öz razılığını bildirdi və karetadan
küçəyə boylandı. Küçələr boyu düzülmüş moskallar
qonaqlara əl edərək salam göndərirdilər. Əksəriyyətlə,
köhnə yanıq evlərinin təmiri ilə, söküb yenisini tikməklə
məşğul idilər. Onların taxta-şalban daşıyan arabaları tez-tez
yolları kəsib, müsafirlərin Knyaz sarayına yetişməsinə
maneçilik yaradırdı. Kərəməli kazakbaşının sadə camaatla
kobud davranışını bir neçə dəfə boyara şikayət eləsə də,
nəticə olmamışdı. Kazakbaşı açıq-aşkar boyarın iradlarını
vecinə almırdı. Belində ağır tir aparan qoca bir mujikə
Vsevolodun rəhmsizcəsinə qamçı ilə ağır zərbə vurduğunu
görən memar daha dözə bilməyib, karetaçıya: -Dur!-əmrini
verdi. Yerə düşüb hiddətlə: -Kazak! Qamçını bura ver!..dedi. Vsevolod çaşqınlıqla qamçını memara uzatdı.
Kərəməli qamçını ortasından ikiyə bölüb yerə tulladı:- Sizə
deyildi ki, xalqla bu cür davranmayın...
Kazakbaşı:- Möhtərəm memar, siz bu sürətlə getsəniz,
sabaha qədər də Saraya yetişə bilməzsiniz,- dedi:- Zatialiləri Böyük knyaz səbirsizliklə sizin yolunuzu gözləyir.
Gecikə bilərik.
-Gecikməyin bir eybi yoxdur, kazak! Amma evi-eşiyi
yanıb kül olmuş moskallara qarşı sizin belə kobud
davranışınız bizim üçün əsl eyibdir. Gedə bilərsiniz. Bizə
bundan belə sizin mühafizəniz lazım deyil!..
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Boyar Baratinski nadan kazakbaşının tutduğu hərəkətə
görə xəcalətlə başını aşağı dikib, üzünü Kərəməlidən
gizlətməyə çalışdı. Amma bunun qeyri-etik olduğunu
düşünüb, nəhayət, dilləndi:- Müəllim! Əsarət xalqı yalnız
kasıblaşdırmır,
həm
də
mədəniyyətdən-mərifətdən
uzaqlaşdırır. Böyük knyaz Dmitri İvanoviç həzrətləri
Monqol-tatarların içərimizdən və dışdan ruslar arasında
saxladığı saysız çuğullara qarşı daxili əks-kəşfiyyat sistemi
yaratmağı lazım bilmişdir. Amma bəzən belə nadan
adamlara aşırı səlahiyyət vermək düşmənin özündən də çox
qorxulu olur. Onlar bu səlahiyyətlərini sadə xalqın üzərində
tətbiq etmək üçün sanki yarışa girirlər. İndi belə “kiçik
padşahlar”ın hökmü moskallar arasında bəzən Böyük
knyazın öz ixtiyaratını da aşıb keçə bilir... Mən sizdən üzr
diləyirəm.
Memar gənc İbrahimin də kazakbaşının xalqla kobudheyvani davranışlarından hiddətlənərək, əlindəki son
eskizləri necə hirslə cırıb küçəyə tökdüyü gördü. Dar,
basırıq küçələrdə maneələri dəf edərək irəliləyən
karetadakılardan daha heç kəs heç kimə heç nə danışmadı...
Hamı susmuşdu. Taxta Moskvanın ilk təəssüratları belə idi...
Yalnız hələ də hirsini boğmağa çalışan boyar Baratinski
öz daxilində öz-özü ilə “söhbətləşərək”, sanki gələcək azad
birləşmiş maarifçi Rusiyanı gözləri önündə görürdü. O,
əsarətin əzdiyi bu xalqa böyük hörmətlə yanaşan şirvanlı
müsafirləri kinlə təqib edən kazakbaşı Vsevoloddan
gözlərini çəkmədən, onu görüb əlindəki materialları yerə
ataraq kənara qaçışan sadə moskalları hələ də dərin
iztirabla süzürdü... Bu onun xalqı idi: sadə, zəhmətkeş,
azadlıqsevər.
Ev-eşiyini yanğından itirmiş, qışın ağır
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soyuğuna davam gətirib dözmüş, öz Böyük knyazı üçün qısa
müddətdə gözəlliyi ilə göz oxşayan yeni bir taxta Saray
tikib ucaltmış sadə rus xalqı. Boyara görə, gənc knyaz
Dmitri İvanoviçin ətrafında insanları birləşdirən cazibə
qüvvəsi də məhz bu xalqın qəlbindəki Rus azadlıq idealı idi.
İqor Aleksandroviş Baratinski yaxşı anlayırdı ki, onun kimi
bu gün öz gənc knyazını müqəddəsləşdirib, müdrikləşdirib
göylərə qaldıran da məhz bu xalqdır!.. Bunları o nadan
kazakbaşı hardan anlaya bilərdi, axı?!
Boyarlar rus cəmiyyətinin yüksək təbəqəsi kimi X əsrdən
tarix səhnəsinə çıxmışdılar. Bir çox hallarda knyazlara qarşı
çıxış edərək, rus xalqının hüquqi müdafiəçisi rolunda çıxış
etmişdilər. Onlar “şəhər-dövlətlərin nüvəsi kimi” fəaliyyət
göstərən knyazlarla (bu knyazların ilkin titulunun nə olduğu
qaranlıqdır) bəzən rus demokratiyasının əsas dayağı olaraq,
müqavilə münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərmişlər...
Knyaz və kilsə torpaq mülkiyyətçiləri ilə yanaşı, Boyar
torpaqları mülkiyyətini də yaradaraq, onlar daim sadə
zəhmətkeş rus xalqına daha yaxın və daha əziz mövqe
tutmuşdular. XIII əsrin sonunda Novqorodun Ali Şurasında
boyarlar da oturmuşdular. Oliqarxiya dünyada ilk dəfə
Novqorod
Respublikasının
boyarları
tərəfindən
yaradılmışdır. Həmin əsrdə Qalitsko-Volınski knyazlığının
siyasi idarə sistemində boyarların nüfuzu knyazlardan daha
yuxarı olmuşdur... Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın monastır
təhsilinin də əsas himayəçisi məhz boyarlar idi.
Odur ki, boyar Baratinski də
Moskva Boyarlar
Dumasının üzvü kimi, Monqol-tatar əsarəti altında əzilən bir
xalqın zəngin oğlu olaraq, kasıb zəhmətkeş Rusun yadelli
zülmkarlardan savayı daha bir nadan güruhun- öz
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kazaklarının da amansız qamçıları və təpikləri altına necə
düşdüyünü görüb, ürək ağrısı ilə belə yerdə susmağı cavab
hesab etdiyinə görə özünü daxilən qınayırdı. Amma dövran
bir çox hallarda həm xalqdan, həm də Baratinskilərdən
daxili dözüm tələb edirdi. Bu, məsələnin mənəvi tərəfi idi.
“Moskva birdən-birə tikilə bilməzdi...”

3
Dvorniklərin aşırı hay-küyü qonaqların artıq Sarayın
alaqapısınacan gəlib çatdığını xəbər verirdi. Sarayın işlər
müdiri knyaza yaxınlaşdı:- Zati-aliləri, müsafirlərin karetası
Saray darvazasına yaxınlaşır. Nə buyurursunuz?- deyə
soruşdu.
-Darvazaları açın! Qonaqları təcili
olaraq, Saray
meydanına gətirin!..
Böyük knyaz mitropolit Aleksiyin təlimatı üzrə bütün
Moskva əyan-əşrəfinin
Baş meydanda fəxri sıraya
düzülərək, qonaqlarla görüşə hazır durduqlarını gördü. O da
yüyrək addımlarla gəlib, həmin qarşılama sırasının başında
durdu.
Kareta içəri daxil oldu və asta-nehrəm yerişlı atlar
meydanın mərkəzinəcən gəlib, birdəncə dayandılar. İlk
olaraq, boyar İ. A. Baratinski yerə düşdü. O, memarın aşağı
düşməyinə kömək etmək üçün əlini ona uzatdı. Kərəməli
boyara təşəkkür edərək, yerə atıldı. Onun ardınca İbrahimlə
Fəthəddin də yerə düşdülər. Sonra bütün şirvanlı ustalar
memarın işarəsi ilə atlardan aşağı enib, sıra ilə cərgələndilər.
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Meydanın ortasında nizami kazak dəstələri farağat
düzülüşü alıb, başlarını qonağa tərəf addımlayan Böyük
knyaza çevirdilər. Bütün kübar cəmiyyət: knyazlar, boyarlar,
kazak bölüklərinin rəisləri, möminlər... kənarda səf-səf
düzülərək, Böyük knyazı alqışa tutmuşdular.
İlk olaraq, memar Kərəməli Moskva böyük knyazına
yaxınlaşdı. Salamlaşıb, əlində tutduğu rəsmi sənədi ona
təqdim etdi. Bu, şirvanşah Kavus ibn Keyqubadın rəsmi
məktubu idi. Dmitri məktubun ona məlum olmayan bir dildə
yazıldığını görüb, tərcüməçilik üçün boyar Baratinsliyə tərəf
boylandı. Boyar irəli gəlib, knyazın hüzurunda təzimlə
dayandı, alıb Məktubu onun üçün oxudu. Sonra:- Zatialiləri! Qarşınızdakı zat məşhur memar Kərəməli Şirvanidir.
Onun haqqında ilk məlumat olaraq demək istəyirəm ki,
cənab memarın ana babası ünlü Səlib sərkərdəsi olmuş dahi
şair İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvanidir. Xaqaninin Bizans
imperatoru Manuel və Andron Komnenoslara yazdığı
qəsidələr bütün xristian aləmində məşhurdur.
Dahi
Xaqaninin ana babası Səlib yürüşlərinin birində şəhid
olmuş, anası isə kiçik uşaq ikən əsir götürülərək qul
bazarında satılmışdır. Sonradan müsəlmanlığı qəbul etmiş
bu qadın Rusiya əsilli məsihi-provaslav bir ailənin qanını
daşımışdır. İbrahim Xaqaninin öz atası, yəni möhtərəm
memarımızın babası Nəccar Əli Osman oğlu da öz
dövrünün ən məşhur daş və taxta ustalarından biri olmuşdur.
Memar Şirvani 12 əlkədə ali təhsil almış, altı sənəti
mükəmməl mənimsəmiş, dünyanın 10 ılkəsində memarlıq
işləri görmüşdür. O, Çin, Hindistan, Əndəlis və Ərəb
ölkələri ilə bahəm, eyni zamanda Konstantinopol
universitetei və Patriarx Akademiyasının məzunudur.
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Knyaz, mitropolit və knyagina eşitdiklərinə heyrətlənərək,
gülümsər üzlə bir-bir əl uzadıb memar Kərəməli Şirvani ilə
görüşdülər. Knyazın böyük bacısı Anna Ivanovnanın isə
uçmağa qanadı çatışmırdı: nəhayət, Moskvaya da
Konstantinopolis universitetinin məzunu gəlib çıxmışdı..
-Deməli, möhtərəm memarımızın damarlarında müsəlman
qanı ilə birgə provaslav-xristian qanı da axır. Bax, bu bizim
moskallar üçün əsl sürprüz oldu. Keremeli bek! Sözümüzü
yerə salmadığınıza görə, möhtərəm Şirvanşah Kavus ibn
Keyqubada və sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm,- deyə
knyaz Dmitri memara öz təşəkkürünü bildirdi.
Boyar Baratinski digər müsafirləri də knyaza təqdim etdi:
-Bu cavan oğlan isə Keremeli bəyin
köməkçisi gənc
memar İbrahim Dərbəndidir. Onun atası hazırkı Şirvan
şahının kiçik qardaşı və Dərbənd şəhərinin rəisi Siltan
Məhəmməddir.
Arxadakı zat onların şəxsi mühafizi Fəthəddin Zəngidir.
Fəthəddin bəy
ünlü İslam sərkərdəsi, Misir məmlük
dövlətinin başçısı məşhur Səlahəddin Eyyubi Zənginin
nəslindəndir. 17 yaşında Saraya gətirilmiş Səlahəddin
dövrün böyük hökmdarı Atabəy Nurəddin Mahmud
Zənginin diqqətni özünə cəlb etmiş, tezliklə ən qanlı
savaşlarda bu etibarı doğrultmuşdu. Atabəy Nurəddin öz
yaxını olan Şirkuhu Misirdə baş qaldırmış qiyamları
yatırtmaq üçün Fatimi-şiə xəlifəsi əl-Ədidin tabeliyinə
verərkən, Salahəddini də ona köməkçisi təyin etmişdi.
Şirkuh isə öz tabeliyində olan əsgərlərlə Misirdə ilk Fatimişiə üsyanını yatızdırmağa gedərkən, məhz gənc Səlahəddin
Zənginin yardımı sayəsində həmin Misir üsyanını
yatırtmışdı. Xəlifə əl-Ədid əmisinin vəfatından sonra
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Səlahəddini onun yerinə Misir valisi qoydu. İslama ilk rəxnə
salmış Misir Fatimi-şiə dövlətinə də məhz Salahəddin
Eyyubi Zəngi son qoymuşdur. Onun Səlib-katolik
yürüşçülərə qarşı müzəffər savaşları dünya hərb tarixixnin
qızıl səhifələrini təşkil edir.
Knyagina boyar Batatinskinin Zəngilər nəsli haqqında çox
uzun danışdığını görüb, öz diqqətini əri ilə həmyaşıd olan
Dərbənd əmirzadəsinə tərəf çevirdi. İbrahimin ağ bənizinə,
göy gözlərinə, uzun saçlarına və boyuna, şax kübar
duruşuna baxaraq, Baratinskinin nitqini kəsərək sordu:Cənab boyar, bu cavan oğlan heç də müsəlmanlara
bənzəmir. Ümumiyyətlə, bu şirvanlıların hamısı qəribə
şəkildə bizim slavyan və qıpçaq camaatımıza bənzərdilər.
Nə üçün belədir?.. Bəlkə, bunun da izahını verəsiniz? Böyük
alimləri, şairləri ilə məşhur olan şirvan xalqının slavyanlara
bu qədər bənzərliyi hər halda səbəbsiz deyildir?..
-Ülahəzrət!..
Şirvanşahlar diyarı qədim massaget
ölkəsidir. Tomrisin vətənidir. Bu ölkəyə saldırmış Qədim
İran şahı Kiruşu massaget qadın padaşah- Tomris xatun
öldürüb, başını Kür çayına ataraq demişdi:- Əgər qan içmək
istəyirsənsə, nə qədər istəyirsən mənim Vətənimə gətirdiyin
əsgərlərinin qanını axıtdığımız bu sulardan doyunca içə
bilərsən!..
Qədim Avrasiya xalqı olan şirvanlıların
ölkəsinə qədim yunanlar Ağ ölkə, yəni Albaniya demişlər.
Azadlıq mənasını bildirən bu söz şirvan xalqının tarixi
kimliyidir. Onların massaget-qıpçaq mənşəyi genetik
cizgilərini bizim xalqımızla doğmalaşdırır. Bu xalq biz
ruslardan səkkiz əsr əvvəl atəşpərəstlikdən üz çevirərək,
təkallahlılığa keçmişdir. Amma onlar əvvəlcə Müqəddəs İa
Məsihin havarilərinin, sonra isə xristian Romanın təsiri
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altında II-V-VII əsrlərdə diofizit-provaslaviyaya beyət
etmişlər. Şirvanlılar VII-IX əsrlərdən etibarən könüllü
İslamiyyəti qəbul etsələr də, hələ də öz ölkəsindəki keçmiş
provaslav kilsə və monastırları dağıtmamışlar. Şirvan xalqı
öz əski ibadətxanalarına indiyə kimi sayqı ilə yanaşır. Bu,
Şirvan xalqının mənəvi azadlığının, yüksək mədəniyyətinin
bir göstəricisidir. Onlar öz tarixinə balta çalan bədəvilərdən
deyil, mədəniyyət yatarmış xalqlardan biridir. Əminəm ki,
Yeni Moskvaya şirvanlıların qədəm basması xalqımız üçün
uğurlu olacaqdır.
Knyagina əlini İbrahimə uzadaraq, gülə-gülə:- Boyar,
belə bir gözəlliyin sahibi heç bir vaxt nə mədəniyyətsizliyə
yol verər, nə də əsarəti qəbul edər!- dedi. İbrahim:Komplimentinizə görə təşəkkür edirəm, ülahəzrət!- deyə
heyranlıqla dizini yerə ataraq, onun əlinin üstdən öpdü.
Dərbənd əmirzadəsi bu qədər yüksək nəzakət və zərif
davranışlı kübar qadınla ilk dəfə qarşılaşdığı üçün özünü
itirmədən:- Tanışlığımıza görə çox məmnunam,- deyib
kənara çəkildi. Dmitri knyaginanın bu ürək sözündən sonra
sifəti utancaqlıqdan qıpqırmızı olmuş İbrahimə yaxına gəldi
və ona:- Vətənə xoş gəldin, varyaq!- deyə təşəkkürünü
bildirdi.
-Bunlar da şirvanlı daş ustalarıdır. – Boyar sıra ilə
əllərində bükülü çapacaqlarla hazır durmuş sənətkarları
göstərdi.
Böyük knyaz ustalara yaxınlaşıb, onların da ilk cərgəsi
ilə əl verib görüşdü, sonra hamısına ümumi salam verdi.
Onlara moskvalıların həyatında çox böyük tarixi prosesin
iştirakçısı olduqları üçün təşəkkür edib, işlərində uğurlar
dilədi.
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Sonra böyük knyaz memarın qoluna girib, onu ortaya
sərilmiş Bizans xalçalarının üstü ilə fəxri tribunaya doğru
apardı. İbrahim mehribanlıqla onun qoluna girmiş
knyaginaya qoşulub, Böyük knyazın ardınca getdi.
Yevdokiya Dmitriyevna onunla sərbəst şəkildə rusca
danışan Dərbənd əmirzadəsinə valeh olmuşdu. İbrahimin
qərib ölkəyə düşənlərlə bağlı incə zarafatcıl Şərq lətifələri
yenicə tanış olduğu knyaginanı güldürüb, özündən
çıxarmışdı. Böyük knyaginanın baldızı Anna da gözünü
memar Kərəməli bəydən çəkməsə də, qulağı İbrahimin
məzəli söhbətində idi. Əmirzadənin sağındakı böyük
knyagina ilə birgə asta addımlarla tribunaya sarı irəliləyirdi.
Rəsmilər yolun ortasında kazak dəstələri ilə də
salamlaşdılar. Fəxri qorovul rəhbəri Böyük knyaza
yaxınlaşıb, şərəf təzimi verdi, sonra knyazla memarın ona
uzatdığı əlini sıxıb, təzimlə dəstəsinə geri döndü.
Baş meydanın tribuna ətrafındakı geniş sahəsi moskal
ictimaiyyəti ilə dövrəyə alınmışdı. Knyaz ilk sözü
mitropolitə verdi. Aleksiy Yeni Moskvanın şəninə dua
oxuyaraq, sonda Moskva detinetsinin daş
tikintisinə
köməyə gəlmiş şirvanlılara öz minnətdarlığını bildirdi.
Sonra Knyagina Yevdokiya Dmitriyevna Moskovskaya
bir neçə addım irəli yeriyib tribunaya çıxdı:- Möhtərəm
şirvanlılar! Sizi Moskva içtimaiyyəti adından salamlayıram.
Ümid edirəm ki, dünyanın ən qədim dövlətlərindən biri
sayılan Şirvanşahların moskollara bu qardaşlıq və dostluq
əlini uzatması heç vaxt unudulmayacaqdır. Mən şirvan
xalqının qədim paytaxt camaatı olan şamaxılılar ilə Moskva
əhalisini xaraktercə bir-birinə çox uyğun olduğunu bilirəm.
Qədim Şamaxının dəfələrlə zəlzələdən dağıldığı, hətta bəzən
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bütünlüklə yelə yeksan olduğu məlumdur. Amma bu
fəlakətlər heç vaxt onların vətənpərvərliyinə qalib gələ
bilməmişdir. Bu xüsusiyyət eyni ilə moskvalılara da
şamildir. Taxta Moskvanın dəfələrlə yanğından külə
döndüyünü hamı bilir. Təkcə ötən ilin (1366-cı il) yanğını
bütün evlərimizi yox etməklə bərabər, minlərcə cavan
canlarımızı da almışdır. Amma moskvalılar vətəni tərk
etmədilər. Gördüyünüz kimi onu yenidən bərpa edib
yaşayırlar. Bir xalqın dünyanın gözündə ən hörmətə layiq
siması yalnız onun vətənpərvərliyidir. Bizim üçün ikiqat
sevincdir ki, Monqol-tatar əsarətindən azad olmuş Şirvan
xalqının nəcib oğulları rusları Azadlıq və İstiqlaliyyətə
aparan mübarizədə bu gün bizim xalqımızla birlikdədirlər.
Yeni ağdaşlı
Moskva həm də yeni bir Azadlıq və
İstiqlaliyyət qalası deməkdir. Şirvan ölkəsinə qədim
yunanlar “Albianiya”, yəni azad (-ağ) ölkə adını vermişlər.
Moskvalı olaraq, fəxr edirik ki, bizim “albi-Rusiyamızın”,
Ağ Moskvamızın (Belaya Rossiyanın) təməlini dahi şair
İbrahim Əli oğlu Xaqaninin “Şir tinətlilər ölkəsi”nin alp
oğulları qoyacaqlar. Azadlıq bütün insanlığın mənəvi
vətənidir. Yeni Moskva həmçinin sizin vətəninizdir, dostlar!
Knyagina nitqinə ara verib, ərinə sarı boylandı. Böyük
knyaz hər şeyin yerində olduğuna başı ilə içarə etdi.
Yevdokiya bir neçə dəfə udqunub, nəhayət, sözünü belə
yekunlaşdırdı:
-Əziz şirvanlılar! Sizin hər birinizi bu gün bağrıma
basaraq, özümə ən doğma qardaş bilirəm. Vətənə xoş
gəldiniz!..
Böyük knyaginanın yaşından yuxarı görünən bu sözləri
bir anın içərisində bütün moskalları coşdurub təlatümə
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gətirdi. Ətrafı bürümüş alqış sədaları Knyazın yenicə tikilib
başa çatdırılmış taxta sarayının mənəvi ehtişamını bir anın
içərisində xalqın gözündə birə min dəfə artırdı. Şirvanlıları
müşayiət etmiş kazak mühafizlər də papaqlarını göyə
ataraq:- Yaşasın, böyük knyaz Dmitri İvanoviç!”,
“Knyagina Yevdokiyaya eşq olsun!”- deyə çığırıb, gənc
knyaginanın xalqı gələcək Rusiyanın ümumi birliyinə və
İstiqlalına çağırışına qoşuldular. Bütün Moskva bu yeni
başlanğıcın sevincini yaşayırdı...
Söz qonaqlara verildi. Şirvanlılar adından memar
tribunaya çıxdı:
-Əziz moskallar!... Mən fəxr edirəm ki, Böyük
Avrasiyamızın gözəl bir məkanındayıq. Rus xalqının nə
qədər mehriban, hümanist, səmimi bir sima olduğunu öz
gözlərimizlə görürük. Söz verirəm ki, indiyəcən dünyanın
12 ölkəsində ucaltdığım abidələrin hamısından daha gözəlini
rus xalqı üçün qurub yaradacağam. Qoy mənim Bakımın
içqalasının planı üzrə tələbəm İbrahim Dərbəndinin
hazırladığı yeni detinets əsl Keremeliana olsun! Mən
inanıram ki, Keremel bütün dağınıq Rusiyanı öz ətrafında
birləşdirərək, taxta detinetslərin indiyə kimi görə bilmədiyi
işi – İstiqlal və Birlik vəzifəsini yerinə yetirəcəkdir. Yaşasın
Rus-Şirvan dostluğu! Yurtlara azadlıq, Xalqlara hürriyyət!..
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Şirvanlıların şərəfinə axşam Böyük knyaz öz mülkündə
möhtəşəm bir ziyafət verdi.
Yemək-içməkdən sonra
mitropolit Aleksiy, kazakbaşı Vsevolod,
boyar İqor
Baratinski və başqaları Şirvan ustalarını dəstələrə bölüb
gecələmək üçün öz evlərinə apardılar. Yalnız ustabaşılar
Baş memarın yanında qaldılar. Kərəməli və İbrahim isə
tkintinin haqq-hesabını aparmaq, tikinti heyətinin bundan
belə harda daimi yaşaması və digər vacib məsələlərlə bağlı
Dmitri İvanoviçin qərarını gözləməli oldular. Böyük knyaz
isə bu məsələləri yalnız ailə çevrəsində şəxsən həll etmək
istəyirdi.
Hamı dağılışandan sonra, Böyük knyaz iri bir bükülünü
gətirib, Kərəməli Şirvaninin qarşısına qoydu. Bu onun
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qabaqcadan hazırlatdığı “Konstantinopol layihəsi” idi:
detinetsin divarları içərisində neçə monastır, kilsə, came
(sobor), mülk-qəsr, neçə yol, küçə və s. nəzərdə
tutulmuşdusa, dəqiq sayı və parametrləri yunanlardan
götürülmüş hazır nümunələr əsasında hazırlanmışdı. Hətta
burda tikinti materiallarının cari bazar qiymətləri, daşınma
yeri, çeşidləri haqqında məlumatlar da var idi.
-Möhtərəm memar! Moskvanın ilkin planı hazır olan kimi
bütün zəruri materialların gecikmədən daşınıb sizə
gətiriləcəyinə şəxsən tam təminat verirəm. Bizim mujiklər
işlərini ehtiyatlı tutaraq, bütün keçən ili ağ daşların
Moskvaya daşınması ilə məşğul olmuşlar. Demək olar ki,
hər şey hazırdır, buyurun meydan indi də sizindir!
Kərəməli bəy dilləndi:- Detinetsin ilkin planı artıq mənim
köməkçim İbrahim bəy
tərəfindən
hazırlanmışdır,
böyük
knyaz. Öz xüsusi qeyd
və
iradlarınızı
qabaqcadan bildirməniz
üçün onu sizə təqdim
edə bilərik.
-O, o!.. Bu ki əsl sürprüz oldu, bəy!.. Məmnuniyyyətlə
onu görmək istərdim. İbrahim planı knyaza verdi. Dmitri
sənədi diqqətlə nəzərdən keçirib, daş Keremelin ilk planını
müqəddəs kitab saydığı Bibliya kimi öpərək sevinclə
memara qaytardı.
-Mən Qafqazlıların işgüzarlığına heyranam, Kərəməli
bəy. Siz həqiqətən, xariqüladə bir xalqsınız. Mən tam
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əminliklə inanıran ki, bu divarlar və onun içərisindəki
ehtişam gələn ilin sonuna kimi tkilib təhvil veriləcəkdir.
Böyük knyazın bu həyəcanı ilkin planı memardan geri
alıb, ona baxan knyagina Yevdokiyaya da sirayət etdi. O da
Dmitrinin böyük bacısı knyagina Anna İvanovna ilə birgə
Böyük knyazın hərəkətini təkrarlayaraq, yeni Moskvanın
Baş planını öpüb İbrahimə qaytardı. Və dedi:
-İbrahim bəy! Sizin Günəş şəkili verdiyiniz gələcək
Moskva mənim öz yuxularımda daim gördüyüm müqəddəs
şəhərdir... Amma paytaxt yollarının günəşin şüaları tək bir
mərkəzdən ətraflara-regionlara doğru yayılaraq, əbədi
sonsuzluğa çevrilməsini
mən heç vaxt ağlıma
gətirməmişəm. And olsun Müqəddəs Məryəmə ki, bu plan
dünyada gördüyüm ən dahi əsərdir. İcazə versəydiniz sizin
əlinizdən məmnuniyyətlə öpərdim. Moskva rus xalqı üçün
yalnız bir ümid yeri deyil, həm də gələcəyin azadlıq və
qardaşlığının ən uca məşəli deməkdir. Siz əziz bir dost və
əsl qardaş kimi bu gün bizimlə birgə gələcək azad böyük
Rusiyamızın Azadlığına aparan yolun başındasınız. Biz bu
yaxşılığı heç vaxt unutmayacağıq.
İbrahim:- Nə danışırsınız, knyagina! Bu mənim üçün
sadəcə bir tapşırıqdır...- dedi.
-Yox, əmirzadə! Bu əsl sevgidir. Siz rus xalqını, mənim
xalqımı mənim qədər sevən birisiniz... Mən bunu sizin
lahiyənizdən dərhal başa düşdüm! Odur ki, sizi özüm üçün
elə bu dəqiqədən etibarən doğma qardaş qəbul edirəm!..
-Çox minnətdaram, Yevdokiya İvanovna! Əziz Knyagina,
mənim xalqım Monqol-tatar işğalından yenicə azad
olmuşdur. Rus xalqı isə bu mübarizəni hələ də fədakarlıqla
davam etdirir. Azadlığı uğrunda vuruşan bütün xalqlar
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mənim üçün əzizdirlər. Bu gündən siz də mənim doğma
bacımsınız!..
Hamı onların bu dosluq-qardaşlıq duyğularını əl çalıb
alğışladı.
Qucağında körpə Daniili tutmuş kazak
Vcevolodun qızı Frola da özünü knyaginanın sağ tərəfinə
verib dilləndi:
-İbrahim bəy, zəhmət olmasa o Planı bizim kiçik knyaza
da göstəriniz. Knyaz Daniil də onu mütləq görməlidir.
Hamı onun bu komplimentinə ürəkdən güldü. Amma bu
gülüşlərə rəğmən, İbrahim özünü ilk dəfə narahat hiss
etməyə başladı. Frolanın ətrinin iyi bir andaca İbrahimin
başını dumanlandırdı. O:- Buyurun, kiçik xanım!- dedi və
bir az kənara çəkilmək istədi. Frola da hamı kimi əvvəlcə
kağızı öpüb geri qaytardı, amma sonra qucağındakı uşağı
İbrahimin əyləşdiyi divana öz sağına uzadıb, yerin darlığını
əldə bəhanə edərək, ilk dəfə gördüyü cavan oğlana
çoxdankı yaxını kimi dostyana söykəndi. Gənc şirvanlının
necə qızardığını knyagina Anna da hiss etdi... Amma
utancaq müsəlman kişilərin hələ uzun illər Moskvada
onlarla birgə qalacağını düşünərək, Daniilə yaxınlaşan
Böyük knyaginaya işarə ilə göz vurdu. Bu o demək idi ki,
bir gör nə qədər utancaq kişilərlə qarşılaşmışıq, knyagina?!.
Yevdokiya körpəni qucağına alıb, öpərək:-Daniil, bu yeni
Moskva sənin taleyin olacaq. Yaxşı bax, bu günü unutma!dedi və körpəni yenidən dayəsinə qaytardı.
İbrahim oturduğu yerdən ayağa qalxıb, əlindəki ikinci
eskizi də Dmitriyə gətirdi. Amma bu Froladan qurtulmaq
üçün bir bəhanə idi. Yevdokiya bunu da başa düşdü. Dayə
kiçik Daniili yenidən qucağına alıb boş divana əyləşdi.
Oturub İbrahimin geri qayıtmasını gözlədi.
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-Cənab Böyük knyaz! Bu rəsm bizim XII əsrlərdə ata-oğul
şirvanşahlarımız: III Mənuçöhr və Böyük Axsitan tərəfindən
çəkdirilmiş daş divarlar- mühafizə istehkamları ilə
əhatələnmiş Bakımızın İçərişəhər adlı detinetsidir. Mən
Moskvanın planını məhz bu Bakı içqalamızın əsasında
layihələşdirmişəm.
Təpə üzərində yerləşən
Bakını da ətrafdan sular
yuyur.
Amma
fərq
ondadır ki, bu, Moskva
çayı yox, Şirvan (Xəzər,Red.) dənizinin sularıdır.
Eyni zamanda, Bakı dəniz
sahilində yerləşdiyi üçün
onun əlverişli şimal yolu yalnız bu sulardan ibarətdir. Odur
ki, biz onun iç yollarının Günəş şüası kimi deyil, yumaqvari
olduğunu görürük. Moskva isə Bakıdan çox fərqlidir, o,
demək olar ki, Rusiyanın tam ortasında yerləşir... O, bütün
ətraflarına bir nöqtədən şəfəq saça bilər. Bu o deməkdir ki,
Bakı beyinləri yumaq kimi özünə toplamalı, Moskva isə
ətraflara səpələməlidir. Tanrı Böyük Avrasiyanın bu iki
mühüm şəhərinin taleyinə belə fərqlərlə bərabər, eyni
mənəvi-siyasi vəzifə və məqsədləri alın yazısı eləmişdir.
Yevdokiya Bakının rəsmini öz ərindən alıb, diqqqətlə
nəzərdən keçirdi. Və ah çəkərək dilləndi:- Necə də gözəl
məkandır, Dmitri. Bakı arxasında mən Böyük Qafqaz
dağlıarını görürəm!.. Bu cənnət şəhər sanki ulu Tanrının öz
əli ilə yaradılmışdır. Amma əfsus ki, moskalların ətrafındakı
dağlar deyil, yalnız məşələrdir. Düşmənlərimiz isə onları
istədikləri zaman od vurub yandıra bilirlər...
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İbrahim Böyük kyaginanın yanına gəldi. Rəsmi geri almaq
və daha nəyi isə izah etmək üçün əlini ona tərəf uzatdı.
Yevdokiya kağızın əvəzinə öz əlini İbrahimin əlinin
içərisinə qoydu. Və titrək bir səslə dedi:
-Siz bu gündən mənim qardaşımsınız, cənab boyar!..
Sizin ağlınızın hər bir ideyası bizim üçün məqbuldur.
Məncə, Yeni Moskva xoşbəxt şəhərdir! Çünki onun ilk alın
yazısı bizim qardaşlığımıza söykənir.
İbrahim gözləri sevincdən yaşarmış knyaginaya:- Mənim
nə qardaşım, nə də bacım olub, knyagina! Anam isə gənc
çağında vəfat eləyib. Siz məni kövrəltdiniz...Sizi bu gündən
məmnuniyyətlə öz bacım hesab edirəm! Amma bir məsələ
var: onda belə çıxır ki, biz Böyük knyaza da qayın düşürük,
eləmi? Bunun razılığını gərək Dmitri İvanoviçin özü
bildirsin...
Böyük knyaz dilləndi:- Möhtərəm əmirzadə, bizdə
knyaginaların dediyi Qanundur! O dedisə, deməli, həmin
qanun qüvvədədir. Amma mən sizin üçün Boyar titulunun
verilməsi barədə Fərmanımı hələ elan etməmişəm. Böyük
knyagina deyəsən bir az çox irəli getdi...
Yevdokiya soruşdu:- Elə isə bunu nə üçün gecikdirirsiniz,
cənab böyük knyaz?
-Çünki biz şirvanlılarla əsas məsələnin müzakirəsinə hələ
ki gəlib çıxmamışıq, mənim əzizim. İşin maliyyə tərəfi
qalır?!
Araya uzun bir sakitlik çökdü. Məsələnin maliyə tərəfini
hamı başa düşdüyündən, xeyli müddət heç kəs bu sükutu
pozmağa cəsarət etmədi. Nəhayət, knyaz Dmitri İvanoviçin
özü vəziyyəti dəyişmək üçün sualla dilləndi?
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-Əvvəlcə Sizin tələb və təkliflərinizi eşitmək düzgün
olmazdımı, cənab memar?
Kərəməli bu hesabın dəqiq müəyyənləşdirilməsi üçün
xeyli vaxt lazım gəldiyini bildirdi. Xahiş etdi ki, Böyük
knyaz və öz köməkçisindən savayı hər kəsin öz otağına
çəkilməsini təmin eləsin.
Böyük knyagina memarın təklifinə qəti etirazını bildirdi:
-Kərəməli bəy, mən sizi başa düşürəm. Amma burda yad
adamlar yoxdu...
Memar dilləndi:- Üzr diləyirəm, xanım, siz məni düzgün
başa düşmədiniz. Bizim hesablama işlərimiz saatlarla sürə
bilər. Bəlkə, lap səhərə kimi... Odur ki, sizin və kiçik
Daniilin bizimlə birgə bu mənasız riyazi hesablara görə
səhərə kimi yuxusuz qalmasını istəmədim.
Dmitri dərhal böyük bacısı Annanın, dayə Frola və kiçik
körpənin başqa otağa keçmələrini əmr etdi. Baş memar da
öz ustabaşılarını və mühafizi Fəthəddini Moskva knyazının
iqamətgahında onlar üçün ayrılmış otaqlara yolladı.
Ustabaşılar yol yorğunluğundan və başa düşmədikləri bir
dildə eşitdikləri söhbətdən bezdikləri üçün bu xəbərə
ürəkdən sevinərək, dərhal ayağa durub, xudahafizləşdilər.
Dediyinə nail olmuş Böyük knyagina yaxın gəlib, əri ilə
memarın arasında əyləşdi. Onlar bütün detalları nəzərə
almaqla dərin təhlillər aparır, ağır riyazi hesablamalarla hər
bir ayrıca tikintinin ümumi xərcini çıxarırdılar. Eyni
zamanda
Dmitrinin
Konstantinopoldan
gətizdirdiyi
layihələrin üzərində rus xüsusiyyətlərini əks etdirən
müəyyən dəyişiklikləri də etməyi unutmurdular. Böyük
knyagina tez-tez: - Kərəməli bəy, çox xahiş edirəm,
mümkün
qədər
bizim
ibadətgahlarımızda
Qərb
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bazilikalarının təsirini azaldasınız. İbadət zalı, arkal
qalareyalar, sütun başları, alaqapılar, piştağ rus orijinallığını
saxlamalıdır. Qərb qəsrlərinin qotik qüllələrini Şərq stilli
günbəzlərlə əvəzləyin, - deyə memara məsləhətlər verdi.
Böyük knyaz:- Yevdokiya, xahiş edirəm, bəlkə, memarın öz
bildikləri daha yaxşısıdır. Gəlsənə, biz ona bu qədər mane
olmayaq,- deyə knyaginanın aşırı tələbkarlığına öz etirazını
bildirirdi. Amma memar:- Xeyr, möhtərəm knyaz, knyagina
tamamilə haqlıdır. Gələcək azad Rusiya heç kəsin təsir
dairəsinə düşməməlidir. Böyük Avrasiyamızın öz xüsusi
yolu olmalıdır. Onu bizdən almağa Qərbin heç bir haqqı
yoxdur. Buyurun, bacım. Mən sizin təkliflərinizlə 100 faiz
razıyam. Eşidirəm sizi.- deyə o, Yevdokiyanı daha da
həvəsləndirdi.
Dmitrinin
qabaqcadan
hazırlatdığı
Konstantinopol layihələri Yevdokiyanın ciddi mülahizələri
nəticəsində dəyişib, tamamilə fərqli forma və məzmun
alırdı...
İbrahim qəbul edilmiş dəyişiklikləri nəzərə alaraq,
hesablamalar aparıb, hər bir tikintinin ümumi dəyərini
ortaya çıxarırdı... Onları alıb imzalayan Böyük knyaz, eyni
zamanda hesabatı sola ötürüb, knyaginanın da imzası ilə
təsdiqlədirdi.
Memar böyük knyazın təqdim etdiyi bazilika və
monastırların geniş tutumluluğunu görüb, bunu ona irad
tutdu: - Zati-aliləri! Sizin dekorativ üzləmələrlə bəzədilmiş
ağac memarlığınız, dekorativ slavyan incəsənətiniz, məncə,
Qərbi Romanın xristian müqəddəslərinin sitayişinə
uyğunlaşdırılmış xramlarından daha gözəldir. Bütpərəst
bakirə Minervanın Müqəddəs Məryəm məbədinə çevrilmiş
xramı, Günəş (Helios) kultunun müqəddəs İlyaya çevrilmiş
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şəkili, yaxud bütpərəst tanrılar Panteonunun Xristian
müqəddəslərinin
məbədinə
çevrilmiş
ibadətgahı
orijinallıqdan uzaqdır. Roma imperiya memarlığında
arkadaya yol verilmirdi, sütunlar əsasən dekorativ rol
oynayırdı. Moskva memarlıq məktəbi gələcək nəsil üçün
əhəmiyyətsiz heç bir şeyi yadigar qoyub qalmamalıdır.
Hətta məşə və bataqlıq içərisindəki təpələr üzərində salınmış
Keremeliananın beş təpə üzərində salınmış Yerusəlim,
yeddi təpə üzərində salınmış Konstantinopol və Romadan
fərqli xüsusiyyətləri vardır. Moskva təpə üzərində təqlidçilik
üçün qurulmur. Bu zəruri müdafiə məqsədlərindən irəli
gəlmişdir. Romada həvari (apostol) Pyotra işgəncə verildiyi
Neron sirkinin yerində 15.600 kvadrarat metrlik sahədə
60.000 nəfərlik duaçı üçün tikilmiş Müqəddəs Pyotr kilsəsi
belə moskallar üçün ciddi örnək ola bilməz. Baxmayaraq ki,
46 mehrablı bu məbədə Pasxada hətta 170.000 insan da
yerləşə bilir. Məncə, sabah moskalları təqlid edəcək bütün
rus xalqı üçün yaxşı nümunə yaratmaq lazımdır. Sabah
yüzlərcə rus gəncinin rahat təhsil ala biləcəyi normal həcmli
monastır komplekslərini tikmək sünii əzəmət ardınca
qaçmaqdan daha faydalı olardı...
Qonaq zalının açıq qalmış qapısından içəriyə boylanan
knyagina Anna İvanovna öz mövqeyini qızğınlıqla müdafiə
edən memara heç kəsin eşitməyəcəyi bir səda ilə əl çalıb,
onunla tam həmrəy olduğunu nümayiş etdirdi. Memar özü
bilmədən Konstantinopol Universitetinin bu məzununun da
ürəyindən xəbər verirdi.
Uzun mübahisədən sonra, Dmitri memara yeni tikiləcək
Moskva məbədlərinin
sonrakı parametrlərini istədiyi
şəkildə dəyişdirməyə izn verdi. İbrahiisə müəlliminin
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etdiyi dəyişiklikləri nəzərə alaraq, bəzi layihələrin üzərində
hələ də təkrar hesablamalar aparırdı. Onun alnından axan
tərin gözlərinə töküldüyünü görən Yevdokiya özünü irəli
verib, əlindəki dəsmalla bu utancaq “qardaşın” üz-gözünü
quruladı. İbrahim təşəkkür edib, başını yenidən qalaqlanmış
kağızlar üzərinə endirdi. Knyagina
gənc Dərbənd
əmirzadəsinin yorulmaq bilməyən bu işgüzarlığına
heyranlıqla tamaşa edirdi. Gələcək Moskvanın siması bu cür
ortaya çıxarılırdı: yuxusuz gecə içərisindən...
Səhər açılmaq üzrə idi... Yuxusuzluqdan İbrahimi əsnəmə
tutmuşdu. Böyük knyagina:- Ax, Dmitri, sən necə də
zalımsanmış? Qafqazlıları həm yuxusuz qoyduq, həm də
çaysız...
-Yevdokiya, axı, mən sizə dedim ki, gedin dincəlin. İndi
hamının bu yorğun çağında bizə o çayı kim hazırlayacaq
ki?..
-İbrahim bəyin bacısı ölməyib, knyaz! Çayı onun üçün
mən özüm hazırlayacağam. – Yevdokiya dilləndi.
Knyagina sürətlə mətbəxə keçdi. Az sonra o, baldızı
knyagina Anna və dayə Frola ilə geri döndü: çay hazır idi.
Yevdokiya qonaqlara özü qulluq göstərmək istəsə də, Anna
özünü irəli verib, kiçik gəlini bu zəhmətdən azad elədi. O,
memara diqqətlə baxa-baxa və tez-tez isti çayı öz əlinə
tökərək, Frolaya göz elədi. Yəni gəl, bunları payla. Frola
cəld yaxın gəlib, pürrəngi çay stəkanlarını qafqazlı
qonaqların qarşısına daşıdı.
Dmitri bacısının və Frolanın qızarmış gözlərindən
bayaqdan bəri yuxusuz qaldıqlarını başa düşdü. Anna
qapının açıq hissəsindən memarın bir sözünü də
buraxmadan ona qulaq verib dinləmiş, bu ziyalı və dahi
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insanın qəlbinə və simasına ürəkdən aşiq olmuşdu. Ona elə
gəlirdi ki, bu daxili hissi hamı başa düşə bilər. Odur ki, kiçik
qardaşının bu qarşısıalınmaz istəkdən xəbər tutmaması üçün
öz hiss və duyğularını mümkün qədər gizlətməyə çalışırdı.
Böyük bacısının daxili aləmindən bixəbər Dmitri başını
bulayaraq dilləndi:- Görürsənmi Yevdokiya Dmitriyevna,
siz zalımlıqda məndən zəif deyilsiniz. Bax, bu da sizin
zalımlığınızın təsdiqi. Siz yatmamışsınız deyə, rəfiqələriniz
də indiyəcən yuxusuz qalıblar.
-Belə bir gün ömürdə bir dəfə olur, knyaz! Bax, burda bu
bir gecənin içərisində Moskva tikilir... Bir moskal bu
saatlarda necə yata bilər, axı?.. Elə deyilmi, Frola?
Frola öz xanımının dediyini başı ilə təsdiqlədi. Amma
onun İbrahimə dikilmiş nəzərləri də əsnəmə tutmağının
qarşısını ala bilmədi. Dayə nəsə demək istədi, amma
alınmadı, odur ki, tez əlini ağzına apararaq gülümsəməyə
çalışdı. Hamını gülüşmə tutdu... Hamıdan ayrı stolda
əyləşmiş İbrahim başını aşağı salıb, heç kəsə baxmadan
bütün səyi ilə qarşısındakı hesablamalarını aparırdı... Odur
ki, knyagina Yevdokiya özünə “qardaş” seçdiyi İbrahimin
yanına gəldi və şəxsən süzüb gətirdiyi çayı ona uzatdı.
Böyük knyagina: - Frola, İbrahim bəy deyəsən, bizimlə
bir yerdə əyləşmək istəmədi. Sən o şirniyyatdan götürüb
bura gətir, deyəsən, qardaşıma mən özüm qulluq edəcəyəm.
Yevdokiya hələ də ətrafına biganə yanaşan, diqqəti öz
çalışmalarında olan İbrahimin qoluna toxunaraq:- Mən bu
çayı məxsusi olaraq, İbrahim qardaş, sənin
üçün
hazırlamışam.
İçməsəniz, hamı elə düşünər ki, siz
bilərəkdən Yevdokiya bacınızın xatirinə dəymək
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istəyirsiniz... Xahiş edirəm: işinə bir az fasilə verib, bu bacı
çayının tamını dadasınız. Buyurun, rica edirəm...
İbrahim başını
hasablama kağızlarından çəkib, çay
stəkanını böyük knyaginanın əlindən aldı və dərhal ondan
bir qurtum içib, stolun üstünə qoydu. O, yenidən başını
aşağı salıb, kağız üzərində hasablamalarına davam etdi.
Yevdokiya ərini yanına qayıtdı.
Başını qaldırıb, çaydan ikinci qurtumunu almaq istəyən
İbrahin dayə Frolanı yenidən öz yanında əyləşmiş gördü.
Ona acıqlı nəsə demək istəyirdi ki, qızın titrək əllərindəki
təzədən süzülmüş çayın ona uzandığını gördü. Frolanın
ətrinə qarışmış çayın qəribə bahar qoxusu bir andaca
İbrahimin xəyalını yenidən geriyə, Vətənə çəkib apardı.
Dərbəndin yaşıl yamacında dostları ilə birgə çay
dəstgahlarını yadına saldı. Amma orda belə açıq çiynli
qızları adam heç yuxuda da görə bilməzdi. O, stəkanı əlləri
əsən qızdan alıb, təşəkkürünü bildirdi. Frola knyaginanın
gətirdiyi əvvəlki stəkanı soyumuş bilərək götürüb guya geri
aparmaq üçün nimçəyə qoydu. Amma İbrahim hiss etdi ki,
bu bahar ətirli kazaçkanın oturduğu yerdən durub getmək
fikri yoxdu. İbrahimin nəfəsini qıcıqlandırıb, bütün ruhunu
tərpədən bu qəribə məhrəm ətir qoxusu indi lap yaxından
onun burnuna dolmuşdu. Kobud kazakbaşının belə zərif
incə qızının qarşısıalınmaz cazibəsi Dərbənd əmirzadəsinin
ürəyini ram etməkdə idi... Bunun nə üçün belə olduğunu
onun özü dərk eləməsə də, kazak qızı yaxşı bilirdi. O,
şirvanlı gəncin bu cazibədar kazak tələsinə necə rahatlıqla
gəlib düşdüyünü öz gözləri ilə gülə-gülə seyr edirdi...
...Nəhayət, bütün hesablamalar yekunlaşdı. Böyük
knyagina özünün son təklifini söylədi. :- Möhtərəm
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Kərəməli bəy, mən sizdən rica edirəm ki, moskalların evinin
detinets, necə deyərlər, Keremeliana arxasına köçürülməsi
və onların içqalanın tikintisinə qədər orda yaşaya bilməsi
üçün müvəqqəti yaşayış sahələrinə çəkiləcək xərcləri də
hesablayasınız. Məncə, biz bu xərcləri də öz üzərimizə
götürməliyik.
Böyük knyaz söhbətə müdaxilə edərək dilləndi:Yevdokiya İvanovna! Mən bundan imtina edirəm. Bizim
indiki halda, Qızıl Orda xanlarına bac-xərac ödəyərək, Yeni
detinets tikdiyimiz bir vaxtda bu qədər izafi xərcə
imkanımız yoxdur. Qoy onlar işdən sonra özləri evlərini
söküb, detinetsdən kənarda yenisini tiksinlər. Bunu özləri
etsinlər... Ən yaxşısı elə budur.
Onun təklifi knyaginanı hövsələdən çıxardı. Yevdokiya:Dmitri, sən nə dediyini bilirsənmi?.. Qarşıdan soyuq qış
gəlir. Bu vəziyyətdə rus mujikini ailəsi ilə necə eşiyə atmaq
olar?..
-Mən demədim ki, onları eşiyə atırıq... Onlar öz taxta
evlərini söküb, kənarda yenilərini quraşdıracaqlar. Bu isə,
əzizim, çöldə qalmaq deyil. Bizim onlar üçün də xərc
çəkəcək halımız yoxdur. Moskva bütün Rusiya üçün tikilir.
Yalnız moskallar üçün yox! Bunu hər kəs bilməlidir. Vətən
naminə əziyyətə dözmək lazımdır, knyagina.
Yevdokiya hirslə yan otağa keçdi. O, əlində tutduğu
boxçanı memarın qarşısına qoydu:- Elə bilirəm ki, bu
moskalları evlə təmin etməyə yetər. Mənim qızıl cehizimdir,
Kərəməli bəy.
-Yox, siz nə danışırsınız, knyagina? Mən bunu sizdən ala
bilmərəm.
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-Memar! Mən bir rus qızıyam. Bu gördüyünüz iş bir
sifarişdir. Mənim dövlətimin sifarişi!.. Hər bir işin öz haqqı
vardır. Sizin vəzifəniz tikintin vaxtında başa çatdırmaqdır.
Xahiş edirəm: içqaladan kənardakı mujik evləri detinetsin
içərisindəki evlərin tam eynisi olsun. Onların da daşdan
olmasını istəyirəm. Hər bir rus mənim xalqımın bir
parçasıdır. Bu xərci mən öz üzərimə götürürəm. Buyurun!
Kərəməli
ər-arvad
arasındakı
bu
münaqişəni
dərinləşdirməmək üçün knyaginanın boxçasını alıb yanına
qoydu və təşəkkürünü bildirdi. Səhər açılanda, bütün haqqhesablar kəsilmiş oldu...
Dmitri İvanoviç Baş memara, İbrahimə və Fəthəddinə
boyar titulu verdi. Bundan belə heç kəs onlara sadə adla
müraciət edə bilməzdi.
Kərəməliyə Böyük knyazın evində, İbrahim ilə
Fəthəddinə isə knyazın böyük bacısı, monastır müəlliməsi
subay Annanın evində qalmaq təklif edildi. Amma memar
öz tələbələri ilə bir yerdə qalmağın daha münasib olduğunu
bildirdi. Annanın bu təklifdən nə qədər sevindiyi dərhal
üzünün gülümsəməsindən hiss edildi. Beləliklə, şirvanlılar
köhnə Moskvanın ilk səhərini yatmaq üçün Anna
İvanovnanın ana mülkünə yola düşdülər. Anna gözləri
yuxusuzluqdan qızarmış memarın qoluna girib, onu şirvanlı
cavanlarla birgə öz evinə çəkib apardı...
Bu ziyalı moskal xanımın bir an belə dayanıb durmadan
yol uzunu ona nə dediyini memar başa düşmürdü... Amma
dərə-təpə yolda min bəhanə ilə özünü tez-tez Kərəməliyə
sıxaraq:- Oy, siz Allah, məni bağışlayın,- deyən
knyaginanın yumşaq təması onu hansısa naməlum bir cazibə
sahəsinə salaraq, əsir etməyə başlamışdı. Memar bunu
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aydınca hiss edirdi... Anna isə bütün akademik terminlərini
işə salıb, elə ilk dəqiqələrdəncə şirvanlı memara özünü
bəyəndirməyə çalışırdı.
Knyagina Anna knyaz Dmitri İvanoviçin atadan bir,
anadan ögey böyük bacısı idi. Onun anası Feodosiya
Dmitriyevna Bryansk knyazı Dmitri Romanoviçin qızı
olmuşdu.
O, Annanın doğuşu zananı vəfat etmişdi.
Anasının vəfatından (1342-ci il) sonra atası II İvan İvanoviş
Krasnı (1326-1359) ikinci dəfə evlənərək, 1345-ci ildə
knyagina Aleksandara İvanovna ilə yenidən ailə qurmuşdu.
Dmitri və İvan İvanoviç Malıy knyagina Annanın anadan
ögey qardaşları, Lyubov isə ögey bacısı idi... Anna o
vaxtdan bəri hərdən bir atasının yeni mülkündə qalsa da,
dayəsilə birgə əsasən öz anasının mülkündə yaşamışdı.
Konstantinopol Universitetini bitirib gələndən sonra isə
ümumiyyətlə burdan başqa heç yerdə qalmamışdı. Atasının
ölümündən və qardaşı Böyük knyaz Dmitrinin ailə
qurmasından sonra o, Moskva knyazının iqamətgahına
yalnız gəlinləri Yevdokiyanın çağırışları zamanı ayaq
qoymuşdu. Anna xanım Moskva monastırlarında oğlanlıqızlı gənc moskollara savad öyrədirdi. Hələ də ərə
getməmişdi. Biliksiz, savadsız adamlara kimliyindən asılı
olmayaraq, böyük nifrətlə yanaşırdı. Xasiyyətinin
tündlüyünü qardaşı da yaxşı bilirdi. Odur ki, Dmitri
İvanoviç də bu dəymədüşər ziyalı bacısından müəyyən
qədər məsafəli davranırdı. Anna ilə onun arasındakı
müvazinəti isə yalnız Yevdokiya Dmitriyevna qoruyub
saxlayırdı.
İbrahim ilə dostu Fəthəddin Zəngi memarla knyaginadan
xeyli irəlidə geri dönüb baxmadan addımlayırdılar. Nəhayət,
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Böyük yolla gəlib, köhnə Moskvanın əsas küçəsinin başına
çatanda Anna onları səslədi:- Bəylər, zəhmət olmasa, bizi
gözləyin.
Artıq
knyagina
Annanın
mülkünün
qarşısındasınız.
İbrahim ağac materialdan tikilmiş bu təzə mülkə heyrətlə
baxaraq dedi:- Anna xanım, çox gözəl eviniz var!.. Bundan
gözəlini təsəvvür belə etmək imkansızdır...
Anna:- Burası indən belə sizin də evinizdir, memar. Necə
deyərlər: evinizə xoş gəldiniz!
Dvornik xanımın səsini eşidən kimi dərhal qapını açdı.
Anna xanım ona bəzi-para tapşırıqlar verib, harasa yola
saldı. Həqiqətən, mülkə söz ola bilməzdi. Keçmiş Rus
bütpərəsliyinin xristianlıqla sintezindən ibarət bütün
cazibədarlığı ilk baxışdanca qabarıq şəkildə nəzərə çarpırdı.
Bu misilsiz taxta abidə üzərində bütpərəstliyin təbiət
qüvvələrinə inamından qaynaqlanan Ellinizmin ümumbəşəri
gözəlliyi ilə erkən xristianlığın qəribə qarışığından ibarət
bədii lövhələr, ağacdan bəzəklər, görüməyən aləmlərin
antromorfik təsvirləri vardı. İlk baxışdan, ürəyə vahimə
salan bu gözəlliklərə azca doğma nəzərlə baxmaq kifayət
edirdi ki, onlar da səninlə doğmalaşsın, əzizləşsin, dil tapıb
danışsın...
-Anna xanım, ağacdan bu altı tağlı Xaç təpəliyin
konstruksiya sxemini mən heç vaxt öz ağlıma gətirə
bilməzdim. Sizin mülkünüz əsl məbəddir. Rus mujikləri
taxta üzərindəki sənətkarlığın ən zirvəsində durmuşlar.
İnanın mənə, onlar bizimlə birgə Daş Moskva üzərində
çalışandan sonra, dünyanın ən şah əsərlərini burdaelə özləri
yaradacaqlar.
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-Möhtərəm Kərəməli bəy, atamın sağlığında tikilmiş ana
mülkümüz bunda daha gözəl idi. Kaş onu görə biləydiniz.
Çox təəssüf ki, keçən ilin yanğını atamın-anamın bu yeganə
yadigarını da məhv elədi. Bunu orijinala yalnız oxşada
biliblər...
Onlar alaqapıdan içəri girdilər. Anna qonaqlarını dərhal
hazır süfrənin başına dəvət elədi. Qulluqçular bütün
hazırlıqları qabaqcadan görmüşdülər.
Memar:- Anna, bəlkə, bunu hələ saxlayasınız? Yuxu
uşaqların gözündən tökülür. Elə mənim də. Gecənin
yuxusunu səhər verməsə də, bizə dərhal yatmaq lazımdır.
Günortaya yaxın iş sahəsinə baxışa çıxmalıyıq.
-Yox, elə şey yoxdur. Səhər qəlyanaltısız nə yuxu ola
bilər?..
-Biz gecə ərzində çox yemişik...
-Sizin böyük knyazın süfrəsində nə yediyinizin mənim
üçün əhəmiyyəti yoxdur, bəy! Buyurun bu da mənim
dostlara açdığım süfrədir. Ondan imtina edə bilməzsiniz.
Memar:- Hə, uşaqlar, gedin, tez əl-üzünüzü yaxşı-yaxı
yuyun. Anna bacınız sizə qonaqlıq vermək istəyir.
Birinci İbrahim yemək istəmədiyini bildirdi. Fəthəddin də
ona qoşuldu:- Yuxumuz tökülür. Biz yatmaq istəyirik,
müəllim.
-Olmaz! Əvvəlcə, qəlyanaltınızı edin, sonara da gedin
yatın. Bu evin xanımının şəxsi əmridir. Böyük knyazın
dediyi kimi bu ölkədə xanımların əmri hər vaxt Qanun
qüvvəsindədir.
Cavanlar deyinə-deyinə əl-üzlərini yumaq üçün həyətdəki
kəhrizin başına getdilər. Bu vaxt Kərəməli əlindəki boğçanı
Annaya uzatdı. Anna elə düşündü ki, əmanəti harasa etibarlı
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yerə qoymaq lazımdır. Bu, böyük knyaginanın moskallar
üçün detinetsdışı mənzil tikintisi üçün memara verdiyi
cehizlik qızılları idi. Onu etibarlı yerə qoymağın xahiş
olunduğunu düşünən knyagina boğçanı alıb götürdü və
memarın tapşırığını gözlədi.
-Anna, sizdən acizanə xahiş edirəm: bu qızılları ona geri
qaytarın. Yevdokiya xanıma! Bu bir ricadır. Məni düz başa
düşünüz!..
-Siz nə danışırsınız, Kərəməli bəy! Mən bunun edə
bilmərəm. Həm də Yevdokiya xanım onu əsla geri
götürməz. Bir də ki, axı, bu kasıb mujikləri ev-eşiksiz
qoymaq da insafdan deyil.
-Anna xanım! Mən qərara gəldim ki, onlar üçün yaşayış
mənzillərini öz hesabımdan tikim. Bu bir sirrdir. Xahiş
edirəm: onu heç kəsə açıb ağartmayın. Yevdokiya bacımızın
qızıllarını isə elə yerə qoyun ki, yad ələ düşməsin. Biz
işimizi görüb Vətənə dönəndən sonra onları öz sahibinə geri
verərsiniz.
Anna heyrətlə memara baxdı: doğrudanmı, bu müsəlman
öz şəxsi hesabına rus mujiklərinin evini tikəcəkdir?!. Onun
gözləri bir anın içərisində riqqətdən yaşardı.
-Aman, Allahım! Yəni siz mələkmisiniz, nəsiniz, cənab
memar?..
-Mən memar Kərəməli Şirvaniyəm, knyagina. Dünyanın
12 ölkəsində abidələr ucaltmış adicə bir insanam. Belə çıxır
ki, moskalların Keremilianasının da memarlığı mənim
alnııma yazılıbmış...
YALNIZ BU QƏDƏR!.. Xahiş
edirəm: mənim ricamı yerə salmayasınız.
Anna çaşqınlıq içərisində özünü memarın qucağına atdı:Mən sizi öpmək istəyirəm, əzizim. Moskva üçün, Rusiya
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üçün bu yaxşılığınızın qarşısında Qəlbimdən savayı sizə
veriləcək qiymətli bir şeyim yoxdur.
Kərəməli özünü itirərək:- Anna, çılğınlıq etməyin! Bu
kimi hərəkətlər hər bir insanın görə biləcəyi bir işdir. Dünya
malı yalnız dünyada qalacaq. Yaxşılıq isə axirətə daşınan
ehsandır. Məni buraxın. Tələbələrim gəlib, bizi belə görər,
başqa cür fikirləşərlər. Onlar Şərq insanıdırlar. Mən
istəmirəm ki...
Anna özü də bilmədən memarı bərk-bərk sinəsinə
sıxmışdı. Və onu buraxmaq fikrində deyildi. Onun rus
çılğınlığı könül hissinin açıq ifadə tərzində üzə çıxmışdı.
Annanın bu qeyri-adi təmasından duyğulanmış memar da öz
hisslərinə hakim ola bilməyib, bir anın işərisində qeyri-iradi
knyaginanın incə belindən tutdu, onu özünə sıxdı və öpdü.
Knyaginanın gözlərini duman aldı: bu ilk öpüşün təsiri idi.
Yaşı ötməkdə olan knyagina indi birdən-birə yer üzünün ən
xoşbəxt insanına çevrilmişdi. O, yuxu ilə gerçəyin arasında
qalıb, reallıq hissini tamamilə itirmişdi. Cavanlar geri
dönəndə, təzə aşiqləri elə bu vəziyyətdə də gördülər... Və
geri çəkilib, özlərini görməzliyə qoydular.
İlk öncə knyagina özünə gəlib, nəzarətdən çıxmış
hisslərini ələ aldı, heç nə olmamış kimi memardan yana
çəkildi və gülə-gülə: - Deyəsən, biz söhbətimizi yarımçıq
qoyduq, cənab memar.- dedi.- Hə, mən sizə əvvəlki ata
yurdumdan danışırdım. Onu yanğın məhv elədi, Kərəməli
bəy... Bu mülk heç onun kölgəsi də deyil.
Memar kənarda durub nəzakət üçün öskürən gənclərin
qarşısında özünü vəziyyətdən çıxarmaq üçün: -Təəssüf!..
Başınız sağ olsun, Anna xanım! Amma belə görürəm ki,
sizin bu yeni mülkünüz də evdən daha çox, ictimai binaya
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bənzəyir. Bura quruluşuna görə yaşayış yerindən çox, bir
təhsil-maarif ocağıdır... Məncə, əsl mədrəsədir.
-Düz buyurursunuz, bəy! Mən burda bizim moskvalı
xanımlara savad öyrədirəm. Monqol istilası şəraitində milli
rus təhsili almaq istəyənlərə maneə az deyil. Əlbəttə, zaman
bizi gözləmir. Xalqın anaları təhsilli olmalıdırlar. Gələcək
Rusiyanın qarçısında duran ilk vəzifələrdən biri budur. Sağ
olun ki, yeni monastırlarımızın tikintisini bizim bu vacib
məqsədlərimizə uyğunlaşdırmağa çalışdınız. Mən sizə
ürəkdən valeh oldum. Sizin tələbələriniz dünyanın ən
xoşbəxt gəncləridirlər. Və mən də öz biliyimi moskallardan
əksiltmirəm. Əksiltməyəcəyəm!.. Qoy tatar arvadları rus
xəracını gecə-gündüz yeyib, əndamlarını kökəltsinlər,
amma biz, gələcək moskalları savadlı-bilikli etməkdən ötrü
öz canımızı da əsirgəməyəcəyik. Bilik zülmətə zəfər
çalacaq, Kərəməli bəy! Mən o günü görürəm.
-Knyagina, siz məni özünüzə valeh elədiniz!.. İnanın
Şamaxıda küçədə, evdə saqqız çeynəyib, tum çırtlayan
qızları, xatunları görəndə, şairlərimizin qələmə aldığı bütün
gözəlləmələrə nifrət edirəm:
Canım nə qədər var: mənə canan sən olarsan,
Candan da əziz olsa, bir insan- sən olarsan!..
Axı, savadsız, mədəniyyətsiz və küçədə-bayırda saqqız
çeynəyən bir xanıma mənim dahi babam İbrahim Xaqani
Şirvani bu cür beytləri necə qoşub yaza bilmişdir?.. İnana
bilmirəm!
-Yəni siz bütün Şərq qadınları haqqında beləmi
düşünürsünüz, Kərəməli bəy?..
-Əstağfürullah! Bizim xanımlarımızın da arasında bilikli,
mərifətli, təhsilli qadınlar olub. Amma əfsus ki, onların sayı
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çox azdır. Zülmət gecələrə işıq saçan tənha Ay kimi! Bu
xanımların qabiliyyətsizliyindən irəli gəlmir. Onların
valideynləri çox zaman öz qızlarını oxumuş, savadlı görmək
istəmirlər. Bu, vəhşi-bədəvi Monqollardan bizə bir irs
qalmışdır. Anna xanım, gələcəyi qurmaq üçün keçmişin
bütün mənfi təsirlərinə qalib gəlmək lazımdır. “Monqol”
sözü mənim şirvan xalqımın arasında söyüş yerində işlədilir.
Amma insanlarımızın içindəki “monqolluq” hələ də yaşayır.
“Küt monqol” (-тупой монгол) ifadəsi mənim də dilimin
ən ağır söyüşüdür. Elə bilirəm ki, Moskvada bu söyüşsüz
keçinə biləcəyəm. Əminəm ki, mənim İbrahim kimi çox
bilikli tələbələrim burda Yeni Moskvada öz memarlıq
fəaliyyətlərindən əlavə, moskallara elm-təhsildə də
köməklik edəcəklər. Onların Vətənə dönüşündə də ilk işləri
maarifçilik fəaliyyətləri olacaq!
-Kərəməli bəy, mən sizin və İbrahimin eyni zamanda bir
müəllim olduğunuzu bilmirdim... Deməli,
bizim
qızlarımızın bəxti varmış. İndi sizin kimi böyük Şərq
alimlərindən də dərs ala biləcəklər...
-Mən İbrahim bəyə Dərbənd mədrəsəsində memarlıq
dərsləri ilə bərabər, bir neçə xarici dil: yunan, rus, ərəb, fars,
firəng, ispan, almancanı da öyrətmişəm. Eyni zamanda o,
qədim və orta əsrlər yunan və Roma fəlsəfəsini də dərindən
bilir. İbrahim həm də güclü riyaziyyatçıdır. Əl-Xarəzmi və
Xəyyamın, Ptolemey və Evklidin riyazi-həndəsi ideyalarını
mənimsəyib. Mən sizin qızların maariflənməsi sahəsində
onun pedaqoji fəalliyyətinə yaxın gələcəkdə heç bir maneə
görmürəm... Onunla özününz dil tapın.
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Anna xanım qulluqçunun gətirdiyi çaydandan şəxsən özü
qonaqlarının hamısı üçün çay süzüb, yenidən ağıl-kamalına
və uca boyuna valeh olduğu memarın yanıda oturdu.
-Məni düzgün başa düşün, memar! Sizə, deyəsən, bir
azca aşiq olmuşam... Moskvada təhsilli adamlar çox azdır.
Monqol əsarəti altında yaşayan Rusiyada bu gün sizin kimi
mədəni-ziyalı bir insanı görmək meşənin dərinliyində azmış
yolçunun zülmət gecənin qaranlığında qütb ulduzunu
görməsi kimidir. İndi bu gərəksiz ömrümün nəyəsə-kiməsə
istiqamətləmək istəyini açıq hiss edirəm. Bu, bir cinsi arzu
deyil. Daha çox, axtardığını tapmaq sevincidir. Sizi
sevirəm!!!
Memar bu qəfil təklifdən utanıb qızararaq dili əsə-əsə
dilləndi: -Məni çox şişirdirsiniz, Anna xanım! Olarmı mən
sizin üçün adicə Kərəməli olum. Bu, məncə, yetər...
-Yox, yetməz!
-Nə üçün, knyagina?..
-Çünki mən də sizin üçün adicə Anna olmaq istərdim.
Amma bu mümkün deyil. Gərək siz də adi memar
olmayasınız.
-Knyagina, mən onsuz da adi memar deyiləm: Yeni
Moskvanın ilk rəsmi arxitektoruyam. Məncə, bu da
kifayətdir.
-Kifayət deyil. Ağdaşlı Moskvanı tikən memarı Rusiya
eşqsiz yola sala bilməz. Məni çoxları sevib, amma mən bir
tək sizə aşiqəm, Kərəməli bəy. Sizi sevəcəyəm, sizməni
sevməsəniz də...
Onlar bir-birinin üzənə baxaraq əvvəlcə yüngül
gülümsündülər. Sonra Annanın uzatdığı əlin ovcuna
möhkəm bir şapalaq vuran memarın şaqqanaq çəkərək
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gülməsi knyaginanı da özünə qoşdu. Uzaqdan-uzağa onlara
baxan Fəthədddin ilə İbrahim heç nə başa düşməsələr də,
böyüklərə qoşulub güldülər. Yuxu gözlərindən töküldüyü
üçün yatağa təcili girib yatmaq lazım idi. Odur ki, tez-tələsik
yeməklərini yeməyə başladılar.
Gənclərtəzə meşə balı ilə qəlyanaltı edib, Anna
müəllimənin memar ilə bu bitməyən söhbətlərindən
canlarını qurtarmaq üçün ayağa durdular, harda
yatacaqlarını soruşdular... Knyagina xidmətçiyə onları
qonaqlar üçün qabaqcadan hazırlanmış yataq otağına
aparmağı tapşırdı.
Yuxusunu tamamilə itirmiş Kərəməli bəy Annanın incə
arıq zərif əllərindən nə vaxt tutduğunu heç özü də bilmədi.
İndi knyagina ona artıq ictimai suallarla deyil, yalnız şəxsi
suallarla müraciət edirdi.
-Evlisənmi, Kərəməli bəy!
-Təəssüf ki, hələ yox...
-Nişanlın necə, varmı, gözəlmidir?..
-Yoxdur! Bir qoca anamdan savayı doğma heç kimim
yoxdur. Bir də çox az sayda dostlarım vardır. Onlar da kasıb
müəllimlərdir. Şirvan şahı tərəfindən qara kitaba salınmışlar.
Kasıblıqdan və təqibdən yaxa qurtara bilmirlər. Amma
mənim üçün onlar bu dünyanın varından, qızılından
dəyərlidirlər.
-Bəs, nə üçün evlənmirsən, Kərəməli bəy? Yaşın da,
görürəm, mənimki kimi artıq kəllə çarxa çıxıb...
-Mən nə bac-xərac yeyənlərin kirşanlı qızlarına, nə də
Şirvan kəndlisinin saqqız çeynəyən savadsız qızına aşiq ola
bilərəm, knyagina! Bəzən zövqsüz və nadan insanlar
arasında olmaqdansa, tənha yaşamaq daha mənalı olur. Siz
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həyatıma öz qanadları ilə uçub gələn yeganə mələksiniz.
Yəqin ki, gözlərimi bir dəfə yumub açan kimi yox olub
gedəcəksiniz. Və mən də yenidən təklənəcəyəm, knyagina!
-Gözlərini yumma, memar.
-Bu indi də olmasa, haçansa olacaq, Anna. Bütün yuxular
gec-tez dağılır. Mənim “knyagina Anna” yuxum da eləcə!
-Dünya böyükdür, deyirlər, Kərəməli bəy?! Amma hərdən
adama elə gəlir ki, bu cahan dardır. O qədər dardır ki, əsl
insanlar həyatdan bezib, onu haçansa könüllü olaraq əbədi
tərk etmişlər... O əsl insanlar- Sokratlar, Ərəstular,
Əflatunlar, İsgəndərlər, böyük peyğəmavərlər, Ptolemeylər,
İbn Sinalar, Hafiz Şirazilər, Ömər Xəyyamlar, İbrahim
Xaqani Şirvanilərdir...
-Həmçinin İsa tək Tanrıya qovuşmuş müqəddəs Baba
Dağ-Kuhi Bakuvilərdir! X əsrin ən dahi insanı olan bu
böyük Şirvani haqqında mən heç vaxt həyəcansız danışa
bilmirəm, Anna xanım. Tam ismi Əbu Abdullah Məhəmməd
ibn Übeydullah ibn Bakuyə-Şirvani (933-1050) olan bu
şəxsi şirvanlılar Baba Dağ (Baba Kuhi) Bakuvi-Şirvani
kimi tanıyırlar. Bu onun sözüdür: “Bütün var olanlar vahid
harmoniya altında hərəkətdədirlər”
-Gözəl fikirdir. Amma mən Baba Dağ haqqında heç nə
eşitməmişəm. Onu bizə Konstantinopolis universitetində də
öyrətmədilər...
Memar knyaginanın çiyninə dağılmış sarı-şabalıdı
tellərinə əlini gəzdirərək, dilləndi: -Bakılı Baba Dağın hər
sözü hikmət mənbəyidir, Anna İvanovna. Söz verirəm ki,
Şamaxıya getsəm, onun “Divan”ını və Fəlsəfi traktatlarını
sizə gətirəcəyəm. Mütləq gətirəcəyəm. Baba Dağ Şərqin
ikinci ən böyük sufisidir.
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Anna mavi gözlərini heyranlıqla yenicə eşqini elan etdiyi
sevgilisinə dikərək:- Sifilik nə deməkdir, memar?- soruşdu.
-Sufilik qəlbin saflığıdır. Qəlbində Tanrı sevgisi olan
insan heç bir şeytani gücə yenilməz. Dünyada öz
hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün uca daş qalalar
tikdirən padşahlar nə qədər də bədbəxtdirlər, Anna.
Padşahların ən böyük qalası xalqın sevgisidir. Allah da ona
görə qüdrətlidir ki, bəndələrinin qəlbində ona sevgi vardır.
Sevgidən məhrum olan heç nəyə Allah deyilmız.
Anna gülərək, memarı qucaqladı:-Deməli, biz bir-birimizi
sevdikcə, Allaha da yaxın oluruq...
-Bax, eşqin Sufiliyi elə budur, Anna! Odur ki, Tanrı
sevgili Sufilər üçün onun bəndələrini də sevmək şərtdir.
Özünü insanlıqdan təcrid edən Monastır rahibələrinin ilahi
eşqini mən heç cür qəbul etmirəm.
-Mən də, Kərəməli bəy! İnsan sevdiyi insana qovuşaraq,
Tanrısı ilə vəhdətləşə bilər.
Kərəməli bəy Şirvan dahisindən təzə bir hikmət söylədi:
“Damcılar sonradan yenə dəryaya qayıdan kimi, insanlar da
zərrə kimi yenidən öz əslinə dönürlər.”
-Deməli, biz həmişə bir yerdə olacağıq, memar. Axı,
hamımız O böyük Vahidin bir-birindən ayrı düşmüş
zərrələriyik! Düzmü başa düşdüm, Kərəməli bəy!
-Düz başa düşdünüz, mənim mələyim! Amma bayaq
dahilərin bizi tərk etməsindən danışırdınız. Elə bir şey
yoxdur. Nə qədər ki, biz onlarlayıq, onlar da həmişə
bizimlədir. Necə ki, bu gündən və bu dəqiqədən etibarən
Moskva knyaginasının qəlbi bir şamaxılı memarla bir
yerdədir, deməli, memarı da bundan belə ondan heç bir
qüvvə ayıra bilməyəcək. Hətta ölüm belə!
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-Kərəməli bəy, sizə eşqimi ilk öncə mən açdım, izn verin
ilk dəfə də sizi mən öpüm.
-Kərəməli bəy bu sadə və səmimi rus qızının qəlbi
açıqlığına heyranlıqla baxaraq, qollarını ona açdı. Anna
İvanovna Ryazan moruğu kimi qırmızı dodaqlarını memara
uzatdı. Onların ilk öpüşü uzun sürməsə də, bundan sonra iki
sevən qəlbi əbədiyyən bir-birinə möhürlədi...
Artıq gün günortaya çatmışdı. Annanın Konstantinopol
Universitetindəki təhsil illərindən danışdığı xatirələrin sonu
isə görünmürdü... Ona aşiq olanları necə incitməyindən,
rəfiqələri ilə gecə gəzintilərindən, hörmətli müəllimlərindən,
Çarqradın füsünkar gözəlliyindən, bizanslıların böyük
mədəniyyətindən, daha nələrdən uzun sürən bu söhbətlər
memarı yuxusuz qoysa da, özü də bilmədən, o da təsir altına
düşərək, bu sarı tərsa qızın şirin dillərinə uyuraq, bütün
sirlərini açıb bir-bir ona vermişdi... Anna bu qəribə insanın
inqilabçı olduğunu, vətənindəki üsuli-idarədən nifrət
etdiyini, öz xalqının ictimai azadlığı uğrunda siyasi
mübarizə apardığını bilib öyrənmişdi. Onun indiyəcən
evlənməməyinin səbəbi də bu idi. Elə Annanın özü də rus
xalqının ziyalı övladı kimi məhz belə bir ideal uğrunda
çalışırdı: Monqol əsarətindən azad omuş Rusiyanı görmək
onun ən böyük arzusu idi. İki azadlıq aşiqinin qəlbi
birləşərək, Simürqə çevrilmişdi...
İbrahimlə Fəthəddin yatağa baş qoyan kimi dərin yuxuya
getdilər. Bir də günorta çağı yuxudan ayıldılar. Tapşırığa
əsasən, gənclər günorta çağı yuxudan durub, dərhal memara
baş çəkməli idilər.
Onlar əyin-başlarını düzəldib, qaçaraq müəllimdən
ayrıldıqları qonaq otağına gəldilər. Onları burda gördükləri
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gözlənilməzlik tamamilə şaşırdı: Anna ağ ipək saçlarını
memar Kərəməli bəyin sifətinə yayıb, başını onun sinəsi
üstə qoyaraq, yuxulamışdı... Elə oturduqları yerdə də
yuxuya getmişdilər. Memar əlini knyaginanın açıq çiyni
üstə qoyaraq divanın arxa hissəsinə başını əyib möhkəm
yuxuya getmişdi. Fəthəddin müəllimi oyatmaq üçün onlara
sarı getmək istədi. İbrahim dilləndi:- Dur! İndi onları
yuxudan eləmək olmaz!
-Nə üçün? Axı, müəllim özü bizə dedi ki, günorta birlikdə
iş sahəsinə baş çəkəcəyik. Rejimi ilk gündən poza bilmərik
ki, İbrahim?..
İbrahim onu yatanlardan kənara çəkdi və dedi:- Sən nə dil
bilməz adamsan, a Zəngi! Ə, bu, bilirsənmi nə olan şeydir?..
-Nədir ki?
-Bu Gülbikə nənəmizin dediyi o eşqdir! Müəlimimiz də,
nəhayət, eşqə tutuldu... Qara sevda deyirlər, ha, bax elə
budur. Müsəlman müəllimlə tərsa knyaginanın sevdası.
Kərəm-Əsli eşqi! Xeyirli-uğurlu olsun! Gəl, tikinti sahəsinə
ikilikdə biz özümüz gedək. Baş çəkib axşama kimi
qayıdarıq. Memarın məqsədi bizi köhnə Moskva ilə tanış
eləməkdi. Yoxsa özünə qalsa, Kərəməli müəllim buraları
çoxdan tanıyır, ey!.. Gedək, ay dili qafil!..
Knyaginanın evinin alaqapısından çıxanda, gənclərin
qarşısına çıxan ilk cavan mujikə onları Moskvanın taxta
hasarları ilə tanış etməsini xahiş etdilər. İbrahim bu xidmətin
qarşılığında ondan təqribən 3-4 yaş böyük olan cavan
qıvrımsaçlı sarıbəniz moskal-mujikə pul təklif etdi. Moskal
puldan qəti şəkildə imtina etdi və gümanla tanıdığı bu
qonaqları istədikləri yerə aparmağa könüllü razılığını
bildirdi.
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-Adın nədir, dost?
-İvan. İvan Sobakin!..
-Hə, İvan Sobakin, bizdən niyə pul götürmədin?..
-Biz, moskallara ağ daşlı yeni paytaxt tikən
memarlardan pul ala bilmərik.
-Böyük knyazmı qadağan etmişdir!
-Xeyr, möhtərəm boyar!
-Bəs bu, kimin qadağasıdır?
-Vicdanımızın! Burda hər kəsin evinin qapısı və ürəyi
sizin üzünüzə daim açıqdır!..
Fəthəddin tanımadığı bu dilavər rus oğlanın qoluna
girərək:- İvan, mənim də səndən xoşum gəldi. Bizimlə birgə
çalışarsanmı?
-Nə desəniz əlimdən gələni edərəm, cənab boyar! Təki
Moskvanın daş hasarları tezliklə başa çatdırılsın. Şəhərimiz
tez-tez düşmənlərin hücumlarına məruz qalır. Qızıl Ordalılar
gənc oğlanlarmızı-qızlrımızı bac-xərac əvəzinə qul edib
aparır, hərrac bazarlarına çıxarıb satırlar. Kim öz camaatını
belə gündə görmək istəyər? Mən sizə təmənnasız çalışaram,
ağa!
-Lap yaxşı! Amma təmənnasız olmaz! Hesab bilirsənmi?
-Bilirəm! Monastırda bir az təhsil almışam.
-Deməli, bu gündən bizimlə moskvalı işçilərimiz arasında
əsas adam oldun. Məvacibin yüksək olacaq. Zəhmət haqsız
iş ola bilməz, İvan. Al bəri başdan bu pulu, getdik!..
İvanın kəskin etirazlarına baxmayaraq, Fəthəddin pulu
onun cibinə qoydu. Sonra onlara kənardan tamaşa edən
qızları göstərib:- Qızlarınız yaman utancaqdılar!.. Bir gör
necə də sakit-sakit bizi izləyirlər. İvan sən evlisənmi?..
-Yox, cənab boyar!
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Bayaqdan susub bir söz danışmayan İbrahim, nəhayət,
dilləndi:- Bizə nə üçün boyar deyirsən, İvan? Biz ki artıq
dostlaşmışıq?
-Bu, böyük knyazın əmridir!
Hamı bu Fərmandan
xəbərdardır.
-Aydındır. Amma səndən bir xahişimiz olacaq: xalqın
içərisində bizə nə deyirsən de, amma öz aramızda bizi bir
dost olaraq çağır. Oldumu, dostum?
-Oldu, dost! Hə, bayaq qızlardan nə isə sordunuz, bbaa..,
bağışlayın, dostum. Onu deyim ki, Moskva ildə bir dəfə
yanıb hamını yandırır, amma bu qızlar biz oğlanları hər gün
yandırıb yaxırlar. Onlardan nə qədər uzaq dursanız, yaxşıdır.
Özünüzü qoruyun, dostlar!
İbrahim gülə-gülə:- Sən nə ağıllı İvansan, İvan!- dedi və
yenicə dostlaşdığı bu səmimi rus gəncinə əlini açaraq:- Vur
bura!-dedi. İvanın əlinin ağırlığı İbrahimi heyrətə gətirdi.Əcəb güclüsən, ha, qardaşım!
-Bu əllər zəif olsa, ruslar çoxdan yox olub gedərdi, dost!..
İbrahim:- Hə, monastır sənə yaxşı dərs keçib!.. Sən biz
deyən adamsan, İvan, biz də çalışıb sən deyən adam olarıq.
Su ki girdi bardağa, deməli, oldu içməli!..
-Bu sözünüzün mənasını başa düşə bilmədim, İbrahim
bəy!
-Burda başa düşülməyəcək bir şey yoxdu, dostum. Bir
atalar sözüdür: bax, sizin qızların bu sakit baxışları kimi bir
mənası var. Sən zəhərli ilanın öz ovunu sancmamış
fısıldayıb səs saldığını görmüsənmi?
-Yox! Görməmişəm. Ancaq zəhərsiz su ilanları boşboşuna fısıltı salıb, uzaqdanca adamı qorxuzarlar.
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-Uzaqgörən atalarımız, İvan, bu sözlərlə bizə xəbərdarləq
ediblər ki: -qız ki (-ilan, ya quzu olsun) sənin “bardağına
düşdü”, yəni boynuna düşdü, ta qaçacaq yerin yoxdu. Dözüb
onunla bir yerdə ölənə kimi yaşamalısan!.. Sakit ilanlar ən
qorxulusudur...
İvan gülərək dilləndi:- İbrahim, dostum, sizin o ataların
başı yəqin ki, bizimkindən az çəkməyib... Bax, mən sizə, siz
də mənə xəbərdarlıq etdik. Allah bizi şərdən qorusun. Bu
qızların şərindən!..
Dərbənd əmirzadəsi öz Zəngi dostunun qulağına
pıçıldadı:- Fəthəddin, amma müəllimimiz getdi fələyin
badına...
İvan deyə-gülə danışıb zarafatlaşan dostları əksər hissəsi
ötən il yanıb kül olmuş Moskva detinetsinin oddan qaralmış
taxta hasarlarının yanına gətirdi. İbrahim dərhal kağız-qələm
çıxarıb, ilkin qeydlərini aparmağa başladı. Onlar hava
qaralana kimi çalışdılar. Yalnız gecənin bir aləmində
knyagina Annanın mülkünün qabağına gəlib çıxdılar.
Ibrahim təzə dostundan soruşdu:- İvan, yerli ruslardan daş
ustalığı bilən tanışların varmı?
-Var.
-Neçə nəfər olarlar?
-Çox az saydadırlar. Fyodor Sviblo...
-Bu olmadı, İvan! Bizə rusların özündən də bir qədər daş
işini bilənlər lazımdır.
-Nə üçün, axı?
-Biz işimizi başa vurub, burdan çıxıb gedəcəyik. Amma
onlar vətənlərində həmişəlik qalacaqlar. Deməli, Moskvanın
tikintisi də davam edəcək. Şəhər daim böyüməlidir, İvan!
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İvan alnını ovuşdura-ovuşdura usta dostlarını saymağa
başladı: Fyodor Sviblo... Amma nədənsə karıxıb durduş
-Elə bircə nəfər?
-Bir də mənim özüm!- İvan Sobakin əlini vəliəhdə
uzadaraq:-Onlar özləri gələcəklər, bəy. Biz işə başlayaq,
onlar Rusiyanın hər yerindən axınla bura üz tutacaqlar. Sizi
əmin edə bilərəm.
Dərbənd əmirzadəsi İvanın ona uzatdığı əlinə sıxaraq:Sənə inanırıq, Sobakin! Rus ustalarını Moskvaya sən
yığmalı olacaqsan!
İvan əsgəri şərəf təzimilə:- Oldu, cənab Boyar!- dedi. O,
təzə dostlarını knyaginanın mülkünə qədər ötürüb, evinə
dönmək üçün izn istədi. İbrahim onlarla birgə yeməyə
oturması üçün xahiş etdi. Amma İvan nəzakətlə dəvətdən
imtina etdi. Geri qayıdarkən:- Sabah Fyodoru da gətirəcəm,
bəy! Sabaha qədər!- deyib, onlardan ayrıldı və gözləmədiyi
yerdən təzə iş tapmış bir adam kimi kefi kök halda yarısı
yanıb kül olmuş, yarısı isə taleyin xoşbəxtliyindən salamat
qalmış evinə döndü...

2
Artıq ilk aylar başa çatırdı... Köhnə Moskva sökülüb,
demək olar ki, yerlə yeksan olmuşdu. Ancaq tanınmış
şəxslərin, boyar və knyazların, digər əsilzadələrin evlərinə
hələ toxunulmamışdı. Minlərcə moskal könüllü olaraq,
söküntü-tikinti işlərinə cəlb edilmişdi. Rusiyanın digər
bölgələrindən də insanlar axınla Moskvaya üz tutmuşdular.
Şirvan ustalarının bölüb dəstələrə ayırdığı moskallar bəzən
gecə də qalıb işləyir, evə belə dönmürdülər. Moskvanın daş
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divaarları təcili tikilib başa çatdırılmalı idi. Taxta hasarlar
bir yandan sökülür, digər yandan isə durmadan daş
hörgülərlə təzələnirdi.
...Axşam düşürdü, amma nə İbrahim, nə də Fedya (-indi
ruslar Fəthəddini belə çağırırdılar. Az sonra ikinci Fedyaya
görə ona qızlardan uzaq durduğu üçün Bəkləmiş də
deyəcəkdilər) işdən sonra evə dönmüşdülər. Knyagina
narahatlıq içərisində memarın yanına gəldi:- Keremeli bəy,
bu uşaqlar bir az qabağa getdilər... Yəqin ki, o canı yanmış
İvan onları yenə də harasa aparıb...
-Hara aparacaq? Uşaq ki deyillər. Anna, onların bu yaşda
böyüklər tərəfindən idarə edilməsi acıqlarına gələr. Acığa
düşsələr, hər şeyi tərsinə edərlər. Qoy gəzsinlər özləri üçün.
Yəqin iş-güc onları çox yorub. İstirahət istəyirlər.
-Mənim əzizim, bu sökülüb-dağılmış şəhərdə gəziləsi
yerimi var?.. Bizim o İvanı mən yaxşı tanıyıram: içməyə
aparıb onları. Daha Allah bilir, hara?.. Yox, sən danışmasan,
mən özüm onlarla danışacam.
-Nə deyəcəksən, Anna xanım?
-Döyəcəm onları!
-Bacarmazsan!..
-Gəlsinlər, baxarıq!
Bayir qapı ucadan çırpıldı. Memar: -Bax, gəldilər...
-Gecənin yarısıdır. Bu vaxt evə gəlməzlər. Mən onlara
qapını açmayacağam.
-Mən gedib açaram.
-Sən də açmayacaqsan! Qoy dişarda qalsınlar, ağılları
başlarına gəlsin.
Qapı xeyli çırpılandan sonra səs-səda kəsildi. Memar:Hə, indi görək özləri nə tədbir görəcəklər?
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-Küçədə gecələyəcəklər,- Anna dilləndi.- Onlar üçün bu
ən yüngül cəzadır. Amma yenə olsun.
Əvvəlcə İbrahim, sonra Fedya (Fəthəddin) dəmir
darvazanın başından içəri aşıb, həyətə daxil oldular. Memar
gülərək: -Darvazaların çox da etibarlı deyilmiş, knyagina.dedi. Anna İbrahimə yaxınlaşıb, qulağından tutdu və dartdı.
Əmirzadə geri çəkilmək istədi. Bu vaxt Anna onun üzünə
yüngül bir sillə də tutuzdurdu. Heç nəyi başa düşməyən
əmirzadə onun əlinin üstdən tutub, kənara çəkdi.
-Hə, demək, belə...
Anna əlinə ağac budağı alıb, İbrahimin böyür-başına
vurdu. İbrahim:- Anna bacı! Axı, nə olub?.. Bəlkə,
deyəsiniz, biz də bilək, -deyə sordu.
Anna:- İbrahim, indi ki, mənə bacı deyirsən, evə vaxtlıvaxtında gələcəksən. Bu, səndən böyük olan bacının
əmridir! Anladınmı?..
-Baş üstə!.. Bundan sonra elə olacaq, Anna bacı! Məni
indiyə kimi bir dəfə Dərbənd əmiri döyüb: Misirdə
məmlüklər qoşularkən qulağımın dibinə yağlı bir sillə
ilişdirib. Siz də ikincisi oldunuz. Tanrı məni üçüncü
sillədən qorusun.
-Onda sən də özünü ağıllı apar, üçüncü qapazı da yemə.
Knyagina qulluqçuya yemək stolunu hazırlamağı tapşırdı.
İbrahim: -Biz yemişik! Bizə görə narahat olmayın, zəhmət
olmasa...- deyə dilləndi.
-Hə, harda nə yeyib içdiyinizi də mən yaxşı bilirəm.
Amma evdə nəsə yeməlisiniz. Bu da mənim qanunumdur.
Lap köpüb partlasanız da yeyəcəksiniz. Gəlin süfrə başına!
Süfrə başında onlar gördükləri iş barədə memara qısa
hesabat verib, qarşıdakı xörəyi o üzünə-bu üzünə qaşıqlayıb,
314

sonra yuxusu gözlərindən tökülən adamlar kimi ayağa
durdular.
-Bizi bağışlayın! Gecəniz xeyirə qalsın!
Onlar gedəndən sonra Anna dedi:- Kərəməli-can! Moskva
həm ev quran, həm də can yaxan şəhərdir, ha... Nə qədər
cavan olsalar da, onları gözdən uzağa buraxmaq olmaz.
Mən səndən xahiş edirəm: uşaqların üzərində nəzarəti bir az
artır.
Memar: - Ay mənim gözəlim! Vallah, mənim kimi bir
qoca şir sənin əlində girinc olubsa, onlar nə karədirlər ki,
Anna xanımın gözlərindən kənarda qalsınlar?.. Siz mənə
də, onlara da bəssiniz. Kərəməliyə ehtiyac yoxdur.
Knyagina gülərək:-Axır ki, boynuna aldın! Çox “şir
tinətlilər ölkəsindənəm” deyib durmuşdun. Hə, deməli,
bundan sonra hər şey aramızda “ rusca” olacaq.
-O, nə olan şeydir, Annacan?
-Yəni bizim evdə yalnız Annanın qanunları keçərlidir.
Mən nə desəm odur: xüsusən, sənin üçün!
-Olsun! Axı, mən elə ilk gündən Böyük knyazın dilindən
Rusiyada “ruscanın” nə olduğunu bilmişəm. Mən də
Dmitri İvanoviç kimi sizin bu müqəddəs qanunlarınıza iki
əlli razıyam. Daha nə istəyirsən, knyagina?!.
-Onda dur zəhmət olmasa, bir-baş hamama!.. Tənbəl
ayı! Hamam buxardan az qalır dağıla! Sən tez ol gir, mən
də gəlirəm... Kirin içərisindəsən, özündən xəbərin yoxdu.
-Anna, sən ananın goru, bu soyuq havada mənə nə
deyirsən de, amma bu hamam məsələsini başından çıxart...
-Elə şey yoxdu. Yoxsa o çubuğun birini də sənə
vuracağam.
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-Elə sizin hamamda çimmək, adamı çubuqla yun kimi
çırpmaqdır. Mən o çırpıltıdan sonra səhərə kimi kürəyimin
ağrısından yata bilmirəm. Bax, Gülbikə nənən bilsə ki,
hansısa bir tərsa qızı onun oğlunun kürəyini hər gecə yun
kimi çırpır, vallah, bir dəqiqə də Şamaxıda durmaz. Gəlib
sənin canını alar!..
-Memar!..
-Yaxşı, bu dəfə də sən deyən olsun!..
Tezliklə bu can yaxan hamamla birgə bütün mülkün
sökülüb yerə qoyulacağını fikirləşən Kərəməli:- Dayan,
Anna-can, bir gör, sənin bu hamamının axırı nə ilə qurtarır?
– deyə ürəyində deyinə-deyinə həyətin küncündə tüstülənən
rus buxar hamamına sarı getdi. Öz-özünə:- Əşi, vallah, bu
rus kişiləri dağdır, bu zalımların zıppıltısına dözürlər. Bu
qadınlar adamın sağ canını da boğazına yığırlar...
Annanın səsi eşidildi:-Quru buxara gir!
-Anna, icazə ver, heç olmasa, buxarı özüm seçim: sulu
buxar!..
Az sonra knyagina təzə alıb gətirdiyi hamam çırpılarını da
götürüb, memarın ardınca dörd dövrəsindən buxar qalxan
rahatxanaya daxil oldu. O, özü ilə müxtəlif çırpılar
gətirmişdi: tozağacı, palıd, dəfnə, qızılağac, iynəyarpaqlı
şam çubuqları və gicitkan kolu...
Kərəməli dilləndi:- Anna xanım, bu çubuqlar az deyilmi
belə? Bəlkə, bir-iki donuz dəyənəyi də üzərinə əlavə
edəsiniz! Kazakbaşı Vsevolodun at qamçısı da pis olmaz.
Anna
memara
tərs-tərs
baxaraq:Sən
heç
düzəlməyəcəksən, uçitel!.. Tələbələrinin tayısan. Onların
hələ ki hamamda necə yuyunduqlarını bilmirəm. Hamama
girməkləri ilə çıxmaqları heç yarım saat çəkmir.
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-Hə, nə deyirsən? Onları da çimdirməyə xanım mı
tapmaq lazımdır?
-Yox, xanım yox, elə o mənim monastırımı yarımçıq
qoyub qaçmış İvan da bu iş üçün pis deyil. Şirvanlılar
onunla yaxşı tapışıblar. İvan dərsdən bir şey bilməsə də, rus
hamamının sirlərini yaxşı bilir. Bundan sonra İvanı da
onlarla bir yerdə hamama salmaq lazımdır. Bir yerdə işləyib
toz-torpağa batırlar, bir yerdə gəzirlər, yeyib içirlər, elə bir
yerdə də çimib yuyunarlar...
-Anna, doğrudan, İvan əla oğlandır. İşgüzardır. Vətənini
sevəndir. Bir eybi var: kitab-dəftəri sevmir. Mən onu nə
qədər kişi monastırına dərs oxumağa cəlb etməyə çalışdım.
Gəlmədi.
-Gələcək!
-Necə?
-Mən məcbur edəcəyəm. Evi söküləndən sonra ağılı
başına gələr. İbrahim tərəfkeşlik edərək hələ onun evini
dağıtdırmayıb. Deyəsən, dostlaşıblar: odur ki, sökmək
istəmir...
-Söküləcək! O da gedib detinetsdən kənarda hamı kimi
özünə təzəsini tikəcək.
-Kərəməli, mənim bir planım var: kim Ağdaş Moskvada
yaşamaq istəyirsə, işdən sonra gəlib monastırda təhsil
almalıdır. Gələcək Moskva yalnız savadlı insanların
məskəni olmalıdır. Təhsili başa vuranlara Şəhadətnamə
verəcəyəm. Yalnız onların Kermelianada yaşamaq haqqı
olacaq. Bu həm qızlara, həm də moskal oğlanlarına, elə evli
kişilərinə də aiddir.
-Çox dahiyanə ideyadır, Anna!
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Memar ağzıaşağı uzandığı taxta şitin üzərindən başını
qaldırıb:- Anna-can, icazə ver o ağıllı alnından öpüm!
Knyaginanın isti suya salıb, memarın kürəyinə çəkdiyi
tozağacı çırpısının şaqqıltısını və müəllimin barıt kimi
partlayışla yayılan çığırtısını yarı yuxulu tələbələri də
aydınca eşitdilər. Amma şirvanlı gənclər bu cür çığırtıbağırtılara artıq adət etdiklərindən, ona əvvəlki günlərdəki
kimi elə də diqqət vermədilər, çünki bu çubuq zərbələrinin
harda başlayıb, harda qurtaracağını gözəl başa düşürdülər...
Memar:-Annacan, bu qədər çırpı nəyə lazımdır ki?.. Məni
bunların hamısı ilə mi çırpacaqsan?
-Hələlik tozağacı da bəsindir. Bu çırpıları Pasxadan sonra,
Müqəddəs Troitsa günü yığmışam. Amma əgər şüluqluq
eləsən, gicitkanı da sınaqdan keçirə bilərəm.
-Yox! Sən nə desən odur. Vur, gəlsin! Uzağı-başı bir
müsəlmanın sayı azalacaq...
Knyagina bir neçə dəfə onun kürəyinə döyəcləyəndən
sonra, müxtəlif bitkilərdən hazırladığı maye məhlulu
memarın belinə töküb, əlləri ilə yaydı. Ətirli məhlulla çırpı
yerlərinin incə giziltisi Kərəməlinin bütün canına yayıldı.
O, Annanın ağ baldırından çimdik götürdü. Qızın çığırtısı
eşidildi.
-Yenə başladın? Bax gicitkanı alacağam əlimə, ha.
-Bağışla, mənim gözəlim. Amma sənə bir sualım var:
hamamda çimənin belinə bu qədər zülm eləməyi sizin üçün
hansı ağıllı rus icad edib?
-Rus mujiki!
-Deyirəm, axı, belə ağıllı kəşf ancaq mujikin başının
məhsulu ola bilər.
-Nədir, yoxsa bəyənmirsən bizi?..
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-Knyagina, axı, mən səndən yox, bu süpürgə-andıra
qalmışdan danışıram.
-Memar, əgər doğrusunu bilmək istəyirsənsa, bil: rus
qadını rus mujiki üçün elə həmin bu çırpı süpürgəsidir.
Onun həm can, həm də ev təmizliyinin keşikçisi bizik.
-Aydın oldu: bunu məndən başqa bir müsəlman kişisi
yaxşı ki hələ bilmir...
-Hə, mənim ağıllı sevgilim, indi ki sən bilirsən: onları da
başa salarsan.
Kərəməli gülə-gülə:-Annacan, bilməsələr yaxşıdır,- dedi.
-Niyə?
-Bəlkə, aralarında məndən savayı da bir axmaq tapıldı...
Knyaginanın hamam çırpısı ilə apardığı masaj memarın
bədənini anadangəlmə hala salmışdı. Tozağacı çırpısından
qopub ayrılan fitonitsidlər köhnə Moskvanın xəstəliktörədici
bakteriyalarını memarın bədəndən təmizləyib çıxardıqca,
sanki Kərəməli də təzə anadan doğulmuş uşağa çevrilirdi.
Anna bu dəcəl “uşağın” başını dizlərinin üstünə qaldırıb
qoydu:- Əzizim, sən bu dünyada gördüyüm ən ağıllı
adamsan. Müqəddəs Məryəmə and olsun ki, mən də bu
dünyanın ən xoşbəxt qadınıyam.
Kərəməli:- Niyə elə düşünürsən, knyagina? Dünyada
bizdən xoşbəxt insanlar az deyil.
-Yox, Kərəməli! Səni mənim qarşıma çıxaran tale hamıda
ola bilməz. Mənim Kərəməlim yeganədir!
Annanın gözləri yaşarmışdı. Memar başını onun dizi
üzərindən götürüb:- Sən ağlayırsan ki, mənim mələyim?
Niyə, Annacan?.. Birdən-birə sənə nə oldu, axı?
-Anam yadıma düşdü. Üzünü heç vaxt görməsəm də,
düşünürəm ki, yəqin, o da eynən bu cür atamı çimizdirərmiş.
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Özü! Kürəyinə çırpa-çırpa... Necə gözəl olub hər şey onda,
mənim əzizim. Amma bir gün anam knyagina Feodosiya
Dmitriyevna qəfildən öldü... Nə var dünyaya məni gətirib?..
O gündən mənim də dünyam dağılıb, başqa bir dünyaya
dönüb, memar. Ağlım kəsəndən ögey anam Aleksandra
İvanovnada yalnız soyuqluq gördüm. Onu heç sevmədim.
İndi rəhmətə gedib. Müqəddəs Məryəm ona rəhm eləsin.
Atam onun üçün təzə mülk tikdirdi. Mən isə dayəm ilə birgə
doğma anamın evində qaldım. Bax, bu həmin evdir. Hərdən
düşünürəm ki, geci-tezi sən bu evi də dağıdacaqsan, memar.
Bütün köhnə Moskva kimi bu taxta tarix də dağılıb, bir
andaca heçliyə dönəcək. Bəs mənim analı xatirələrim necə
olacaq... Onları da mı uçuruacaqsan, sevgilim. Sən mənim,
əslində, düşmənimsən, memar. Bura sən o uzaq
Albaniyadan, Şirlər ölkəsindən yalnız mənim analı dünyamı
yıxmağa gəlmisən...
Annanın hıçqırıqları memarı da kövrəltdi. O:- Anna-can!
Əzizim! Axı, indicə özün söylədin ki, dünyanın ən xoşbəxt
insanları səninlə mənəm. Nə oldu sənə?..
-Axı, Kərəməli, səni burda, bu doğma divarlar arasında
çimdirirkən, mən öz keçmişimə qayıdıram. Özümü anamın
yerinə, səni də atamın yerinə qoyub, öz xoşbəxt keçmişimə
dönürəm... Anamın üzünü heç vaxt görməsəm də, bu evə
baxarkən onu da gördüyümü zənn edirəm.
-Anna, Allah Feodisiya xanıma rəhmət eləsin... Ölüm
Tanrının yazısıdır. Allaha qiyam etmək olmaz.
-Memar, məgər sən bu köhnə taxta Moskvaya elə mənim
ən əziz xatirələrimi məhv etməyə gəlməmisənmi?..
Bilirsənmi bu xatirələrdən sonra mən daha mən
olmayacağam. Keçmişini itirməyin nə demək olduğunu sən
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bilməzsən, memar. Mən axmaq evimi yıxmağa gəlmiş birini
hələ sevirəm də...
Memar öz atasının ölüm gününü xatırladı. Əli müəllimi
Kəsranilər dilinin ucbatından öldürtmüşdülər. Qətli kimsə öz
üzərinə götürmədi. Meyidi mərhumun müəllim dostu
İsmayıl gətirmişdi. Qəfil atılmış ox Əli müəllimin sinəsinin
arxasından dəyib, qarşısından çıxmışdı. Memarın gözləri
önündən ağlaşan Şamaxı ağıçıları gəlib keçdi. İlahi insan
özgəsinin müsibətinə qəlbi yanmaya-yanmaya necə də
yanıqlı dillə ağlaya bilərmiş?! Kərəməlinin o gün itirilmiş
atadan ötrü gözlərindən bir damcı da yaş gəlmədi. Nə onda,
nə də sonra... Nə üçün? Özü də bunu heç cür başa düşmıdi.
Bəlkə, ona görə ki, onun uşaq dünyasında ata itirmək kimi
bir anlayışa yer yox idi. Memar onu birdən-birə çulğamı bu
nisgilin onsuz da halı korlanmış Annaya sirayət etməməsi
üçün hamam dəsmalını çiyninə atıb, Annanı qucaqladı:Mən söz verirəm ki, bu evin eynisini sənin üçün
yaradacağam. Amma daşdan! Sən onlarda bir zərrə də fərq
görməyəcəksən. Yetər ki, əzəlki mülküüzün əsas cizgilərini
mənə ətraflı söylə, Anna.
-Bu necə ola bilər, Kərəməli bəy?!
-Sabah köçərsən qardaşının evinə. Sonrasını da sonra
görərsən! Moskvada ilk tikdiyim ev knyagina Anna
İvanovnanın mülkü olacaqdır.
- Şirvaninin!.. Amma yox! Səni öz gözümdən uzağa bir
gün belə qoya bilmərəm, mənim əzizim.
-Mən hər gün işin sonunda Böyük knyazın hüzurunda
oluram. Orda görüşərik. Sənin yeni evinin məsələsini böyük
knyazla artıq danışıb həll etmişik, Anna! Bütün mülklər
sökülüb, yenilənməlidir. Moskvada indi yalnız kübar
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mülkləri qalıb. Sən mənim eşqimsən! Yeni Moskva da elə
bizim bu eşqimizdən başlamalıdır!.. Nə sənin xatirələrin
dağılacaq, nə də eşqin! Mən sənin qəm çəkməyinə bir an
belə yol vermərəm. Sənə göz yaşları tökdürən bütün
dünyanı dağıdaram. Təki sən güləsən, əzizim. Sən mənim
üçün sadəcə knyagina deyilsən, Müqəddəs Annasan!..
Knyagina daha heç bir söz demədi. Memarın qolunu
boynundan açıb, onunla birgə hamamın geyim sahəsinə
keçdi... Onlar yataq otağına qayıdanda, həyətdə heç kimsə
gözə dəymirdi. Hamı yatmışdı.
Hamamdan sonra Anna segilisinə yaxındakı anbardan
təzə meşə balı gətirib, yedizdirməyə çalışdı. Kərəməli:Anna-can! Səhər tezdən böyük knyaz iş yerimizə baş
çəkəcək. Burax, məni yatım... Sabah tezdən durmalıyam.
Anna bu sözdən sonra balı özü qaşıqlayıb yeməyə
başladı. Elə iştahla yedi ki, memarı da həvəsə saldı:
-Yaxşı, yeməsəm, görürəm, inciyəcəksən...
Anna əl atıb, yanındakı ikinci qabı götürdü və bir qab meşə
balını bütünlükcə memara da yedirdi...
Pəncərədən sökülüb yerə qoyulmuş köhnə Moskvanın
soyuq sifəti görünürdü. Taxta Moskva, demək olar ki, artıq
tamamilə yox olmaqda idi... Keremeliananın ağ daşlı
hasarları sürətlə çəkilərək, qarşıdakı Pasxaya qədər başa
çatdırılacaqdı. Bundan sonra içqalanın yeni daş monastırları
və kilsələri, ibadət cameləri (-soborları), Böyük knyazlığın
yeni iqamətgahı, əyan-əşrəflərin yeni evləri və s. tlikməli
idi.
Knyagina yenidən ağ zərif əlini sevgilisinin tüklü
sinəsinə salaraq, sabahkı ayrılığının xofu içərisində başını
sevgilisinin qolu üstə qoydu və mışıl-mışıl yuxuya getdi...
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Kərəməlinin yuxusu nədənsə tamamilə ərşə çəkilmişdi...
Gözləri qabağından Şamaxının füsünkar Pirqulusu,
Dədəgünəşi, Məlhəmi, Çuxuryurdu, Sarıtorpaq məhəlləsi
gəlib keçirdi. Amma yuxusunu qaçıran əsas bu da deyildi:
bu gün təzə bir məktub almışdı. Kəsrani rejimi Şirvan
ziyalılarının yeni bir dəstəsini saxta dövlət çevrilişi cəhdində
günahlandırıb edam etmişdi. Memar dostlarından yana
həyəcan keçirirdi. Görəsən, İsmayıl müəllim, Musəddiq
Zəngi, Məlhəm mədrəsəsinin gənc müdirəsi- Zərrintac
xanıma bir şey olmamışdır ki?.. Bu dəfəki şər kimilərin
canını yaxmışdır?.. Kərəməlinin od tutub yanan bədəni və
atəşlər içindəki qəlbinin istisi iri alnına soyuq tər gətirsə də,
zərif tüklü sinəsi üzərinə baş qoyub rahat-rahat yatmış rus
knyaginasını da qızdırırdı...
Annaya görə, onun üçün dünyanın hər şeyindən yüksək
olan bu eşq üzünü gördüyü ilk gündən ürəkdən aşiq olduğu
bu ziyalını xoşbəxt etmək üçün tamamilə kifayət idi. Onun
qadın qəlbində elə bir narahatçılığı yoxdu. Sabah monastıra
gedəcək: Rus gələcəyinin maarifpərvər gəncliyinin
yetişməsi üçün var gücü ilə çalışacaqdı. Annanın qarşısında
yalnız bir düşmən vardı: Monqol-tatar əsarəti.
Şamaxılı mümarın isə dərdi tamamilə başqa idi. Onun
Monqol istilasından təzəcə xilas olmuş xalqını yenidən digər
bir köçəri-bədəvi yürüşçü: Çobani-padar Əşrəfin
yəğmaçıları özündən asılı vəziyyətə salmışdı. İndi bu azmış
kimi şirvan xalqını doğma vətəndə doğulub böyümüş daha
bir hakimi-mütləqin- Şirvanşah Kavusun da nadanlığı əzib
tapdalayırdı. O, özü kimi cahil məmurlarının əli ilə öz
xalqını çapıb talayır, şəxsi diktaturası naminə ağıllıdüşüncəli ziyalıları zindanlara atıb məhv edirdi.
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Əlbəttə, indi Annanın rus xalqı da hələ ki ümumi xarici
düşmənlə- Monqol-tatarlarla azadlıq mübarizəsi aparırdı.
Amma azadlığın ən çətin mərhələsi yalnız İstiqlaliyyət
deyildir. Bu İstiqlaliyyət yeni hakimiyyətin yerli nadan
məmurlarına həvalə ediləndə, yadelli işğaldan daha betər ola
bilir. Nadanlıqdan qurtulmamış bir insan üçün həyat yalnız
daxili əsarətdir: qarınqulluğu, acgözlüyü, heyvani hissləri,
rüşvətxorluğu, özündən fazilə nifrəti, özündən savayı hər
kəsə, hər şeyə qarşı hökmranlıq ehtiraslarını “azadlıq” sayan
ictimai heyvanları insan kimi tərbiyələndirib, insanlığa
qaytarmadan heç bir xalq, sözün həqiqi mənasında, azad
sayıla bilməz...
Memar yenicə yuxuya getmiş knyaginanın əlini sinəsindən
çıxarıb, onu astaca arxası üstə çevirdi. Annanın üzərində
nazik damarları belə aydınca görünən uzan barmaqlı əllərini
bir-neçə dəfə öpdükdən sonra, onları xanımının çiçək
şəbəkəli yastığının üstünə qoydu. Keçib masa arxasında
oturdu. Əlindəki məktubu ona çatdırmış şamaxılı tacirlərin
vasitəsilə təcili olaraq öz dostlarına yeni bir cavab
göndərməli idi. Gərək Annanın bu namədən xəbəri olmasın:
onu narahat etmək istəmirdi...
Beləcə saatlarla yazdı. Amma hər dəfə yazdıqlarını cırıb
yerə tulladı... Yox, belə bir vaxtda ancaq pul göndərmək,
dara düşmüş dostlara maddi yardım göstərmək lazım idi. O,
knyazdan aldığı üç aylıq məvacibini bağlamaya qoyub:
“Salam, İsmayıl müəllim! Bunları zəruri məsələlərə sərf
edin! İmza: Kərəməli.” yazılmış kağızı ora əlavə etdi, sonra
ağzını bərk-bərk bağladı və əynini geyinib, uşaqlar yatan
otağa keçdi. Ona Moskvaya gəlib çıxmış həmyerlilərdən
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bu məktubu gətirmiş Fəthəddini sakitcə yuxudan durğuzub
dedi:
-Fedya, bu pul bağlamasıdır. Onu sənə məktubu vermiş
həmin tacirə çatdır. Tapşır ki, bunu Çiyni kəndində İsmayıl
müəllimə yetirsin. Heç kəs bilməsin. Geyin, tez yola düş,
özünü təcili onların qaldığı karvansaraya çatdır. Gecikmə!
Sonra tez də geri dön, qayıt bura. Səhər tezdən İbrahim iş
üstünə tək gedər. Sən yatıb günortaya kimi yuxunu alarsan.
O, Fəthəddinin ardınca darvazanın qapısını bağlayıb, geri
dönərkən, birdən-birə arxasında gecə xalatında durmuş
soyuqdan titrəyən Annanı gördü. Knyagina heç bir şey
soruşmadı. Kərəməlinin qoluna girib nazla:- Oy, əzizim,
sənsiz yuxum qaçdı? Gəl, tez ol, gedək yataq. Sabah tezdən
durmalıyıq, axı, - dedi. Memar əlini onun titrəyən çiyni
üzərinə qoyub, asta addımlarla yenidən yataq otağına
qayıtdı.
Yumşaq yorğa-döşəyin Annanın çılpaq bədəni ilə
qızınmış istisi də Kərəməlinin bayaqdan bəri dağılmış
yuxusunu bərpa edə bilmədi. O, bir andaca qoynuna girmiş
bu sarı qızın yuxuya gedənəcən əl çəkməyəcəyini bildiyi
üçün nəzərlərini knyaginanın yataq otağnın gözəl
dekorasiyalarla bəzənmiş tavanına dikdi və sakitcə xəyala
daldı. Amma artıq Annanın da yuxusu qaçmışdı. Knyagina
memarın dinib danışmadığını görüb soruşdu:- Keremeli bəy,
mənə deyiləsi bir sözün yoxmudur?
-Nə sözüm olacaq, əzizim? Mən durub bir az layihələr
üzərində işləmək istəyirəm.
-Dur, işlə də! Sənə mənmi mane oluram? Amma məndən
nəyisə gizlətdiyini görürəm. Bəlkə, mənə inanmırsan?
325

-Yox, sən yatmasan, mən çalışa bilməyəcəyəm. Sən də
mənsiz yatan deyilsən... Hə, de görüm, o sualı mənə nə üçün
verdin? Sən, əzizim, boş yerə sorğu-sual eləməzsən?..
-Hə, elədir! Kərəməli, niyə soruşmadın ki, sənin ardınca
qapıya kimi niyə durub gəldim? Sən yanımdan gedən kimi
nədən ayıldım?..
-Sən deməsən də, mən bunu bilirəm, Anna.
-Nəyi bilirsən?
-Sənin Moskva böyük knyazının böyük bacısı olduğunu.
Konstantinopol Universitetindən məzun olduğunu...
-Hə, de, gözəl deyirsən, daha nə olduğumu?..
Memar bu sarı gözəlin ağ sinəsi üstdəki qara xala əlini
sürtüb, gülümsər gözlərinin dümdüz içərisinə baxdı və
dilləndi:
-Moskva böyük knyazlığının əks-kəşfiyatçısı olduğunu.
Bu qədər bəs edərmi, möhtərəm monastır müəlliməsi?..
-Demək, hər şeyi bilirsən?
-Yox, hələ ki çox şeyi bilmirəm.
-Məsələn?
-Sənin kimi əli silahsız bir əks-kəşfiyatçı rus xanımının
şamaxılı bir qəribi necə qoruya bilməsini. Axı, mənim öz
cangüdənim- Fəthəddin Zəngi arxamda durduğu halda sən
kimi kimdən qoruyursan?..
Anna memarın əlini sinəsindəki qara xalının üstən çəkib,
döşlərinin arasına qoydu. Kərəməli bu kiçik limona bənzər
zərif döşləri sıxaraq:- Sualıma cavab vermədin? Mən
gözləyirəm, Anna-can!- dedi.
Anna kədərlə dilləndi: -İstibdad səni məndən geri almaq
üçün vuruşur, memar!- Onun dodaqları əsməyə başladı.
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-Olsun ki, elədir! Mən hər gün Şirvanda edam edilən
dostlarımdan artıq deyiləm, knyagina.
-Sən mənim həyatımsan, memar! Yalnız mənim yox,
bütün gələcək Avrasiyanın taleyi sənə bağlıdır. Səni itirmək
Azadlığın sonu deməkdir.
Memar özündən asılı olmayaraq, qəzəbdən titrəyən əlləri
arasında Annanın kiçik lomana oxçar döşlərini sıxıb: Məsələni çox şişirtmə, Anna İvanovna!- dedi.
Knyagina döşlərinin ağrısından çevrilib, birdən-birə
memarın sinəsi üstünə çıxdı:- Mən səni yalnız gecələr
qoruyuram, boyar! Gecələr eşqimi heç kəsə verən deyiləm,
qəlbim mənim. Biləsən! Gündüzlər Fedyadan əlavə arxanda
dayanmış naməlum kazaklar da var. Onların vəzifəsi
gələcək Moskvamızın dahi memarını gündüzlər Qızıl Orda
cəsuslarından qorumaqdır. Sən bizə çox lazımlı personsan,
əzizim. Sənə görə hər kəs işinə öz başı ilə cavabdehdir. Mən
isə sənə görə bax bu qəlbimlə cavabdehəm. Sən indi bax
burdasan, mənim ürəyimin içərisindəsən, memar. Qəlbimin
divarları moskallar üçün tikdiyin o daş divarlardan daha
qalın və daha etibarlıdır... Amma səni öz Vətənin də mi
öldürməyə qalxıb? Mən yalnız bunu anlaya bilmirəm...
Nədən?.. Məgər sənin kimi dahi övladını Vətən qətlə
yetirərmi?!.
Hər ikisi uzun müddət susub durdular. Nəhayət, dili
topuq çalan Anna sabahdan etibarən qardaşının evinə
məcburi köç edərək, sevgilisindən ayrı düşəcəyini düşünərək
ehtirasla dolu dodaqlarını memarın qəzəbdən qanı qaçmış
dodaqlarına yapışdırdı. Və bu qaynar öpüşlərin arası səhər
açılanadək kəsilmədi...
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Üçüncü fəsil

İbrahim və Frola
hekayəti

1

Böyük knyaz sabahdan etibarən mülkləri söküləcək
Moskva kübarlarının yeni siyahısını sahədən təzəcə qayıtmış
memar Kərəməliyə verdi. Yevdokiya ərinin tələskənliyini
görüb dilləndi:- Dmitri, cənab memar tikintidən indicə gəlib.
Bəlkə, bu söhbəti nahardan sonraya saxlayasan?
Kərəməli:- Yox, belə daha xoşdur, knyagina! Qarşıdan
şaxtalı qış gəlir. Biz isə detinetsin ağ daşlı divarlarını hələ
indi tikib, başa çatdırmışıq... Evlərin tikintisini gecikdirə
bilmərik,-deyə etirazını bildirdi.
-Memar düz deyir, əzizim. Soyuq qışın qarı-şaxtası
Moskvanı gözləməyəcək.
Belə getsə, bütün kübar
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moskallar da detinetsdışı sahədəki ümumi sığınacaqlarda
yerləşməli olacaqlar. Elə biz də əvvəl-axır köçüb ora
getməliyik.
Yevdokiya vəziyyətin gərginləşdiyini görüb dilləndi:
-Yox, yox, özünüz bilən məsləhətdir, knyaz. Sadəcə
məsləhət vermək istədim. Hər halda monastırları ən axırda
sökmək lazımdır. Xalq üsyana qalxa bilər. Savadsız
adamlara onların taxta məbədlərinin daş ibadətgahlarla
əvəzlənəcəyini izah edənə kimi daxili düşmən mujiki
asanlıqla əleyhimizə qaldırar.
Kərəməli böyük knyaginanın əndişəsini azaltmaq üçün
dedi: -Biz artıq Moskva kübarlarından bəzilərinin köçmək
razılığını almışıq, Yevdokiya xanım.
-Kimlərin? Cənab boyar! Kim axı bu soyuqda isti evindən
çıxıb, detinetsdışı müvəqqəti sığınacağa gedər?
-Anna İvanovna bizimlə razılaşıb.
Dmitri sual etdi:- Bəs, o, fikirləşibmi harda qalacaq?
Yevdokiya ərinə yaxınlaşıb, əlini onun çiyninə qoydu:
-Bax, burda, böyük knyaz. Sizin böyük bacınız, mənim
əziz baldızım çiyninizdə oturmağa da haqq edir... Axı,
Moskva knyazlığı onun da atasının mülküdür. Bunu nə tez
unutdunuz?..
Dmitri başını aşağı salıraq:- Bunu da sən çox doğru
deyirsən, knyagina. Mən Annanın məsələsini söz gəlişi
söylədim. Axı, başqaları da var: boyarlar, knyaz uşaqları,
tacirlər, monaxlar, rahibələr, müəllimlər, mitropolit?.. Bizim
bu mülkdə o qədər adamı yerləşdirməyimiz, axı, mümkün
deyil.
-Hər halda, əzizim, mitropolit ilə baş mühafizimizin
ailəsini detinetsdışı eləməyəcəyik?.. O ki qaldı knyagina
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Anna xanıma: o elə bizimlə bir otaqda da qala bilər. Mənim
hamilə vaxtımda Anna kimi bir köməkçiyə böyük ehtiyacım
var.
-Bəs, cənab memarımızın barəsində nə deyirsən,
knyagina? Onları harda yerləşdirmək lazımdır?.. Əgər öz
otaqlarımıza bu qədər kənar ailələ yığırıqsa, deməli, cənab
memar öz heyəti ilə tamamilə bayırda qalır, eləmi?..
-Ağciyər olma, knyaz! Bizim qonaq otağımız Moskvaya
gəldiyi gündən bəri cənab memarımız üçün ayrılmışdır.
Qardaşlığım İbrahim ilə birgə köçüb, elə orda da yerləşərlər.
Problem deyil. Olqerd bizəəsas rəqib kimi baxır və özünü
toparlayıb, yaxın bir ilin içərisində üstümüzə gələcək. Yeni
Moskva buna qədər müdafiə üçün tam hazır olmalıdır.
-Əla! Yevdokiya! Siz həmişəki kimi ağıllısınız...
Sabahdan etibarən bütün köhnə taxta Moskva sökülüb yerlə
bir ediləcək. Cənab boyar, deyə bilərsinizmi bu söküntütikinti işləri neçə vaxta tamamlana bilər?
-O, heç bir zaman tamamlanmayacaq, knyaz! Yeni
Moskva əsrlər boyu tikilib qurulacaq... Amma heç vaxt
tikilib başa çatmayacaq. Biz öz missiyamızı bitirəndən
sonra, yeni nəsillər gələrək, bizi də, sizi də əvəzləyəcəklər.
Hər gələn nəsil Böyük Moskvaya öz yeni-yeni töhfələrini
verəcəkdir.
Yevdokiya ərinin bu iraddan çox razı qaldığını hiss
edərək, memara
yaxınlaşdı: -Kərəməli bəy, məncə,
monastırların daş cildə girməsində tələskənliyə əsla yol
vermək olmaz. Onları bir-bir söküb, təzəsi ilə əvəz etdikcə,
xalq da buna uyğunlaşacaq.
-Tamamilə, doğru buyurursunuz, knyagina. İlk söküləcək
monastırın müəyyənləşdirilməsini memar İbrahim bəyə
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tapşırmaq pis olmazdı. O, günün çox vaxtını sadə rus
mujikləri ilə keçirir. Onlarla çalışır...
Böyük knyaz dilləndi:- Yevdokiyanın müsəlman qardaşı
həm də bizim mujiklərə monastırlarda işdən sonra xarici
dillər öyrədir. Eşitdiyimə görə, onu bu işə Anna xanım cəlb
edib. Kiçik knyagina Dərbənd əmirzadəsini lap əməlli başlı
istismar edir, memar. O, yazığın dincəlməyini də
fikirləşmək lazımdır.
Yevdokiya:- Cavandır, hələ onun üçün işləmək özü də
elə istirahətdir. Amma baldızım Anna xanım son vaxtlar
İbrahim qardaşımı qız monastırlarına da aparmaq istəyir.
Dmitri İvanoviç narahatlıqla soruşdu:- Oraya nə üçün,
Yevdokiya?.. Bu mitropolitimizi qəzəbləndirər.
-Qızlara yunan dilini öyrətmək üçün. Annaya görə,
gələcək moskal-qızlar Böyük Bizans mədəniyyətini
orijinalından mənimsəməlidirlər.
Rus xalqının savadlı
analara ehtiyacı vardır.
-Mən bunu mitropolit Aleksiy ilə danışıb razılaşdıraram.
Amma onun istirahətini də kimsə fikirləşməlidir, əzizim.
Yevdokiya dilləndi:- Dmitri, təzə Moskvada Dərbənd
əmirzadəsinin qulluğunda duracaq qəşəng qızlar az deyil.
Sən mənim qardaşımın fikrini çəkmə.
Memar Kərəməli knyaginanın zarafatına qəş edib güldü...
Böyük knyagina üzünü meara çevirib dilləndi:- Kərəməli
bəy, gözümüz üstdə həmişə yeriniz vardır. İqamətgahda
otaqların sayı nə qədər məhdud olsa da, sizin heyəti
onlardan ən yaxşısına yerləşdirmək bizim mənəvi
borcumuzdur. Qonaq otağımızı sizə ayırmışıq. Zəhmət
olmasa, xörəyinizi yeyin, sonra da Böyük knyazın özü sizi
qalacağınız həmin otaqla tanış eləsin. Heç bir şeydən
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çəkinməyin. Nəyə ehtiyacınız olarsa, bir-başa mənim
özümə söyləyiniz...
Dmitri İvanoviş təcili çaparla məlimatı mülk sahiblərinə
çatdırdı. Bütün Moskva bu gündən etibarən sürətlə sökülüb
yerə qoyulacaqdır. Hər kəs iki gün ərzində gecikmədən ev
əşyalarını köçürüb, detinetsdışı sahədə yerləşməlidir. İlk
çapar bu xəbəri birinci olaraq knyagina Anna xanıma
çatdırdı. Axşam öz evə dönməmiş memarın hirsini çapardan
almaq istəyən knyagina onun üzərinə çığırdı:- Mən evimdən
heç yerə getməyəcəyəm.
Amma çaparın adrınca İvanın başçılığı ilə tam söküntü
heyətinin də həyətə daxil olduğunu görüb, məsələnin
qəlizliyini başa düşdü. Hirsini boğaraq, qəzəblə dəstə
başçısı İvana baxıb başını aşağı dikdi.
İvan vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün Fərmanın Böyük
knyazdan deyil, knyaginanın sevgilisindən gəldiyini
söyləyərək, onun qəzəbli qəlbini yumşaltmaq istədi:
-Müəllimə, boyar Keremeli bəyin əmrilə bu gün sizin
mülkünüz sökülüb yerə qoyulmalıdır. İcazə verin ev
əşyalarınızı daşıyıb, təcili Böyük knyazlığa aparaq.
Anna işdən sonra, İbrahimlə birgə hərdən monastıra
gələrək, təzədən dərslərinə başlamış öz keçmiş tələbəsi
İvana heç bir söz demədi. Axşamdan hazır qoyduğu
bağlamasını (bu Kərəməlinin ona etibar etdiyi əmanətlər idi)
qoluna keçirib, evdən çıxdı. Başqa heç bir şey götürmədi.
...Səhər tezdən Annanın bütün əsas ev əşyaları beləcə
Böyük knyazın mülkünə köçürüldü. Onun əşyalarının
yerbəyer edilməsinə Saraydakı şirvan ustaları da köməklik
göstərdilər. Amma Annanın eyni tamamilə tutulmuşdu.
Gecə Kərəməli iş sahəsindən evə dönməmişdi. İndi də belə
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məlum olurdu ki, Anna böyük knyazın hamilə xanımı ilə bir
otaqda qalmalıdır. Dmitri öz knyaz odasında oturacaq,
gecələri də əsasən elə orda keçirəcəkdi...
Anna Saraya daxil olan kimi birinci Kərəməlinin
dünəndən bəri kirli qalmış köynəyinə, ütüsüz pal-paltarına
gözucu nəzər yetirdi. Onun qəlbində yenidən qara taleyə
qarşı üsyanlar baş qaldırmışdı. Memar knyaginanın işləri
korlaya biləcəyindən qorxaraq:- Zati-aliləri, icazənizlə biz
gedək!- dedi.
-Hardan başlamaq istəyirsiniz, cənab memar?- deyə knyaz
Dmitri soruşdu.
-Knyagina Anna xanımın mülkündən başlayacağıq, zatialiləri!
Yevdokiya gülüsünə-gülümsünə dilləndi:- Niyə məhz
ordan, cənab boyar? Anna baldızım bu neçə ayda yoxsa sizə
layiqincə qulluq göstərə bilməyibdir?
-Birinci sökülən ev birinci də tikiləcək, ülahəzrət! Ona
görə!..
Memara Knyazın yeni tapşırıqlarını dinləyərək görüşüb
ayrıldı. Anna memarın otaqdan çıxdığını görüb, adəti üzrə
ayağa durub onu yola salmaq istədi. Amma birdən-birə
harda olduğunu yadına salıb, duruxub qaldı:- Sən nə edirsən,
Anna?!
Dözmək
lazımdır.
Sənin
memarla
münasibətlərindən dışarıda heç kəs duyuq düşməməlidir.
Anlayırsanmı: sən məsihi bir knyagina ikən müsəlmanla
kəbindən kənar ailə qurmusan. Böyük knyaz üçün, kilsə
üçün bunun nə demək olduğunun fərqindəmisən?..
Özündən asılı olmayaraq, onun gözlərindən yaş gilələnib,
gül şəbəkəli yaxalığının üzərinə töküldü. Kərəməli otaqdan
çıxarkən iki kədərli gözün necə dərin bir iztirabla ona dikilib
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arxasınca baxdığını aydınca hiss etdi. Amma onun üçün nə
qədər ağır olsa da, artıq onun üçün qəlbinin bir parçasına
çevrilmiş sevgilisiə artıq bir söz demədi...
Qapı ağzında memarı gözləyən şirvanlı cavanlara dilləndi:
-Gedək, uşaqlar!
-Hara, müəllim?..
-Dünəndən bəri gecəmizi keçirmədiyimiz yerlərə!..
Kərəməli üçün Annanın keçmiş xatirələrini yıxmaq, o
söhbətlərdən sonra, demək olar ki, mümkün deyildi. Amma
taxta Moskva sökülməli idi. Yoxsa Annanın xatirələri də bu
taxta mülk kimi dəfələrlə yanıb kül olacaqdı. Buna isə əsla
yol verilməməli idi. Memar anlayırdı ki, Annanın anasından
qalmış bu mülk ötən ilki yanğında yanıb yox olsa da, taleyin
xoşbəxtliyindən onu yenidən tikmiş ustalar xəyallarına gec
verib, orijinalına xeyli uyğunlaşdırmışdılar.
Amma
knyaginanın üzünü heç vaxt görmədiyi və doğuş üstə
itirdiyi əziz anasının ruhunu indi bu gündən etibarən öz
sevgilisi dağıdaraq yoxluğa çevirməli idi. Anna ağlı
kəsəndən indiyədək Bryansk knyazının qızı olmuş anası
Feodesiya Dmitriyevnanın ruhunu məhz bu köhnə mülkün
taxta ornamentlərində, dekorativ cildində,
ağac
oymalarında, heykəlciklərində duyub anlamışdı...
Şirvanlılar darvazadan dışarı çıxanda, artıq kazakbaşı
Vsevolodun da ailəsi köçünü böyük knyazın evinə gətirib
çıxardı. İbrahimi görən Frola əlindəki güldanı yerə qoyub,
Dərbənd əmirzadəsinin üzərinə şığıdı:- Sən niyə bu qədər
vəfasızsanmış, İbrahim?
İbrahim qəribə tərəddütlə müəllimin üzünə baxdı.
Memar:- Siz söhbətinizi yekunlaşdırın, biz faytonda
gözləyərik,- dedi. Frola atasının gözləri qabağındaca neçə
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ilin dostu kimi İbrahimin üzündən öpüb:- Sən də get.
Gecikərsən. Fikir eləmə, daha bundan belə hər gün bir yerdə
olacağıq. Axşam görüşərik,- deyib atasının yanına geri
döndü. Kaxakbaşı Vsevolod ərköyün qızının xasiyyətinə
bələd olduğu üçün:- Frola, güldanı ehtiyatlı apar. Sınmasın.
Ananın yadigarıdır, qızım,- deyə xəbərdarlıq etdi. Frola:Qorxma, ay ata, sındırmaram. Uşaq deyiləm ki?..- deyə
tələsik cavab verdi. Sonra uzaqlaşmaqda olan İbrahimə əl
edə-edə, əşyaları daşıyan kazaklara yeni ünvanı göstərən
Saray dvornikinin arxasınca düşüb getdi.

2
Axşam şirvanlılar Böyük knyazın mülkünə geri dönəndə,
Frola da darvaza ağzında durub, İbrahimi gözləyirdi. Heyət
faytondan yerə düşməmiş kazakbaşının qızı İbrahimin
qabağına yüyürüb gəldi.
İbrahim əli ilə qadağan işarəsi göstərdi. Amma Frola üçün
bu işarənin heç bir əhəmiyyəti yox idi.
-Bayaqdan səni gözləyirəm! Gedək mənimlə!..
-Hara?
-Gedək, bizim evə baxmağa... Söküb hamısını
tökdürdünmü yerə? Sən nə zalım oğlansan, İbrahim?! De,
görüm bu söküntülər nə vaxt tikilib qurtaracaq?
-Frola, sizin eviniz bu il tikilib hazır olmayacaq.
-Niyə, mənim əzizim? Bu gün hamı knyagina Annanın
evinin sökülüb, artıq təməlinin qoyulduğundan danışır...
-Hə, düz danışırlar...
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-Niyə müəllimənin evini belə tez tikirlər?
-Çünki o Anna müəllimədir! Amma sən monastırda
dərslərini hər gün yarımçıq qoyub qaçan Frolasan!
Kazakbaşının qızı köksünü ötürərək:- Sən məni sevmirsən,
İbrahim,- dedi. Əmirzadə: -Axı, mən sənə heç vaxt sevgidən
bir şey deməmişəm, Frola. Bu fikri hardan başına
salmısan?..
-Elə sözləri demirlər, boyar! Mən isə səni görən kimi
sevmişəm. Həm də lap ürəkdən...
-Eşq qarşılıqlı olmalıdır.
Atası kazakbaşı Vsevolodun hirslə qızına baxdığını görən
Frola İbrahimin qoluna girib onu xüsusi əda ilə küçəyə tərəf
çəkməyə başladı:- Yaxşı, ən də özünü çox naza qoyma,
boyar. Qız sən yox, mənəm... Xahiş edirəm, gedək sökülən
evimizi görüm. Mən anamı orda itirmişəm. Oranı son dəfə
yenidən görmək istəyirəm. Yalvarıram: etiraz etmə!..
Frolanın bu sözündən sonra öz anasını vaxtsız itirmiş
İbrahimin də qəlbindən acı bir gizilti keçdi. Və:- Gedək, dəli
qız! Amma əvvəlcə mənim qolumu burax. Buralar hamısı
kazaklardır...
-Olsun! Mən heç kəsdən qorxmuram... Heç atamdan da!
Kim mənə nə deyə bilər axı?!
-Söhbət sənin qorxub-qorxmamağında deyil. Bu cür
nişansız-filansız qol-qola gəzməyin bədəli bizim Şirvanda
ölüb-öldürməklə ödənilir.
-Əvvəla, bura Albaniya deyil!
-Albaniya yox, Şirvan!
-Yaxşı elə olsun: ŞİRVAN ALABANİYASI!.. Burda
kazakların bir başçısı var: o da mənim atam Vsevoloddur!
Moskvada adamı biz öldürürük. Bizi kim öldürəcək?
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-Frola, dedim, axı, məsələ səndə deyil. Kazaklar məni
öldürərlər.
-Qorxaq!..
Frola
İbrahimin qolunu buraxıb, yana çəkildi:- Hə,
gedək.
Qorxma, qolunu buraxdım.
İndi nədən
qorxacaqsan? Ta bəhanə gəzmə...
İbrahim kazakbaşının qızının qolundan tutub, özünə
çəkdi:- Sən məni adam öldürənlərlə az qorxut, Frola! İndiki
belə oldu, gir qoluma, gedək!..
Bu dəcəl ərköyün kazak qızının İbrahimin qoluna girib,
onu İqamətgahdan necə dışarı çıxardığını onları bayaqdan
pəncərə arxasından izləyən Anna da gördü. Öz-özünə
düşündü:- Ay dəli Frola, o uşağın başına sən çox oyun
açacaqsan. Heyf sənə, cavan oğlan! Vsevolod qızına heç nə
eləməsə də, İbrahimi əməlli-başlı çırpışdıracaq... Həyətə
girməyə də qoymadı ki, bəlkə, başa salaydım. Ay İbrahim,
başına bu boyda Moskvada qızmı əksik idi sənin?!
Monastırda o qədər savadlı ağıllı qızlarımız var ki... Hardan
dəli kazakın dəli qızına işlişdin, axı, sən?.. Frola sənin
ananı ağlar qoyacaq!..
Sonra özünə təskinlik verərək:- Qoy geri dönsünlər: hər
şeyi İbrahimə özüm başa salacam. Kazaçkalardan ona yar
olmaz!..
Anna onların ardınca çıxan Vsevolodu görüb təşvişə
düşdü: - Yox, bu dəli kazak qılıncını da bağlayıb, elə belə
yerə küçəyə çıxmır. Yəqin qızını izləyir...
Knyagina geyinib, küçəyə çıxmaq, Vsevolodu fikrindən
daşındırmaq istədi. Amma içərisindəki hiss ona:- Gözlə,
Anna, Allahın köməyilə heç nə olmaz. İbrahim dönəndən
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sonra məsələni yoluna qoyarsan,- deyə özü-özünə səbirli
olmağı təlqin etdi.
Frola ilə İbrahim uçub dağılmış Moskvanın xarabalıqları
ilə addımladıqca, azad kazak qızı da öz şən şaqraq səsini
başına alaraq, ucadan mahnı oxuyurdu. Vsevolod qızının
hərəkətlərini seyr etdikcə, neçə illər bundan qabaq rəhmətə
getmiş arvadı Olqa ilə ilk görüşünü xatırlamağa başladı...
Qızı da eynən anasına bənzəmişdi. Knyagina Olqa bütün
knyaz adətlərini ayaqlayaraq, bir kazaka ərə getmişdi.
Vsevolodun xatirinə kübar cəmiyyətlə bütün bağlarını
kəsmişdi. Sonradan öz sevgilisini bütün əqrəbası arasında ən
hörmətli kürəkən mərtəbəsinə qaldırıb, onlarla barışmışdı.
Kazak Moskva böyük knyazının baş mühafizi vəzifəsini də
knyagina Olqanın sayəsində qazanmışdı. Vsevolodun eşqi
də əsl qara sevdalardan biri olmuşdu. Həm onu xoşbəxt,
həm də bədbəxt eləmişdi...
Atasının ardınca düşdüyündən xəbərsiz Frola dayanmadan
kazak mahnıları oxuyur, İbrahimin başını bu yolla qatmağa
çalışırdı... Hərdən öz qız rəfiqələrinə qoşulub, onu sevən
oğlanların başına indiyədək açdığı oyunlardan danışır,
İbrahimi güldürürdü...
Nəhayət, gəlib kazakbaşının keçmiş evinə çatdılar.
Mülkün yarısı sökülüb yerə qoyulmuşdu. Yarısı isə sabaha
saxlanılmışdı. Frola İbrahimin qolunu buraxıb, uçmuş
məhəccərə tərəf yüyürdü. O, birdəncə dizini yerə atıb
hünkürtü ilə ağlamağa başladı. Özünü itirmiş İbrahim:Frola, lazım deyil... Həyat köhnəliyə qarşı həmişə
amansızdır. Ağlamaq zəiflikdir. Axı, sən iradəli qızsan. Həm
də bir adamöldürən kazakın qızı... Bax, mənim yanımda qız
ağlasa, halım pisləşir. Kəs ağlamağı...
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Dərbənd əmirzadəsinin “adamöldürən kazak” sözü
Vsevolodun qəlbini ox kimi yarıb keçdi:- Hə, yaman yerdə
axşamladın, kazak! İndi necə olacaq?.. Bu oğlanı öldürmək,
bəri başdan elə öz qızını da öldürmək demək deyilmi?
Sənin Frola qızın indi o oğlana dəlicəsinə aşiqdir. Lap
Olqanın sənə vurulduğu kimi. Bəlkə, bir az da artıq...
Vəliəhdi öldürməyə də bilməzsən. Söz vermisən. Şirvan
Kəsraniləri sözünə yiyə durmasan səni də, qızını da
öldürtdürərlər. Buna heç şübhən olmasın!..
İbrahim dağılıb xaraba qoyulmuş Moskvanın adamsız bir
guşəsində başını əlləri arasına qoyub ağlayan bu qıza
bacardığı qədər xoş sözlər söyləyərək, təskinlik verirdi...
Frola başını yuxarı qaldırıb:- Sən nə zalım sevgilisən,
İbrahim?! Mən bu mülkə görə ağlamıram.
-Bəs, niyə ağlayırsan?
-Bizim toyumuz gecikəcək! Burda yeni ev tikilə, sən də
gəlib məni atamdan istəyəsən, gör nə qədər gözləməliyik?
İbrahim yenidən qızın yaşla dolu göy gözlərinə baxdı.
Yaxın məsafədən onlar Şirvan dənizinin suları tək dumduru
idilər: hiyləsiz, xəyanətsiz, eşqlə dolu...
-Öp məni, İbrahim! Əlini ürəyimin üstə qoy: gör necə də
çırpınır? Bu döyüntülər yalnız səndən ötrüdür.
Frola İbrahimin əlini sinəsinin üstə qoymuşdu, onu bərkbərk sıxaraq: - Zalım! Bir gör o necə də narahatdır. Səni
gördüyüm gündən bax elə belədir. Ya yazıq ürəyimə rəhm
et! Ya da elə bu evimiz kimi sök, uçurub dağıt mənim
köksümü... Öldür məni, İbrahim!
Vsevolod qızının eşqlə dolu kəlmələrini dinlədikcə, ona
öz sevgilisinin 20 il bundan əvvəl ilk görüş günü söylədiyi
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sözləri yadına salırdı. Kazak ağlayırdı. Artıq onun ürəyinin
közü qoparılmışdı...
...İbrahim cəmi 14 yaşlı bu qızın titrək dodaqlarının öz
dodaqlarına nə vaxt yapışdığını, isti təmasın qəribə tamını
aldıqca vəhşiləşərək ehtirasın cazibəsinə necə yenildiyini
hiss etmədi...
Mockvanın xaraba detinetsinin göylərində soyuq qışın
açıq rəngli Ayı ulduzsuz taxtında oturub, iki günahkarınmüsəlman İbrahim ilə məsihi Frolanın aramsız öpüşlərini
seyr edirdi. Amma onları görən yalnız Ay deyildi...
...Hava getdikcə işıqlanırdı. Frola başını İbrahimin
sinəsinə qoyub, evlərinin uçuq məhəccəri üstə dərin yuxuya
getmişdi. Dərbənd əmirzadəsinin yuxusuz gözləri qarşısında
isə tamamilə başqa röya canlanırdı.
“ -İbo, and iç ki, heç vaxt Fərəhnakı atmayacaqsan. Onu
heç bir gözələ dəyişməyəcəksən!
-And içirəm, Homeyra xala! Ən çətin gündə, ən xoş
gündə ürəyim yalnız onun yanında olacaq...”
Güllü bələyə bükülmüş kiçik körpənin xırda əllərini
əlinə alan balaca İbrahim onu qucağından yerə salmamaq
üçün anasına uzadır...
-Alın, mən onu saxlaya bilmirəm, xala. AĞIRDIR!
-Yox, döz, kişi öz eşqinin bütün ağırlığına dözməlidir,
İbrahim! Saxla, çalış yerə salma! Dözümlü ol, mənim
balam. Fərəhnak sənin tale yükündür. Taledən qaça
bilmərsən...
İbrahim bu kiçik ağ yumru üzlü bəbəyin böyüyüb ona
arvad olacağını düşündükcə, özünü babası Şirvanşah
Keyqubad Adilin taxtında, Fərəhnakı isə şahbanu kimi
solunda əyləşmiş vəziyyətdə təsəvvürünə gətirir və onun bu
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körpə ağırlığına dözüb dururdu... Onun bu mətanəti rəhmətə
getmiş böyük bacısının yerinə öz həyatını özündən yaşlı
şirvanşahın izdivacına qurban vermiş gənc Sərvinazın
qəlbinin yaralarını sağaldırdı...
...Sonra da Şəkidəki toy günü: Fərəhnakın ona göndərdiyi
söyüş dolu son məktub... Gənc ikən itirdiyi əziz anasının acı
xatirəsinin təhqiri.
İbrahimin qəlbində fəryad vardı:- Mən istədim ki, hər şey
yaxşı olsun, Sərvinaz xala! Amma olmadı! Mən deyən, Siz
deyən olmadı... Fərəh qızın bu eşqin kitabını tamamilə
tərsinə yazdı.
Onun bu qeyri-adi çığırtısı əvvəlcə kazakbaşı Vsevolodu
diksindirdi. Sonra dağılıb xaraba qalmış köhnə Moskva
detinetsində özünü Şirvanda gəlin paltarında görən Frolanın
yuxusunu qaçırdı. Kazaçka başını qaldırıb İbrahimə
boylandı:- Səni niyə çığırısan, əzizim.
Mənimi
qorxuzursan?..
Ay köhnə Moskvanın xarabalıqlarından küsüb, görünməz
olmuşdu. İndi İbrahimin də kimsəyə cavab verəcək halı yox
idi. Dərbənd əmirzadəsi yenidən dərin düşüncələrə dalmışdı,
onun sinəsi üstə başqa bir Ay işıq saçırdı: “Frola!.. İlahi,
doğrudan da, kazakbaşının bu ərköyin qızı nə qədər də
gözəl, ürəyiaçıq, qəlb oxşayan bir qızdır... Şirvanda bu
gözəlliyin yiyəsinin qəlbini ələ almaq üçün gərək illərlə
ardınca sürünəsən. Amma bu sarışın gözəlin özü könüllü
şəkildə qoynuma gəlib, sinəmin üstünə qonub...“
Əmirzadə onun qəşəng sifətindən yenidən öpmək istədi.
Amma nə fikirləşdisə, incə zərif əllərini əlinə alıb, hələlik
oxşamaqla kifayətləndi. O, qızı bərk qorxutduğunu indi fərq
elədi. Frola əsim-əsim əsirdi. O, hələ də gözlərini İbrahimə
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zilləyib, cavab gözləyirdi. Bu təlaş İbrahimin də qəlbinə
çökmüşdü. O, içində birdən-birə yaranmış bu qəribə
həyəcanla xoflanaraq ətrafına boylandı. Heç kəs gözünə
dəymədi. Axı, gecənin bu çağında bu xarabalıqda kim ola
bilərdi? Nəhayət, özünü saxlaya bilməyib, təzədən Frolanın
soyuqdan bir-birinə sıxılıb kilidlənmiş dodaqlarını ağzına
aldı. Frolanın dərhal dili açıldı.
-Oy, əzizim, atam məni öldürəcək. Hava işıqlaşıb. Dur
ayağa, tez özümüzü evə çatdıraq. Məni yaman qorxuzdun.
Sənin canın yanmasın...
-Yaxşı, gedək deyirsən, gedək!.. Amma bayaq özünü
qorxmaz qəhramana çevrirmişdin.
-Hə, elə idi.
-Bəs indi nə oldu?
-Ağlım başıma gəldi, İbrahim. Qurbanın olum, məni evə
çatdır. Atam məni öldürəcək...
Onlar gəldikləri yolla tələsik addımlarla geri döndülər.
Vsevolod da gözlərinin yaşını silib, onların arxasınca düşdü.
Frolanın yenidən dəliliyi tutmuşdu. O, hərdən İbrahimin
qarşısını kəsib:- Məni öp, sonra gedək. Yoxsa səni
buraxmayacağam,- deyib dururdu. Dərbənd əmirzadəsi qızın
dodağının qanı çıxana qədər sümürüb:- Hə, razı qaldınmı,
di, gedək,- deyə tələsdirirdi.
Dəli kazaçka bir qədər gedəndən sonra yenidən onun
qabağını kəsdi. Amma bu dəfə məni öp demədi. Soruşdu:İbrahim, sən güclü oğlansanmı?
-Elə deyirlər. Tay-tuşlarımın arasında ən güclü həmişə
mən olmuşam.
-Yalan danışmırsan ki?
-Yalan niyə danışmalıyam, axı!..
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-Əgər dediyin doğrudursa, onda məni qucağına alıb,
gətirdiyin yerə kimi apara bilərsənmi?
-Apararam! Amma adamlar bizi görərlər, yaxşı düşməz...
Məni də, səni də tanıyan az deyil...
-Əşi, hamısının canı cəhənnəmə! Sən güclü olduğunu hələ
bir sübut et, görüm. Yox, əgər gücsüzsənsə, onda bu başqa
məsələ. Mən səni zorla məcbur etmirəm...
İbrahim ətrafa boylandı:- Gəl, dəli qız! Səni dədənin təzə
mənzilinə kimi aparmasam, mənə də İbrahim deməsinlər.
Əmirzadə sevgilisini qan-tər işərisində bütün Keremel
boyu qucağında daşıyıb, Böyük yolla Dmitri İvanoviçin
dəmir darvazasına qədər gətirib çıxardı. Frola bu uzun yolda
bir dəqiqə belə onun qucağından yerə düşmədən, yolboyu
öpüşə-öpüşə gəldi.
Vsevolod qızının anasından da aşırı zalımlığını, İbrahimin
isə özündən də artıq dözümlülüyünü görüb, neçə illərdən
sonra ürəyində ilk dəfə sevindi:- Hə, kazak, hər şey
yaxşılığa doğru. Cəhənnəm olsun şirvanşah Kavusun 10 min
qızıl dinarı! Əsas məsələ odur ki, sən də özünə 100 min
dinarlıq kürəkən qazandın.
Sonra fikirləşdi:- Bəs, pul necə olacaq?.. Vsevolodun sifəti
yenidən qapqara qaraldı. Darvazadan içəri boylandı, o,
İbrahimlə Frolanı bir an belə nəzərindən kənarda qoymaq
istəmirdi...
Frola Moskva böyük knyazının onun atası üçün ayırdığı
otağa girməmişdən əvvəl, qapı ağzında yenidən İbrahimin
boynundan asılıb, onu alovlu öpüşlərə qərq elədi. Knyagina
Yevdokiyanın yanında gecələyən yuxusu qaçmış Anna da
indi pəncərə arxasından baxaraq, uzaqdan-uzağa bu yeni
məhəbbət macərasına tanıq olurdu.
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-Ay sənin Frola... Deməli, axır ki, sən də əmirzadəni ələ
keçirdin?! Yaman şeytansanmış...
Anna Moskva səmasına işıq salmış soyuq Ayın işığında
öz sevgilisi Frolanı təzə mənzilinə qədər ötürən Dərbənd
əmirzadəsinin
geri dönüşündə üzündəki ilk eşq
məsudluğunu görüb, ürəyində öz-özünə dilləndi:
- Allah sizi xoşbəxt eləsin!..
Kazakbaşı darvazadan içəri girəndə onun ağlının son
qərarı: Keremelin tikilib başa çatdığı gün Kəsrani şahından
aldığı 5.000 qızıl dinarın qarşılığında memar Kərəməlinin
öldürülməsi, vəliəhdin isə qızının xatirinə sağ qalması oldu.
İbrahimlə Frolanın ayrıldığı dəqiqələrdə kazakbaşı
Vsevolod da dəmir darvazanı açıb, iqamətgaha daxil oldu.
Qapı arxasında durmuş Anna irəli gedib, onun qarşısını
kəsdi:- Kazak! Gənclər bir-birini sevirlər. Onlarla işin
olmasın! – deyə xəbərdarlıq etdi. Vsevolod:- Knyagina,
mən də belə başa düşdüm!- dedi. Və gülə-gülə vidalaşıb,
ayrıldılar...
İbrahim sakitcə qapını açıb, otağa girdi. Yeni mənzilin boş
yataqlarından birinə uzandı, amma yuxusunun tamamilə
dağılıb yox olduğunu başa düşdü. Əsla yata bilməyəcəkdi.
Səhərə az qalırdı. Adətən, həyatında baş verən kəskin
gözlənilməzliklərdən sonra onun heç vaxt yuxusu gəlməzdi.
Yadına Şirvanşahların məşhur Saray şairi Ata Şirvaninin bir
qəzəli düşdü. Bu onun indiki halı üçün ən münasib şeir idi:
Öpəsən sübhə kimi sevgili şux yarı gecə,
Öldürə hicran odu min ədu-əğyarı gecə!
Çəkəsən həmra gülün nazını bir bülbül tək,
Yandıra duzəxi-nar sübhə kimi xarı gecə!
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Girəsən ağuşuna cənnəti-rizvanın özün,
Öpəsən, dişləyəsən yarı günüz, yarı gecə!
Su verib bağçasına gündüzü zəhmət çəkəsən,
Dərəsən sübhə kimi yetirdiyi barı gecə!
Günüzü ədəb ilə baş qaldırıb şax durasan,
Atasan ayağına ərkan ilə arı gecə!
Çəkib Osmaniyə həzzin günüzü kaman üstə,
Düştərin avazına dinləyəsən tarı gecə!
Ey Ata, kef qalacaq fani bu dünyada bizə:
Günüzü meylə keçir, yaz yara əşarı gecə!..

3
Sabahı gün axşam çağı İbrahim işdən evə dönəndə,
ayağını otağa basmamış Frola özünü ona yetirdi:- İbrahim!
Gəldinmi?..
-Görürsən ki evdəyəm. Amma çox yorğunam, incimə heç
yerə gedən deyiləm. Sən o kazakbaşı dədənin canı, bu gün
Moskvada minməyə başqa eşşək axtar! Dünən məni
əməllicə yormusan. Hər yerim ağrayır...
-Elə ona görə gəlmişəm… Səni atam çağırır. Bir az da
onun imtahanından gərək keçəsən..
-Atan? O, niyə?.. Frola, yoxsa...
-Qorxma, səninlə azca söhbəti var. Knyagina Anna xanım
da bizdədir. Səndən xahişləri olacaq.
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-Nə xahiş?
-Mən bilmirəm! Amma tələs. Anna xanım bizdə oturub,
səni çoxdan bəri gözləyir.
İbrahim əl-üzünə su vurub, dünəndən işə geyindiyi paltarı
təzə kimi tələsik əyninə saldı. Qaçaraq Frolanın ardınca
çıxdı.
Birinci olaraq kazakbaşı Vsevolod ayağa durub uca
səslə:- Cavan oğlan, sənsənmi mənim qızım Frolaya göz
dikən o igid?- deyə İbrahimlə zarafatlaşmaq istədi.
-Mənəm, zat-aliləri! Sizin qızınızı sevirəm.
Anna xanım İbrahimin cəsarətinə əl çalıb alqışladı. Sonra
Vsevolod da onu qucaqlayıb:- Otur yanımda görək! Bu qızı
sənə verirəm. Haçan istəsən alıb apara bilərsən. Amma bir
məsələ var.
-Mən müsəlmanam?!
-Yox, o öz işinizdir. Mən qarışa bilmərəm. Demək
istədiyim başqa məsələdir...
İbrahim maraqla kazaka tərəf baxdı. Vsevolod:- Yox,
yaxşısı budur ki, bunu Anna bacımız izah eləsin,- deyib
kənara çəkildi. Gedib pəncərədən dışarı boylandı.
Anna:- İbrahim, qızın atasının təklifi belədir ki, gərək
evlənməmişdən əvvəl onun qızına savad verəsən. Frolaya
yunan dilini öyrədəsən.
-Lap yaxşı. Gəlsin bizim oğlanlarla birgə kişi monastırına.
Vsevolod hündürdən:- Olmaz! Bura bir məsihi şəhəridir.
Moskva hələ o cür təhsil üçün yetişməyib. Mənim qızım
yalnız qız monastırına gedə bilər.
-Məni ora buraxmazlar.
-Bunun icazəsini knyagina Anna xanım böyük knyazdan
alıb. Siz hə deyin, sabahdan Frola dərslərə getsin...
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Dərbənd əmirzadəsi bir anlıq fikirləşdi ki, onun üçün
qızlarla bu qədər geniş auditoriyada olmaq əsl it zülmü ola
bilər. Amma Frolanın xatirinə:- Yaxşı siz deyən olsun.
Başqa şərtiniz yoxdusa, mən gedim.- dedi.
Anna dilləndi:- İbrahim, bu gündən pal-paltarını bura
gətirəcəksən. Daha nişanlısınız. Nişanlın zəhmət çəkib,
onları yuyub, təmizləyər.- dedi. Vsevolod:- Elə səhər-axşam
yeməyini də nişanlın ilə birgə edərsən, bala. Başqa yerdə nə
düşdü yemək olmaz. Cənab kürəkən, unutma ki, sən bir
boyarsan.
-Baş üstə! Deməli, paltarı nişanlım yuyacaq, özüm də
səhər-axşam gəlib onu yedizdirəcəyəm, eləmi, kazak dədə?
-Hə, elədir. Bax, indi gördüm ki, sən də əsl kazaksan!
Bizə çəkmisən. Dərbənd elə əzəldən varyaq yurdu olub. Su
ki girdi qaba: oldu içməli! Yaxşı, Anna xanım, mən gedim,
işlərim çoxdur. Bu gecədən etibarən knyazlığın
mühafizəsini daha da gücləndirmişik. Bu söküntülər bizim
də məsuliyyətimizi artırıb. İndi Froladan yana əndişəm
qalmadı. Onun dilli-dilavərliyinə baxma, gecə qaranlıqdan
çox qorxur. Əvvəllər onu Böyük knyaginanın yanına
qoymuşdum. İndi orda siz yerləşmisiniz. Həm də xanıma
indi ağıllı başlı yardımçı lazımdır. Frola ona əl verməz. İndi
ki, qızımın nişanlısı var, qoy qayğısını da özü çəksin,
gecələr qarovulunu da. Hə, Anna bacı, məni üzrlü sayın,
işə tələsirəm. İndi ki siz burdasınız: İbrahimə də, Frolaya da
bir az ağıl verin. Sonrlar hər şeyi özləri yoluna qoyarlar.
Mən getdim. Daha nə lazımdırsa, özünüz tədbir görün...
Evin də, uşaqların da böyüyüsünüz. Sağ olun, sağlıqla
qalın. Sözə baxmasalar mənə deyin.
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Vsevolod təzə kürəkənin əlini sıxıb, işində uğurlar
diləyərək, otağı tərk etdi. Knyagina Anna kazaçkaya:- Nə
durmusan baxa-baxa. Dur, nişanlına çay dəmlə!
Hər şeyin belə sürətlə cərəyan etməsindən başı
gicəllənmiş Dərbənd əmirzadəsi key kimi otutmuşdu. Frola
atasının onun üçün hazırladığı xörəyi gətirib, İbrahimin
qarşısına qoydu. Anna:- Frola, bu nədir belə?
-Atamın mənə hazırladığı yeməkdir. Mən də İbrahimi
qonaq eləyirəm.
-Deməli, sən ərə gedəndə də atan gəlib, sizə xörək
hazırlayacaq, eləmi?
-Ona kimi, Anna müəllimə, özüm də öyrənərəm. Hələ bir
yunan dilini bilim, gerisi asandır.
İbrahim: -Elə şey yoxdur! Mən qafqazlıyam: yemək bişirə
bilməyən qızı ölsəm də almaram,- deyə zarafat elədi. Frola
yerindən qalxıb, onun üzərinə şığıdı:- Alarsan! Məni
alarsan!..- Sonra müəllimənin gözləri önündə onu öpməyə
çalışdı. Əmirzadə:- Dəli qız! Bir dayan görək. Ətrafına bax.
Sənə knyagina baxır.
Frola sanki birdən-birə özünə gələrək:-A,a... Bağışlayın,
Anna İvanovna! Mən bir az qabağa getdim...-dedi və
qızarıb başını yerə dikdi. Anna əlini onun çiyninə qoyaraq:Hə, Frola, bax indi sən yekə qızsan. Nişanlısan. Yeməyi
özün bişirməlisən: atana da, nişanlına da. Onların kirli palpaltarlarını da sən yumalısan. Əgər Vsevolodla İbrahimin
əyin-başını kirli görsələr, sənin haqqında heç kimsə yaxşı
fikirləşməz. Sənə “dəli qız” sözünü yalnız İbrahim yox,
bütün Moskva söyləyər. Bunu istəyərsənmi?
Frolanın gözləri yaşardı:- Axı, bunu mənə kim öyrədəcək,
Anna müəllimə? Mənim anam çoxdan rəhmətə gedib.
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-Mən öyrədəcəyəm, Frola! İbrahim mənim kiçik
qardaşım, sən də kiçik bacımsan. Amma monastır dərslərinə
də vaxtlı vaxtında getməlisən. Savadsız qızı knyazlar
almazlar. Sənin nişanlın da, bil ki, bir knyazdır. Dərbənddə
knyaza “əmir” deyirlər. Əmirzadə İbrahim! Hə, nə deyirsən,
danışdıqmı?
Frolanın üzü güldü... Sanki birdən-birə bütün dünyanı ona
bağışlamışdılar.
Memar Kərəməli bəy də yenicə işdən geri dönmüşdü.
Annanın təklifi ilə İbrahim onu da “öz evinə” qonaqlığa
dəvət elədi. Və salamdan-kalamdan əvvəl ilk olaraq,
knyagina vəliəhd ilə kazakqızının adaxlandıqlarını ona
memara xəbər verdi.
-Hə, İbrahim, sizi təbrik edirəm..
-Çox sağ olun, müəllim! Sizin üçün də olsun!
Memar knyaginanın üzünə baxdı. Anna ona gülümsər
üzünü göstərib, göz vurdu.
Memar: Bizim Fedyadan nə xəbər var?
- Bizim Fedya?!
İbrahim Fedyanın adını eşidən kimi neçə gündən bəri
ürəyində toplanmış hirsini dilə gətirdi:- Müəllim, bu
Fəthəddin lap ağ eləyib, ha...
-Nə olub yenə?
-Evə gəlmək istəmir.... Qoşulub, şirvanlı ustalara, elə
detinetsdışı sığınacaqlarda qalır... Allah bilir, bəlkə də, orda
min oyundan çıxır...
-Ustalar ağılsız uşaqlar deyil. Heç nə olmaz. Fəthəddinin
də işi indi çox ağırdır. Artıq bizə mühafiz lazım deyil. Mən
tapşırıq vermişəm: Fedya da İivanla bir yerdə “Keremelinski
ryada” nəzarət eləsin. İndi bütün Rusiya işləmək üçün
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Moskvaya axışıb gəlir. Fəthəddin də pul qazanır. Amma sən
burda eşq macəralarına uymusan. Özün də hamını günahkar
sayırsan.
-Mən sözümü dedim. Axırı yaxşı görünmür. Bir də
deyirlər, bizim uşaqlar moskal qızları ilə gizlicə evlənib ailə
qururlar...
-Bunun nəyi pisdir ki?.. Yeni Moskva bütün Avrasiya
insanları üçün tikilir. Moskva yalnız mədəni-elmi mərkəz
olmayacaq, həm də sevən ürəklərin qibləsi olacaq, İbrahim.
Moskva detinetsi bu gün bizimlə birgə onu tikənlərin
hamısının qəlbində bir sevgi şəhərinə çevrilir.
Ağıl
düşünmək, ürək isə sevmək üçün yaranmışdır.
Memar yaxına gəlib, İbrahimi qucaqladı:- Əvvəla, səni
ürəkdən təbrik edirəm. Sənə Frola iləbirgə böyük eşq
arzulayıram. Hə, Fedya haqqında da onu deyim: o, daha
burda bizimlə birgə qalmayacaq.
-Nə üçün?
-Çünki bizim ikimiz də artıq evli sayılırıq. Fedya isə
subay oğlandır. Bundan belə onun üçün knyaz Sarayından
dışarıda yaşamaq daha əlverişli olar...
İbrahim qəribə şəkildə müəllimin üzünə baxdı: yəni
deyəsən, elədir!..
. Memar yalnız indi əlini irəli uzadıb: :-Necəsiniz,
knyagina?- deyə soruşdu.
-Siz soruşalı yaxşıyam, Kərəməli bəy!..
Kərəməli sevgilisinin üzündəki qınağı açıq-aydın hiss
etdi, amma ağlı qəlbinin səsini boğaraq ona susmağı
məsləhət bilirdi.
Axı, bu kiçik uşaqların- RomeoCülyettaların yanında heç nəyi açıb-ağarda bilməzdi.
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Son iki-üç günü evə gəlmədiyi üçün Annanın da gözünə
görünməmişdi: çünki nə özünün, nə də Annanın ayrılıq
əzabına dözə bilməyəcəyini gözəl bilirdi. Elə o da Fedya ilə
birgə detinetsdışı sığınacaqlarda gecələməyə üstünlük
vermirdi... Ən yaxşısı evə dönmədən, uzaqdan-uzağa
Annanın mülkünün söküntüsünü təcili həyata keçirmək
lazım idi... Annanın nostalgiyası, anası ilə bağlı keçmiş
xatirələrinin qəm-qüssəli oyanışına şahidlik etmək istəmirdi.
Özünü günahkar sayırdı...
Amma Anna bu gün xəlvətə salıb monastır tələbələrindən
bəzilərini yeni mülkünün söküntü-tikinti işlərinə tamaşa
etməyə göndərmişdi. Qızlar elə təriflər demişdilər ki,
Annanı da gedib oraları öz gözləri ilə görmək həvəsinə
salmışdılar. Tələbələr: - İlahi, necə də əslinə bənzəyir, Anna
müəllimə.
Monastır tələbələrinin fikrincə, memarın çəkib qapıya
vurduğu rəsmdə etdiyi dəyişikliklər, əslində, orijinaldakı
çatışmazlıqları tamamilə aradan qaldırmışdı. Artıq ilk
gündən mülkün təməli qoyulmuşdu. Anna da neçə gündən
bəri ilk dəfə ürəkdən sevinmişdi. Deməli, onun mülkü
əzəlki yanmış evinin əsl oxşarına çevriləcəkdi. Axı, əsl
mülkün formasını Kərəməli, hardan bilib öyrənmişdi. O ki,
köhnə mülkü heç vaxt görməyibdir. Anna başa düşdü ki,
xanımı ilə söhbətlərində yadında qalanların hamısını memar
rəsmə çevirib, gerçəkləşdirmək fikrindədir.
Anna memarın kirli yaxalığını görüb, həyəcanını boğa
bilmədi: ağlamağa başladı... Dili topuq çalaraq, sevgilisinə
yenidən nə isə söyləmək istədi... Gözünün yaşını silib,
susdu. Hıçqırıq onu boğurdu.
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-Sən nə edirsən, knyagina? Bu uçaqlar bizi düzgün başa
düşməzlər... Lazım deyil. Hər şey yaxşılığa doğrudur. Lap
yaxın zamanda öz evinə köçəcəksən. Mən sənə söz verirəm.
-Memar, mən səndən yana ağlayıram. Bu nə əyin-başdır?
Sən unutmusanmı ki, Yeni Moskvanın memarısan?
Moskvada belə gəzə bilməzsən! Sən kimin əri olduğunu da
mı unutmusan?..
-Mən gəzmirəm, knyagina. Moskvanı tikirəm!..
- Böyük knyazın bacısının əri Moskvanı bu kökdə,
libasdamı tikməlidir?! Amma əsas məsələ bu da deyil: mən
səndən ötrü darıxmışam. Çox darıxmışam. Sənsiz yaşaya
bilmirəm, Kərənməli bəy!..
-Hə, bu başqa məsələ. Elə bilirəm: biz bayaq Şirvanın
vəliəhdi ilə məhz bu mövzuda da danışırdıq. Bizim cavan
ustalar sizin sadə moskal-qızlara yaman aşiq olublar. Hətta
bəziləri gizlin şəkildə ailə qurmuşlar. Məncə, sənin
gözlərinin yaşını bizim də köçüb, detinetsdışı komalarda
yaşamağımız quruda bilər. Hazırsanmı?
Anna ərinin üzünə tərs-tərs baxdı: yəni knyagina gedib
komada qalmaz! Ağlın özünə getməsin, memar.
Kərəməli bəy sözünün davamını söylədi:- Mənim
Moskva monastırlarını daş libasa bürüyəcəyim vaxtda
şirvanlıların ailə məsələlərinə də bir aydınlıq gətirilməlidir.
Hər halda Moskva xristianlarının müqəddəs ibadətgahların
tikintisini şirvanlı müsəlman memar aparırsa, deməli, şirvan
gənclərinin xristian qızlarla nikahına da Kilsə, xüsusən
möhtərəm mitropolit həzrətləri cənab Aleksiy tolerant
yanaşmalıdır...
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Frola:- İnşallah, yanaşar, Anna müəllimə!- deyə
münasibətini bildirdi. İbrahim isə ona əl çalıb, həmrəyliyini
göstərdi.
Anna sevgilisinin dilindən çıxan sözlərdən onun özündən
irəli başqalarının səadətini düşündüyünü başa düşdü. Qəlbi
fərəhlə doldu. Memardan eşitdiyi bu eşq azadlığının
qayaları Fərhad tək dağıdacaq gücünü gözləri qabağına
gətirib, qeyri-ixtiyarı gözyaşları içərisində gülümsəməyə
başladı. Bu sevincli-kədərli göz yaşları onun özündən asılı
deyildi: qəlbinin neçə vaxtdan bəri sıxıntıları və sevinci
bütünlüklə fövr edib birdən-birə üzə çıxmışdı.
Kərəməli əlacsız qalıb, onu qucaqladı. Bu məhrəm
yaxınlığı görən Frola isə İbrahimə qoşulub onlara əl çaldı
və ucadan :- Qorko! Qorko!- deyə çığırdı. İbrahim:-Dəli qız,
yenə deyəsən tutman başladı... Müəllimləri tək burax, gəl
keç o biri otağa görüm,- deyə onun qoluna girib, digər otağa
çəkdi. Onlar müəllimləri ilə sağollaşıb, qarşı otağa
keçdilər.
Bütün dünya sanki Annaya verilmişdi. Kazakbaşının bu
darısqal otağı o gündən bu iki cüt şirvanlı eşq fədailərinin
birgə toplanış yeri olacaqdı... Deməli, üst-başı tərtəmiz
memar
Moskvada yenidən hamının gözü qarşısında
knyaginanın sevgilisi olaraq, görünəcəkdi.. Köhnə
Moskvanın toz-torpağı göyə də qalxsa da, daha bunun bu
Kərəməli bəyə heç bir təsiri olmayacaqdı...
Cavanlar öz otağına keçən kimi, Annanın Kərəməli bəyə
ilk əmri:
-Memar, pal-paltarlarını dəyiş, mənə ver!-oldu. Sonra
knyaginanın növbəti əmri səsləndi:- Memar, mən anamın
yeni mülkünün necə tikildiyini görmək istəyirəm.
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-Ona bu tezlikdə tamaşa etmək çox tezdir, knyagina. Mənə
bir qədər vaxt verin... Orda indi təzəcə qoyulmuş təməldən
savayı heç nə yoxdu.
-Yox, onu elə bu gecə görmək istəyirəm. Əslində,
təməlqoyuluşunu mənsiz etməməli idin, mənim əzizim.
Yeni Moskva indi Böyük yol boyu tərtəmizdir. Həm də ilk
gəzintimizə də çıxa bilərik. Məncə, bunun heç bir qəbahəti
olmaz. Sən yuyunub, əyinini dəyiş, yeməyini ye, evdən
çıxaq. İbrahimlə Frolanı da özümüzlə apararıq. Mən onları
çağırım, hazırlaşsınlar.
Memar yuyunub gələndən sonra, Anna ona zorla bir- az
xörək yedizdirə bildi. Sonra knyagina təzəbəyin qapısını
döyərək: -Hazırsınızmı?-soruşdu.
Frola ucadan çığıraraq:- Hazırıq, knyagina!.. Biz dünənki
səfərimizdən çox məmnun qaldıq. Köhnə detinets həqətən
əsl Keremelinqrada çevrilir.- dedi.
Memar
ilə
Anna
kazakbaşının
İqamətgahdakı
məskənindən çıxıb, özlərini Moskvanın Böyük yoluna
verdilər. Amma arxadan eşitdikləri gülüş səsləri onları
çevrilib geri baxmağa məcbur elədi: Frola ilə İbrahim idi,
qol-qola girib onların ardınca gəlirdilər...
Gecənin qaranlığında Moskvaya boylanan təzə Ayın
soyuq nuru heç kəsi, heç nəyi isitməsə də, sevən ürəkləri
işıqlandıra bilirdi. Anna ilə Frola yerlərini dəyişərək,
memarla tələbəsini irəli buraxdılar. Sevgililər dəstəsi böyük
sevinc içində knyaginanın təzəcə təməli qoyulmuş
mülkünün tamaşasına gedirdi...
Moskvanın Böyük küçəsini keçəndən sonra, Annanın
zərif səsi eşidildi:- Ey şirvanlılar! Sizdə öz sevgilisini
gecənin qaranlığında geridə buraxıb, uzaqlaşmaq adəti də mi
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var?.. Xəbərdar edim ki, bizim mujiklər sevgililərinizi
qaçıra bilərlər.
İbrahim dilləndi:- Elə bir mujik hələ anasından olmayıb,
knyagina!
Frola İbrahimin sözünə əl çaldı və yüyürüb, onun qoluna
girdi. İlk sualı da o verdi:- Əziz müəllimlər! Deyə
bilərsinizmi, sizin İslam dininizdə xristian bir xanımla
müsəlman kişinin evlənməyinə necə baxılır?
Sualı Kərəməli bəy cavablandırdı:- Gözəl Frola xanım!
İslam peyğamavəri Məhəmmədin (s.a.s.) 620-ci ildə Sinay
monastırı rahibləri ilə vədləşməsi var: “həqiqətin
düşmənlərinə qarşı mübarizədə xristianlarla müsəlmanların
İlahi müttəfiqliyi barədə Saziş”. Mənim peyğımavərim
(s.a.s.) qarşılıqlı sevgi əsasında xristian-müsəlman
izdivacında hər kəsin öz imanında qalması şərtini məqbul
hesab etmişdir. Belə imzalı İlahi sazişlərin sayı altıdır.
Bizim dinimizdə dinlərarası münasibətlər də, qəlblərarası
eşq kimi tolerant şəkildə həll edilmişdir. Çünki eşq ən ilhi
həqiqətdir!
-Ah, sizin necə də böyük ürək sahibi olmuş
peyğımavəriniz varmış, cənab memar!! Mən böyük
məmnuniyyətlə onun dinini qəbul edərdim.- Frola sevinclə
dilləndi.
Memar sözünün davamını gətirdi:- Əlbəttə, İslamda hər
kəsin istədiyi dini qəbul etməsi də istisna edilmir. Tək olan
Allaha qəlbin necə yol verərsə, elə də iman gətirə bilərsən.
Amma müxtəlif dinli adamların qarşılıqlı sevgiyə əsaslanan
izdivacı müsəlman kişilərin boynuna bir qədər əlavə yüklər
də qoyur: xanımını öz ibadət yerinə-kilsə və monastırlara
aparıb gətirmək tolerant ailə qurmuş müsəlman ərin
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mənəvi-dini borcudur. Eyni zamanda eyni bir ailə içində
dini mövzuda mübahisə açmaq müxtəlif inanclı ər-aravada
İlahi hökm olaraq yasaq edilmişdir. Kimsə öz dininin
digərinkindən artıq-əskikliyi barədə söhbət sala bilməz.
İslam etnik deyil, univesal dini etiqaddır.
Knyagina Anna memara yaxınlaşdı və ona:- İcazə verin
o böyük ürəyin və fəzilətin sahibinə olan minnətdarlığımı öz
müsəlman sevgilimə müqəddəs öpüşlərimlə izhar edim,
Kərəməli bəy!
-İndi bircə bu çatışmırdı, Anna İvanovna?!- Kərəməli bəy
yaxasını kənara çəkib, tkinti sahəsinin bağlı qapısını açdı.
Amma knyagina ondan əl çəkməyib, içəri girən kimi, öz
istəyini gerçəkləşdirdi. Annanın yeni təməli atılmış
mülkünnə atdığı ilk qədəmi sevgi öpüşləri və Frola ilə
İbrahimin alqışları altında oldu. Frola da özünü İbrahimin
üzərinə atdı:- Mən də bu gözəl təklifə qoşuluram, knyagina!
Yaşasın eşq!..

4
Gecə evə çox gec dönən aşiqlər: Kərəməli bəy və İbrahim,
atası gecə mühafizəsində olduğu üçün qaranlıqdan qorxan
Frolanın təklifi ilə kazakbaşının iki otaqlı mənzilində
gecələməli oldular. Frola ilə İbrahim otaqlardan birinə
keçib, qapını arxasında kilidlədilər.
...Knyagina Anna əvvəlcə vanna otağına keçib, memarın
pal-paltarını yuyub təmizlədi. Bu gün yunan tacirlərindən
memar üçün aldığı təzə kastyumu ütüləyib, sahamana
salmışdı, ona da yenidən ütü çəkdi, nəhayət, özünü
tamamilə əldən salandan sonra gəlib yatağa uzandı.
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Annanın isti bədəninin hərarəti memarın soyuq bədənini
bir andaca qızdırıb, od üzərinə tökülən neft kimi alışdırdı.
Onun üçün aylarla birgə olduğu kişidən cəmi ikicə günlük
qəfil ayrılıq da əsrlər qədər uzun sürmüşdü...
Memar dərhal gözlərini açıb, Annanın qıpqırmızı
qızarmış
üzünə
baxdı.
Onun
çalışmaqdanmı,
utancaqlıqdanmı, yoxsa ehtirasdanmı belə qızardığını anlaya
bilmədi.
-Bağışla, əzizim. Deyəsən, sizi yuxudan elədim axı, -deyə
knyagina üzr dillədi.
-Hə! Lap dəvə palçığa batan kimi kirin içində idim. Sənin
hesabına təzəbəyə dönmüşəm.
Memar qolunu knyaginanın incə belinə keçirdi və onu
öpə-öpə söhbətə başladı:- Anna, mən səninlə mübahisə
açmaq istəmirəm. Amma bizim bir yerdə böyük knyazın
Sarayında nikahsız gecə keçirməyimiz axırı yaxşılığa
aparmayan hərəkətdir. Mən özüm üçün qorxmuram. Sizin öz
kiçik qardaşınız ilə aranızın açılmasını istəmirəm. Mənə
görə, münasibətlərinizi korlamayın.
-Deyirsən ki, durum gedim mi, memar?
-Yox, mənə icazə ver, öz otağıma gedim...
Anna üstündəki qalın adyalı kənara ataraq, çılpaq
bədənini çölə çıxardı, onun zərif əndamı zəif şam işığında
qızıl ilanın sarı-qırmızı dərisi kimi parlayıb göz
qamaşdırırdı. Knyagina gülümsünərək sevgilisinin üzünə
baxıb dilləndi:- Gedə bilərsənsə, get, əzizim! Mənim
etirazım yoxdu.
Memar birdən-birə üzərinə od salınmış Bakı nefti tək alışıb
yanaraq, özünü knyaginanın ağuşuna atdı:- Sənsiz yaşaya
bimərəm, Anna! Mənə nə olduğunu anlamıram. Səni
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gördüyüm günəcən hisslərə qapılmayan az-az kişilərdən biri
idim. Artıq iradəmi əlimdən tamamilə almısan. Səndə
maqnit gücü mü var, gözəlim?..
-Mənim əzizim, eşqin qanunları Kilsə və Məscidlərin
çıxardığı əmrlərdən güclüdür. Həmişə və hər yerdə!Knyagina gülərək, onu ağuşuna alıb köksünə sıxdı.
Kərəməli sevgilisinin ağappaq qolları arasında tamamilə
bihuş olmuşdu. Annanın da bədəni bütünlüklə od tutub
yanırdı. Kərəməli bəy onun qabarıb dik durmuş döşünün
giləsini ağzına alıb dişləri ilə sıxdı. Knyagina ağrıya
dözərək, səsini çıxarmadı. Memar onun bu iradəsinə rəğmən
yenə də özünə haqq qazandırmağa çalışdı: -Mən ancaq öz
düşündüyümü söylədim, knyagina! Hesab edirəm ki,
mitropolit Aleksiy ilə danışıb, kəbinimizi rəsmiləşdirmək
vaxtı çatıb...
-Sən bizim monastırlarımızda dərs verirsən, Kərəməli
bəy. Səncə, Moskvanın xristian dini başçısı bir müsəlmanla
məsihi xanımın fərqli inanclarda olduqları halda kəbinini
kəsərmi?
-Ümumi şəkildə, əsla! Bəlkə, Anna-can, o, moskallar
qarşısında xüsusi xidmətimizin müqabilində bizə ayrıca hal
kimi yanaşdı?..
-Moskva mitropoliti Uniyanı poza bilməz.
Kərəməli bəy etirazını bildirdi:- Anna, 1310-cu ildə İslam
dinini Qızıl Ordanin rəsmi dövlət dini elan etmiş Uzbek
xandan Tver knyazı Mixail Yaroslaviç Tvercki (1272-1318)
böyük knyazlıq almışdı. Novqorod knyazı Yuri bu titulu geri
almaq üçün Uzbek xanın bacısı Konçak xatunla evləndi...
Və məqsədinə nail oldu! Amma Tver itirilmiş titulu geri
qaytarmaq üçün Novqoroda hücüm edərək, Konçak xatunu
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əsir götürdü və onu özünə arvad eləmək istədi. Konçak
xanımın qəfil ölümü vəziyyəti dəyişdi. Bəlkə də, o, özü
həyatına sui-qəsd etmişdi. Bu barədə salnamələr susur...
Uzbek xan bacısının ölümündə Mixaili günahlandıraraq,
hüzuruna çağırtdırıb əvvəlcə əsgərlərinin ayaqları altında
tapdalatdı, sonra da diri-diri quyuda boğdurub öldürtdü.
Böyük
knyazlığın
babanız
Aleksandr
Nevskinin
sülaləsinəyenidən geri qaytarılması bax belə baş vermişdi...
Anna memarı qucaqlayaraq soruşdu:- Siz bunları hardan
bilirsiniz, mənim sultanım?
-Monqol xanlarını İslam dininə mənim şirvan xalqımın
ülamaları gətirmişlər. Amma onlara elm-təhsil verməyə
bizim də gücümüz yetmədi... Qılınca söykənən bədəvi xalq,
gec-tez ağıllı xalqa yenməli olur, knyagina. Rusiya da
nəhayətdə zəfər çalacaq. Sizin moskallara yardım etməkdən
məhz buna görə imtina etmədim...
Anna dilləndi:-Tver knyazı indi də Moskva ilə
rəqabətdədir. Memar, səncə, mənim bu bu kiçik diyarım
təkbaşına həm Litva, həm Tver, həm də Monqol-tatarların
öhdəsindən gələ biləcəkmi?
-Allah haqqın tərəfində durur, knyagina! Rusiyanı öz
ətrafında birləşdirməyə çalışan knyaz Dmitri İvanoviçin işi
haqq işidir.
-Bəs, mənim sizə olan eşqim nədir, memar?! Onun gücü
nəyə yetər?!.
-Sənin gücün Eşqindən çox, monastırlarda elm öyrətdiyin
gənclərdədir, Anna! Mən bilirəm ki, sən bir Moskva
knyaginası kimi öz Vətənini məndən artıq sevirsən... Mən
işlərimi bitirib, Vətənimə dönəndə sən mənimlə
getməyəcəksən.
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Annanın gözləri yaşardı. O, hıçqıra-hıçqıra dilləndi: Memar, yüz mənim kimi knyaginanın ömrü bir sənin kimi
dühaya dəyməz. Əgər mitropolt Aleksiy bizim kəbinimizi
kəsməzsə, mən sənin üçün kəbinsiz də arvadlığa razı
olacağam. Bezdim daha ruhani atanın “yox”larından. Uca
Tanrı heç kəsə haqq vermir ki, onun adından sevənləri ayrı
salsın.
-Qanunlar onları pozmaq üçün yazılmır, Anna! Sən İslamı
qəbul edib, mənimlə Şirvana getmək istəmədiyin halda, nə
eşq günahkardır, nə də kilsə... Mən Kəsrani zülmü altında
əzilən xalqımın yanına dönmək fikrimi tərk etməyəcəyəm...
İbrahim bəy mənim xalqımın qanuni vəliəhdidir. Frola
onunla hara desən gedər. Çünkü o bir kazaçkadır. Amma siz
Rusiyanı birləşdirməyə can atan Böyük knyazın bacısısınız.
Mən bunu əvvəldən bilirdim... Bu gün Şirvanda Kəsrani
deyləmilər mənim xalqımın ən yaxşı oğullarını- ziyalılarını,
mərd-məğrur insanlarını müxtəlif üsullarla şərləyib,
zindanlara saldırırlar. Şirvan bəylərinin malını-mülkünü
əllərindən alıb, deyləmilərin caynaöına keçirir, xalqı müflis
edirlər. Ölkə başdan-başa Kəsrani talançıların qarətindədir.
Şamaxı, Bakı, Qəbələ, Şəki camaatı qanuni vəliəhdin nə
vaxt taxta oturacağını gözləyir... Mən bilirəm ki, cavan
Şirvan ustalarının çoxu, bəlkə də, hamısı rus qızları ilə
qeyri-qanuni evlənib ailə qurublar. Onlar ola bilər ki,
Rusiyada qalsınlar... Amma vəliəhd ilə onun mühafizi
Fəthəddin Zəngi Bəkləmiş mənimlə birgə Vətənə
dönəcəklər. Bizim arxada qoyub gedəcəyimiz köhnə
Moskvanın xatirələri, önümüzdəki isə
səninlə əbədi
ayrılığımızın göz yaşları olacaq, Anna xanım!..
-Mən səni Moskvaya bağlayacağam, memar!
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-Bu, imkansızdır!
Anna ağ üzümün giləsi kimi qırmızıya çalan döş giləsini
memarın ağzına uzatdı. Memar başını yana çəkdi. Knyagina
gülərək: - Sizin iradəniz varsa, mənim də əlimdə ən qorxunc
zorakılıq aləti var, sevgilim!
-Nədir o?
-Vücudum! Bütün Moskva kişilərini dəli eliyən bu ağ
mərmər bədəni sizin üçün qəfəs edəcəyəm, Kərəməli bəy!Anna onun başını tutub zorla sinəsinə sıxdı...
Memarın bu çılğın ehtirasdan başı gicəlləndi. Anna bunu
dərhal hiss edərək, memarı qollarının məngənəsindən
çıxarıb dilləndi:
-Eşq ən böyük əsarətdir! Etiraf edin ki, mənim
qulumsunuz, Kərəməli bəy.
Memar soyuqqanlılıqla dilləndi:- Hissin əsərəti uzun
ömürlü olmaz, Anna! Şirvan memarı hələ ağlını qeyb
eləməyib...
Anna yaşarmış gözlərini gizlədərək:- Siz haqlısınız!..
Məni bağışlyın, Kərəməli bəy, sizin bu ağıllı başınıgecəni
yatıb dincəlməlidir. Knyagina Annaların belə bir dahinin
yuxusunu dağıtmağa haqqı yoxdur.
Onun göz yaşları yenidən memarın sifətini islatdı.
Kərəməli bəy, sonu qaçılmaz olan bu eşqin ayrılıq acısını
əvvəlcədən öz qadın fəhmi ilə duyub, dərin kədərə qərq
olmuş Annanı çevirib, altına aldı. Başını onun ağappağ
sinəsi üstə qoyaraq dedi:
-Yox, gözəlim, mənim bu fani dünyadakı əsl yuxum elə
sənsən. Gəl, səni dilindən öpüm. Ayrı düşdüyümüz hər anın
mənə min əzab-əziyyət gətirəcəkdir. Sən mənim
həyatımsan, Anna!.. Daima
ürəyimdəki yalnız sən
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olacaqsan. Əbədi ayrılığımız da sənin üçün mənim ölümüm
ola bilər. Sonra da məni unudarsan. Səndən qopub ayrılan
kimi Kərəməli bəyi xatirələrindən belə silərsən... Mənim
Kəsrani istibdadından sağ çıxmağım imkansızdır. Məndən
sonra başqa birinə ərə gedərsən...
-Heç vaxt!
-Anna! Bu iztirabdan xilas olmağın ən asan yoludur. Mən
Ğcəlin nişanlısıyam. Qətlimə çox az qalıb, Yeni Moskvanın
tikilib başa çatacağı günədək. Bəlkə də, ömrümü uzadan da
hələlik bu tikintidir. Səndən başqasına heç vaxt
evlənməyəcəyəm. Sən mənim həm həyatım, həm də
axirətimsən, Anna!..
-Çox tərifləmə!
-Nə üçün?
-Çünki...
-Çünki nə?
-Çünki səni gündüzlər Moskva, gecələr mən yoruram,
əzizim. Hərdən səni Yeni Moskvaya da qısqanıram...
Gözlərimdən uzağa buraxmaq istəmirəm. Sən mənim
taleyimsən, Kərəməli bəy! Mən səni Şərq istibdadına
vermərəm. Getmə, memar!..
Knyagina əlini memarın boynuna keçirib, od püskürən
nəfəsi ilə onun dodaqlarını yandırmağa başladı. Arası
kəsilməz öpüşlər sanki Kərəməlinin bütün ruhunu külə
çevirib, tamamilə yox etmək qəsdində idi... Memarın üz və
qol əzələləri birdən-birəcə gərilib, gəngavər quruluşu aldı.
O, Annanın yumşaq əndamını dəmir ovucları arasına alıb,
zalımca sıxaraq əzişdirdi, amma knyaginanın atəşi sönmək
əvəzinə, daha da yuxarıya- dodaqlardan qəlbə doğru
yüksəlib, soyuq yatağı cəhənnəm olovuna bürüdü...
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Anna gah ağlayır, gah da qəhqəh çəkərək memarın bütün
ehtiraslarını son həddinə çatdırırdı. Knyaginanın tez-tez
dəyişən şıltaqlıqlarına dözərək, Kərəməli bəy özünü bu
ehtiraslı rus gözəlinin iradəsinə tamamilə tabe eləmişdi.
Kərəməli bəyin sinəsi üstündə bir köstəbək kimi atılıb
düşən Anna, onu öz yumşaq ovucları ilə yorulmaq bilmədən
döyəcləyərək, canındakı bütün enerjini çəkib, yox etməyə
çalışırdı. Memar onu sakitləşdirməyə çalışsa da, Anna: -Mən
səndən doymuram, boyar Şirvani! Ən yaxşısı özündən əvvəl
məni öldür. Boğub öldür. Sonra haraya istəyirsən, çıxıb get!deyə çığırırdı.
-Anna! Çılğınlıq etmə! Başını qoy sinəmin üstə, gəl
yataq. Yaxşı sən deyən olsun, gəl öpüşək... Axı, məni başa
düş, daha gücüm qalmayıb. Öldür-öldür deyib, məni az
öldür... Ziyalı ehtiraslarının deyil, ağlının üzündən ölməyə
haqq edir. Sən mənim ən ağıllı mələyimsən.
Anna pişik kimi memarın sinəsinə yataraq:-Mənə sığal
çək, Kərəməli bəy! O ağıllı başınla məni təriflə. Bu gün
yuxusuz qal. Qoy gözlərin bütün gecəni yalnız mənə
baxsın. O ağıllı başındakı da yalnız mən olum... Sən niyə
bu qədər ağıllısan, memar?! Yalvarıram, yatma... Sənin bu
ağlın mənim əsas düşmənimdir. O, səni məndən alacaq,
əzizim. Mən ayrılıqdan qorxuram...
-Yaxşı yatmıram. Sən də sakitləş. Bir az uyu...
“Uyu” sözü knyaginanın fırtınalı dənizin dalğaları tək
oyanmış ehtiraslarını daha da qızışdıraraq,
memar
Kərəməlinin üzərinə gətirirdi. Nəhayət, şamaxılı son dalğa
gücünü toparlayıb, köksünü moskal gözəlin tər içində
parlayan çılpaq ağuşuna sıxdı. Annanın zəif çığırtıları
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eşidildi... Və o, asta-asta geri dönən fırtına kimi öz incə
zərif rus bədəninin yorğunluğuna çəkildi. Tamamilə susdu.
...Az sonra gündüzün ağır zəhmətinin yorğunluğu və
uzun gecənin can tükədən ehtirasları, nəhayət, memarı da
dərin bir yuxuya apardı...
Yeganə gözəlliyi yalnız Böyük küçədən ibarət olan Yeni
Moskvanın soyuq noyabr səhəri açılaraq, bütün yatanları
Керемелинская ряд-a səslədi. İndi səhərin sübh çağı Frola
da öz sevgilisi İbrahimi Saray qapısı ağzında dostunu
gözləyən Fedya (Fəthəddin) ilə İvan Sobakinin yanına
göndərmişdi.

5
1369-cu ilin çiçəkli bir yaz səhəi idi. Bir tərəfdən
sökülüb, yüz tərəfdən tikilirən Yeni Moskva gözlərini
yenicə açmışdı... Rusiyanın hər yanından yeni-yeni
könüllülər Böyük knyazdan heç bir məvacib-müavinət
istəmədən Keremelinqradın tikintisinə axışıb gəlmişdilər.
Adəti üzrə səhər tezdən gözlərini açıb, Dan şəfəqinə tamaşa
edən memar dərin fikirlərə dalmışdı. İndi dörd nəfər
cavanın-Fedya (Fəthəddin ibn Zəngi), İvan, Rus Fyodor və
Dərbənd əmirzadəsi İbrahimin onların hamısını yerbəyer
etmək imkanları tamamilə tükənmişdi. Bütün Moskva
nəhəng tikinti meydanına dönmüşdü... Kərəməli bəy bunu
Böyük knyaza açıq şıkildə bildirmişdi. Dmitri İvanoviç də
bunu yaxşı başa düşdüyündən müəyyən tədbirlər görmək
üçün yeni planlar üzərində çalışırdı. Amma hələlik gizli
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saxlayırdı. Öz yeni planlarını hətta Kərəməli bəyə də
söyləmirdi.
Həmin gün əslində Şirvan usta və memarların istirahət
günü idi. Deməli, İbrahim vətənpərvər rus xalqının axınla
Moskvanı yenidən qurmaq üçün gəldiyini bildiyinə görə
Rusiyanın bu tarixi işçi ordusunu yalnız ikicə rus gəncininİvan Cobakin və Fyodor Sviblonun öhdəsinə buraxmağı
özünə ar bilirdi. Kərəməli bəy düşündü ki, digər tərəfdən,
kazak qızıda nə qədərsadə və çılğın görünsə də, öz Vətəni
naminə ürəkdən sevdiyi İbrahimi bir dəqiqə belə işindən
saxlamaq istəmirdi. Onu hamıdan tez yuxudan qaldırıb, işə
getməyə hazırlayırdı. Odur ki, İbrahim də Fəthəddin (Fedya
Bəkləmiş) kimi istirahət gününü ləğv edib, işə çıxmışdı...
Memar rus qızlarındakı bu vətənpərvərliyə gülümsünərək,
Frolaya haqq qazandırdı. Amma nə düşündüsə, başını aşağı
əyib sinəsi üstdə mışıl-mışl yatmış knyaginanın üzündən
öpdü. Annanı gecənin yuxusuzluğu tamamilə əldən
salmışdı...
İndi ruslar arasında qızlardan aralı durduğuna görə Fedya
Beklemiş kimi ad çıxarmış Fəthəddin daha məşhur olmuşdu.
Onun subaylığı əsl sultanlığa çevrilmişdi.
Memara görə, Şirvanşahların gələcək hökmdarının
azadlıq savaşı aparan rus xalqının haqq işinə öz doğmalarına
göstərdiyi qədər hüsnü-rəğbətlə kömək etməsi yaxşı hal idi.
Vəliəhdin xarakter cizgiləri Yeni Moskvada onu da artıq 15
yaşlı yeniyetməlikdən əsl yetkinliyə çıxarmışdı. Şirvan
xalqının gələcəyi əmin əldə olacaqdı. Bu, Kərəməli bəyin
yeganə təskinliyi idi.
Onun fikrincə, Dərbənd əmirzadəsi
hakimiyyətə
keçəcəyi ilk gündən Şirvanı qaniçən, rüşvətxor, anti-şirvan
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yadellilərin deyləmi-kəsrani vəzarətindən, vəkalətindən,
inzibati anarxiyasından çıxarmaqda şəxsi iradə göstərcək,
xalqı məmur zülmündən xilas etmək üçün lazımi tədbirləri
həyata keçirəcəkdi. Kəsrani vəzir Ramz ibn Meho əl-Kakuyi
memarın atasını cəsarətinə və savadına görə gənc ikən suiqəsdlə öldürtmüşdü. Şirvsanşah Keyqubad Adil bu qətlin öz
dayısı oğlu tərəfindən törədildiyinə inanmaq istəməmişdi.
Onun nəzərində gənc ikən dul qalmış Gülbikə xanımların
göz yaşları Kəsrani əqrəbalarının təmiz adından yüksək
deyildi... Amma bununla belə Kərəməli bəy şirvan xalqının
azadlığı və İstiqlaliyyəti yolunda monqollara qarşı uzun
sürən mübarizə aparmış və bütün dünyada buna ilk dəfə
nail olmuş bir hökmdar kimi Kequbad Adilə heç vaxt nifrət
eləməmişdi. Memara görə, Keyqubad Adilin 1335-ci ildən
Şirvan sikkəxanalarında müstəqil şah kimi yenidən pul
kəsdirməsi, bütün şirvan xalqının tarixi zəfər idi. Monqol
əsarətindən bu tam azadlıq və istiqlal günləri on ildən çox
sürmüşdü... 1348-ci ildən başlayaraq, Monqolların elxaniçobani-padar tayfasının bədəvi iştahı yenidən Şirvanlıların
istiqlalını təhdid edərək, antişirvan iç irticaya, deyləmi
məmurlar bürokratiyasına söykənib
qəhrəman şirvan
xalqının azadlığını təhdid etmişdi...
Növbəti şirvanşah Kavus ibn Keyqubad bu quduz
məmurlar ordası arasında böyüyüb, yetişmişdi. Kakuyilər
onun şəxsində əsl havadarlarını görürdülər. Şirvanşah
Kavusdan nəinki memarın özünə, hətta öz döğma qardaşı
oğlu İbrahim ibn Sultan Məhəmməd Dərbəndiyə qarşı da
hər an sui-qəsd gözləmək olardı. Qanuni vəliəhdin qorunub
saxlanılmasından çox, onun düzgün tərbiyə alıb yetişməsi
memar üçün daha vacib idi. Kavus 1348-ci ildən öz atası ilə
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birgə diokratik hökmdar olmuşdu. Kakuyi vəzir və vəkillər
onu dəyişdirib, tamamilə anti-şirvan mövqeli tirana
çevirmişdilər.
Xalq
aşırı
vergilərlə
soyulub,
müflisləşdirilirdi. Hətta Monqolların özü belə bu qədər
talançılıq, yəğmaçılıq etməmişdilər...
Kərəməli bəy,
İbrahimin tarixin ən çətin sınaqlarından alnıaçıq çıxacağına
qəti əmin idi...
Dərbənd əmirzadəsinin damarlarında ana xəttindən
Avrasiyanın azadlıq ruhu axırdı.
Memar bu qanın
qıpçaqmı, slavyanmı, çeçenmi, alanmı, abxazmı qanı
olduğunu dəqiq bilmirdi. Əmirzadənin rəhmətlik anası
barədə məlimatsız idi. Amma o, yaxşı bilirdi ki, vələhd
Böyük Avrasiyanın mərdlik südünü içərək böyümüşdür.
Odur ki, onun bu gün belə tarixi günlərdə azadlığı və
istiqlaliyyəti uğrunda çarpışan mübariz
Rus xalqının
yanında olması əmirzadə üçün əsl mənəvi imtahan demək
idi. Şirvan vəliəhdi beynəlxalq aləmin ən böyük tarixi
hadisəsi- Yeni Moskvanın qoynunda yetkinlik yaşına girirdi.
...Artıq bir ay olardı ki, Böyük knyaz öz diplomatik
heyətini boyar İqor Baratinskinin rəhbərliyi ilə Bizans
imperatorunun yanına göndərmişdi. Hardasa bu günlərdə
yunan usta icradarlar da Moskvada olmalı idilər. Dmitri
İvanoviç bu məxfi tapşırığını hətta öz xanımı Yevdokiyadan
da gizlin saxlamışdı.
Saray qapısının ağır zərblə döyülməsi memarı da yuxudan
ayıltdı. Anna başını onun sinəsindən götürüb:- Ah, aman
Allahım, yoxsa yenə cigəri yanmış Litva knyazı üstümüzə
mi gəldi?..
Kərəməli:- Qorxma, Anna-can, bu dəfə yüz Olqerd
Litovski gələ Moskvanın bir daşını belə tikdiyimiz
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divarlardan qopara bilməz. Artıq ağdaşlı Keremelinimiz
azğınların aşa biləcəyi köhnə detinets deyildir. Moskva
uğurla qorunur. Sən heç bir həyəcan keçirmə! Rahat yat...
Mən də baxım görüm, bizim şirvanlı gənc ustalar müdafiə
üçün nə edə bilərlər. Yeni Moskvanın mühafizə qüllələri
hələ tamamilə adsız olsa da, Olqerdin savaşı ona möhtəşəm
adlar verə bilərdi! Hələlik, əzizim...
Memar cəld yataqdan ayağa durub, pal-paltarını əyninə
geyindi və ildırım sürətilə özünü Sarayın həyətinə atdı.
Təlaş içərisində olan knyagina da tələsik əyin-başını
düzəldib, Yevdokiyanın yanına yüyürdü.
Səhər hamıdan tez oyanıb, sevgilisini yola salmış Frola
qapı ağzında sakit tonla:- İşə gecikirsiniz, müəllimə,- deyə
knyaginaya xəbərdalıq etdi. Anna əli ilə gələnlərin
kimliyini soruşdu.
-Bizans elçiləridir, knyagina. Boyar Baratinski əmi
gətirib.- deyə Frola çiynini ataraq cavab verdi. Və o, gecə
yatağını yığışdırmaq üçün təcili içəri keçdi. Bir azadan atası
baş kazak Vsevolod da gecə mühafizəsindən evə geri
dönəcəkdi...
Sarayın qonaq otağına girərkən, Kərəməli Sarayın
alaqapısından içəri adlayan boyar Baratinski və yunan
qonaqları aydınca gördü. O, gizli tutulmuş bu səfərin nə
demək olduğunu dərhal başa düşdü: deməli, monastır və
kilsələrin tikintisini böyük knyaz şirvanlılara etibar etmir...
Memar gülümsünərək gecədən boş qalmış yatağına
uzandı və sakit-arxayın yuxuya getdi. Bu gün Rus təqvimi
ilə onun istirahət günü sayılırdı, odur ki, knyaginasız
günortaya kimi daha rahat yatıb, doyunca yuxusunu al
bilərdi...
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Onsuz da son vaxtlar memarın işlərini köməkçisi
İbrahim özündən də yaxşı yola verirdi. Tələsməyin heç bir
yeri yox idi. Anna isə tələsik Saraydan çıxıb, işə tələsdi,
yuxusunudərslərarası monastırda aldı... O, tələbələrini
dərssiz qoymaq istəmirdi. Knyaginanın yanına indi yalnız
cavan qızlar deyil, ailəli xanımlar da təhsil almağa gəlirdilər.
Anna İvanovnanın nəzərində təhsilli Moskva uğrunda
mübarizə rusların azad gələcəyi üçün böyük knyazın
apardığı hərbi tədbirlərdən də əhəmiyyətli idi. Bu incə,
nərmənazik qızın qəlbində iki eşq yerləşmişdi: Moskva və
onun dahi memarı Kərəməli bəy Şirvani. Onlar bir-birindən
ayrılmaz idi. Annanın qəlb döyüntüləri bu iki eşqin
sədalarına çevrilmişdi. Onlardan birinin yoxluğu digərinin
də məhvi demək idi.
Kərəməli bəyi başını yastığa qoyan kimi onu ağır yuxu
aparmışdı. Onun bu narahat uyqusu anası Gülbikənin
yollardan çəkilməyən gözlərini təkrarən yadına salmışdı.
-Hardasan, oğul?..
-Savaşıram, ana!
-Nə uğrunda savaşırsan, gözümün işığı?
-Azadlıq uğrunda, mənim anam!
-Məgər Azadlıq sənə öz doğma anandan da əzizdirmi,
bala?
-Azadlıq hər şeydir, ana-can! Həm anadır, həm atadır,
həm də Vətəndir!..
-Bəs mən kiməm, Kərəməli?
-Sən tarixsən, anacan! Məni doğuran tarix.
Memarı soyuq tər basmışdı. Sanki onu mühakimə
edirdilər. Ağır cinayətkar kimi başını yuxarı qaldırıb,
Hakimin (-Ananın) gözlərinə baxa bilmirdi. Sonra yuxunun
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lenti sanki qırıldı, memar rəngli yalanlarla dolu bir aləmə
düşdü. Hər tərəf saxta rənglərə boyanmışdı, dünyada gözün
görüb tanıya biləcəyi heç bir şey yox idi...
Nəhayət, dünyanın yalanından, mənasız rənlərindən,
saxtalığından çıxıb, yuxuda yenidən öz uşaqlıq çağına
dönüb qayıtdı və hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Bu
memarın həm yuxu içərisində, həm də gerçəkdə səslənən
naləsi idi.
-Məni tərk etmə, ana!..
Memarın atası çox cavan yaşında dünyasını dəyişmişdi.
Daha doğrusu, onu deyləmi vəzir Ramz ibn Meho Kakuyi
öldürtmüşdü. Kərəməlinin atasının da adı İbrahim Xaqani
Şirvaninin atası kimi Əli idi. Yüksək təhsilli, vətənpərvər
insandı. Ömrünü xalqı üçün müəllimliyə həsr etmişdi.
Şirvanlılar arasında əsl hörmət sahibi idi. Dəfələrlə
şirvanşah Keyqubad onu Saraya dəvət edərək, bəzi gizli
siyasi məsləhətləşmələr aaaparmışdı. Əli müəllimə xüsusi
əmlər vemişdi. Sarayın qapısı Əli müəllimin üzünə dərhal
açılırdı. Qoca şahın bu cür davranışı, daha doğrusu Şah
Sarayının qapısının ikinci bir əllə açılması Ramz ibn Meho
əl-Kakuyinin idarəçilik sisteminə uyğun deyildi. O,
şirvanşahı özünün qurduğu xüsusi qapalı dairə içərisində
saxlayırdı. Ona yalnız özü üçün ziyansız məsələlərlə bağlı
məlumatlandırır, digər xəbərləri isə öz gizli xəfiyyəsinin əli
ilə dərhal mənbəyi ilə birgə yox etdirirdi. Əli ilə baş vəzir
Ramz ibn-Meho əl-Kakuyinin arasındakı ziddiyyətin kökü
məhz burdan irəli gəlmişdi. Vəzir Qərb ölkələrinin Boz
kardinalları kimi şirvanşahı ölkədən məlumatsız qoymaqla
tamamilə oyuncaq kuklaya çevirməyə çalışırdı. Keyqubad
öz dayısıuşaqlarına qarşı açıq çıxış etməsə də, taxtda
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oturmuş oyuncaq kuklaya da dönməyə razılaşacaq biri
deyildi. Əli bəy son vaxtlar tez-tez öz hüzuruna dəvət
etməsi də bu üzdən idi.
Əli müəllim öldürüləndən sonra Şamaxıda cürbəcür
şayilər gəzdi, yayıldı ki, guya o ruhi xəstəlik tapıbmış, özü
özünü öldürmüşdür... Və sonra da hər şey öz əzəli axarına
düşərək, unudulub getdi...
Lakin Əli Xaqaninin dostları onun ailəsini heç vaxt təktənha qoymadılar... Sadə xalqın unutqanlığı ibn-Meholara
yaxşı məlum idi. Çünki hətta yer altı suların da varlığından
onun ətraflı xəbəri vardı. O sular uzaqda deyildi, hər yerdən
onu bürüyüb, “mübarək günü” gözləyərək, sakitcə marığa
yatmışdılar... Ramz inqilabı da görürdü, dar ağacını da!
Amma əmdiyi südün xislətinə zidd gedə bilmirdi.
Bir ildən sonra gənc və yaraşıqlı Gülbikə xanıma neçə
yerdən evlilik təklifi göndərdilər. Onlardan biri az-qala hətta
uğurla
nəticələnmişdi:
“Hə!”-yə
qədər
danışılıb
razılaşdırılmışdı.
Sarıtorpağın yaşıl ətəyində dolaşan məhəllə uşaqlarından
biri:- Kərəməli, deyirlər anan ərə gedir, eləmi?- deyə ondan
soruşmuşdu. Kiçik Kərəməli Sarıtorpağın alt hissəsindən
evə qədər üzü yuxarı yüyürüb, özünü anasına yetirmişdi.
Bir-birini təbrik edən insanların arasında:- Məni tərk etmə,
anacan!- deyə bağırmışdı.- Sən getsən, mən səninlə
getməyəcəyəm! Mən atamın oğluyam, ana!..
Bununla da elçilik söhbəti birdəfəlik qapanmışdı...
O gündən el-oba içərisində gənc Gülbikə xanım da qoca
qarılar kimi yalnız qara paltarlarda gəzmişdi... “Mən atamın
oğluyam, ana!”- sədası ona Əlinin yadigarından bir ilahi əmr
olaraq, yaşadığbütün ömrü boyu kifayət eləmişdi...
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Memar Moskva böyük knyazının ona ayırdığı otaqda
yatağına girəndən bəri bütün varlığı ilə od tutub yanır, o
üzə-bu üzə nə qədər çerilsə də, anasının bu amansız yuxumühakiməsindən heç cür ayrıla bilmirdi.
-Ey atasının oğlu! Bəs ananı nə vaxt düşünəcəksən? Atanı
Azadlıq eşqi öldürdü. Onu “dilinə görə” Kəsranilərin
adamları- Kakuyilər qətlə yetirdilər. Səni mən doğmuşam.
Anan mənəm, Kərəməli! Azadlıq dediyin atanın qatilidir. Nə
tez unutdun, oğul?!. Azadlıq atanın dostları cildinə girib,
səni oxutdu, yeditdi, böyütdü, amma xoşbəxt eləmədi!.. Sən
də mi Ramz ibn-Mehoların terrorunda ölməyi düşünürsən,
oğul? Bəs anana kim baxacaq? Sən öləndən sonra ananın
gəlinini ona kim gətirəcək?.. Mən ölmədim ki, sənin toyunu
görüm, oğul. Dön geri, Kərəməli! Mən artıq atasının oğlunu
gözləyə bilmirəm. Qocalmışam daha. Əcəlim çatıb, oğul.
Gəl öz evimizə, heç olmasa, bu son günlərimdə mənim də
oğlum ol!.. Ananın da oğlu ol!
-Yox, anacan! Mənim anam sən deyilsən. Məni Azadlıq
doğub. Azadlıq böyüdüb!.. Əsarətdən heç kəsə ana olmaz.
Son nəfəsimə kimi yalnız xalqımın Azadlığı uğrunda
savaşacağam. Son nəfəsimə kimi!.. Son nəfəsimə kimi,
Ana!.. Nə qədər Şirvan torpağıı deyləmi itlərin, Kəsrani
fahişələrin ayaqaltısına çevrilib, mən sənin oğlun ola
bilmərəm. Məni bağışla, ana!
-Kərəməli, mən səni bağışlaya bilərəm, amma Allah
bağışlamaz! Anasının gözünü yollarda qoyan oğlu Allah
bağışlamaz.
-Allah Azadlıq yolunda ölənləri cənnətə çağırır, Ana!..
Mən ordakı yerimi sənə verəcəyəm. Təki məni
bağışlayasan... Şirvan xalqının azadlığa çıxacağı o günə lap
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az qalıb, ana. Vəliəhd İbrahim kimi ağıllı, mərdanə oğulları
yetişdirən bir xalq əbədi kölə qala bilməz!..
-Məgər, oğul, vəliəhd İbrahim də, Kəsranilərin nəvəsi
deyilmi? O da atanı qətlə yetirənlərin qanını daşımırmı?
-Onu mən yetişdirmişəm, ana-can! Onun qanı da, ruhu da
mənəm!
-Hakimiyyət insanları dəyişdirir, oğul!
-Xeyr, anacan, hakimiyyət yalnız nadanları dəyişdirə
bilər... Müdrik, ağıllı, ziaylı insanı heç bir taxt dəyişdirə
bilməz. Qudurğanlıq itlərə xas sifətdir. Həyat hamını
qudurğan böyütmür, anacan.
-İkinizə də hər gün dua eləyirəm, mənim balam. Allah sizi
qorusun! Şirvanımızın vəliəhdini də, səni də! Amma tök
daşı ətəyindən, Vətənə dön, oğul! Anana dön! Burax, bu
davanı!..
-Savaşsız azadlıq yoxdur, Ana!.. Əsl analar oğullarının
şəhadəti ilə öyünər. Cənnətdə görüşənədək!..
Qapını kimsə möhkəm-məhkəm döyməyə başladı.
Memar dərhal yuxudan ayıldı. O, tamamilə tərin içərisində
idi; cəld üz-gözünü quruladı, üst paltarını əyninə keçirdi və
qapını açdı. Gələn knyagina Anna idi.
Memar:- Xeyirdimi, Anna?!
-Hə, təcili məni də monastırdan geri çağırdılar. Yunan
dostlarımız sizinlə görüşmək istəyirlər. İmperatorun qızı
Mariya Paleloq da ayrıca İbrahim bəyi görmək üçün bura
gəlib... Böyük knyaz müşavirə keçirir. Səni dəvət üçün
dvorniki gözləmədim, özüm gəldim...
Memar Annanın qızarmış gözlərinə baxdı:- Bu nədi,
Anna? Yoxsa sən ağlamısan?..
-Hə, ağlamışam!
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-Nə üçün?
-Səndən ayrılan kimi son günlər nədənsə məni ağlamaq
tutur. Özümdən asılı deyil, memar. Hətta yatıb, yuxularımda
da göz yaşı tökürəm.
-Dəlilik eləmə Anna! Mən ki ölməmişəm.
-Sən məni tərk edib gedəcəksən, Kərəməli bəy! Ağlayıb,
indidən həsrətə öyrəşsəm daha yaxşı olar.
-Sən dəlisən, knyagina... Lap Froladan da dəlisən! Mən axı
hələ düz 1371-ci ilin yazına qədər burdayam. Qarşıda hələ
iki illik zamanımız var. Allah böyükdür. Yəqin ki, bizə də
bir qapı açar...
-İki il mənim üçün heç iki dəqiqə də deyil, memar. Sən
gedəcəksən! Mən isə sənsiz ölə-ölə yaşayacağam. Sizə
deyil, özümə ağlayıram, memar. Allah kaş sizə bu qədər
böyük kamalın əvəzinə, yalnız mənim üçün döyünən bir
ürək verəydi. Yalnız mənim eşqimlə yaşayan ürək!
-Belə de!?- deməli, məni də elə özünə görə sevirmişsən?..
Anna memarın yaxasından tutub, özünə çəkdi:- Bəs nə
bilmişdin? Səni özgələrinə verməyə mi sevmişəm?!.
Bilirsənmi niyə təzə mülkə köçmürəm?
-Deyərsən, bilərəm!
-Sənə görə?.. Məni nə vaxt hamıdan çox sevsən, onda
səninlə o evə köçəcəyəm. Yoxsa?..
-Yoxsa, nə?
-Qanuni arvadın olana kimi, anamın mülkünə ayaq
basmayacağam. Məni tərk edib getsən, orda heç vaxt
yaşamayacağam. Aç qulağını eşit, mənim sevgilim!..
-Anna, mən Vətənə dönəcəyəm. Mütləq dönəcəyəm!
Çünki orda anam var. Vətənim var! Əsarət altında əzilən
xalqım var!.. Sən bilirsənmi, sənin xalqını burda talayan
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Monqol xanlarının Şərqə özləri ilə mal-heyvan otarmağa
gətirdikləri Çobani-padar tayfaları mənim mədəni şirvan
xalqımı istismar edir. Talayıb çapır. Sivil bir məmləkəti çölə
çevirir. Yadelli Deyləmi-Kəsrani şahlar da müti köpək kimi
onların qulluğunda durmuşlar. Dərdimiz birdir, Anna
İvanovna! Bəlkə də, şirvan xalqının dərdi sizdən də ağırdır.
Mən necə burda qala bilərəm?!
-Bəhanə danışma mənə... Sən ananı məndən çox sevirsən,
memar. Səni vətənə də ana nisgili çəkib aparır. Amma sən
istəsən, onu bura gətirə bilərsən. Bir yerdə təzə Moskvada
xürrəm yaşayarıq. Təzə evimizdə qulluqçularımız da
boyarşa ananın qulluğunda durarlar... Amma sən bunu
istəmirsən. Deməli, səni məndən də artıq çəkib Vətəninə
aparan bir cazibə qüvvəsi var. Mən o cazibədar Gülbikə
ananı bura gətizdirəcəyəm. Təzə evimizə. And olsun,
fikrimdən geri dönən deyiləm. Sən hər gün o evə yeni-yeni
bəzək vurub məni sevindirmək istəyirsən. Amma məni
yalnız qaynanamım Moskvaya gəlişi sevindirə bilər. Mən
anama çox erkən itirmişəm., memar. O, mənə yalnız
qaynana deyil, əsl ana olacaq. Mən bunu bilirəm. Sən paxıl
adamsan, memar!
-Nə üçün, Anna?!
-Çünki özünü xoşbəxt saymırsan deyə, mənim də
xoşbəxtliyimi istəmirsən. Vəssalam! Dünya dağılsa belə,
Gülbikə anamızı gətirəcəyəm bura... Yeni Moskvaya!
Mütləq gətirəcəyəm!
-Olmaz!
-Nə üçün?
-Mən Azadlıq uğrunda vuruşuram, Anna!
-Sənin azadlığın mənəm, Kərəməli bəy!
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-Xeyr, Anna! Azadlıq eşqdən ucadır. Anamı bəhanə
gətirmə... Mən ilk gündən bunları sizə söyləmişəm.
Anna memarın hirsdən əsən vücuduna baxdı. Kərəməli
bəyin halı özündə deyildi. Nə etdiyini heç özü də bilmirdi.
Knyagina söhbəti dayandırıb, onun geyinib keçinməsinə
kömək etməyə başladı. Memarın əyin-başını dəyişmək
fikrində olmadığını açıqca hiss elədi. Onun eləcə köhnənimdaş əyinlə Saraya getməyə hazırlaşdığını görüb dilləndi:
-Yox, belə olmaz! Mənim sənin üçün aldığım o yunan
kastyumlından birini geyin!
-Elə niyə?
-Hər halda mən Bizans təhsili görmüşəm. Vasilevsaların
hüzurunda istəmirəm sevgilimə görə xəcalət çəkim. Mənim
yarım Konstantinopolisin mədəni elitasından heç nəyi ilə
seçilməməlidir..
Memar knyaginanın sifətindəki qurumamış təzə göz
yaşlarını silərək dilləndi:
-Görüntüyə aludə olma, Anna! Mən bir müsəlman
memaram. Niyə bizanslıya bənzəməliyəm?
-Mənim xatirimə! Yalnız bir günlüyə...
Kərəməli gülümsər üzlü knyaginaya baxdı:- Anna, de
görüm, sənin indi nə keçir o ağıllı başından? Biz Frola ilə
İbrahim deyilək, ha?! Yaşımızı nəzərə al! Bir də ki bizim
evli olduğumuzu özümüzdən savayı kim bilir, axı?..
-Dedim ki, yalnız mənim xatirimə!..
Kərəməli bəy gülə-gülə dedi: -Müsəlman kişilər deyir,
arvadın sözünü dinlə, amma tərsini et!
-Onu müsəlman arvad alanda edərsən, Kərəməli bəy!
Memar knyaginanın köməyi ilə
təzə yunan
kastyumlarından birini əyninə geyindi, tez-tələsik Bizans
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elçilərinin yanına yollandı. Anna ilk dəfə Böyük knyazın
hüzuruna qolunu memarın qoluna keçirmiş halda daxil oldu.
Bu vəziyyət ilk öncə Yevdokiyanı təəccübləndirdi. Əslən,
Suzdal qızı olan knyagina Yevdokiya üçün baldızının bu
sərbəstliyi tamamilə gözlənilməz idi...
İmperator V İoann memarı görən kimi təəccübünü
gizlətmədən:Salam,
dostum!
Bizansın
böyük
mədəniyyətinə sizin valeh olduğunuza yalnız indi əmin
oldum. Bu şakərinizi heç Konstantinopol Universitetində
birgə təhsil aldığımız illərdə də hiss etməmişdim. Əcəb
dəyişmisiniz, Kərəməli bəy! Konstantinopolis bütün çağdaş
dünya üçün bir mədəniyyət qapısıdır. Sizi yenidən ös
sıramızda görməyimə çox şadam!..
Onlar əl verib görüşdülər. Bizans imperatorunun
Moskvanın gənc memarını bu qədər yaxından tanıması
Annanın qəlbinifərəhdən dağa döndərdi. O, irəli yeriyib,
özünü təqdim elədi:
-Moskva memarı Kərəməli Şirvaninin adaxlısı knyagina
Anna İvanovna!
Annanın sözləri Dmitrinin sifətini bir andaca dəyişdirdi.
Qıpqırmızı olmuş böyük knyaz:-Anna, bura toy ziyafəti
üçün yığışmamışıq,- deyə hirslə dilləndi. İkicanlı knyagina
Yevdokiya böyük baldızına tərəf duraraq, vəziyyəti
düzəltmək üçün əl çaldı:- Elə toydan yana yığılmışıq,
Dmitri! Ağdaşlı Yeni Moskvanın ilk bayramını Anna xanım
əsl toya çevirdi. Bu əsl sürprüz oldu... Təbrik edirəm,
baldız! Allah xoşbəxt eləsin!
Özünü itirmiş Kərəməli bəy artıq nə deyəcəyini bilmirdi.
Anna hər şeyi açıq şəkildə ortaya qoymuşdu. Özü də onunla
heç bir məsləhətləşmə etmədən. İndi Dmitri də ya hə, ya da
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yox deməli idi. Böyük knyaz diplomatiyaya əl atmağı
hazırkı şəraitdə yeganə çıxış yolu bildi:- Yevdokiya, bizə
Konstantinopol patriarxı hələ ki müsəlman-məsihi qarşılıqlı
kəbinləri kəsməyə izn verməyib. Təəssüf edirəm ki, təzə
adaxlılar bir qədər gözləməli olcaqlar.
İmperator sinəsini qabağa verərək:- Knyaz, Bizans
imperatorunun dediyi onun ölkəsində hamı üçün qanundur.
Patriarx üçün də! Mən bu izdivaca “hə” deyirəm!
Yevdokiya əl çala-çala memara yaxınlaşdı:- Xoşbəxt
olun, dostum! Sizin toyunuz bizim yeni Moskvadakı ilk
böyük şənliyimiz olacaq.
Dmirti hər şeyi daha da korladığını hiss edib, xanımının
son qərarını gözlədi. Böyük knyagina son qərarını da
verdi:-Sabah İbrahim qardaşımın Frola piştağı adlandırdığı
əsas giriş qapısında bəy ilə gəlini karetaya oturub, Böyük
yolla Frola kilsəsinə gətiririk. Kəbini Konstantinopol
patriarxının özü kəsəcəkdir. Ondan sonra Frola qülləsindən
yarımsaatlıq çan səslədiriləcək. Adaxlılara əsl moskal
düyünü keçiriləcək. Beləcə Keremelin memarı möhtərəm
Kərəməli Şirvani ilə knyagina Anna İvanovnanın toyu Yeni
Moskvanın gələcəyinə doğru atdığımız ilk Böyük Avrasiya
addımımız
olacaqdır... Hə, böyük knyaz, Ağdaşlı
Moskvamızın açılış bu cür açılış törəninə siz nə deyirsiniz?
Mən öz xeyir-duamı verdim. İndi də böyük bacınızın
tərəfindən söz demək növbəsi sizindir.
Hamı Dmitri İvanoviçin üzünə baxdı. Böyük knyaz
Bizans imperatorunun məsələyə bu cür tolerant
münasibətindən sonra, müdaxilə etməyə heç bir diplomatik
yol qalmadığını görüb:- Xahiş edirəm ki, razılaşma
alqışlarla qutlansın!- dedi. Xidmətçilər mətbəxə cumub,
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qonaqlar üçün
dərha içki piyalləri gətirdilər. Dmitri
qabaqcadan Bizansdan gələcək qonaqlar üçün Şirvandan
gətizdirdiyi ən yaxşı “Ağsu” şərablarından süzməyi əmr
etdi. Vasilevs V İoann özünü təcili Saraya çatdırmış hər
şeydən xəbərsiz Dərbənd əmirzadəsini görən kimi gülə-gülə
onu öz yanına çağırdı:
-Xoş gördük, vəliəhd!.. İnşallah, bu gündən sizin üçün də
olsun. Alın bu badəni, onu məxsusi sizin üçün süzmüşəm!
Bu badəni isə heyranınız olan qızım Mariya xatuna verin.
Mən sinnidə hamınızdan yaşlıyam. Odur ki, rica edirəm,
cavan olsanız da, bu gözəl nişananın ilk sözünü qızım
Mariya xanım ilə birgə Siz söyləsiniz. Bəlkə, bu daha
düşərlisi olar?!
Hamı vasilevsə əl çaldı. Mariya İoanna Paleolq da
İbrahimə yaxınlaşıb, köhnə doslar kimi əl verib görüşdü.
Ondan badəni alıb, sol tərəfində dayandı. Məclisin bu
şəkildə cərəyan etməsinə tamaşa edən Frola qapı ağzında
hiddətlə dişlərini bir-birinə sıxıb şaqqıldatdmağa başladı.
İbrahim hiss etdi ki, indi ondan nə ağılsızlıq desən, baş verə
bilər. Odur ki, uzaqdan-uzağa sevgilisinə əl edərək onu öz
yanına çağırdı. Frola yüyürərək, İbrahimin sağında yer
tutdu. Bizans vasilevsası tərs-tərs kazaçkaya dönüb baxdı.
Heç bir şey başa düşmədi...
İmperator:- Eşidirik sizi, İbrahim bəy!- deyə əmirzadəni
cəsarətli olmağa səslədi.
Dərbənd əmirzadəsi imperatorun Ata Şirvani poeziyasında
çox xoşlandığını bildiyi üçün, sol tərəfində durmuş Frolaya
görə tutulub qalmış Mariyanın uzun-uzadı fikirləşdiyini
görərək, lap asta, lakin getdikcə güclənən bir səslə dilləndi:
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”Nə xoşdur hər zaman bir dilbərin eşqində zar olmaq,
Ümidi-vəsl ilə hicrində müddət biqərar olmaq.”
(Seyid Əzim Şirvani)
Yusifi-Misri tək zindanə düşmək eşq səbəbindən,
Çəkib Züleyxayi-zülmü, nəhayət, tacidar olmaq.
Yarın çeşmi-xatirində əziz olmaq üçün bir gün,
Bütün ömrü nəzərlərdə biqədri-etibar olmaq.
Haramdır eşq aləmində aşiqə şan ilə ölmək,
Gərəkdir aşiqə hər gün xar ilə xakisar olmaq.
Canın Şirinə verməyən həvəs göstərməsin eşqə,
Əlin üzməkdi canından Fərhadi-kuhisar olmaq.
Ədu-əğyar ilə daim durub ərseyi-eşq içrə,
Cihadi-eşq aparmaqdır cani-canana yar olmaq.
Ey Ata, min məhəbbətlə yad edəcək səni ellər,
Neçin kim bir fəxarətdir: Seyiddən yadigar olmaq!..
Mütərcimlər qəzəli beyt-beyt məclis əhli üçün çevirdilər.
Bundan sonra fasilə vermədən Mariya Palioloq da dərhal
Atanın digər qəzəlini səsləndirdi:
Ol eşqə tutul ki, ürəyin yar ola bilsin,
Dərdin o gözəl dildara izhar ola bilsin.
Məcnuni-məhəbbətdə gərək tək çəkəsən dərd,
Qəm ki deyil ol qəm, ona qəmxar ola bilsin.
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Hər eşqə düşən Misridə Yusif ola bilməz,
Yusif odu, zindanda da əhrar ola bilsin.
Sevməz ürəyim hər canı-cananı dəhirdə,
Cananə o candır: cana dildar ola bilsin.
Bir bülbüli-şeyda kimi dil-dil ötərəm mən,
Ol bağidə ki, könlümə gülzar ola bilsin.
Mey süz mənə, saqi, təzə sağər əyağından,
İçdikcə içim, əqlimi hüşyar ola bilsin.
Ey Ata, sənin şüğli-şəhamətlə nə karın,
Ol karə yetiş, içində əfkar ola bilsin.
İmperator
Moskva
böyük
knyazının
yerindən
tərpənmədiyini görüb irəli çıxdı. Təzə adaxlılar üçün kiçik
bir yekun tostu söylədi:
-Möhtərəm dostlar, qonaqlar, qohumlar! Bu gün iki sevən
qəlbin birləşməsi üçün bizlər, iki böyük provaslav kralıMoskva böyük knyazı Dmitri İvanoviç və mən- Bizanas
imperatoru vasilevs V İoann, əlimizdən gələni etdik.
Məncə, dahi memar ilə knyagina Anna İvanovnanın bu
izdivacı göy üzündə bütün insanlıq üçün bir olan Allah
təalanın özü tərəfindən təqdir edilmişdir.
Mən Yeni
Moskvanın ilk toy mərasimi kimi Kərəməli-Anna cütlüyünün
böyük məhəbbətini Avrasiya xalqlarının gələcək əbədi
ittifaqının ilk təməl daşı hesab edirəm. İnanıram ki, heç bir
şər qüvvə bu müqəddəs birliyi heç vaxt poza bilməyəcəkdir.
Yaşasın Avrasiyanın heç vaxt köləliyə boyun əyməmiş Albi381

Rus və Albi-Şirvanus xalqlarının əbədi ittifaqı! Möhtərəm
Kərəməli bəy, knyagina Anna xanım, sizə xoşbəxtlik və
səadət arzulayıram.
İmperator yeni adaxlılara yaxın gəlib, onları qucaqladı və
öpdü.
O, geri çəkiləndən sonra İbrahimlə Mariya da adaxlılara
yaxınlaşdılar, onlara möhkəm xoşbəxtlik və əbədi
birgəyaşayış arzuladılar.
Frola onlardan geri qalsa da,
tələsik özünü yetirib, ağlaya-ağlaya Annanı qucaqladı və
üzündən öpdü.
Knyagina kazakbaşının qızının nə üçün
belə kədərləndiyinin səbəbini yaxşı başa düşdüyündən ona
zarafatyana bir göz vurdu. Yəni biz səni İbrahimsiz
qoymarıq, Frola...
Bütün iştirakçılara Rus qaydası ilə şirniyyat paylandı,
yenidən hamı başda Baş patriarx və imperator olmaqla, birbir yaxınlaşıb, adaxlılarla görüşdülər və xoşbəxtlik dilədilər.
Nəhayət, Dmitri hamilə xanımının qoluna girib, çəkinəçəkinə bacısı ilə təzəbəyə yaxınlaşıdı. Yevdokiya Moskva
memarının yaxınları adından üzüyü knyaginanın barmağına
keçirdi. Dmitri isə qızın qanuni qardaşı və ata əvəzi olduğu
üçün eyni işi Knyaginanın adından memar üçün gördü.
Yenidən qədəhlər cingildədi.
Böyük knyaz bu günkü gündəliyin əsas məsələsinə
qayıtmaq üçün dilləndi:- Möhtərəm dostlar! Əziz qonaqlar.
Bununla da şadlıq məclisimiz sabaha kimi bağlı elan olunur.
Sabah Parad meydanında görüşənədək! Xahiş edirəm:
müşavirə iştirakçıları böyük zalda qalsınlar. Kənar şəxslər
isə yığıncağı təcili tərk etsinlər. Hamınıza bir daha İvan
Krasnının soyu adından minnətdarlığımızı bildirirəm,
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ailələrinizə xoşbəxtlik, səadət arzulayıram. Subaylarınızdan
görəsiniz.

6
...Vasilevs V İoann öz provaslav həmkarı Moskva böyük
knyazının ona təqdim elədiyi layihəni yunan memarlarına
ötürdü. Onlar zəruri düzəliş və əlavələrini edib, sənədi geri
qaytardılar.
Dmitri düzəliş və əlavələrin çoxluğunu görüb, layihəni
Moskvanın memarı Kərəməli bəyə uzatdı:- Bu qədər
dəyişikliklə Keremelin sürətlə tikilib vaxtında başa
çatdırılması mənə imkansız görünür, möhtərəm qayın. Sizcə,
bunlara nə dərəcədə ehtiyac vardır?
Kərəməli sənədə tələsik nəzər yetirib ayağa durdu və
Bizans imperatorunun yanına gəldi. Əlini hörmətlə onun
çiyni üstünə qoyaraq dilləndi:
-Möhtərəm Vasilevs! Əziz dost! Təkqüllə məbədlər
Tanrının vahidliyini ifadə edir. Bunu bizim Şirvan ustaları
da belə başa düşürlər. İki başlı məbədlər isə İnsanallah İsa
Məsihin mələk və insan simasında təcəllisidir. Bu kimi
məsələlərə siz yunanlar daha çox baş vurursunuz. Odur
ki, bu sizin ustalara həvalə edilsə, pis olmaz. Üçbaşlı qüllətroitsalar da həmçinin... Dürdbaşlı məbədlər dünyanın dörd
səmtini simvolizə edir, 5-başlı məbədlər isə İsa Məsih və
onun dürd İncili deməkdir. 7, 9, 13 başlı məbədlər də bu və
ya başqa şəkildə Xristian kilsəsi və sizin müqəddəs İsa
peyğamavəriniz (s.) və onun 12 apostolu (imamı) ilı
bağlıdır. 25 və 31 başlı məbədlər isə qiyamət (apokalipsis)
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və İsa Məsihin yer üzərindəki yaşı ilə əlaqədardır.
Moskvada qızılı rəngli günbəzi olan bütün təkbaşlı
məbədləri bizim ustalarımız tikib vaxtında təhvil verə
bilərlər. Biz onların üzərinə həm Xaç, həm də Ay rəmzini
qoyacağıq. Bu Xristian-Məsihi ittifaqının əbədi simvolu
olacaq.
-Kərəməli bəy, nə üçün yalnız günbəzi qızılı rəngli olan
məbədləri belə xüsusi olaraq, digərlərindən ayırırsınız?..
-Çünki qızılı rəng göylərin simvoludur, böyük knyaz.
-Bizim moskallar daha çox mavi rəngli gümbəzləri sevir...
Memar izahat verdi:- Bu ondan ötrü belədir ki, ulduzlarla
bəzədilən səma rəngli gümbəzlər Müqəddəs Qız- Məryəm
anadan moskalların anlamınca İsa Məsihin doğumunu
simvolizə edir. Əlbəttə, provaslav qonşularımızın xatirinə
biz belə məvədləri də tikə bilərik. Amma qara gümbəzləri
mən şirvanlılara tikdirə bilmərəm, Knyaz. Qara rəng
rahiblərin və rahibələrin simvoludur. İslam dini özünü
dünyadan təcrid eləyib monastırlara qapamağı bizə qadağan
edir. İnsan Tanrının şah əsəridir.
Knyagina Anna ayağa durub, Moskva memarına əl çaldı.
Konstantinopolisin patriarxı təəccüblə müsəlmana ərə gedən
xristian knyaginaya baxaraq:- Belə məsələlərdə əl çalmaq
düzgün hərəkət deyil, Anna İvanovna,- dedi. Memar
vəziyyəti yumşaltmaq üçün:- Bizi bağışlayın, möhtərəm,
patriarx. Anna xanım öz Məsihi dinini dəyişməsə də, İslama
tərəf sayğılı olduğunu bizə nümüyiş etdirir. Bu o deməkdir
ki, gərək onun gələcək müsəlman əri də Privaslav aləminə
tərəf müəyyən addımlar ata...
İmperator soruşdu:- Nə kimi?
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-Bunu o özü yaxşı bilir, cənab Vasilevs. Bizim bu günkü
müqəddəs ailə bağımız
birimizin digərinin vətənində
yaşamağını tələb edir. İndi əsas dilemma: kimin kimin
vətəninə gedəcəyi məsələsidir.
V İoann memarın əlini əlinə alıb, səmimiyyətlə dilləndi:Şərqdə qadınlar kişinin yanına gedirlər, Kərəməli bəy!
Bizim bizans qızlarımız müsəlman padşahların arvadı
olarkən, həmişə onların Sarayına köçüblər. Və orda həm
Sarayın, həm də padşahların qəlbinin sultanı olmuşlar.
Anna üzünü Vasilevsə tutaraq, sanki hamıya aid olan bir
bəyanat verdi:- Kərəməli Şirvaninin vətəni öz ölkəsindən
olan bir zalımın əsarətindədir. Onun müstəbid bir rejimlə
mübarizəsi var. Amma knyagina Anna İvanovna isə yadelli
istilaçılara qarşı vuruşur. Mənim gələcək azad Rusiyamı
bizim knyazların necə idarə edəcəyi hələ sonrakı məsələdir.
Amma bu gün mənim ölkəmin İstiqlaliyyətə ehtiyacı var:
mənim qəlbimin sultanı Rusiyanın haqq mübarizəsinə
qoşulub. Bu gün onun köhnə taxta Moskvanın hər il yanan,
yaxud yandırılan detinetsini ağdaşlı Keremelinə çevirməsi
məgər harda və kiminlə olduğunu əyani əks etdirmirmi?
Yevdokiya yüksək Konstantinopol savadlı baldızının bu
qədər bəlağətli və kəskin nitqinə qarşı çıxaraq:- Anna
İvanovna, ailədə əsas həyati məsələləri ər həll edir. Sən bir
az çox qabağa gedirsən. Kərəməli bəy də, İbrahim bəy də
mənim üçün qardaş əvəzidirlər. Mən razı olmaram ki, sən
elə ilk gündən mənim qaqrdaşımı belə küncə sıxasan...
Dmitri İvanoviç xanımına dəstək verərək dilləndi:- Qoy
danışsın, Yevdokiya! Hələ təzə evlənirlər. Belə danışıqları
eləməyə sonralar vaxtı olmayacaq. Danış, əziz bacım!
Ümumiyyətlə, kişi evdə kimdir, axı? Xanımın əl
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buyruqçusu? Elə deyilmi?!. Qadın olan yerdə kişilər heç bir
şeyi həll edə bilməzlər... Yəqin ki, möhtərəm Vasilevsin
universitetləri sənə elə bunları öyrədib?!
İmperator vəziyyətin yaxşı yerə istiqamət götürmədiyini
görüb, susmağa qərar verdi. Hamı gözünü bu söhbətlərdən
sonra qalxıb ayağa durmuş memara dikdi. Onun indi nə
deyəcəyi və adaxlısına necə reaksiya verəcəyi daha maraqlı
idi.
-Məncə, knyagina Anna İvanovna haqlıdır. Mən söz
verirəm ki, Rusiyanın İstiqlal savaşında qəlbimin sultanı
hardadırsa, orda olacağam.
Birinci olaraq, Bizans imperatoru əl çaldı. Böyük knyaz
da yunan həmkarına qoşulub, təzə yeznəyə yaxınlaşdı,
qucaqlayıb öpdü, sonra aramla dedi:
-Kərəməli bəy! Mən Yeni Moskvanın ilk toy düyününün
sizinlə böyük bacımın taleyinə yazılmasından yana özümü
çox xoşbəxt sayıram. Biz bu gündən etibarən artıq bir
dostdan daha ziyadə, qohumuq: yeznə-qayınınıq. Dəməli,
mənə və xalqıma vurulan zərbə eyni zananda sizə də
dəyəcəkdir. Qəzavatımız mübarək olsun, möhtərəm yeznə!..
Memar sözünü deyib qurtarmadığını bildirdi və nitqinə
davam elədi: -Böyük knyaz! Mənim qəlbimin sultanı Anna
xanım Rusiyanın azdlığından sonra öz ərinə qoşulub,
Kəsranilərə qarşı mübarizə aparacağına söz verib...
-Mənim buna etirazım yoxdur! Bu mübarizədə bizim rus
xalqı daim şirvan xalqına öz dəstəyini verəcəkdir. Bu
mənəvi borcumuzdur. Alman ziyalılarının ruslar barədə
dünyaya yaydıqları mənfi fikirlərə baxmayaraq, biz heç
zaman öz dostlarımızı kimsəyə satmamışıq, satmayacağıq...
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Kərəməli bəy sözünün yekununu gətirdi:- Zati-aliləri!
Şərqdə yeni bir şər qüvvə baş qaldırıb, şirvan xalqının
Monqol-tatar işğalına yenicə son qoyanduğu bir vaxtda, indi
də o, Hülakilərin Çobani-padar tayfasının ardında
gizlənərək, Şirvanşahlar diyarını dünya xəritəsindən silmək
üçün asta-asta onun üzərinə gəlir. Onlar İslamı içərisindən
iki yerə bölərək, Məhəmməd tərəfdarları (-şiələri) və Əli
tərəfdarları (-şiələri)
deyilən bir-birinə əks cəbhəyə
çevirmək istəyirlər. Əli əleyhəssalamı sevən bir kəs heç vaxt
Məhəmmədi, Məhəmmədi (s.a.s.)
sevən
şəxs Əlini
sevməyə bilməz. Bir zaman Muxtar b. Abu Ubeyda bizim
İslam peyğamavərimiz Məhəmmədin (s.a.s.) ailəsinə (nəvəsi
Hüseynə) qılınc çaldığına görə İran Şərqində yerləşən Azəri
gəbrlərini öldürmək üçün hərəkətə keçmişdi. Ərəb tarixçisi
İbn əl-Əzrəki “Mayyaafarikin tarixi” əsərində (Bax.:
V.F.Minorski. Şirvan və Dərbənd tarixi. Əlavə-V, səh.:222-225, sonda ərəbcə səhifəsiz 33 səifə. Şərq ədəbiyyatı
nəşriyyatı,
Moskva-1963.) bu hadisələri geniş təsvir
etmişdir. Azəri gəbrlərindən sağ qalmış üç dəstə üç
istiqamətə qaçıb gizlənmişdir. Birinci dəstə Ərməniyəyə
çəkilərək, özünü Yəzid ibn Müaviyəyə görə “Yezidi
kürdlər” adlandırmışdır. Elə orda indi də erməni tayfasının
bir qolu kimi yaşamaqdadır. İkinci dəstə Xəzər yəhudi
imperiyasının dağılmasına kimi (X əsrədək) eyni zamanda
Çola, Çora, Çoqa adlandırılan Dərbənd ətəklərində yaşamış,
sonradan İranın İsfahan şəhərinin altındkı Nor-Cuqa adlı
qəsəbə köçüb orada məskunlaşmışdır. Onlar bu gün Şirvan
xalqına qarşı Deyləmi-Kəsranilərinin əsas beyin və maliyə
mərkəzinə çevrilmişdir. (-1911-ci ildə Tehranın Atabəy
meydanında bütün silahlarını şaha təhvil verib, İranın yeni
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konstitusiyalı monarxına tabe olmuş İran Səttar xanın
adamlarını gülləbaran etmiş Tehran polisinin rəisi Yefrem
Davityans da məhz bu qəsəbədən idi.. Böyük ehtimalla İosif
Vissarionoviç Cuqaşvili də əslən osetin deyil, dədə-babaları
Tiflisin Qori yəhudi məhləsinə köçmüş Nor-Cuqalılardan
biri olmuşdur.- Müəllif). Nəhayət, üçüncü gəbr dəstəsi də
Bağdad və Mosulda gizlənmişdir. İslamı Məhəmməd
tərəfdarlığı (-şiəliyi) və Əli tərəfdarlığı (-şiəliyi) deyə iki
hissəyə bölməklə məşğul olan bu şər qüvvə müsəlman
qılığına girmiş həmin gəbrlərdir. İslam peyğəmavərinin
(s.a.s.) 620-ci ildə Sinay monastırı rahibləri ilə bağladığı
Sazişdə Böyük Tanrımızın adından dünya xristian və
müsəlman xalqlarının Haqqın, həqiqətin düşməni sayılan
bütpərəstlərə qarşı ilahi mütəfiqliyinə and içilmişdir. Biz
müsəlman şirvan xalqı olaraq, bu Andlaşmanı rəhbər tutub
Moskvaya gəlmişik. Gələcək azad Rusiya biz Şirvanlıların
ona göstərdiyimiz bu yardımın əvəzində hələlik Katolokirticanın qanadı altına girmiş gəbrlərlə aparacağımız
qarşıdakı tarixi davada tərəfimizi tutmağa borcludur. Şirvan
xalqı daxili irtica ilə özü ləyaqətlə bacara biləcəkdir. Amma
beynəlxalq irticaya arxalanan qanlı Gəbr sülaləsinin gələcək
nəsillərimizi təhdid edən planlarına qarşı Rusiya da alman
ziyalılarının dediyi
“yalançı”, “hiyləgər”, “namərd”,
“müstəbid” xalq olmadığını tarixə sübut etməlidir. Tariximtahandır, dostlar. Şirvanşahlar Ölkəsi massaget yurdudur.
Bizim ulu nənəmiz olmuş Tomris xatun İranın gəbr şahı
Əhməni Kirin başını kəsib Kür çayına atarkən demişdi:“Cəllad gəbr, qan istəyirdin. Buyur bu da qan! Özünün və
işğalçı əsgərlərinin murdar qanı axan bu çaydan nə qədər
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istəyirsənsə, doyunca iç... Azad doğulmuş xalqlar heç vaxt
boynunda və qolunda xamut gəzdirməzlər.”
Knyagina Anna adaxlısının yanına gəldi və hamının
gözləri önündə onu qucaqlayıb öpdü. Sonra gələcək azad
Rusiya adına qısa bir cavab söylədi:- Mənim qəlbim! Həqiqi
Rusiya heç vaxt Avrasiyanın ən qədim xalqı sayılan
şirvanlıların düşmənlərinə tərəf durmaz. Burda Moskvada
mənim xalqımın müqədəs saydığı knyazların məzarları
vardır. And olsun onların şəhidliyinə ki, rus xalqı heç vaxt
anti-şirvan qüvvələrlə bir cəbhədə olmayacaqdır.
Yevdokiya xanım əlindəki duz-çörəklə memara yaxınlaşdı
və İbrahimi də yanına çağırdı:- Mən burdakı bütün
provaslav qardaş-bacılarımdan xahiş edirəm ki, Yeni
Moskvanın təməlini biz ruslarla birgə qoymuş Şirvan
xalqının bu mərd və azad insanlarının xeyirxahlığına,
dostluğuna, etibarına heç vaxt xəyanət edilməyəcək!..
Yevdokiya ilə Dmitri İvanoviç duz-çörəyi memar
Kərəməli Şirvani ilə kəsib, Dərbənd əmirzadəsinə ötürdülər.
İmperator V İoann ilə qızı Mariya İoanna da qabağa gəlib,
çörəkdən bir loxma qopardılar. Amma bunu görən kazakbaşı
Vsevolod qızının təkidi ilə andlaşanlara yaxınlaşdı, o da qızı
ilə çörəyin həmin yerindən kəsib duza batırdı. Və birinci
növbədə Dərbənd əmirzadəsi ilə ənənəvi sədaqət andı
içdilər. Bu andlaşma ilə də söhbət yekunlaşdı.
Böyük knyaz yunanlarla şirvanlıları üz-üzə qoymamaq
üçün hər kəsin qəlbindən keçən məbədin tikintisini ona
tapşıracağını vəd elədi.
Müşavirə gündəliyi ətrafında uzun müzakirələr hələ
axşama kimi sürdü. Nəhayət, hamının yorulub əldən
düşdüyünü görən Yevdokiya əri Böyük knyaza yaxınlaşaraq
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qulağına pıçıldadı:- Dmitri, qonaqları ac yatıracaqsanmı?
Bəs deyilmi?..
Knyaz pəncərəyə boylanıb havanın rənginin dəyişdiyini
gördü. Və tez hərəkətə keçərək, müşavirəni yekunlaşdırdı...
Hamının üzündən yorğunluq yağsa da, heç kəs bunu büruzə
vermirdi. Dmitri İvanoviç son sözünü söylədi:
-Məncə, sabah Yeni Moskvanın ağdaşlı divarlarının tikilib
başa çatdırılması münasibətilə Açılış tərənini layiqincə
qarşılamaq hamımızın əsas məsələsidir. Bu müqəddəs törən
eyni zamanda Yeni Moskvanın memarı boyar Kərəməli
bəylə knyagina Anna İvanovnanın nikahını gerçəkləşdirəcək
ilk Toy mərasimimiz olacaqdır. Məncə, hər birimizin qız
tərəfi olaraq, Anna bacımızın toyuna hazırlaşması lazım
gəlir. Odur ki, Sarayımızdakı ən yaxşı otaqları qabaqcadan
qonaqlarımız üçün ayarlamışıq. Xahiş edirəm: Böyük zalda
ümumi süfrə arxasına keçib, axşam yeməyinizi yeyəsiniz.
Sonra dvorniklərimizin və digər xidməti işçilərimizin
müşayiəti ilə öz mənzillərinizə gedərsiniz. Yeni Moskvada
keçən ilk gününüz mübarək olsun, dostlar! Hamınıza cəadət
və xoşbəxtlik arzulayıram.
Bütün müşavirə iştirakçıları müşavirədən kənarda olan
bütün digər adamlarını götürüb, Ziyafət zalına yollandı.
Bizanslı qonaqların şərəfinə verilən Ziyafət iki saat
sürdü. Sonra hamı qabaqcadan müəyyənləşmiş otaqlara yola
salındı. Yalnız Moskva memar ilə knyagina Anna yenidən
Böyük küçəyə çıxdılar. Onların bir-birinə söyləməyə hələ
çox sözləri vardı...
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7
Rusiyanın səmasında günəş təzədən Dan yerində
durmuşdu. Sübhün şəfəqləri şaqraq eşq nəğmələri tək üzgözə səpələnirdi. Yeni Moskvanın kübarlarına qoşulan
slobadalar da Bayram günü elan edildiyindən öz
nümayəndələrini knyagina Anna İvanovna ilə Moskva baş
memarının böyük toy mərasiminə göndərmişdilər. Şirvan
ustaları da Bəy tərəfinin adamları kimi FROLA piştağının
altında səhər tezdən öz fəxri yerlərini tutmuşdular. Onlar
çoxdan moskal qızlarla evlənib ailə qursalar da, bu izdivac
hələ ki qeyri-qanuni nikah sayılırdı. Odur ki, yerli ruslara
ehtiram xatirinə gözəlçələrini özləri ilə gətirməmişdilər.
Toy iştirakçıları Moskvanın böyüktağlı əsas qapısından
başlamış Frola qülləsinə kimi düzülmüşdülər. Kazakbaşı ilə
qızı Frola Moskvanın Girişini “Frola” adı ilə bəzəmiş
Dərbənd əmirzadəsinin yanında durub, diqqətlə bəy ilə
gəlinin Rus qaydası ilə meydana gəlişini gözləyirdilər.
Nəhayət, qız tərəfinin müxtəlif rəngli naxışlar və ikonalarla
bəzədilmiş ekipajı Frola parad qapısına yaxınlaşdı. Sadə
rus camaatı həvəskar musiqiçilərin müşayiətilə çastuşka
oxuyub, xalq rəqslərinə başladı. Bizans vasilevsi və qızı
qol-qola girmiş halda öz karetalarından yerə düşdülər.
Onların ardınca Konstantinopolisis Baş patriarxı da özünü
adaxlılara yetirdi. Annanın da, memarın da əynində yunan
geyimləri vardı. Bunları dünən vasilevsin qızı Mariya
hədiyyə etmişdi. Memar da knyaginanın təkidilə bunları
geyinib, Qız toyuna təşrif gətirmişdi.
Patriarx ilk olaraq, öz görövünə başladı: knyagina Anna
İvanovna ilə Şirvanlı memar Kərəməli bəyin kəbinini kəsdi.
Xalq, xüsusilə Yeni Moskvanın tikintisinə Rusiyanın hər
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yerindən yığılıb gəlmiş sadə muajiklər şirvanlı ustalardan da
artıq əl çalıb oxuyur, oynayır, onların uzun illik Monqoltatar bac-xəracı altındakı ağır vəziyyətini müxtəlif usullarla
yüngülləşdirən rəhmətlik Böyük knyaz İvan Krasnıya olan
mənəvi borclarını onun böyük qızı Annanın bu fövqəladə
toyunda sevinclərini izhar etməklə qaytarmaq istəyirdilər.
Ivan
Krasnının
qızının
nikahının
bir-başa
Konstantinopolisin Baş patriarxı tərəfindən kəsilməsinin
Moskva və bütün Rusiya üçün bu gün çox böyük beynəlxalq
əhəmiyyəti vardı.
Bəy ilə gəlinin
barmaqlarına camaat qarşısında üzüyü
təkrarən Dmitri İvanoviçlə Yevdokiya
Dmitriyevna özləri keçirdilər. Moskva
böyük knyazı Qızın gəlin cehizi haqqında
məlumat verdi. O, bir sıra ziynət və digər
maddi əşyaları sadaladıqdan sonra sözü
xanımı böyük knyagina Yevdokiya
Dmitriyevnaya verdi.
Birinci xanım
gülə-gülə baldızına yanaşdı və ucadan
dedi:
-Knyagina Anna İvanovnaya sadalanan
ata mirasından əlavə qardaşı arvadı
olaraq, öz məxsusi hədiyyəmi elan
edirəm: “Üçdorlu Karavella-latina” yelkənli gəmisi.
Bildiyiniz kimi 30 volost, sloboda və 20 iri kəndin şəxsi
mülkiyyət sahibliyi mənə məxsusdur. Oradan yığılan
vergilər və aparılan məhkəmə
hüququ da mənim
ixtiyaratımdadır. Avropada yeni istehsala girmiş bu nadir
gəmi nə qədər bahalı sifariş olsa da, məncə, knyagina Anna
İvanovna Böyük
Moskva memarı boyar Keremeli bəyə
bəslədiyi tolerant məhəbbətilə
buna haqq etmişdir.
Hollandiya gəmiqayıranlarının hazırladığı bu gəmiyə “AlbiŞirvanius” adı verilib və bundan sonra Şirvan dənizində
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üzmək üçün tamamilə möhtərəm knyaginanın ixtiyarına
keçirilir.
Xalq dövrünə görə əlçatmaz görünən bu qeyri-adi
hədiyyəyə əl çalıb, yer-yerdən xaç çəkərək: “ İsa Məsih sizi
heç vaxt darda qoymasın, böyük knyagina! Xoşbəxt
olsunlar!”-deyə reaksiya verdi.
Şirvanlı ustalardan ayrılmış xüsusi adamlar sadə camaat
arasında Şirvan tacirlərinin Moskvaya yenicə gətirib
çıxardıqları müxtəlif Şərq şirniyyatlarını paylayıb,
minnətdarlıq edir, xeyir-dua verirdilər.
Şənlik mərasimi axşama kimi sürdü. Yalnız axşam
qaranlığı düşəndə xalqa elan edildi ki, bəy ilə gəlin sabah
səhər tezdən memarın vətəninə yola salınırlar: Şamaxı
şəhərində bəyin öz şirvan xalqının adətincə ikinci toyu: Kişi
toyu keçiriləcəkdir. Toydan sonra bəy-gəlin qısa bir müddət
istirahət edib, gəlin köçürən “Albi-Şirvanius” gəmisi ilə
yenidən Moskvaya geri dönəcəklər. Gəmi onları
Həştərxandan götürüb, Bakı şhərinə çatdıracaq. Ora qədər
isə bizim çay gəmiləri ilə Dondan yola düşəəcəklər. Sabah
istirahət günü elan edilir: hər kəs istərsə, səhər yenidən
Frola qülləsinin yanına xüdahafizləşmək üçün gələ bilər.
Ətrafdakılar təkrar alqış və dua-sənalara başladılar. Bu
vaxt gözlənilmədən tribunaya çıxan Kazakbaşı Vsevolod
söz demək üçün izn istədi. Böyük knyaz icazə verdi.
-Əziz moskallılar! Yeni Moskvanın ilk bəyi ilə ilk
gəlinini Don çayından Həştərxana aparmaq üçün qızım
Frola üçün cehizlik aldığım “Albi-Rus” adlı karakkini təklif
edirəm. Onu da deyim ki, üçdorlu karavellalar dənizlərdən
çox okeanları üzüb keçmək üçün nəzərdə tutulsa da,
karakkilər heç də onlardan geri qalan gəmilər deyil. Əzizim
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knyagina Anna və möhtərəm bəy! Sizi bir daha özüm və
ailəm adına təbrik edirəm. Böyük Məsih yardımçınız olsun!
Vsevolod xaç çəkib, xalqın alqışları altında tribunadan
aşağı düşdü. Və gəlib, knyaz Dmitrinin sol tərəfində
mühafizədə dayanmış kazaklarına qoşuldu.
...Moskvanın Saray əhli toy Ziyafətini böyük knyazın
mülkündə səhərə kimi davam etdirdilər.
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Dördüncü fəsil

«ALBİ-ŞİRVANİUS»

1
Müsafirlər Həştərxanda “Albi-Rus” karakkisini tərk edib,
“Albi-Şirvanius” karavella-latinasına əyləşdilər. Hər iki
gəmi dövrünə görə Avrasiya məkanı üçün əzəmət nümayişi
idi. Moskva böyük knyazının Rusiyanın cənubundakı qədim
diyara öz bacısını gəlin köçürməsi bu izdivacın təmtarağını
artırıb, daha da yüksəyə qaldırmışdı.
Böyük knyaginanın gəlin köçürmə prosesindəki yeri, yaşı
nə qədər az olsa da, İvan Krasnı ocağının Baş xanımı kimi
Anna İvanovna üçün ana əvəzi düşməsi idi. Odur ki, vaxtilə
Monqolların təhriki ilə bir-biri ilə “Böyük knyazlıq” (-Xan
Yasalıq, yəni Qanunla Xan.- Red.) mübarizəsi aparan iki
Rus diyarının arasında (1366-cı ildə) sülh yaratmaq üçün
Suzdal-Nijeqorod böyük knyazı Dmitri Konstantinoviçin 13
yaşlı qızı kimi o, özündən cəmi üç yaş böyük Moskva böyük
knyazı Dmitri İvanoviçlə ailə qurmağa razılıq vermişdi.
Böyük ürək və kamal sahibi olan Yevdokiyanın
damarlarında əsl Rus vətənpərvərinin qanı axırdı. O, böyük
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baldızı knyagina Annanı Qız evinin anası kimi Şamaxıya
layiqincə yola salırdı. İki qardaşını- Vasili Dmitriyeviç
Kirdyana və İvan Dmitriyeviçi, bacısı Mariya ilə birgə
Oğlan evinə toya göndərirdi. Mariyanın nişanlısı olan gənc,
yaraşıqlı Moskva boyarı Mikulu Vasilyeviç Velimyanov da
Böyük knyaginanın dəstəsinə qoşulmuşdu.
Böyük knyaz Dmitri İvanoviç isə xanımının hamilə
olması üzündən öz əvəzinə Şamaxıya əmisi oğlu Vladimir
Andreyeviçi (-Litva knyazı Olqerdin gələcək kürəkəniniRed.) göndərmişdi. Moskva heyətinə həmişəki kimi boyar
İqor Baratinski rəhbərlik edirdi.
Memar Şirvan vəliəhdini özü ilə götürsə də, şamaxılı
komandasının bütün digər üzvlərini Moskvada saxlayıb,
gecə-gündüz bilmədən yarımçıq işləri tamamlamağı
tapşırmışdı. Ayrıca knyaginanın mülkündə nəzərdə tutulmuş
yeni ikonik bəzək, rəsm və xəttatlıq-oyma işlərini təcili də
bitirmək lazım idi. Bundan belə bütün işlərə Fedya (Fəthəddin) rəhbərlik edəcəkdi...
...Şirvan dənizinə (-indiki Xəzər.-Red. ) çıxmış Karavellalatina dumansız hava şəraitində qızı Frola ilə birgə gəminin
arxa oturacağında əyləşib, Don kazaklarının qədim
mahnılarından birini oxuyan kazakbaşı Vsevolodun şən
səsini mavi dalğalara qataraq irəliləyirdi.
Bizans imperatorunun qızı Mariya Paleoloqun İbrahimlə
öz qız xəyalında qurduğu möhtəşəm planlar alt-üst olmuşdu.
İndi onun üçün kazak qızını yan keçərək Dərbənd
əmirzadəsinə yaxın düşmək tamamilə imkansız hala
gəlmişdi. Bizans gözəlinin Karavellanın sol tərəfində mürgü
vuran atasına sığınaraq, gözlərini soyuq Şirvan dənizinin
bahar buludları altında qara rəng almış sularına dikib
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durmaqdan başqa bir əlacı yox idi. Mariyanın qəlbi qan
ağlayırdı. “Albi-Şirvanius” bir eşq kovçaqı idi. Amma orda
Mariya artıq yük sayılırdı... Hamısı da bir savadsız rus
kazaçkasının üzündən. İmperator qızının son altı aydakı
bütün gələcək səadət planları İbrahimlə bağlı olmuşdu. Hər
şey beləcə birdən-birə yerlə yeksan edilmişdi. Vasilevsa
rəhmətə getmiş anasını xatırladı:-Qızım hyatda xoşbəxt
olmaq istəyirsənsə heç vaxt kədərə təslim olma! Axıracan
vuruş! Atanla bizim sevgimiz belə bir savaşın sonucudur.
Sən də mənim bu eşq davamın məhsulusan... Mən bu
yaraşıqlı kişini yüzlərcə yunan qızının əlindən qoparıb
almışam. Onlardan çoxu mənim qələbəmi həzm edib,
yaşamaqdansa qara torpaqda yatmağa üstünlük verdilər.
Gözəl qızım, eşqində məğlublardan biri olma! Zəfər
axıracan savaşı aparanlarındır.
Mariya gəminin arxa tərəfində kazak atası ilə İbrahimin
arasında oturub, xoşbəxtcə mahnı oxuyan Frolaya baxdı. İki
il əvvəl rəhmət getmiş gənc anasından ona yadigar qalmış
naxışlı dəsmalını gözlərinə tutub, durmadan axan göz
yaşlarını sildi. Yox, ən yaxşısı atasına qoşulub yatmaq idi.
Anna ilə nişanlısı isə “Albi-Şirvanius”un baş ucunda
durub, qaz başını Şirvan dənizinə əyərək
Bakıya
istiqamətlənmiş gəmidən buludlu səmada görünməyən
üfüqləri axtarırdılar.
-Əzizim, səncə, anamız bizimlə Moskvaya gəlməyə
razılaşacaqmı?
-Deyə bilmərəm, Anna! Sizlər ata yurdu- Oteцество
adlandırdığınız kimi, bizim şirvan xalqı da yurdumuzu Ana
Vətən çağırır.
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-Deməli, mənim sultanım, anamız bizimlə gəlməyəcək...
Yoxsa Vətənə şirvanlılar ana deyil, sizin kimi ata vətən
deyərdilər...
-Elə görünür!
-Məncə, Gülbikə xanım illərlə yolunu gözlədiyi qərib
gəlininin sözünü yerə salmayacaq. Yəqin ki, biz geri dönənə
kimi yeni mülkümüz tam hazır olacaq. İvan yaxşı oğlandır.
Müəlliminin xatirini də az istəmir. Onun dərsdən niyə
yayındığını bilirsənmi?
-Desən, bilərəm.
-Mənə eşq məktubu göndərmişdi...
-Sən də onu dərsdən qovdun, eləmi?
-Yox, ona başa saldım ki, müəllim mənəvi ana və ya ata
sayılır. Bir ana kimi knyagina Annanı sən də sevə bilərsən.
Amma müəllimini fiziki təmas üçün sevmək anaya tamah
salmaqdır. O da utandığından monastıra bir də ayaq
qoymadı.
-Amma bizim İbrahim sizin tələbənizi geri qaytara bildi.
-Həm də onunla daha iki qaçqını da geri gətirdi.
-Anna, istəyirəm biləsən, sənin mülkündə indiyəcən
yalnız Şirvan ustaları çalışıb. İndi də onların başı üstdə
İbrahimi bizim Fedya əvəz edir.
-Əvvəla, “sənin mülkün” yox, bizim mülkümüz!
Mmemar səhvini etiraf edib, nişanlısının üzündən öpdü.
Sözünə davam elədi:
-Anna İvanovna, bizimlə birgə çalışan bu rus uşaqları
gələcək azad Rusiyanın özüdürlər. Monqol başçılarının Yasa
xanı- Xan-yasa (knyaz) titulu uğrunda bir-biri ilə vuruşan
ağılsız – savadsız nadan əyanlaradansa,
yeniyetmə
dərrakəsi ilə müəlliminə eşqnamı yazan bu dəli-dolu İvanlar
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daha dəyərlidir. Rusiyanı qılınc deyil, monastırlarda yetişən
bu vətənpərvər savadlı nəsillər xilas edəcək.
-Kərəməli bəy, bilmək olarmı, Sizi kim belə yetişdirib?
-Necə?
-Ağıllı, bilikli, dahi!.. Yəqin ki, atanızın ölümündən
sonra, Gülbikə anamızın bütün işi-gücü sizinlə bağlı olub...
Ananız çox savadlı qadındır, eləmi?! Əlbəttə, başqa cür ola
da bilməz!
-Anna, Şirvanda savadlı bir qadın Monqol işğalı
dövründə bircə nəfər də olmayıb. İndi də yoxdur.
Bilirsənmi, bu günlərdə anamı yuxuda gördüm: soruşdu ki,
ey Kəsranilərin öldürdüyü Əlinin oğlu? Atanın oğlu
olduğunu hamıya sübuta yetirdin. Bəs nə vaxt mən ananın
oğlu da olacaqsan? Artıq qocalıb, ölməyə hazırlaşıram,
axı... Nə vaxt qapımda oğul toyunu görəcəyəm? Kərəməli,
səndə heç Əli Kərəmi yoxdumu?
-Memar, çox maraqlı yuxudur. Həm də, deyəsən, anamız
əsl Müqəddəs Məryəm kimi bir anadır. İndi onun yuxusu
çin olacaq. Biz ruslar yuxunu tərsə yozarıq. De, görüm,
yuxuda Gülbikə anamıza nə cavab verdin?
-Qəlbini qırdım: dedim, anacan, mən sənin oğlun deyiləm!
Anna başını bulayıb, memara qınayıcı nəzər yetirdi:Doğrudanmı öz anan ilə bu qədər zalımca davrandın, mənim
əzizim?
-Hə! Dedim, anacan, məni siz yox, Tarix doğurub! Mən
tarixin oğluyam! Yadelli-deyləmi Kəsrani xanədanına əsir
olmuş analardan biri də sənsən. Vətən öz azadlığı uğrunda
vuruşan xalqındır. Zalıma, zülmə baş əyənlərin yox!
Anna göz yaşlarını saxlaya bilmədi:-Mən sizi nə üçün ilk
gördüyüm dəqiqədəncə sevdiyimi indi başa düşdüm, memar.
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Biz ikimiz də Azadlığın övladlarıyıq. İzn ver sizi öpüm...Knyaginanın göz yaşları o qədər gur axıb tökülürdü ki,
dünyanın ən daş qəlbli adamı belə onun hər bir istəyini
dərhal yerinə yetirərdi. Amma Kərəməli bəy:
-Anna,
cəmiyyətin
gözü
qabağında
şirvanlılar
öpüşməzlər. Bu tərəkəmə adətidir.- dedi.
-Mənsə rusam!..
-Odur ki, sənə heç olmaz. İndi gəmidəki bütün moskallar
bura axışıb, sizin o andıra qalmış “Qorka”nız ilə zəhləmizi
tökəcəklər...
-Eşqim! Toy “qorko”suz ki olmaz. Mən hələ qorkodan
zəhləsi gedən bəy-gəlin görməmişəm.
-Ay qız! Başa düş, e!.. Bu öpüşmələri sizin Rusyada
eləmək olar. İndi Şirvana çatırıq. Şamaxıda camaat
işərisində öpüşənin yeddi əcdadına söyərlər. Nəinki bir tək
məni! Məni anlamağa çalış.
-İndi ki elədir: qoy bizimkilər elə “Albi-Şirvanius”da öz
azarlarını öldürsünlər. Hə, bax, gəminin qabaq hissəsinə
tərəf gəlirlər. Hazırlaş! Qorkolarımız başlayır!
-Əşi, burda deyiblər, axşam-axşam nə işə düşdük?!
-Hə, deməli, mənim anacığımın qəlbini qırıb dedin ki,
sənin oğlun deyiləm! Yəqin ki, məni də onun gəlini hesab
etməyəcəksən, eləmi?
-Anna, mən qəlbimi sizə yox, Rusiyanın azadlıq savaşına
vermişəm. Bir Moskva knyaginası olmaqdan ziyada, siz
Konstantinopolisin ən yüksək Unversitetini bitirmiş
Avrasiya ziyalısısınız. Sizin mədəni örnəyiniz Şirvan
xatunları üçün böyük məktəbdir. Azadlıq uğrunda mübarizə
aparan bir rusun Rusiyadan bac-xərac yığıb, arvad-uşaq
saxlayan, özü kimi nadanlar istehsal eləyən qarın bağlamış
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Monqol xanlarından və xatunlarından çox fərqi vardır.
Yerlə, göy qədər!
Sizə olan eşqimin əsası budur.
Hülakilərin və onların yurdumuza gətirib tökdükləri özləri
kimi qanmaz, mal-heyvan otaran çobanilər tayfasının
dırnaqarası
“əsilzadələrinin”
dünyanın 12 ölkəsində
memarlıq abidələri tikib yaratmış bir arxitektora cani-dildən
qız verib qohum olmaq istəyini az görmədim. Hətta atamın
hakim xanədan tərəfindən öldürülməyini bilsələr də, onlar
mənə nadan öz qızlarını ərə verməyə çox çalışdılar. Həm
onlardan, həm də anamın oğul Toyunda oynamaq
arzusundan mən güclə qurtulmuşam...
-Amma məndən qurtula bilmədin!- Anna memarın
yaxasını özünə tərəf çəkdi. Onun üz-gözünü öpüşlərə qərq
elədi. Kərəməli bəy nişanlısını “Albi-Şirvanius”un qabaq
bortuna sıxdı. Knyagina ondan qopub ayrılanda, Moskva
böyük knyazı Yevdokiyanın kiçik bacısı
Mariya
Dmitriyevna ilə nişanlısı gənc boyar Mikuli Velimyanovu
bir addımlıqda gördülər.
-Qorko! Qorko!- deyə ikisi də əl çalıb, onları təzədən
öpüşməyə məcbur etdilər. Kərəməli bəy təzə qohumların öz
adətlərincə tələbini yerinə yetirib, yaxasını Annanın əlindən
çıxardı və dilləndi:- Mənim əzizlərim! Aman, bu Qorkoları
Şamaxıda dilə gətirməyəsiniz. Başqaların bilmirəm, amma
mənim anam bizim hamımızı həmin dəqiqə Şamaxıdan
qovub çıxarar...
Moskva boyarı Mikuli:- Oldu, Kərəməli bəy, Şamaxıda
bu məsələnin üzərinə qayıtmarıq. Amma indi bir daha
“qorko!” deyirəm.
Anna tərəddüd eləyən memarın yaxasını özünə çəkdi.
Onların növbəti öpüşü uzun sürdü. İbrahimlə Frola da
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karavella-latınanın qabaq hissəsinə yüyürüb gəldilər və
həvəslə “qorko” tələb edənlərə qoşuldular. Kazakbaşı
Vsevolod təzə şərabdan əvvəlcə bəy ilə gəlinə süzdü, sonra
qorkoya yığılmış toy heyətini qonaq elədi. Heyətin başçısı
İqor Baratinski içki məclisinin dərhal dayandırılmasını əmr
etdi.
-Vsevolod, nəqliyyatda içki içilməsini hamınıza qəti
qadağan edirəm. Özünüzü Şamaxıya kimi saxlayın. Bura
dənizdir, toyxana deyil!
Kazak şərab küpünün ağzını bağlayıb, gəminin yan
bortundakı kəndirə sarıdı. Hamının sükuta daldığını görən
Baratinski heyətin şən ovqatını geri qaytarmaq üçün birdən:QORKO! –deyə gülərək əmr verdi. Anna elə bu əmri
gözləyirmiş kimi, memarın yaxasından sallandı. Onların bu
dəfə ki öpüşünə hamı, hətta gəmi sürücüləri də əl çaldılar.
Gülüş və mahnı səsi dənizi yenidən ağzına aldı.
Uzaqdan görünən Bakının füsünkar gözəlliyi “AlbiŞirvanius”un artıq limana yetişdiyini xəbər verirdi.

2
Bakıda müsafirləri
qələbəlik bir heyət qaşılayırdı.
Oğlunun Şirvan tacirləri ilə göndərdiyi memarın toy
mərasimi ilə bağlı Məktubu alan kimi Bakıya yollanan
Dərbənd əmiri Sultan Məhəmməd
xüsusi dəvətlə
Mədrəsədə altı aylıq dərs üçün yenicə işə qəbul etdiyi ünlü
filosof ibn- Xəldunu da özü ilə götürüb qarşılnma törəninə
gəlmişdi. İndi əmirlə filosof Sultan Məhəmmədin biznes
ortağı Bakı axundu Şeyx Allahəkbərin yanında durub,
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həyəcanla
“Albi-Şirvanius”un
müsafir
heyətini
gözləyirdilər. Şirvanın tanınmış mədrəsə müəllimləri,
məşhur astronomlar, həkimlər, filosoflar, şairlər də ünlü
memar şamaxılı Kərəməli bəyin təntənəli qarşılanması üçün
dəvətsiz-filansız bir araya gəlmişdilər. Əlbəttə, sadə xalqın
da ətrafı sel kimi bürümüş izdihamını ayrıca qeyd etməmək
olmaz. Xalqın haqq davasında şəhid olmuş Əli müəllimin
oğlu kimi ona olan bu ümumxalq məhəbbəti şirvanlıların
boynundakı mənəvi borclardan biri idi.
Ən qəribəsi o idi ki, hətta Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad
da özünü Moskva böyük knyazının şirvanlı yeznəsi ilə ilk
gündən xarici aləmə
ədavətli qələmə verməmək üçün xüsusi karetasını bəy ilə
gəlinin qarşılanma törəninə göndərmişdi.
Karavella-latina sərnişinlərini quruya çıxarıb, Bakı
limanının təzə
tərsanəsinə yola salındı. Əmir Sultan Məhəmməd ilk olaraq
memarı bağrına basdı. Yanında durmuş 35 yaşlı gənc
filosofu ona təqdim elədi:- Əbu Zeyd Vəliyuddin
Əbdürrəhman ibn Xəldun əl-Maliki əl-Hədrami!
Bu xəbər hamını heyrətə gətirdi. Doörudanmı dünya
şöhrətli böyük fiilosofun ayağı Şirvan torpağına dəymişdir?!
Kərəməli bəy dərhal ünlü filosofu tanıdı:-Xoş gördük,
möhtərəm Əndəlis alimi! Sizin Hədəriyə, Sufizm və
Əsabiyyət ilə bağlı
Məğrib və Məşriqdə mürəkkəbi
qurumamış yayılan məşhur nəzəriyyəsindən biz də gec də
olsa, xəbər tuturuq. Sizin fəlsəfi qənaətləriniz yeni
nəzəriyyənizin ümumdünya tarixi əhəmiyyətini əyani əks
etdirir. Yenidən görüşümüzə çox şadam, Xocam!
İbn-Xəldun memarla qucaqlaşıb öpüşdü. Ona dilləndi:
403

-Mən özümə qarşı tərifi sevmirəm, Kərəməli bəy. İnsan
yalnız düşüncələri və əməlləri ilə heyvan aləmindən fərqli
bir canlıdır. Qarətlər, işğallar, rüşvət və aşırı tamah
heyvani hisslərin əsiri olanlara xasdır. Sizin bütün Şərq
ölkələrinin bəzəyi sayılan daş memarlıq abidələrinizi görən
gündən
sorağınızı alıb, yenidən sizinlə
görüşmək
istəmişəm. Görün, tale mənə qarşı necə də lütfkarlıq edib,
dostum Dərbənd əmirinin xahişi ilə onun məşhur vilayətini
ziyarət etdiyim bu gözəl günlərdə sizinlə də qarşılaşdırıb.
Sizin Moskva böyük knyazının bacısı Anna xanımla
toyunuzda iştirak etdiyimə görə məmnunam. Knyagina, Sizi
də ürəkdən təbrik edirəm. Gəlini olduğunuz Şrvanşahlar
ölkəsi Şərq tarixinin əbədi günəşidir. Baba Dağ BakuyiŞirvani, İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvani kimi dühaları hər
xalq yetirə bilməz!.. Xoşbəxt olun, bacım!
Anna ərəb dilini bildiyi üçün böyük filosofun bütün
sözlərini başa düşdü. Odur ki, ünlü filosofa toy məclisində
və qarşılama törənində iştirakına görə öz dərin təşəkkürünü
bildirib, nişanlısının qoluna girdi.
İmperator V İoann irəli gəlib, filosofla əl-ələ görüşdü və
məşhur filosofun haqqında çoxdan məlmatlı olduğunu
söylədi:
-Sizin hələ 22 yaşında Məğrib Mərini hökmdarı Əziz
İnan tərfindən Elm Məclisinə üzv təyin edildiyinizi
eşitmişdim. Təəssüf edirəm ki, Şərq dünyasının Saray
intriqaları sizin 2 il müddətinə həbsdə yatmağınıza səbəb
oldu. Təzə hakim Əbu Səlimin sizi Məxfi katib təyin
etməsinə baxmayaraq onun da çevrilişlə yola salınması
nəticəsində istefa verib, dövlət qulluğundan uzaqlaşdığınızı
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dedilər. Sizi Konstantinopol Universitetinə dəvət etmək
istyirdim. Amma Əndəlisə getdiyinizi öyrəndim...
-Zati-aliləri! Xoş fikirləriniz və niyyətləriniz üçün təşəkkür
edirəm. Əndəlisdə qədim ünlü müsəlman hakimiyyətindən
yalnız Nəsrailər adlı kişik bir bəylik qalmışdır. Az bir
müddət üçün bu dövlətin mərkəzi olan Qranadada
yaşadım... Nadan, savadsız müsəlman əmirlikləri, bəylikləri
arasında bitib tükənməyən hakimiyyət davalarından bezib,
bir müddət
Bədəvi qəbilələri arasında sərbəst elmi
araşdırmalarla məşğul oldum. Hazırda Biskra şəhərində
yenicə yerləşmışəm. Tale məni ağır güzəranlar və
kəşməkeşli davalar içərisinə çox salıb çıxarsa da, daim tək
bir arzu ilə yaşamışam: İnsanlığa öz ağlımla xidmət göstərə
bilim. Çox təəssüf ki, indi daha bir məşum meyl Şərqdə
geniş yayılmağa başlayıb: əsl bilik sahiblərini elmi
mərkəzlərdən uzaqlaşdırır, onları başqalarının başı ilə
düşünən, başqalarının əsərləri ilə alim sayılan nadanlarla
əvəz edirlər. Bu, rüşvət amili çox tezliklə Şərqi dünya
elminin yedəyinə salacaqdır. Ölümlə təqib edildiyim illər az
olmayıb. Bəzən islam cəmiyyəti içərisində sağ qalmaqdan
ötrü özümü Xristian libasına salıb, günlərlə gizlənməyə
məcbur olmuşam. Həyatda tək istəyim: bir mədrəsədə tarix
müəllimliyi etmək idi. Tarix- ümrandan ibarət olan insan
cəmiyyətindən xəbər verməkdir. Yaşadığımız dünyada Zülm
artıb. Zülm- ümranın xarab olduğunu elan edər və insan
övladının fəsada uğramasının səbəbindən doğar. Bizans
imperiyası və onun imperatoru Xristian aləmində ellinizmin
son qalalarıdır. Sizi İslam dünyasının bu gün yeganə
İntibah ölkəsi Şirvanşahlar diyarında gördüyümə çox
şadam!
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Rus heyətinin rəhbəri boyar İqor Baratinski cavan
filosofa heyət üzvlərini və özünü təqdim elədi:-Moskva
böyük knyazının Səfiri boyar Baratinski! Sizinlə
tanışlığımıza çox şadam, Xoca!
-Sağ olun!
-Möhtərəm filosof! Müsəlman İspaniyası-Əndəlisin
ümumbəşəri tarixi rolunu kimsə dana bilməz. Elm və fəlsəfə
məhz Əndəlisdən Siciliyaya, ordan da bütün xristian
Avropasına yayılmışdır. İnkvizisiyaların yandırdığı Qədim
Yunan və Roma mədəniyyətini İslam dünyası xilas etmişdir.
Rusiya ilə İslam dünyasının dostluq körpüsü Şirvan
torpağından keçir. Sizin tədqiqatlarınızı Moskva
monastırının tələbələri də həvəslə öyrənirlər. Sizi ölkəm
adına Moskvada maarif sahəmizə rəhbərliyə dəvət edirəm.
-Minnətdaram, cənab Səfir! Mən dostumun xahişi ilə
Dərbənddə bir neçə aylıq mühazirə oxuyacağam. Vətənə
geri dönməliyəm. Belə bir imkan ələ düşərsə, inşallah,
Moskvaya da mühazirə üçün bir müddətlik gələ bilərəm. Bir
daha Moskva böyük knyazına mənim adımdan gözaydınlığı
verməyinizi xahiş edirəm. Rusiya ilə qonşu müsəlman
xalqları arasındakı qarşılıqlı tolerant ailə ittifaqları bəşər
mədəniyyətinin irəliləyişindən xəbər verir. İctimai quruluşun
və inkişafın açarları insanların özündə və maraqlarındadır.
Təbiətdə və cəmiyyətdə fantastik uydurmalar ardınca
qaçmağa ehtiyac yoxdur. Tarixi insanlar yaradır. Ulu Tanrı
gəlinimizi və bəyimizi xoşbəxt eləsin!
Moskva böyük knyazının əmisi oğlu Vladimir
Andreyeviç, Böyük knyaginanın qardaşı Vasili Dmitriyeviç,
Moskva boyarı Mikuli Vasilyeviç Velimyanov bir-bir
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filosofa əl verib görüşdülər. Tanışlıq üçün minnətdarlıq
izhar elədilər. Filosof rus xanımlarına da yaxınlaşdı:
-Rusiyanın azadlığı sizin yetişdirdiyiniz savadlı sağlam
vətənpərvər nəslin sayəsində mümkündür. Müsəlman
aləminin yeni provaslav gəlini bizim İslam cəmiyyətimiz
üçün bir İntibah faktorudur. Hamınıza xoşbəxtlik, səadət
arzulayıram.
Yevdokiyanın bacısı Mariya Dmitriyevna yüksək Bizans
savadını işə salıb, filosofa xanımlar adından təşəkkürünü
bildirdi.
İbrahim də atasından ayrılıb, ibn Xəlduna yaxın gəldi.
Filosof bu uzunboylu yaraşıqlı gəncin Pirsaat xanəgahında
gördüyü vinderkind olduğunu dərhal tanıdı. Onun öz dostu
Sultan Məhəmmədin oğlu olduğuna ikiqat sevinərək:
-İbrahim bəy! Xoş gördük! Necə deyərlər, dağ dağa rast
gəlməz, insan insana rast gələr!..
İbrahim özünü itirərək:- Sağ olun filosof! Atam sizdən
çox söhbətlər salmışdır. Sizi gec tanıdığım üçün üzr
diləyirəm. Atamla mən
sizi Dərbənddə çoxdan
gözləyirdik...
-İbrahim bəy, mən məxsusi olaraq, sənin üçün Dərbəndə
gəlməyi plaanlaşdırmışdım. Amma qəfil həbsə düşməyim
hər şeyi korladı. Həbsdən sonra bir ara bədəvilər arasında
yaşamağa məcbur qaldım. Amma bu uzun hekayəti
söyləyib, qanınızı qaraltmaq istəmirəm. Bax, görürəm ki,
burda sizi iki gözəl qızın nəzərləri izləyir. Məncə, bu yaxşı
əlamətdir. Nə deyirsiniz?..
-Ola bilir, Xocam! Sizin fəlsəfi baxışlarınız hər şeyi
görür. Amma sizdən rica edirəm: bu barədə atama bir söz
deməyin!
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-Mən hələ ki atanızın dostuyam, sizin yox...
İbrahimin rəngi tutuldu. Filosof bunu dərhal hiss etdi. Əlini
onun çiyninə qoyub dedi:- Dünyada ən çox iki şeyə nifrət
edirəm: kişidə ağzıyırtıqlığa və qadında xəyanətkarlığa!
Qalan hər cür qüsur yola veriləndir, İbrahim.
İbrahim filosofun boynuna sarıldı. Onlar bir anın
içərisində ən yaxın dosta çevrildilər. Uzaqdan Sultan
Məhəmmədin səsi eşidildi:
-Əzizlərim! Haydı, tələsmək lazımdır! Gecikirik. Bütün
Şamaxı həyəcanla bəyimiz ilə gəlinimizin yolunu gözləyir.
Vətəni həsrətdə saxlamaq olmaz! Xahiş edirəm: hamı yuxarı
qalxıb, Şirvanşah Böyük Axsitanın 1175-ci ildə Böyük
Dəniz qələbəsinin abidəsi olan Bibi Heybət məscidinə
gəlsin. Orda möhtərəm axundumuz Allahəkbər ağa Bəy ilə
Gəlinimizin müsəlman kəbinini kəsəcəkdir. Gəlinimizin
yaxın qohum-əqrəbası onun karetasına əyləşsinlər. Boyar
Baratinski mənimlə gedəcək. İmperator həzrətləri üçün
üzəri Bizans bayraqlı ayrıca kareta hazırlanmışdır.
Narahatlığa lüzum yoxdur.
Sizi Şamaxıya aparacaq
nəqliyyat vasitələri Məscidin həyətində durmuşdur. Orda hər
kəsi Toy ekipajında xüsusi xidmətçılərimiz əyləşdirəcəklər.
Bakı axundu kəbin mərasimini çox uzatmadı. Uzun
sürmüş Monqol əsarətindən özünə təzə-təzə gələn baklılar
bütün yol boyu Rus qartalı ilə Şirvan şirinin gerb və
bayraqları ilə bəzədilmiş bu Toy karvanının tamaşasına
çıxmışdılar. Anna pəncərədən baxaraq, Bakı dəniz
limanındakı Rus ticarət gəmiləridən sahilə çıxıb, onu
salamlamağa gəlmiş həmyerlilərini aydınca seçib ayıra
bilirdi. Sarıbəniz, uzunboylu, arıq olsalar da, bu qərib ölkədə
başlarını qürurla dik tutub durmuş bu insanların hər biri
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Annanın qardaşı Dmitri İvanoviçin yolunda hər an ölümə
belə hazırdılar. Uzaqdan-uzağa ona əl edən bu adamlara
baxdıqca knyaginanın Moskva çayının sular kimi mavi
gözlərindən vətən həsrətli göz yaşları da axıb süzülürdü.
Belə məqamda memarın müdaxiləsinə heç bir ehtiyac yox
idi...

3
...Sarıtorpaqda tarix yeni salnamənin ilk səhifəsini
yazırdı. İsmayıl müəllim bütün toy tədbirinin başında
durmuşdu. Rəhmətlik Əli müəllimin bütün digər dosttanışları da ailə-uşaqları ilə burda idilər.
Gülbikə qaynananın özünü də əsil gəlin kimi bəzəmişdilər.
Məlhəm və Sığırlı camaatı böyük şairin dədə yurdunda
yenidən bir araya gəlmişdilər. İbrahim Əli oğlu Xaqani
Şirvaninin ocağında Şirvan tarixində ikinci kəz bir Məsihi
gəlin ilə Müsəlman bəyin toy məclisi təşkil olunmuşdu.
Qarının sanki çiçəyi çırtlamışdı. Yeganə oğlunun böyük
toyunu görmək Gülbikə qarının çoxdankı arzusu idi...
Şirvanşahların vəziri bu toy məclisinin beynəlxalq tarixi
əhəmiyyətini hamıdan qabaq qiymətləndirərək, özünün
bütün ictimai vasitələrini hərəkətə gətirmişdi. Gülbikə
qarının etirazlarına baxmayaraq, İsmayıl müəllim Baş vəzir
Ramz ibn Meho əl-Kakuyinin toyda əl-ayaq göstərməsinə
maneçilik yaratmamışdı. Vəzir şirvan xalqının arasında
memarın atası Əli müəllimin qatili olması gümanını öz
üzərindən götürmək üçün əsl tarixi ikman tapmışdı...
İsmayıl müəllim də vəziyyəti əlavə olaraq gərginləşdirmək
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istəmirdi. Onsuz da hamı hər şeyi bilirdi... Kakuyilərin
sonuna az qalırdı.
Gəlin
gətirən heyət Şamaxıya qədəm basan kimi
Moskva knyaginası da müsəlman xatunlarının qırmızı ipək
örtüyünü başına keçirdi. Bunu ona Moskvadan ayrılan
ərəfədə Yevdokiya hədiyyə etmişdi. Memar:- Anna, bəlkə,
lazım deyil. Məncə, sizin bura ayaq basan kimi dərhal
savadsız Şamaxı xatunlarının təsiri altına düşməyinizə
ehtiyac yoxdur.
-Hər halda məni başqası deyil, ən çox Gülbikə anamız
gözləyir. Onun istədiyi kimi görünməyə məcburam. Sən
məndən yana əndişələnmə, bəy!- deyə knyagina dilləndi.
Digər moskal-xanımlar da baş örtüklərini geyindilər.
Boyar İqor Baratinski:- Təlimatdan kənar heç bir hərəkətə
yol verməyin,- deyə yenidən xəbərdarlıq etdi.
İbn Xəldun əmirdən xahiş etdi ki, onu yerli ziyalılarla,
Şamaxı və Məlhəm mədrəsələrinin müəllimləri ilə ilk
fürsətdəcə tanış eləsin. Dərbənd əmiri: - Onların hamısı
rəhmətlik Müəllim dostlarının oğlunun böyük toyuna
yığışacaqlar.
-Onlarla təklikdə görüşmək istərdim, əmir.
-Kərəməli bəyin anası mənim oğlum üçün öz mülkündə
ayrıca “Vəliəhd otağı” yaradıb. Orda istədiyiniz mövzuda
söhbətləşərsiniz. Amma hər halda onu da biliniz ki, Şirvan
ziyalıları ölkədə Kəsranilər əleyhinə qızğın inqilabi işlər
görürlər. Ehtiyatlı olmağınızı məsləhət bilirəm. Şahın
Kakuyi vəzir-vəkilləri onları həbsə atmaqdan ötrü gecəgündüz kəşfiyat aparırlar. Elmi müzakirələrdən kənara
çıxmayın.
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Filosof ilk dəfə öz qardaşının hakimiyyətinə qarşı aparılan
mübarizədən bu qədər soyuqqanlı söhbət açan bir insanla
qarşılaşdığı üçün təəccüblə Dərbənd əmirinə baxdı.
-Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad hakimiyyətdə öz
oğlanlarının varisliyi naminə atamızı qətlə yetirmişdir.
Filosof
məsələni yalnız indi başa düşdü. Şərq
despotizminin mahiyyətinə aid olan bu kimi cinayətlərdən
xəbərdar olduğu üçün:-Allah rəhmət eləsin, əmir. Keyqubad
Adilin Monqol-bədəvi işğalına birinci son qoymuş hökmdar
olduğunu bilirdim, amma bu vaqiəni ilk dəfə sizdən
eşidirəm. Bir daha keçmiş olsun!- dedi və toy karvanının
yaxınlaşmaqda olduğu böyük dəmir darvazaya tərəf
boylandı.
Karvan həyətə daxil olan kimi, Şirvan aşıqlarının sazlızurnalı sədası aləmi başına götürdü. Anna əsl Şərq adətincə
min nazü-qəmzə ilə karetadan yerə düşürüldü. Dərhal ayaq
basıb, qab sındırdı. Birinci olaraq, İsmayıl müəllimin xatunu
qolunu onun boynuna dolayıb üzündən öpdü. Sonra digər
yaxın əqrəba və qonşu xanımlar da nazlı-duzlu rus
xanımlarını tanımaza-bilməzə öpüb, gözaydınlığı verdilər.
Baş vəzirin xanımı da dəstədən geri qalmadı: irəli gəlib
Annaya:- Şamaxıya xoş gəldin, qızım. Qədəmlərin yüngül
olsun!- dedi.
İsmayıl müəllim aşıqların xələtini payladı. O, kənardanca
durub toyda oynayanlara tamaşa eliyən kişik oğlu Cümşüdü
yanına çağırdı: -Al bu nəməri uşaqlara payla!-dedi. Sonra
yadına nəyisə salıb:-A bala, Mikayıla de, bəyin sağdışı
duracaq. Uzağa getməsin,- deyə ciddi xəbərdarlıq elədi.
Nəhayət, toy ağsaqqalı kimi İsmayıl müəllimin eşik qapısı
ağzında şıdırğı rəqs edən qadınların həyətin girişindən geri
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çəkilməsi üçün də gur səsi eşidildi:- Ay camaat, Bəylə
Gəlinə yol verin!.. Oynamaq yeri bura deyil, zəhmət olmasa
mağara çəkilin.
Qonaqlar da səbəbkarların ardınca düşüb, rəhmətlik Əli
müəllimin top dağıtmaz tarixi mülkünə daxil oldular.
Anna daha bir qab-qacağı da Qaynana evinə qədəm
basanda sındırmalı oldu. Onun dabanı altında qırılan
boşqabın cingiltisi ətrafa yayıldı... Bu səsi eşidən Gülbikə
qarı üzünü heç vaxt görmədiyi rus gəlininin ayağını şüşə
kəsər deyə oturduğu döşəkçədən ayağa durmağa çalışdı.
Yaxındakı şamaxılı bacılığı:- Gülbikə, otur aşağı! Ağır
otur, batman gəl! Gəlin qabağında indidən özünü nə qədər
bərk tutsan o qədər yaxşıdır,- deyə onu xəbərdar elədi. Qarı
bacılığına nə isə demək istəyirdi ki, knyagina otağa daxil
oldu. Gülbikə qarı yenidən ayağa durmağa çalışdı. Bu dəfə
bacılığı onun tumanını elə çəkdi ki, az qaldı ipək parça
ortadan bölünsün. Qarı gözlərini yerə dikib durdu. Anna asta
addımlarla ona yaxınlaşdı. Dizini yerə atıb, onun əlini əlinə
aldı. Öpdü. Sonra başını yuxarı qaldırıb, ipək duvaq altından
Gülbikə qarının gözlərinin düz içərisinə baxmağa çalışdı.
Qaynana gəlinin duvağını üzündən gəri çəkdi. İndi onun
qarşısında mavi dəniz suları kimi dumduru iki göz
parlayırdı. Hər ikisinin gözləri yaşla dolmuşdu.
-Evinə xoş gəldin, qızım!- Gülbikə xanımın titrək səsi
Annaya üzünü yalnız uşaq təsəvvürlərinə uyğunlaşdırdığı
anası Feodesiya Dmitriyevnanın nəcib xatirəsini canlandırdı.
Kim bilir, bəlkə də, Bryanski knyazının qızı olmuş anası
1342-ci ildə onu doğarkən dünyasını dəyişməsə idi, indi
eynən belə bir xanım-xatın qarı olacaqdı. Gülbikə qarı
gəlinin mavi gözlərindən tökülən yaşı özünün Lahıc
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kəlağayısının ucu ilə silib:-Ağlama, qızım! Sənin indən belə
anan mənəm,- dedi. Anna Şirvanın incə qıpçaq ləhcəsi ilə
deyilmiş bu sözləri Rusiyadakı
xristian qıpçaqların
ləhcəsindən heç cür ayıra bilmədi. Gülbikə qarının bu şirin
danışığı onu knyagina üçün Moskvanın bir parçasına
çevirdi. Doğma qıpçaq parçasına!..
-Xoş gördük, anacan!
Gülbikə qarı gəlinin onunla eyni dildə danışmasından
diksindi.
-Bəs dedilər ki, sən Məsihi-russan, qızım!
-Düz deyiblər! Qıpçaqca da bilirəm. Sizi gördüyümə
şadam, qaynana!
-Xoşbəxt olasınız, mənim balam. Amma mənə qaynana
demə...
-Baş üstə, ana!
-Bundan belə, qızım, o dünyaya könlü tox köçə bilərəm.
Al, bu gözmuncuğunu üstünə as, bala. Nəzər dəyməsin. Bu
mənə də öz rəhmətlik qaynanamdan yadigardır.
Anna bu dəvə gözünə bənzər muncuğu yaxasına asmaq
üçün qarı ilə birgə ayağa durdu. Gülbikə qarı qarşısında
durmuş gəlininin iri boyuna, sarı qızılı saçlarına, mavi
gözlərinə yaxından tamaşa edərək:- Allah düşmənin gözünü
çıxarsın, qızım! Oğullu-uşaqlı olasınız,- dedi və knyaginanı
onun üçün bəzədilmiş xüsusi otağına apardı. Anna geri
çevrildi. Memar artıq otaqda yox idi, o, Gəlin gətirmə işini
görüb başa vurmuşdu, odur ki, aradan çıxıb özünü kişi
məclisinə salmışdı. Gülbikə qarı gəlinin pərişanlığını hiss
edib, hamını otaqdan dışarı çıxardı.
Anna:- Anacan, bizimlə Moskvaya gedərsənmi?- deyə
soruşdu.
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-Heç vaxt Şirvanımı tərk eləməmişəm, bundan sonra da
etməyəcəyəm, qızım. Bircəcik oğlumdur: Kərəməli. Onu
sənə verdim: özünlə hara aparırsan apar. Təki xoşbəxt olun.
Annanın gözləri yaşardı:- Axı, sizin bu yaşda öz
oğlunuzdan, gəlininizdən ayrıca yaşamağınız çox çətin
olacaq, ana?
-Məndən yana xiffət çəkməyin, mənim balam. Təkliyə
öyrənmişəm. Daha bir ömrüm də qalmayıb. 80-ni
haqlayıram. Allah sizə can sağlığı versin. Xoşbəxt olun.
Anna qaynanasının boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü.
Sonra Kərəməlinin son yuxusunu ana danışdı. Gülbikə
gülərək:- Hə, mənim göyçək qızım, deməli, mənim neçə
illərdir edə bilmədiyimi sən yerinə yetirdin!.. Lap əcəb
eləmisən! Yoxsa bu Şirvan kişiləri vaxtında evlənən
deyillər. Hə, necə deyib, bir də söylə görüm?..
Anna gülə-gülə:- Mənim anam Tarixdir!
Gülbikə qarı dilləndi:- Anna, Moskvaya qayıdanda ona
deyərsən ki, anan da belə söylədi:- Mən də Tarixin
anasıyam!
Gəlin bir də onun boynuna sarıldı:- Anacan, bəlkə, elə
mən də Tarixin gəlini olum!
-Ol, qadoy alım!..
Anna ürəyini boşaltdı:- Mənim Rusiyam indi Monqoltatarların əsarətindədir.
-Ay, görüm onları qızıl ilan çalsın, bala!.. Onların
çobanları bu dəqiqə bizim Deyləmi-Kəsrani itlərilə birləşib,
şirvan xalqına qan ududrurlar, a bala. Görüm, onların kökü
kəsilsin!
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-Kərəməli bəy mənimlə birgə qalmayacaq. Moskvada
işlərini tamamlayıb geri dönəcək. Kəsranilərdən atasının
intiqamını almağa çalışacaq.
-Onun ağlı yoxdu, qızım. Bir adamla, beş adamla hökumət
yıxıb qurmaq olmaz.
-Mən də onu deyirəm. Amma eşitmək istəmir. Rusiya
Avrasiyanın azad xalqlarının ən böyük dayağıdır. Monqol
işğalından qurtulandan sonra, bütün Avrasiya xalqları azad
şəkildə birləşərək, dünyanın ən güclü birliyinə çevriləcəklər.
Bax onda qədim Şirvan xalqını da, Rusiyanı da daha heç bir
yağmaçı əsarət altına ala bilməyəcəkdir.
-Allah ağzından eşitsin, mənim balam!
-Şirvanlı Kərəməli bəy ilə Moskva knyaginası Annanın
eşqi gələcək azad Avrasiyamızın ilk təməl daşıdır, anacan!
Gülbikə qarı gəlinin savadlı danışığından onu da anladı
ki, oğlu sıradan adi bir moskal qızı almayıb. Anna müasir
dünyanın ən savadlı qadınlarından biridir. Bundan belə
oğlunun taleyindən narahatçılığa heç bir əsası yoxdur.
-Qızım, bir-birinizi qoruyun! Məhəbbət tək qanadlı ola
bilməz. Siz göylərə baş vurmaq üçün bir yerdə qanad
çalsanız, daim ucalarda olacaqsınız. Allah təala sizi heç vaxt
bir-birinizdən ayrı salmasın. Amin.
Qarı dua-sənasını bitirib, gəlinindən ayrıldı. Moskvalı
xanımları Annanın yanına buraxıb, Gəlin otağını tərk elədi.
İsmayıl müəlllim Dərbənd əmirzadəsi ilə birgə memarın
toyuna yığışanların atlarının saxlandığı yerə baş çəkməyə
tələsən oğlunu səslədi:- Mikayıl, o uşağı uzağa aparma.
Axşam özün də əynini yaxşı geyin: İbrahimlə sən Bəyin
sağdış-solduşu olacaqsınız.
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Mikayıl:- Baş üstə, ay ata! Bilirəm, Cümşüd məni
xəbərdar eləyib,- dedi və qarşıdakı qoşa ağ atı əmirzadəyə
göstərdi:- Bax, sənin mənə hədiyyə etdiyin atın balalarıdır.
Birini sənə, birini də özüm üçün böyütmüşəm. Min dinara
almaq istəyənlər vardı, vermədim. Gedəndə birini özünlə
apararsan.
-Yox, Mikayıl, qoy hələ səndə qalsın. Onu burdan
Moskvaya aparıb çıxarmaq olmaz....
-Gəmidə yermi yoxdu?
-Bilirsən, Kərəməli müəllimlə knyagina toydan sonra
geri dönəcəklər. Mən də onlarla birgə. Təzə bəy-gəlinin
əyləşdiyi gəmiyə at çıxarmaq yaxşı düşməz... İkicə il sonra
geri dönəcəyik. Salamatlıq olsun, inşallah, gələndə sizə də
baş çəkərəm. Atları da götürüb, mənimlə gedərik bir yerdə
Dəmir Dərbəndə. Oralar ayrı cənnətdir, dostum. Dünyada
Dərbəndin tayı-bərabəri yoxdur.
-Yəni deyirsən, bizim Böyük Qafqazın ətəklərində
yerləşən kiçiçik Ağsumuz Dərbənddən gözəllikdə
əskikdirmi?
-Mən elə demirəm, dostum!
-Mən başa düşürəm: hər kəsə öz vətəni daha xoş gəlir.
Qədim Şamaxının cəmi dörd ağaclığında (-37 km.-Red.)
yerləşən Ağsuçayı mən bu dünyanın heç bir nəhrinə
dəyişmərəm. İncimə, dostum, sən hələ buraları yaxından
görməmisən. Niyaldağ, Hunqar, Ləngəbiz silsiləsinin cənnət
kimi süslənmiş dağları, Cavanşir gölü, Girdiman, Ağdarçay,
Nazirçayı, Kükəş qobusunu, Gəgəli, Bico, Kəndoba, Kalva,
Ərəbuşağı, Növcü, Çiyni, Qəşəd, Nüydü, Nuran, Gürcüvan,
Dilman kəndləri bu dünyada cənnət varsa, elə həmin
cənnətin özüdür!
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-Məncə, ən gözəl mənzərə Ağsu aşırımlarıdır. Mikayıl,
bəlkə, atları minib, oralara çapaq.
Pis fikir deyil. Amma ən yaxşısı Şamaxıdan çox
uzaqlaşmayaq. Qaban dağına gedək. Rus qonaqlar üçün də
nə isə ovlayıb gətirərik.
İbrahim dostunun ideyasını dərhal bəyəndi:- Əla fikirdir,
Mikayıl.
Qoy bizim yerlərin əsl təamını dadıb, bir
özlərindən deyəndə, iki də Şirvanımızı yadlarına salsınlar.
Mikayıl:-Əşi, heç kəs öz ayrana turş deməz.
Vəliəhd yenidən diplomatiyaya keçdi:- Bax, mən memar
ilə Moskvayacan gedib çıxmışam: oralar bir az soyuq
yerlərdir. Amma inan ki, insanları bizim camaatımızdan
daha istiqanlıdır...
-Bəlkə, sənə elə gəlir. Ola bilməz. Şirvan xalqının
dünyada tayı-bərabəri yoxdur: dostluqda da, sədaqətdə də!
-Yarım ildən çoxdur ki, Moskvadayıq. İnan, şəhərin
yarısı ilə dostlaşmışıq. Amma mən neçə illər bundan əvvəl
Şamaxıya gəldim: üzümə də baxan olmadı.
-Axı, sənin üzünə kim necə baxa bilərdi ki?.. Sən
padşahın nəvəsi! Qalanlar da adi rəiyyət... Kəsrani vəzirvəkillər xalqı elə qorxutmayıblar ki, dönüb xanədanın bir
üzvünə sarı baxa da bilələr.
-Yaxşı mən bu kitabı bağladım. Nə deyirsən?Çapışaqmı?..
Mikayıl dostunu xəbərdar elədi:- Vəliəhd! Bax, atam bizi
xəbərdar elədi... İsmayıl müəllim sözü yalnız bir dəfə deyir
adama! Başa düşməyənin yağlı silləsi də var, ha! Mən səni
bura atlarımızı göstərmək üçün gətirdim. Çapışarıq, birdən
yerə yıxılmaq-filan ortaya çıxar. İsmayıl kişinin cəzasından
ikimiz də qurtara bilmərik. Nə sən, nə də mən.
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-Əşi, heç nə olmaz. Yumurta-zad deyilik ki?.. Uzağı biriki qapaz yeyərik. Məni iki dəfə yaxşıca vurublar.
-Kimlər?
-Birini Dərbənd əmiri Misirə qaçıb getmişdim: məmlük
olmağa. Onda orda vurdu. İkincisini də bizim bu rus
gəlinbacımız.
-O niyə?
-Bizi onun evinə köçürdülər. Bir moskvalı İvanla
dostlaşdıq. Tərslikdən elə həmin gün evə gec döndüm. Qapı
bağlı idi. Döydük açmadı. Darvazanın başından aşdıq içəri.
Zalım qızı elə orda bizi gözləyirmiş. İkinci sillə də
qulağımın dibində elə partladı.
-Sənin o iki silləni kimə desən, Şamaxıda ölər gülməkdən.
-Nə üçün?
-Bizim şirvanlılar sillə yeyə-yeyə böyüyürlər.
İbrahim: -Yaxşı, bir halda ki elədir, evə tez dönərik.
Vaxt gedir, biz isə söhbət aparırıq...
-Vəliəhd, bax unutma, ha, ikimiz də axşam Bəyin sağsolunda durmalıyıq. Silləni bir yana qoyaq, amma üzgözümüz zədələnsə, el içində biabır olarıq. İsmayıl kişi bizi
elə o üz-gözlə də bəyə sağdış-solduş eliyər.
-Qız deyilik. Mən utanıb eləmirəm.
-Məndən söyləməsi. Onda gəl, tezcə atları açıb, sakitcə
həyətdən çıxaraq.
Onlar atları yəhərləyib, həyət qapısına çatmışdılar ki,
İsmayıl müəllim düz qarşılarına çıxdı. İlk olaraq, İbrahimə
yaxınlaşdı:- Ə, cavan oğlan, adama sözü neçə kərə deyirlər?
-Bir kərə, müəllim!
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İsmayıl müəllim:- Amma mən sözü sənə iki dəfə
çatdırmalı oldum. Al, gəldi...- deyə vəliəhdin qulağının
dibinə yağlı bir sillə ilşdirdi.
Mikayıl da cavabını alıb, kor-peşiman atları geri, öz yerinə
çəkib apardı.
İbrahim:- Mikayıl, zarafat-zarafat, atan yaman adam
döyənmiş, ha!
-Bizdə müəllimlərin hamısı belədir.
-Onda sənin bəxtin əməlli-başlı gətiribmiş: həm evdə, həm
də dərsdə döyülmüsən...
-Özün gözlərinlə gördün də!.. Amma bizdə deyərlər:
böyüyəndə yadından çıxararsan.
İbrahinm qulağını ovuşdura-ovuşdura:-Necə deyiblər:
dəmir döyülməsə, bərkiməz!- deyib ucadan şaqqanaq çəkib
güldü. Mikayıl da ona qoşuldu. Onların bu gülüşünə
məsələdən xəbərsiz yaxın ətrafdakılar da baxıb güldülər...
Dostlar “yağlı” şillədən sonra atları çəkib yerinə
bağladılar. Onlar mağara dönüb gələndə üzlərinin qızartısı
hələ də çəkilməmişdi. Uzaqdan Gülbikə qarının səsi
eşidildi:- A bala!.. Mikayıl, o vəliəhdi tez bura gətir. Əmisi
Kavus şah onu görmək istəyir...
Mikayıl arxada ayağını sürüyə-sürüyə gələn İbrahimə sarı
baxdı. Dərbənd əmirzadəsinin ürəyindəki at minmək həvəsi
hələ də sönməmişdi. İnad onu yenidən geri çəkirdi. Amma
dostunun onun əvəzinə cəzalanmasını da istəmirdi.
-Eşitdinmi Gülbikə nənənin nə dediyini?
-Hə, eşitdim. Elə bu dəqiqə bizimçün bircə Kavus
çatşımırdı.-İbrahim mızıldandı.
Toyxana üç mağardan ibarət idi. Qadınların yeyib,
şənləndiyi mağar. Kişilərin mağarı, nəhayət, əyan-əşrəfin
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yeyib içdiyi və oynadığı xüsusi mağar. Şirvanşah Kavus ibn
Keyqubad da ünlü memarın bu şanlı məclisinə rəsmiyyət
xatirinə təşrif gətirməli olmuşdu. Moskva Böyük knyazının
ölkəsi ilə onun şahlığının iri ticarət əlaqələri vardı. Eyni
zamanda Bizans imperatoru V İoann ilə. Şamaxının bu tarixi
məclisində iştirakdan qalmaq onun şəninə əskiklik gətirə
bilərdi.
Şirvanşahın hədiyələri hələ də içəri daşınırdı. İbrahim əl
verib, əmisi ilə görüşdü. Amma gözlərini kinayə ilə ona
tuşlamış kiçik Fərəhnakın isə
bundan belə “mənalı
baxışlarının” artıq əmirzadə əmioğlu üçün heç bir mənası
yox idi. Baxmayaraq ki, indi onunla üzbəüz duran qız sanki
İbrahimin vaxtsız itirdiyi əziz anasına neçə aylar bundan
əvvəl söyüş dolu məktub göndərmiş əvvəlki kiçik
Fərəhnaka heç bənzəmirdi.
Fərəhin qıyqacı ala gözləri İbrahimin yaralı qəlbini yenidən
bıçaq kimi necə kəsib doğrasa da, orda Fərəhnaka yer yox
idi. O ad əbədi olaraq silinmişdi. Yalnız hərdən tənhalığa
çəkilib, rəhmətlik babasını yad edəndə keçmiş günlərin bir
giziltisi kimi hiss edilib qeybə çəkilirdi. Həmin o toy günü
qəlbində ilk dəfə sevgidən şeir doğmuşdu. İlk və son dəfə!
O, şeir o vaxt indi gördüyü Fərəhnaka oxumaq üçün
yazmışdı. Yalnız onun böyüyüb, İbrahimə bu mənalı
baxışlarını dikəcəyi gün söyləyəcəkdi. Amma o şeir də o
sevgi kimi yalnız bir gizilti olaraq ürəyində qalmışdı:
Bir tək səni sevdim, səni, dünyada, Fərəhnak!
Gəl, eylə əlac, qəlbi bu naşada, Fərəhnak!
Şirvan gözəli uymaz ədu-əğyarə heç vaxt:
Şirin eləməz qəsd özü Fərhada, Fərəhnak!..
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Dərbənd əmirzadəsi qəlbinin bu ilk səsini boğub məhv
etmişdi...
İbrahim fikirdən ayrılıb, ona diqqət kəsilmiş şirvanşah
Kavusun üzzünə baxdı və dilləndi:
-Eşidirəm, əmi?
-Atanı da götürüb, toydan sonra bizə gəlin.
-Atam özü burdadır, əmi. Ona böyük qardaşının evinə
mənim dəvət etməyim yaxşı düşməz. Bəlkə, çağırım?..
Kavus qanuni “vəliəhdin” siyasət işlətdiyini dərhal duyub,
sözü dəyişdi:- Maşallah, böyüyüb, yekə kişi olmusan!
Amma mənə ağıl verməyin hələ tezdir, İbrahim! Dediyimi
yadından çıxarma!
Şirvanşah vəzirin irəlicədən onun üçün hazırlatdığı yerə
tərəf getdi. Kavusu imperatorla Rus səfirinin arasında
saxlanılmış xüsusi sahədə əyləşdirdlər. Fərəhnak atasının
solunda oturub, böyük intizarla mağardakı göygözlü, uzun
boylu nişanlısının nə vaxt öz ayağı ilə gəlib sevgilisinin
könlünü alacağını gözlədi... Amma Dərbənd əmirzadəsinin
başında belə bir fikrin ümumiyyətlə olmadığı açıq-aydın
nəzərə çarpırdı. İbrahimi indi daha çox necə olur-olsun ağ
atı tövlədən çıxarıb, üzü Ağsu aşırımlarına sarı çapmaq
düşündürürdü. Toyun kübar mağarında heç nədən xəbərsiz
öz deyiklisini görməyə çalışan Fərəhnakın ağlına da
gəlmirdi ki, İbrahimin çox gənc ikən rəhmətə getmiş
anasına qarşı Şəki ziyafətində onun adından yazılmış söyüş
dolu məktundan sonra o, əmioğlunun üzünə “nişanlı” kimi
baxmaq haqqını itirmişdir. Çünki İbrahimin sınıq ürəyində
artıq onun üçün yer yox idi...
Həhayət, gözləninlən an gəlib çatdı: İbrahim dostlarının
əhatəsində mağara daxil oldu. Toyxanaya girən Vəliəhdin
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qollarına və boynuna Gülbikə qarı xeyli ipək parça
dolamışdı. İbrahim ilk olaraq, onları bir-bir açıb, stolun
üstünə qoydu. Şirvan aşıq və çalğıçılarından əlavə məclisdə
yunan və gürcü sənətkarları da iştirak edirdilər. Məclisi ilk
şaşırdan olay Bizans vasilevsası ilə Dərbənd əmirzadəsinin
birgə ritmik yunan rəqsi oldu. İnbrahim Mariya İoannanın
əlindən tutaraq, onu buz üstə imiş kimi yerində fırlatdqca,
daha çox Frolanın
başı gicəllənməyə başlamışdı...
Fərəhnak isə əlindəki çiçəyin ləçəklərini qırıb, atasının
gözləri qabağında bir-bir yerə ayağının altına töürdü. Onun
ala gözlərindən yalnız atasının sezə bildiyi incə narın yaşlar
axaraq, əlində tutduğu bir tərəfinə çiçək rəsmlərindən
toxunmuş ürək arasında “İbrahim”, digər tərəfinə
“Fərəhnak” yazılmış
naxışlı ipək dəsmala tökülürdü.
Fərəhnakda fərəhlik bir hal yox idi...
Nəhayət, gürcü xoru da hamını özünə qoşub, şənliyi
şurlandırmağa başladı. Kimsənin nəzəri Şirvanşah qızında
deyildi: bu həm qorxudan, həm də Fərəhnakın yaş
azlığından irəli gəlirdi.
Xordan sonra İmperator ayağa durub:- Şirvan xalqının
məclisi şeirsiz bir şey deyil. Mən möhtərəm şirvanşahdan
xahiş edirəm ki, canlı Avrasiyanın canlı klassiki Ata
Şirvanini məclisə dəvət eləsin, - deyə xahiş elədi.
Şahın tələbilə məclisə gıtirilən Atanın bu rəqs məclisini
şeir törəninə çevirməsi ani dəqiqə sürdü:
Qəm çəkmə, könül, meykədə-meyxanədi dünya,
Meynab içənə əldəki peymanədi dünya!
Pürxuni-ləbindir sənin, ey şuxi, məlalım,
Düşmüş ayağın altına bax piri-kəmalım.
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Zülfün kimi hey dövrə vurur göydə xəyalım.
Bir muğ evidi, meykədə-meyxanədi, dünya!
Meynab içənə əldəki peymanədi dünya!
Könlüm təzə mey istəyir ol xun dodağından,
Bülbül ürəyim qan ola gülgün dodağından.
Az eylə, gözəl, könlümü sürgün dodağından,
Bir muğ evidi, meykədə-meyxanədi, dünya!
Meynab içənə əldəki peymanədi dünya!
Mey süz mənə, saqi, yenə meyxarələr içrə,
Meydir yanan hər dərdimə qəmxarələr içrə,
Meydən savayı çarəmi var çarələr içrə?!
Bir muğ evidi, meykədə-meyxanədi, dünya!
Meynab içənə əldəki peymanədi dünya!
Ey vaizi-dun!.. Üqbada qəlladə yerin var!
Ey sağəri-dust, cənnəti-əladə yerin var!
Mey iç, ey Ata, hər iki dünyada yerin var!
Bir muğ evidi, meykədə-meyxanədi, dünya!
Meynab içənə əldəki peymanədi dünya!
İbrahim irəli çıxıb, şairin nəmərini verdi. Ata dərhal
Dərbənd əmirzadəsini tanıdı. Bu, o idi: Şəkidə ona dünyanın
qızılını hədiyyə etmiş həmin dəli-dolu vəliəhd... Amma
xeyli dəyişmişdi. Sifəti rus şimalının qışı kimi sərt və soyuq
görünürdü.
Atanın meyxanələri ardı-arası kəsilməz alqışlarla
qarşılandı. Beləcə, toyun bütün axarı dəyişib, başqa bir
istiqamətə düşdü. Sarayın kübar xanımları da klassik
musiqilərin sədası altında şeirdən rəqsə və əksinə keçən bu
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məclisdə öz hüsni-cəmalını göstərməyə əsl imkan tapdılar.
İndi onların öz bahalı əyin-başlarını bir-birinə gösrətməsi
digərini qıcıqlandırmaqdan savayı bir məqsəd güdmürdü.
Şirvan xanəndələrini arabir yunan və gürcü müğınniləri
əvəzlədi... Fars qadın müğənniləri isə dəstədən geri
qalmayaraq, Atanın qəzəllərini müşayiət edərək, bir neçə
dəfə İran muğamlarını səsləndirdilər. Fars tarının incə səsi
hər kəsin ürək tellərini tərpədərək, xanəndə xanımın səsi ilə
birgə ruhunu yerdən alıb, göyün yeddinci qatına qadırırdı.
Məclis getdikcə şurlanıb, çılğınlığa çevrilirdi... Sarayın
kübar əhlinin Ata Şirvaninin qəzəlləri ilə süslənmiş incə
ovqatları musiqi sədaları altında ehtizasa gəlib, aşıbdaşmağa başlamışdı. Kazakbaşı rus müsafirlərin yanındakı
tərcüməçinin onlara etdiyi çevirmələrdən o qədər
xoşlanmışdı ki, içdiyi badələrin sayını da itirmişdi. Artıq
boyar Baratinskinin də qadağaları onun gözünə görünməz
olmuşdu.
Anna Saray şairi haqqında memarın ona pıçıldayaraq
dediyi:- Kef şairidir. Əsərlərini yalnız Saray əhli sevər. Xalq
arasında hörməti yoxdur kimi sözlərə ümumiyyətlə qulaq
asmaq istəmədiyini bildirdi. O, memarın ayağını
tapdayaraq:-O, əsl şairdir. Beləsi mənim Moskvamda olsa
idi, moskallar onu gözləri üstə saxlayardılar. İncimə, belə
çıxır ki, sizin ölkədə zövqü olanlar yalnız Şirvanın kübar
əhlidir.
Kərəməli bəy:- Anna, belələri xalqı ictimai məsələlərdən
yayındırıb, mübarizədən çəkindirirlər.
-Razı deyiləm, bəy. Şairin vəzifəsi şeir yazmaqdır. İnqilab
etmək deyil! Onun fəlsəfi dünyası da, ictimai dünyası da
sevən – sevilən qəlblərdir. Ata Şirvaninin poeziyası həyat
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eşqi ilə doludur. Mən onu çox sevdim, əzizim. Belələrinin
əsl qiyməti yalnız öləndən sonra bilinir...
Atanın məclisi əyləndirən nisgillə dolu səsi yenidən
eşidilməyə başladı. Onun ardınca “Dəşti” muğamını oxuyan
bir ustad eşitdiklərini beyt-beyt ifa edirdi. Şirvanlılar
muğamın yanıqlı naləsində daha çox özlərinin daşa dəymiş
ilk eşqlərini yaşayırdılar.
Badeyi-bəzmi-şərabın məstliyi bir xum olur,
Afəti-bir can görəm: gözümdə dağlar qum olur.
Bilməzəm neyçün, nədən, ey sağəri-dustlar, əcəb,
Əyağə düşməzsə mey, başımdan huş məhrum olur.
Məcnuni-səhranişindən sormayın: sevda nədir?..
Aşiqi-Züleyxalar Yusif təki məhkum olur.
Fərhadi-eşq ilə min Bisütuni-dağ yarmışam,
Aşiqəm, aşiqlərin taleyi çox məhzun olur.
Leylivəşlər vəslidir min dərdimin bir çarəsi,
Xubilər cövrü bütün dərddən daha əfzun olur.
Əğyarın bir sözilə köksümə min dağ çəkmisən,
Gör məni, bil, ləblərin, ey şux, niyə pürxun olur.
Ey Ata, əşar ilə cövri-xubi az izhar et,
Töksə göz yaşın qələm, könlüm daha məftun olur...
Kərəməli bəyin toy .şənliyinə Şirvanın bütün dörd
səmtindən dostları təşrif buyurur, hər gələn özü ilə məclisə
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bir yeni ovqat gətirirdi. Şirvan xalqının Kəsrani
zülmkarlarına qarşı əsas danışan dili olmuş Əli müəllimin
çox gənc yaşında qətlə yetirilməsi memarın toyunu yalnız
Gülbikə xanımın deyil, bütün şirvanlıların xeyir məclisinə
çevirmişdi.
…Axşama yaxın səs yayıldı ki, hardansa atılmış ox şəhər
kənarında şirvanlı dostları ilə ova çıxmış
Dərbənd
əmirzadəsini möhkəm yaralamışdır. İbrahimi dostu Mikayıl
elə öz atının belində gətirib Bəy evinə çatdırdı. Yara ağır idi.
Onu Gülüstan qalasının ətrafından atılmış qəfiləti oxla
vurmuşdular. Memar bu işin şirvanşah Kavusun planı
olduğunu dərhal başa düşdü. Annanın da rəngi dərhal
dəyişdi. İsmayıl müəllim şirvanşaha hücum çəkmək istəyən
Şamaxı cavanlarını ağıllı olmağa dəvət etdi.
Ərəb filosofu isə “Vəliəhd otağı”nda fəlsəfi söhbətlər
üçün başına yığdığı Şirvan ziyalılarını, xüsusən, həkimləri,
loğmanları zəruri ilk tibbi yardım üçün hərəkətə gətirdi. O,
cərrahi əməliyyat bacaran təbibləri ayrıca otağa yığıb,
qapalı məşvərətə başladı. Kərəməli bəy gəlindən üzr diləyib,
İbrahimin yanına gəldi. Onun güclü cərrah olduğunu
Şamaxıda çox az adam bilirdi. Memarın verdiyi məsləhətlər
filiosofu belə heyrətə saldı. Az sonra xəstə üçün cərrahi
əməliyyat otağı hazırlandı. Filosof ilə Kərəməli bəy bu
əməliyyat işinin başına keçdilər.
Bayirda knyaginanın səsi eşidilirdi:
-Ah, belə də vəhşilik olarmı? Toya gəlmiş insana da əl
qaldırarlarmı? Vicdansızlar!..
Kazak qızı isə ağına-bozuna baxmayaraq:- Dikarı,
varvarı!..- deyə ətrafdakı bütün şirvanlıları hamılıqla söyüşə
tutmuşdu.
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Boyar Baratinski:- Anna, sakit olun, bura Şərq ölkəsidir.
Kimin kimlə intiqamı-ədavəti varsa, elə belə də davranırlar.
Bu, Şərqdə adətdir. Hamı sakit dursun: içəridə cərrahi
əməliyyat gedir…
Bir saatlıq ağır əməliyyatdan sonar ilk olaraq, ibn Xəldun
eşiyə çıxdı, Dərbənd əmirinə gözaydınlığı verdi:- Çox şükür,
Sultan Məhəmməd, hər şey yaxşı qurtardı. Xəta sovuşdu.
İndi əsas məsələ xəstəni narahat etməməkdir.
Böyük filosof əmir dostunun xahişini yerə salmayıb, onu
İbrahimin yanına buraxdı. Xəstənin gözləri yumulmuşdu.
Xeyli qan itkisi olmuşdu. Odur ki, əmirzadənin ayılması
üçün müəyyən vaxt lazım idi.
Əmir xəstə otağına girəndən sonar, İbrahimə baş çəkmək
üçün otağa girməyə çalışanları qapıdan aralamaq imkansız
oldu. Əmirin ardınca əməliyyat otağına baş çəkmiş
Knyaginanı da hamı kimi zorla eşiyə çıxardılar.
-Vəhşilər!- Həyət çıxmış Annanın səsi birdən-birə
partlayış kimi səsləndi. Onun çığırtısı toy mağarına qədər
gedib çatdı.
Knyaginanın səsi sakitcə öz “oyununun” sonunu gözləyən
Şirvanşahı, nəhayət ki, ayağa qaldırdı. Kavus mağara göz
gəzdirib, ətrafına özünü göstərmək üçün:-Dərhal namərdi
tutub, mənim hüzuruma gətirin!- deyə əmr verdi.
Huşu özündə olmayan İbrahimi camaatın səs-küyündən
uzaqlaşdırmaq üçün Gülbikə xanımın “vəliəhd otağı” dediyi
yerə gətirdilər. İsmayıl müəllim cərrahi əməliyyatdan sonra
“vəliəhd otağına gəlib, ” əmir ilə birgə xəstəyə baş çəkdi.
Huşunu itirmiş vəliəhdin Şirvan həkimləri tərəfindən ağ
tənziflə sarınmış yarasına baxıb öz-özünə dilləndi:- A bala,
sizə dedim axı heç yerə getməyin…
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Heç şübhəsiz, bu söhbətdən tamamilə xəbərsiz Dərbənd
əmiri Müəllimin nə dediyini əvvəlcə başa düşmədi. Odur ki,
İsmayıl müəllim onların səhər ertədən könüllərinə düşmüş
səyahət planını Sultan Məhəmmədə izah elədi...
İbrahimin sözə baxmazlığı Dərbənd əmirinin yarasını
yenidən göynətdi:- İsmayıl müəllim, o, elə köpəyoğlu deyil
ki, yaxşı sözü eşidə,- dedi. İsmayıl müəllim dilləndi:Görünür, məndən səhərin gözü açılar-açlmaz yediyi yağlı
kötək də təsirsiz olub…
Sultan Məhəmməd:- Bu uşaq təpədən dırnağa şirvanlıdır,
ay İsmayıl. Pişik kimi səmtinə sığal görəndə, nəyə desən,
kimə desən, tabe olar, amma tərsinə düşsə, dünya dağıla
bildiyindən əl çəkən deyil. Həmin o sakit pişik bir andaca
dönüb yırtıcı pələngə dönür. Onu Ağsu aşırımına tərəf elə
sizin o şapalağınız aparıb.
İsmayıl müəllim əlini gözləri qapanmış İbrahimin alnına
qoydu: -İstiliyi yoxdu. Bir az aşırı qan itirib, inşallah, özünə
gələr- dedi. Sonra əmirin qoluna girib, onu da özü ilə dışarı
çıxardı. Müəllim diqqətlə ətrafa boylandı. Gözü ilə oğlunu
axtardı. Əmir məsələni başa düşüb dilləndi: -Sizin uşağın bir
günahı yoxdu, müəllim. Onu da bu zaval dəymiş ağıldan
çıxarıb. Siz Allah işiniz olmasın. İbrahimin əsl dərsi alacağı
bu yara imiş, qan çıxaracaqmış, ta indən belə özünə gələr.
O, ağzını müəllimin qulağına tərəf tutub, astadan dilləndi:
-Görünür, uşaqları toyxanadan
çıxandan sonra xeyli
güdüblərmiş. Kiminsə onların hər ikisini öldürmək planı
olub. Şükür ki, salamat qutarıblar.
İbn Xəldun Şirvan həkimləri ilə köməkləşib, İbrahimin
huşunu özünə gətirməyə çalışırdı. Bihuşdarın əks-təsiri
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nəticəsində gözlənilməz mənfi pisləşmələr də ola bilərdi.
Amma vəliəhd özünə gəlmirdi ki, gəlmirdi.
Qapı ağzında var-gəl edən Dərbənd əmiri ilə İsmayıl
müəllim əllərini tez-tez göyə qaldırıb Allaha dua edirdilər.
Xəstənin yeri dəyişdiriləndən sonra yaxınları yenidən otağa
girməyə çalışırdılar. Filosof da dəcəl uşaqlarla dalaşırmış
kimi vəliəhdin yaxınlarına otağı tərk etməyi gah xahiş, gah
da əmr edirdi.
Annadan fərqli olaraq özünü xəstənin otağına salmış
Frola İbrahimin başı üstə durub, asta-asta ağlayırdı: İbrahim, əzizim, aç gözlərini, mənəm, bax, Froladır. Bax,
mən ağlayıram, gözlərini aç, mən də ağlamayım…
İbn Xəldun xəstənin narahatlığına səbəb olan bu sarı
kazak qızına sarı baxdı: dışarı çıxarmaq istəsə də, fikrini
dəyişdi. Onun bir müsəlman gəncindən ötrü bu qədər yanıqlı
ağlamasını heç cür anlaya bilmədi. Qapıdan içəri boylanan
Dərbənd əmirinə göz vurdu. Sultan Məhəmməd çiynini
atıb, heç nədən xəbəri olmadığını göstərdi və filosofa tərəf
acizanə başını buladı.
Həkimlər kiçik məsləhətləşmə keçirib, yenidən bütün
heyətlə xəstənin otağına qayıtdılar, yenidən hamıya otağı
tərk etməyi xahiş etdilər. Frola əmirzadədən qopub
ayrılmadı. Kəsrani qadınlar yalan-gerçək:- Vay, dayıoğlu!deyə üz-gözlərini çırıb yaralamışdılar. Onların da yaralı
vəliəhdi tək qoymaq fikirləri yox idi.
Nəhayət, şirvanşahla qızı da əmirzadəyə baş çəkmək üçün
xəstənin “palatasına” gəldilər. İbn-Xəldun memara işarə ilə
gözlə əmrini Verdi. Növbəti əməliyyat müvəqqəti olaraq
dayandırıldı. Şirvanşah qapı ağzında mat-məəttəl dayanıb
durmuş qardaşına:- Keçmiş olsun, Əmir!- deyib içəri keçdi
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“Vəliəhd otağı”nda Fərəhnakın diqqətini çəkən ilk
məsələ onun gözləri qapalı nişanlısının əlini əlinə alıb,
yanıqlı-yanıqlı ağlayan rus qızı oldu. Yox, bu qız öz dilində
onun başa düşmədiyi dildə danışsa da, əmirzadə üçün
qəlbən göz yaşları tökürdü. Bu, açıq-aşkar eşq demək idi.
Fərəhnak atasına tərəf boylandı. Şirvanşah həkimlərdən
xəstənin halını soruşub, vəziyyətin öldürücü olmadığını
öyrəndi. Sonra bir daha:- Keçmiş olsun!- deyib, xəstəni tərk
elədi. O, qapı ağzında durub, İbrahimin yanında aşırı
basırıq yaratmayan Rusiya elçisi boyar Baratinskiyə və
Bizans imperatoru V İoaana:- Yaxşıdır! Şükür ki, ölüm-zad
yoxdur. Sizi cənab imperator, möhtərəm boyar, öz
missiyanızla birgə Sarayda gözləyirəm. Xahiş edirəm:
Sizlər üçün təşkil etdiyim Ziyafətdə iştirakınızla Şirvan
Sarayını bir daha şərəfləndirəsiniz, - dedi. Onlarla əl verib
görüşəndən sonra, toyda qalmış yaxın əqrəbaları ilə də
görüşüb sağollaşdı, onlara nə isə xüsusi təlimat verib, toy
evindən çıxdı. O, atasının yanınca düşüb gedərək, gizlingizlin göz yaşları tökən kiçik qızını karetaya əyləşdirdi və
Saraya yollandı. Əlbəttə, bundan o yana Şirvanşah Kavusu
doğma qardaşı oğlunun və gələcək qanuni kürəkəninin
aqibəti qətiyyən maraqlandırmadı…
…Mini əməliyyat başa çatdırıldı. Saröılar təzələndi. İbn
Xəldunun tələbilə xəstə yanında xüsusi rejim yaradıldı.
Vəliəhd isə özünə gəlmirdi ki, gəlmirdi…
Əmirzadə bir saata kimi şokdan çıxmadı. O, öz gözlərini
Filosofa xeyli dil-ağız edəndən sonra xəstə yanına
buraxılmış knyagina Annanın səsini eşidəndən sonra açdı:İbrahim, gözlərini aç! Mənəm, Anna gəlinbacı!..
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Əmirzadə bu nəcib mülayim səsi eşidən kimi gözlərini
açıb, özünə gəldi. Annanın səsi o qədər kədər və yanğı ilə
dolu idi ki, İbrahimə elə gəldi ki, onu neçə illər bundan
əvvəl itirdiyi doğma anası çağırır… Gözlərini açmış
İbrahim, az sonra belini də dikəldib, ətrafa boylandı və
dərhal Gülbikə qarının bəyin sağdış-soldışları üçün toy
hədiyyəsi olaraq aldığı qırmızı köynəyini tələb elədi. Həkim
ona tərpənməyi qadağan etdi. Amma bu inadcıl Dərbənd
əmirzadəsini qane edə bilməzdi…
Frola sevincək balışı onun başının altına tutmaq istədi.
Dərbənd əmirzadəsi sevgilisinin qoluna girib, başını
dikəltməyə çalışdı. Oğlunun bu qəfil ayılmasının şokundan
hələ də çıxmamış öz atasının ona uzatdığı köynəyi kazak
qızının köməyi ilə əyninə geyindi və hamını heyrətə salaraq
ayağa durdu.
İbrahimin sifətində bu hərəkətin onun üçün nə qədər ağrılı
olduğu aydınca görünürdü. Amma əmirzadə bir dəfə belə
ufuldamadan qapıya sarı addımladı. Atasına baxaraq:- Əmir,
mən müəllimimin soldışıyam. İzn verin, öz yerimi tutum,dedi. Atanın gözləri yaşardı. Filosof bu inadcıl cavanın
haraya kimi gedəcəyini gözləyərək, məsələyə müdüxilə
eləmədi. İbn Xəlduna görə, xəstə nə qədər dözümlü olsa da,
tezliklə ağrının nəticəsində yerə oturmağa məcbur
olacaqdı… Knyagina Anna İbrahimin əziyyət çəkdiyini
görüb, Frolanı əvəzlədi, xəstənin qoluna girdi və onu toy
mağarına qədər çəkib apardı.
Gülbikə qarının ox əhvalatından xəbər tutar-tutmaz ürəyi
getmişdi. Onu da özünə gətirmək üçün qulağına
əmirzadənin ayağa durduğunu söylədilər. Qarı dərhal ayıldı.
Yüyürərək özünü toyxanaya daxil olan əmirzadəyə yetirdi:
431

-Sənə qurban olum, ay bala! Sənə qıyanın əlləri qurusun!deyə İbrahimi qucaqlayıb öpdü. Əmirzadə yarası ağrı versə
də, Gülbikə nənənin onu sıxıb qucaqlamasına da dözüb
durdu. Qarını yaralı əmirzadədən zorla ayırdılar.
Toy yenidən başladı. Musiqi sədaları Qədim Şamaxının
qorxunc Kəsrani gecəsini yenidən başına götürdü.
Şirvanşahın qızı şah Sarayının qapısına çatanda, Xaqani
yurdundan yenidən ətrafa yayılan yunan musiqisinin səsini
eşitdi.
-Ata, təzədən oynayırlar!..
Şirvanşah qızına çəpəki nəzər yetirdi. Amma heç bir söz
demədi. Qızının gözlərindəki sevinc yaşlarını görsə də,
bilməzlikdən gəldi. Bəli, Fərəhnak sevinirdi. Kavus qızının
yaşının azlığına baxmayaraq, onun İbrahimin eşqinə
tutulduğunu ilk kəz hiss etdi…
Amma nə o, nə də balaca kiçik qızı bilmədi ki, toy
mağarında Moskvalı gəlinin gənc xalası Mariya
Dmitriyevna, kazak qızı Frola və Bizans vasilevsası Mariya
Paleoloq ilə əl-ələ tutaraq sürətli yunan yallı rəqs havasını
oynayan başqası deyil, bir vaxtlar baba Keyqubadın
Fərəhnak üçün adaxlı və Şirvan şahlığı üçün qanuni vəliəhd
élan etdiyi yaralı Dərbənd əmirzadəsi İbrahim ibn Sultan
Məhəmməd ibn Keyqubad Adilin özüdür.
Toy iştirakçıları əmirzadənin ağır xəstə vəziyyətdə rəqs
etməsinə
heyrətlə
tamaşa
edib,
bir-birinə:-Allah
vəliəhdimizi bəd nəzərlərdən saxlasın! Maşallah!- deyə
gözaydınlığı verirdilər.
Vəliəhdin yarasının qanı sarğıdan vurub eşiyə- qırmızı
köynəyinə qədər
çıxmışdı. İsmayıl müəllim:-Sultan
Məhəmməd, bəlkə, onu mağardan çıxarasan?- deyə soruşdu.
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Filosof isə adəti üzrə susub, müəllimin bu təklifinə heç bir
münasibət bildirmədi.
-Lazım, deyil, İsmayıl! Bu kopəyoğlu ölsə də, indi ordan
çıxmaz. Şirvanlıdır, da! Qoy canı çıxanadək oynasın. Nəfəsi
kəsiləndə yəqin ki özü çıxacaq…
-Yarası açıla bilər.
-Qoy ölsün!..
İsmayıl müəllim toyu yekunlaşdırmaq üçün Qəşədli Aşıq
Bakiri təcili Bəy tərifi üçün mağara gətizdirdi. O, “B”
variantı üzrə fəaliyyətə başlamaq üçün aşığa göz elədi. Aşıq
Bakir bu işarənin “toyu yekunlaşdır” demək olduğunu
bildiyindən əvvəlcə şıdırğı rəqs üçün yanındakı zurna
sənətkarına tərəf baxdı. Müəllim ikinci işarəsini elədi: yəni
bu xına o xınadan deyil. ASTA! Aşıq belə cavanların dilini
hamıdan gözəl bilirdi. Belələrini oynadıb yormasan ortadan
çıxan deyillər… Amma əmirzadənin yaralı olması onunla
“rəhmli” davranmağı tələb edirdi. Aşıq asta tonla “Şirvan
şikəstəsi”nə başladı. Qoltuğu sazlı aşığın meydana girməsi
Gülbikə qarını da dəli-dolu Soldışın boynuna qırmızı xələti
dolamaq üçün hərəkətə gətirdi. Kavusun işarəsi ilə toyda
qalıb, hadisələrin sonunu izləyən Kəsrani xanımları da
dayınəvəsi Dərbənd əmirinin oğlunu “xilas etmək” üçün
dərhal irəli çıxdılar. Başından oynamaq havası çıxmayan
İbrahimin boyun-boğazı bircə anda xələtlər içərisində
görünməz oldu. Gülbikə arvad hərdən-bir bəyin boynundakı
xələtləri də açıb İbrahimin boynuna dolayırdı. Vəliəhdin
oynamaq yolu beləcə tamamilə bağlandı. Artıq o da ram
edilib, elin adətinə tabe oldu.
Vəziyyətin düzəldiyini hiss edərək, Qəşədli Aşıq Bakir də
üzünü Kərəməli bəyə tutub, əli ilə onun yanındakı sağdışı
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Mikayıla və soldışı İbrahimə işarə elədi. Sonra sürətli
musiqiyə keçməyə çalışan çalğıçılara qınayıcı nəzər yetirib,
ağır Bəy oxşamasına keçdi:
Mərdanələrin qiyməti mərdanədir hər çağ,
Qartal ucalan zirvəyə qartal uçar ancaq!
Sizlərlə qürur duymuş əziz Şirvanım hər vaxt.
Zirvə tacıdır zirvələrin ağ qarı, bəylər!
Dağlar oğulu tərk eləməz dağları, bəylər!
Aşıq Bakirin xüsusi adamı Bəyin qarşısındakı qırmızı
ipək yaylığa nəmər
salmaq üçün adamları adbaad
çağırmağa başladı. İsmayıl müəllimlə Sultan Məhəmməd
əvvəlcə Bəyin, sonra da oğlanlarının (sağdışla soldışın)
yerinə aşığın nəmərini stolun üzərinə atıb geri çəkildilər.
Daşlara çəkər baltanı Şirin deyə Fərhad,
Səhrada edər Leyliyə Məcnunları fəryad.
Şirvanlı adın yaxşı tanır külli-kainat.
Pərvanə sevər yanmağa atəş-narı, bəylər!
Dağlar oğulu tərk eləməz dağları, bəylər!
Katib siyahıdan rus ismlərini höccələyərək oxumağa
başladı: “Moskva böyük knyazı Dmitri İvanoviç və xanımı
knyagina Yevdokiya Dmitriyevna”. Anna İvanovnanın
yaxın qohum-əqrəbaları
Şərq poeziyasından “LeyliMəcnun” sözlərinin təxmini nə məna verdiyini bildikləri
üçün hələ adları çəkilməmişdən irəli çıxdılar. Aşıq üçün
açılmış ipək yaylığın üstünə Moskvada Yevdokiyanın
onlara verdiyi qızıl pulları tökdülər.
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Şamaxı uca məbədidir dünyada Haqqın,
Gəldik o hüzura ətəyindən Baba Dağın.
Bir Şir necə sevməz, axı, öz yurdun, ocağın?!
Çəkdik o uca məbədə həcc zəvvarı, bəylər!
Dağlar oğulu tərk eləməz dağları, bəylər!
Kərəməli bəyin şirvanlı bütün dostları-tanışları aşığın
nəmərini verdilər. Cavanlardan bəziləri aşığa mahnı sifariş
verərək qol açıb oynamağa çalışdılar. Amma toy ağsaqqalı
rəqs saatının bitdiyin elan edib, onları yerlərinə oturtdu.
Kiçik hay-küydən sonar cavanlar kənara çəkildilər.
Rastın sədası qəlbidə pəsdən ola bilməz,
Şirlər yuvası tülküyə məskən ola bilməz.
Dostun mehiri dostuna üzdən ola bilməz.
Bülbül tüləyə verməz əziz gülzarı, bəylər!
Dağlar oğulu tərk eləməz dağları, bəylər!
Katib Sultan Məhəmmədin ana tərəfdən Kəsrani qohuməqrəbalarının adlarını oxudu: Nuşafərin xanım, Fərhunə
xanım, Sərvinaz xanım, Mənijə xanım… Bu dəfə Dərbənd
əmirinin dayıları və dayısı uşaqları xanımları ilə qabağa
çıxdılar. Kəsrani xanımlar öz ərlərinə macal vermədən
Bəyin solduşu durmuş İbrahimin o üz-bu üzünü öpərək,
toydan sonar evlərinə dəvət elədilər. Onların hərəsinin xeyli
ərlik qızları vardı. Kavusun öz qızını bibinəvəsinə vermək
istəmədiyini bildiklərindən hərə közü öz qabağına çəkməyə
çalışırdı. Vaxtilə türkzadə xanımını Kəsrani Sarayına elliklə
yaxın buraxmayan bu qadınların indi bu qohumcanlılığına
435

Dərbənd əmiri soyuqqanlılıqla baxaraq, öz-özünə bığaltı
gülümsünürdü…
Nəhayət, Qəşədli Aşıq Bakir də Rus knyazının rəsmi
heyətinin kənarda durub, şirvanlıların qəribə toy ənənələrini
sakitcə seyr etdiklərini hiss elədi. O, rus rəsmi heyətini
diqqətlə nəzərdən keçirməyə başladı. Aşıq məclisi moskvalı
qonaqların iştirakı və son rəqsi ilə qurtarmağı
planlaşdırmışdı:
Məsko şahını faidə-bəxş eyləmişik biz,
Şanlı Keremelində durur saldığımız iz!
Şirvanilərik: tinəti-şirlərdir öz elimiz!
Türkzadədir memar, nola, rusdur yarı, bəylər!
Dağlar oğulu tərk eləməz dağları, bəylər!
Boyr Baratinski ilə Vsevolod ortaya düşdülər. Onlar üçün
bir Şirvan gözəlləməsi çalındı. Vsevolod bütün cibini aşığın
nəmər yaylığına boşaltdı. Boyar da onun hərəkətini
təkrarlayıb, Kərəməli bəyə yaxınlaşdı. O, əvvəlcə bəyi,
sonara isə sağdış-solduşunu qucaqlayıb öpdü. Moskvalılar
bəyi çəkib oyuna saldılar. Bəy ətrafı ilə son rəqsini edib,
yerinə qayıtmaq istədi. Boyar onun qulağına pıçıldadı:
-Kərəməli bəy, biz – Bizans imperatoru ilə birgə Saraya
dəvət edilmişik! Bizdən yana narahat olmayın. Toy qurtaran
kimi Kavus şahın hüzuruna yola düşürük. Moskvaya geri
dönmək üçün tezliklə sizin çağırışınızı gözləyirik. İnşallah,
görüşərik.
Memar:- Yaxşı istirahətlər, boyar! Üç gün ərzində geriMoskvaya dönməliyik. Siz də burdakı əlavə işlərinizi
tamamlayın. Qulluğunuzda həmişə hazırıq. Bir çətinliyiniz
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olsa, dərhal mənə xəbər yetirin. Sağ olun! Subaylarınızdan
görəsiniz.
Gülbikə qarı özünü Moskva kübarlarına çatdırdı. Amma
onları geri döndərə bilmədi. Qarı ilə bir-iki zarafat eləyib,
şahın xüsusi karetasına əyləşdilər. Rus və Bizans rəsmi
heyəti xanımlar xaric Kavusun Sarayına yola düşdülər.
Moskva böyük knyazının və böyük knyaginasının yaxınları
isə Bəyin əqrəbalarının evində saxlanıldı.
Vəliəhdin iradə nümayişindən sonra ona baxıb aslana
dönmüş Gülbikə qarı toyun yekunlaşdırılmasına qəti etiraz
elədi. Amma buna baxmayaraq, toyun ağsaqqalları məclisi
yekunlaşdırmağı qərara almışdılar. Bu qayda Şirvanda
qədimdən mövcud idi. Elə ki, ortaya qan qaraldıcı bir
məsələ çıxırdı: toy dərhal dayandırılırdı.
Aşıq da işi elə qurmuşdu ki, toyu Bəy oxşaması ilə başa
vursun. Beləcə, qəşətli aşıq da məsələni tamama yetirib, bir
durun, “Dağılışın!” havası çaldı…
Əmir Sultan Məhəmməd tibb sarğıları yenidən açılıb
bağlanmış oğlunu Gülbikə qarının “Vəliəhd otağı”nda
kazakbaşının qızı Frola, Bizans vasilevsası Anna İoanna və
Moskva böyük knyaginasının bacısı Mariya Dmitriyevnaya
təhvil verib, dahi filosof ibn Xəldunla birgə Dərbəndə yola
düşdü. O, üç gündən sonra Rusiyadan gəlmiş qonaqları
Dərbənddə adına-sanına yaraşan şəkildə yenidən qəbul
edəcəkdi. Qabaqcadan bəzi hazırlıq işlərini görmək lazımdı.
Dəmir Qapı Dərbənddə Frola məsələsini çözmək üçün
əmirin kazakbaşı Vsevolod ilə də ayrıca söhbəti olacaqdı…
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Şirvanşah Kavusun xarici qonaqların şəninə təşkil elədiyi
Ziyafət gecə yarıya kimi sürdü. Müxtəlif ölkələrdən alınıb
gətirilmiş kənizlərdən təşkil olunmuş Saray rəqqasələri
nazik əndamlarının bütün füsünkarlığını nümayiş etdirərək,
soyuqqanlı rus və Bizans kişilərinin ruhuna od salırdılar...
İmperatorun xahişi ilə ara-sıra Ata Şirvani də ayağa
durub, məclisi aşiqanə qəzəllərilə feyziyab edirdi:
Dusti-yar, bu bağçanın gör nə güli-rənası var,
Dili-zarimdə mənim yarın əcəb xanəsi var!
Bir gözəl şux mələyin nazına dözmür min ürək,
Bir satın qəmzə-nazın xum ilə peymanəsi var!
Çəlkil, ey vaizi-dun, dostlara mey sun eləyək,
Bu gözəl məclisin öz meynabı, meyxanəsi var.
Bura Şirvandı: könül atəşidir hər gözəli,
Hər yanan şəm başına gör neçə pərvanəsi var!
Belə cənnət məkanın Adəmi min dərdə salan
Neçə Həvva, neçə buğda, neçə şeytanəsi var.
Burda bir Leyli salıb gör neçə Məcnunu çölə,
Hərənin dərd dolu min dastanı, əfsanəsi var.
Atanın qəlbi neçə parədi bilmək istəsən,
Gəl gözəl Şirvana, say: gör neçə cananəsi var?!
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Vasilevsin alqışları hamının diqqətini Ataya sarı çevirdi.
Vsevolod “bir daha” deyə nərə çəkdi. Şair məclisə göz
gəzdirdi. Saraya təzə gətirilmiş bir ərəb rəqqasəsi özünü
meydana atdı. Onun sağ qıçını at ayağı kimi irəli ataraq,
oynadığı ritmik rəqs Vsevolodu yerindən durğuzub, səhnəyə
atdı. Kazakbaşı qəribə cəldliklə oynunu rəqqasənin
hərəkətlərinə uyğunlaşdırıb, hamını heyrətə saldı. Nəhayət,
onlar bir-birini yorub, səhnədən çıxdılar. Şirvanşah vəzirin
qulağına nə isə pıçıldayaraq, onu ərəb rəqqasə ilə qoşalaşıb
məclisdən dışarı çıxan kazakın ardınca göndərdi. İoann
yenidən şairi səslədi:- Şair, söz sizindir!
Ata bu dəfə də Fars rəqqasəsinə tərəf boylandı. Əsli
Mərənddən olan nazik belli rəqqasə bir fars mahnısının incə
avazında oynuna başladı. Atanın can yaxan səsi yenidən
ətrafa yayıldı:
Qaldır qədəhi, saqi, bu peymanə bizimdir,
Bu keyfi bizim, meykədə, meyxanə bizimdir.
Məcnun adına çox da eyiblər demə, ey şix,
Ol tövqi-cünun, zənciri-divanə bizimdir.
Dünyada nə ki atəşi-niran yanır hər gün,
Şəmlərə yanan ordakı pərvanə bizimdir.
Yıxdın bu vəfa mülkünü, ey bivəfa canan,
Bu tale bizim, xaneyi-viranə bizimdir.
Saqi, meyi-gülfamı nə bilsin nədi zahid,
Mey ləzzəti, eyş işrəti, kefxanə bizimdir.
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Bir hüzn evidir dünya bizimçin bu gün, ey şux,
Səhrada yanan atəşi-hicranə bizimdir.
Meydani-məhəbbətdə, Ata, öz yerimiz var,
Min əğyar ola: can ilə cananə bizimdir!
Qasid içəri girib, Şirvanşahın qulağına nə isə dedi. Kavus
ətrafından üzr diləyib, dərhal dışarı çıxdı. Onun kazakbaşı
Vsevolod ilə söhbəti qısa oldu: - Kazak, biz şirvanlılar
sözümüzün ağasıyıq. Vəliəhdin öldürülməsini gərək indiyə
kimi gerçəkləşdirə idin. Onun ölümünün Moskvanın
tikintilərinə heç bir maneçiliyi ola bilməz. Ləng hərəkət
edirsiniz.
Vsevolod şahın üzünə baxdı. Onun bu dəmlənmiş halda
və darmacalda Kavusa öz doğma qızı Frola ilə İbrahimin
münasibətlərini aydınlaşdırmağa hövsələsi yox idi. Odur ki,
əlini stolun üstünə vuraraq:- İndi ki belədir: mən əmanətinizi
elə bu dəqiqə geri qaytarmağa hazıram, zati-aliləri.
Məqsədiniz üçün başqasını tapın!
Şirvanşah qəzəblə kazakın gözlərinin içinə baxdı.
Vsevolodda heç bir qorxu hissinin işartısı belə yox idi. Onda
o, özünü ələ alaraq, sakit bir tonla dilləndi:- Kazak, sizinlə
bağladığımız
Qətl
müqaviləsi
mənim
əlimdədir.
Andlaşmamızı Moskvaya Böyük knyaz Dmitri İvanoviçin
özünə çatdırmaq mənim üçün çətin məsələ deyildir.
Kazakın gözləri qorxudan bərələrək, sağa-sola əsməyə
başladı. Şirvanşah sözünün ardını gətirdi:- Mən bunu,
əlbəttə, yalnız xəbərdarlıq üçün dedim. Sizin öz sözünüzdən
qaçmayacağınıza əminəm.
Mən yalnız memarın
öldürülməsinə müddət gözləyə bilərəm. Amma qarşıdakı bir
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ilin içərisində vəliəhd problemini həll etməlisiniz. Yoxsa,
mən də öz tədbirlərimi görməli olaram. Düşünürəm ki, birbirimizi kifayət qədər aydın başa düşdük, cənab kazak!
Vsevolod başını yuxarı qaldırmadan dedi:- Mən sizdən
yalnız memarın Qətlinin haqqını almışam, zati-aliləri. Açıq
bəyan edirəm ki, yalnız bunu yerinə yetirəcəyəm. Haqqını
almadığım qətlin icrasına söz vermirəm.
Kavus kazakın qızının İbrahimə olan sevgisindən xəbər
tutmuşdu. Kəsrani xanımlar onu bu məsələdən yerli-yataqlı
xəbərdar etmişdilər. Odur ki, dilləndi:- Olsun! Əgər
pulunuzu az hesab edirsinizsə, mən onların hər ikisi üçün
əlavə qızıl dinar da verə bilərəm: məzənnəni iki dəfə qaldıra
bilərəm. Həm də qabaqcadan ödəmək şərtilə!
Vsevolod bir neçə dəqiqəliyə şahdan izn alıb, dışarı çıxdı.
Az sonra özü ilə gətirdiyi torbanı şirvanşahın qarşısında
stolun üzərinə qoydu:
-Mənə verdiyiniz beş min dinar burdadır. Götürün. Mən
haqqımı yalnız vəzifəmi icra edəndən sonra götürəcəyəm.
Başqa sözünüz yoxsa, mən gedim, zati-aliləri.
Kavus vəzir Ramz ibn-Meho əl- Kakuyiyə torbanı ortadan
götürmək üçün göz elədi. Sonra əlini qəzəbindən qıpqırmızı
qızarmış kazaka sarı uzatdı:- Şərtinizi qəbul edirəm, cənab
Vsevolod. Yeni andlaşmamızın xatirinə bayaq bəyəndiyiniz
təzə rəqqasəni köhnə Şiraz şərabı ilə birgə gecə sizin
yatağınıza göndərəcəyəm. Xudahafiz. Gedə bilərsiniz.
Vsevolod heç bir söz demədən şirvanşahın hüzurunu tərk
elədi.
Kavus ibn Keyqubad Adil də kazakbaşının ardınca az
sonra heç nə olmamış kimi yenidən məclisə qayıtdı. İndi
onun kefi əvvəlkindən də yuxarı idi. Bundan belə Atanın
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bayaqdan bəri hamını heyran eləyən şirin avazına qulaq
verib, səhər açılanadək dincəlmək olardı.
Gör ki, ey şux, nə gözəl, mehmanı vardır Atanın!
Nə gözəl əhdi, gözəl peymanı vardır Atanın!..
Yarı yar etdi könül, yar da yara yar olacaq,
Ədu-əğyar kimi min düşmanı vardır Atanın.
Bizi Fərhada, nə də Məcnuna tay eyləməyin,
Eyləmək naşadı şad imkanı vardır Atanın.
Nə qədər hüsni-camal içrə sevibsə, o, səni,
O qədər hüsni-kəmal heyranı vardır Atanın.
Gecələr göydə yanan ulduza baxmaq nə gərək,
Bəxti-əxtər başına dövranı vardır Atanın!
Cana minnətdi, cana, can sənə qurban eləmək,
Cana candan da əziz qurbanı vardır Atanın.
Sevib, öz əhdinə çox mahru dönük çıxdı, gülüm,
Yana bax, gör ki, nə çox peşmanı vardır Atanın!..
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Beşinci fəsil

Xudahafiz, Moskva!..
(Eşq yolunda şəhadət)

-Necə ki damcılar enir dəryaya əvvəl-axır:
Elə də İnsanlıq, ey dost, öz əslinə qayıdır!..
(Baba Dağ əl-Bakuvi əş-Şirvani: Əbu Abdullah
Məhəmməd ibn Übeydullah ibn Bakuyə- 933-1050).
-Birdən uca deyil məqamı yüzün.
Əyrinin ağası, quluyuq düzün.
Eşqin kitabından xəyanət sözün
Qəlbinin qanıyla silənlərik biz!..
(N.Atabəyli. Müəllim. Pedeqoji poema. “Elm və təhsil”
Bakı-2016, səh.: 159)
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nəşriyyatı.,

1
1370-ci ilin martı yenicə girmişdi. Bahar çiçəklərinin ilk
nəfəsi Moskvada indi-indi duyulmağa başlamışdı.
Şirvanlıların Rusiya paytaxtındakı memarlıq fəaliyyətləri də
artıq yekunlaşmaq üzrə idi.
Frolanın adını daşıyan parad qapısından içəri daxil olan
çapar Vodovzvodun hərbi rəisinə Litva knyazı Olqerd
Qediminoviçin yeni hücumunu xəbər verdi. Moskva böyük
knyazı məlumatı alan kimi dərhal daş qapıların
bağlanılmasını, kimsənin içəri və dışarı buraxılmamasını
əmr etdi.
İstirahət günü olduğundan memar Kərəməli bəy səhərin
gözü açılmamış şirvanlı həmyerlilərinin bir hissəsini adəti
üzrə başına yığıb, Moskvaətrafı meşə çaylarında balıq
tutmağa getmişdi. Vəliəhd də onunla birlikdə idi.
Özünü Moskva knyazının yeni İqamətgahına
salan
knyagina Anna qardaşından memarın xilası üçün təcili
hərbi drujina göndərilməsini xahiş elədi. Dmitri İvanoviç:Anna, sən nə danışdığını başa düşürsənmi? İndi ağdaş
hasarlı Moskvadan dışarı hərbi heyət göndərmək qeyrimümkün bir şeydir. Bununla biz memarı öz əlimizlə
düşmənə təhvil vermiş olarıq. Digər tərəfdən də, içəriyə
hücum çəkən Olqerdin qarşısını kəsə bilmərik. Moskva
polkları kənar slobodalardan gəlib bizə yetişənə kimi
paytaxtı az qüvvə ilə qoruyub saxlamağa məcburuq. Bizdə
elə artıq hərbi qüvvə yoxdur ki, belə bir vaxtda harasa
köməyə göndərək.
Anna qardaşına hirslə dilləndi:- Köməyə mən özüm tək də
gedə bilərəm, knyaz.
444

Dmitri:- Ölmək istəyirsənsə, gedə bilərsən, mənim bacım.
Müharibə qadın şıltaqlığı deyil: ölüb öldürməkdir.
-Çətində öz ərinin yolunda ölməkdən qorxan qadın
dünyanın ən şərəfsiz məxluqudur. Bir yerdə ölərik!..
Yevdokiya ərinə göz-qaş edərək,
baldızının işinə
qarışmamağı bildirdi. Anna otaqdan çıxan kimi Dmitri
arvadına dedi:- Qoy getsin! Onsuz da onu bayıra
buraxmayacaqlar. Böyük knyazın əmrini kimsə poza bilməz.
Dmitri İvanoviç hərbi müşavirə keçirmək üçün Moskva
Dumasının təcili toplanmasına göstəriş verdi. Boyarlar
Dumasına getmək üçün geyinib evdən çıxdı.
Yevdokiya ərinin sərt xarakterini hamıdan gözəl bilirdi.
Odur ki, qardaşlığı Dərbənd əmirzadəsinin xilası üçün öz
planının işə salmağa başladı. O, körpələrini kazakbaşının
qızına təhvil verib, istirahət günü olsa da, Sarayda öz
təklifilə layihədən kənar yeni əlavə tikinti işləri aparan rus
ustalarını- Fyodor Sviblo ilə İvan Sobakini təcili yanına
çağırtdırdı.
-İvan, siz İbrahimlə birgə belemor tutmağa çox getmisiniz.
Bilirsiniz ki, Olqerd yenidən üzərimizə qoşun çəkib. Memar
dünən axşamdan uşaqları götürüb, yenə balığa gedib. Onları
xilas etmək lazımdır.
-Bu mümkün deyil, xanım,- Fyodor dilləndi. İvan qınayıcı
nəzərlə ona sarı baxdı:- Əlimizdən gələni edərik, knyagina.
-Necə?-Fyodor yenidən etirazla dilləndi.
-Frola və Nikolski çıxışlarından bayıra yol bağlıdır.
Amma Keremelin tam mühasirəyə alınmayıb. Qala divarını
aşa bilsək, Adsız qüllə tərəfdən çaya qayıq salıb, mühasirəni
yara bilərik. Onların harda olduğunu mən bilirəm.
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Böyük knyagina:-İvan, sizin divarı aşıb keçməniz üçün
kazak Vsevoloda təcili göstəriş verərəm. Amma nə üçün
getdiyinizi heç kəsə bildirməyin. Vsevoloda da! Olqerdin
mühasirəsi aradan qaldırılana kimi, heç kəsə bu məsələni
etibar etmək olmaz. Qoy şirvanlılar Moskva ətrafı kəndlərdə
gözləsinlər. Litovski üç gündən artıq gözləməyəcək. Əyinbaşlarını mujik formasına salsınlar. Heç yerdə gözə
dəyməsinlər. Özünüz də onlarla qalın. Memarın
mühafizəsini təşkil edin.
-Baş üstə, Ülahəzrət!
Yevdokiya qulluqçunu yanına çağırdı: -Frola, uşaqları
mənə gətir. Tez atanı bura çağır.
Bayırda kazakbaşının səsin eşidildi. O, böyük knyazın
tapşırığı ilə Saraya təcili təşrif buyurmuşdu. Amma o
gələnə kimi Dmitri İvanoviç artıq Dumaya özünü yetirmişdi.
Knyagina kazakbaşına tapşırığını verib, sonra da Moskvaya
yenicə qonaq gəlmiş öz kiçik qardaşı İvan Dmitriyeviçi
ümumi rəhbərlik üçün bu kiçik drujinaya
qoşdu.
Səfərqabağı qardaşına dedi:
-İvan, İbrahimdə gözün olsun. O, mənim qardaşımdır.
Dərbənd əmirzadəsini mən
Vasilidən, Simeondan və
səndən ayırmıram.
İvan Dmitriyeviç:- Oldu, mənim bacım. Deməli, bu
gündən dörd qardaşıq.
Böyük knyagina Xilas drujinasını zəruri vasitələrlə təmin
edərək yola saldı. Drujina Adsız qülləyə çatanda knyagina
Annanı orda gördülər. Şirvanlıların gəlini qala divarlarını
aşmaq üçün mühafizə əsgərlərini dilə tuturdu. Amma ona
icazə vermirdilər. Annanın onlarla dava-dalaşları da fayda
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verməmişdi. Baldızının qardaşını görən Anna sevincək oldu
və onlara qoşuldu.
İvan Sobakin böyük knyaginanın əmrini
mühafizə
əsgərlərinə çatdırdı. Əvvəlcə İvan Dmitriyeviçin özü aşağı
endi. Sonra İvan Sobakin. Balıqçı qayığını yerə endirəndən
sonra, Anna və digərləri də aşağı endilər.
Çox keçmədi ki, “Frolovo başnya”sı (-indiki Spasski
qüllə), Nikolski, Blaqoveşşenski və Adsız qüllə ilə birgə
bütün Yeni ağdaşlı Moskva knyagina Yevdokiyanın xilas
drujinasının gözlərindən itdi. Az sonra drujinanın özü də
şəhər ətrafı meşəlikdə tamamilə görünməz oldu...
Olqerd Qediminoviç Litovski 1368-ci il yürüşündən fərqli
olaraq, bu dəfə Moskva ilə savaşa əməlli-başlı hazırlaşıb
gəlmişdi. O, özü ilə birgə Rusiya knyazlarından Mixail
Tverski və Svyatoslav Smolenskini də götürüb gətirmişdi.
-Baxırsanmı, Olqred, Moskva necə də gözəl olmuşdur?!yeni Moskvanı uzaqdan-uzağa seyr edən Mixail Tverski
həmkarına dilləndi.
-Orası elədir, Mixail. Amma bu gözəllik bizim Böyük
knyazlıq planlarımızıın da sonu deməkdir.
Svyatoslav Smolenski
knyaz Tverskinin sözünü
təsdiqlədi:-Hə, həqiqətən, əsl gözəllik mücəssəməsidir.
Kiyev Sofiya məbədi belə bu yeni Moskva monastırlarının
yanında bir şey deyil. Təəccüblüdür, bir müsəlman bu
pilləli piramidalarla rus taxta arxitektura üslubunu daş
üzərində necə dirçəldib?.. Adam heyran olmaya bilmir,
Olqerd!
-Vladimir-Suzdal, Novqorod camelərinin (-soborlarınınRed.) divar daşlarında bəzəkli oyma sənətini, nədir onun
adı?..
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-Kərəməli Şirvani.-Olqerd dilləndi.
-Hə, hə... Kərəməli bəy rus dekorativ sənətini ruslardan
da yaxşı
bilirmiş,- Svyatoslav Smolenski sözünü
tamamladı.
Olqerd Litovski:- Dostlar, biz bura Dmitri İvanoviçin
ağdaşlı Moskvasını tərifləməyə yığışmamışıq,- deyə kənar
söhbətləri kəsməyi təklif elədi.- İndi əsas məsələ yeni
Moskvanın bu daş müdafiə istehkamlarını yarıb, necə
içəriyə girməkdir. Gözünüz aydın ki, mitropolit Aleksiy də
camaatı üzərimizə qaldırmaq üçün bizi Kilsədən ayırıb,
kilsə iyerxarxiyamızı tanımadığını elan edib. İndi Tver,
Smolensk və Litva kilsələri apostollite edilmiş hesab
olunmurlar.
Moskva əleyhinə Birləşmiş hərbi cəbhə başçılarının
aldıqları son məlumatdan qanları nə qədər qaralsa da,
müşavirəni axşama kimi sürdülər. Heç bir əsaslı plan ortaya
sürülmədiyindən sabaha qədər Moskvanı mühasirədə
saxlamaqla düşməni davasız rejimdə gözləmək qərara
alındı.
Moskva böyük knyazı Dmitri İvanoviçin
Moskva
Boyarlar Dumasının son qərarını knyazın özü verdi: - «Если
станем биться в открытом поле, лишимся всей нашей
раты. Нас спасут Керемелинские стены. А когда
подойдут наши полки, тогда и ударим с разных сторон».
Olqerd Qediminoviç əvvəlki yürüşündə də Moskva
divarlarını aşıb içəri keçə bilməmişdi. Amma əvəzində
Moskva ətrafını çapıb talayaraq, özü ilə xeyli inək sürüləri,
at ilxıları aparmışdı. İndi onun özünün qəti tapşırığı ilə
nədənsə əsgərlərə bu cür yağmaçılıq qadağan edilmişdi.
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Böyük knyaginanın kiçik qardaşı İvan Dmitriyeviç
qayıqdan birinci olaraq quruya çıxdı: -Adaş, memarın burda
balıq ovladığına tam əminsənmi?
-Bəli, knyaz!- İvan Sobakin qətiyyətlə dilləndi. Bryansk
knyazının ardınca Anna İvanovna da ayağını quruya qoydu.
Və ucadan:-Kərəməli bəy, huy!..- deyə çağırmağa başladı.
İvan Dmitriyeviç:-Anna xanım, siz nə edirsiniz? Düşmən
ardımıza düşüb buraya kimi gələ bilər. Ehtiyatlı olmaq
lazımdır,- dedi. Anna əlini Qafqaz xanımları kimi sağ
tərəfinə asdığı xəncərin üstünə qoyub:-Ağciyər olma, knyaz,
hər halda ardımıza düşüb bir alay ki gəlməyəcək. Kim gəlir
gəlsin: mən vuruşa hazıram.- dedi.
Kərəməli bəy göldən tilova yenicə düşmüş belomoru çəkib
çıxarmışdı ki, Annanın tanış səsini eşitdi. Dərbənd
əmirzadəsi heyrətlə:-Müəllim, deyəsən, xanımınız ardınızca
gəlib?- dedi.
Memar:-Ta, bu qızın əlindən boğaza yığıldım... Anna lap
şitini-şorunu çıxardı. Siz aralı durun, mən onun dərsini
verəcəm.
-Müəllim, onsuz da gələn ilin bu çağı, inşallah, Vətənə
geri dönürük. Xətrinə dəyməyin. Belə eləsə, siz də vətənə
gedib, bir də geri dönmərsiniz,- bunu da Fedya Bəkləmiş (Fəthəddin ibn Zəngi) söylədi.
İbrahim:- Fedya, ağzına gələni danışma. Sənə deyildi:
qırağa çəkil. Gəl, gedək, ər-arvad arası dava onların öz
işləridir. Mən getdim... Sağda kötüyə bağladığımız tora
baxmaq lazımdır.
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Anna memarın ona yaxınlaşdığını görüb, ətrafdakılara
gizlənin işarəsi verdi və özünü
onun üzərinə atdı.
Boynundan sallanaraq:- Həyatım, şükür Allaha, sənə heç nə
olmayıb,- deyə üz-gözündən öpməyə başladı.
Kərəməli bəy:-Anna, bu nə oyundur, çıxarırsan? Mən bu
cür hərəkətlərdən heç xoşlanmıram. Bizdə ərinin ardınca
düşüb gəzən qadına bilirsənmi nə edirlər
-Nə edirlər, mənim həyatım?
-Yaxşıca döyürlər!
-Elə isə sən də məni döy!-Anna əlini böyründən sallanan
xəncərin üzərinə qoydu. Memar yalnız indi knyaginanın
onun yanına əməlli-başlı hərbi əlbisə geyinib, hazır əsləhə
ilə gəldiyini gördü.
-Bu nədir, Anna?!
-Səni qorumaq üçündür?
-Kimdən?
-Olqerddən? O, yenidən Moskvanı mühasirəyə alıb...Anna gözlərinin yaşını tökərək, ərinin boynunu yenidən
qucaqladı. Kərəməli bəy işin mahiyyətini yalnız indi başa
düşdü. Onu da analadı ki, knyagina bura tək gəlməyib. Odur
ki:- Yaxşı dostlarını da səslə gəlsinlər. İndi bizim uşaqlar
yaxşı balıq kababı hazırlayıblar. Lap vaxtında gəlmisiniz.
Yeyib, yola düşərik.
-Olmaz! Yevdokiyanın əmri belədir. Olqerd geri
çəkilməyənə kimi burdan heç yerə gedə bilməzsiniz.
Memar:-Hə, çağırışsız qonaqlar, üzə çıxın, görək,- deyə
knyaginanın adamlarını səslədi. İlk olaraq, İvan Sobakin
ortaya çıxdı. Sonra – Fyodor Sviblo, nəhayət, böyük
knyaginanın kiçik qardaşı Ivan Dmitriyeviç.
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Şirvanlılar da məclisin böyüdüyünə sevinərək, kabablıq
belomorların sayını atrtırdılar. Bu,
Moskva ətrafında
İbrahimin ən gözəl təbiət süfrəsi oldu. İvan Sobakin aradan
çıxıb, az sonra geri döndü. Onun qayıqdan götürüb gətirdiyi
rus arağının iyini birinci Anna duydu:-İvan, onu burdan rədd
elə!
-Nə üçün?
-Əvvəla mən sənin müəlliminəm. İkincisi, bir knyagina
içkili kişilərin məclisində otura bilməz.
Yevdokiyanın qardaşı İvan Dmitriyeviç:- Anna bacı,
bəlkə, sizi memarla birgə
ətraf kəndlərdə gizlədək.
Buralarda Böyük knyaginanın cehizlik 30 volostu, slobodası
var... Onlar sizə bizdən daha yaxşı qulluq edərlər.
Anna kinayə ilə baldızının kiçik qardaşının üzünə baxdı.
Heç bir söz demədi. O, əlini irəli uzadıb:-İvan Sobakin, o
andırı bura ver!- dedi. Az sonra ağzı bağlı araq bir andaca
gölə düşüb görünməz oldu.
-Hə, nuş olsun, uşaqlar! İndi yeməyimizi yeyə bilərik,Annanın sözü hamıdan çox, memarın ürəyinə neştər kimi
sancıldı. Birinci olaraq, əlini süfrəyə Dərbənd əmirzadəsi
uzatdı. O ucadan: “Bismillah!” dedi və çörəyi əli ilə bir neçə
hissəyə bölüb parçaladı. Balıq kababının ilk tikəsini isə
birinci olaraq, knyaginanın qarşısına qoydu. Anna da
vəliəhd kimi “Bismillah” deyib, yeməyə başladı. Onun bu
gözlənilməz “bismillah”ı şirvanlıları yemək süfrəsi
yığışdırılanadək güldürdü.
Memar yemək yeyilib, süfrə yığışandan sonra:- Hə,
uşaqlar heç kəs heç yerə getmir. Təcili olaraq, özünüzə altı
nəfərlik yeni çadır qurmağınız lazımdır. Hər halda knyagina
gecənin soyuğunda çöldə gecələməyəcək?!
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Anna İvanovna:-Səninlə birgə, memar, mənim üçün elə
çöl- bayır da pis olmaz. Təmiz hava, yazın ilk nəfəsi, bir də
göl quşlarının şirin nəğməsi! Gecənin ayı-ulduzları... Vallah,
Olqerd məsələsi olmasa idi, deyərdim ki, əsl istirahət yeri
tapmışam...
Kərəməli bəy ağzını açıb knyaginaya baxan iki usta
həmyerlisinə:- A bala, hava qaralanda çöldə yatan siz
olacaqsınız, ey, knyagina yox... Tərpənin görək. Koldankosdan nə tapsanız, gətirib, tez komacıqdan-zaddan
quraşdırın. Burda azı bir həftəlik qalmalı olacaqsınız. Olqerd
it oğlu belə tezlikdə Moskvadan çəkilib gedən deyil...
İvan Dmitriyeviç də ayağa durub, uşaqlara qoşulmaq
istədi. Memar:- İvan, sənin işin yoxdu. Uşaqlar özləri hər
şeyi edəcəklər. Gəl, otur burda, söhbət elə görək, orda nələr
baş verir.
-Memar, biz gələndə Olqerd Litovski Moskvanı yenicə
mühasirəyə alırdı. Bacım İbrahimi xüsusi olaraq mənə
tapşırdı. İcazə verin onun yanında olum. İşləməsəm də, bu
daha düzgün olar. Yevdokiyaya təzə qardaşımızı öz canım
kimi qoruyacağıma and içmişəm.
-Nə olacaq ki?.. Bu meşənin ortasında bizdən başqa bir
kimsə yoxdu. Əyləş, sıninlə xüsusi söhbətim var.
Anna təəcüblə soruşdu: -İkilikdəmi danışacaqsınız, mənim
sultanım?
Kərəməli dilləndi: -Bəli, əziz knyagina, ikilikdə. Bu
aramızda “mujskoy razqovor”dur. Elə siz də uşaqlara
köməklik eləsəniz pis olmaz.
Anna İbrahimi səsləyib, özünü yeni balıqçı koması
düzəldənlərin komandasına saldı.
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Kərəməli bəy söhbəti dərhal əsas mətləbin üzərinə
gətirdi.:- İvan, ruslar arasındakı bu “Böyük knyazlıq”
davasını Monqol it uşağı təşkil edir. Bildiyim qədəri, bir
vaxtlar sizin rəhmətlik atanız Dmitri Konstantinoviç də
onların felinə uyaraq, Suzdaldan qoşun çəkib, Moskvanın
üzərinə gəlmişdi.
-Düzdür, boyar!
-Amma 1366-cı ildə, yəni bizim bura gəlişimizdən bir il
əvvəl, ağıllı ruslar bacınız Yevdokiya xanımla Dmitri
İvanoviçi evləndirib, bu iki knyazlığın arasındakı
düşmənçiliyə son qoydular. Əlbəttə, bu işdə möhtərəm
mitropolit Aleksiyin (-Aleksey Fyodoroviç Byakontun)
böyük xidmətləri olub. Deməli, Monqolların “Başqalarına
mane ol və onları bir-birinə düşmən et!” siyasəti yalnız
mənim doğma Şirvanımda deyil, elə onların əsarət gətirdiyi
digər yerlərdə də yürüdülür. İndi Şamaxıda iki zülm icra
edilir. Monqol-elxanilərin çobani-padar qanmazlarının, bir
də acgöz Deyləmi Kəsrani yadelli zümrələrinin zülmü.
Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad onların əlindəki oyuncaqdan
başqa bir şey deyil. Mən, şirvanlı gəncləri qarşıdakı Yeni
Azad Rusiyanın xoşbəxt gələcəyi üçün bura çəkib
gətirmişəm. Sizin moskallı qohumlarınız Şirvanşəhr
slobodasını indi nədənsə “Kitay qorod” adlandırırlar. Kim
nə deyir desin, biz incimirik, əsas məsələ, azadlıq davası
aparan mədəni bir xalqı bədəvi-vəhşi ordadan xilas edə
bilməkdir. Mən bütün Avrasiyanın azadlıqsevər xalqlarını
öz doğma Şirvan xalqımdan qətiyyən ayırmıram. Evlənib
tolerant ailə qurduğum Moskva knyaginası ilə bu məsələdə
tamamilə həmfikirik. Sizcə, Qlqerd Litovskinin qızı ilə
(eşitdiyimə görə onun ərə getməli göyçək bir qızı var)
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Moskva böyük knyazının subay əmisi oğlu Vladimir
Andreyeviçin izdivacını təşkil edə bilərikmi? Mən istərdim
ki, bacınız Yevdokiya bu işdə bizə yardımçı olsun. Böyük
Rusiyanın yaradılmasının ən asan yolu bir-birilə didişən
knyazları beləcə qohum eləməkdir.
İvan Dmitriyeviç:- Düz buyurursunuz, Böyük memar!
Mən bunu bacıma söyləyərəm. Fikrinizə tamamilə şərik
çıxıram.
-Bu işi ləngitmək olmaz, dostum. Sizin təcili olaraq,
adaşınız İvan Sobakin ilə geri dönməyiniz lazımdır. Bizim
burdakı şirvanlıların da bəzilərini özünlə götür. Onları yolda
Yevdokiyanın slobodalarından birində yerləşdir. Həm bizim
üçün yemək tədarükü görsünlər, həm də ətrafdan yığılacaq
yeni qoşunla əlaqə qurub, Şirvanşəhrin ustalarından ibarət
xüsusi süvari dəstə yaratsınlar. Qlqerd indiki halında daş
hasarlı Moskvanı daxili xəyanət olmasa, heç cür tuta
bilməyəcək. Anna ilə mən ara sakitləşən kimi, danışıqlar
üçün Litovskinin hüzuruna gedəcəyik. Bacınıza çatdırın ki,
Anna ilə mənə Olqerd ilə danışıqlar aparmaq üçün üç gün
ərzində diplomatik səlahiyyət alıb versin.
İvan Dmitriyeviç memarın
Rusiyadakı vəziyyəti
tamamilə düzgün izah etdiyinə heyranlığını gizlətmədi:Möhtərəm
qohum!
Sizə
necə
minnətdarlığımı
bildirməliyəm, bilmirəm. İcazə verin əlinizi sıxım.
Kərəməli bəy:-Əl sıxmaq hələ tezdir, İvan. Uşaqlar
özlərinə koma qaraldana qədər, sən yatıb dincini al. Yəqin
ki, bacınızın yaxın yerlərdəki slobodalarını yaxşı
tanıyırsınız? Burda 30-a qədər şirvanlı gənc usta var.
Onların hamısı moskalların kürəkənidirlər. Şirvanşəhrdən
ustaların əsas heyəti gələnə kimi, ətraf slobodalardakı
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evlərdə yaşayan Şirvan ustaları da oraya yığışsınlar. Onlara
İbrahim başçılıq edəcək. Onları da özünlə götür. Burda
bizimlə hər iki Fedya qalsa kifayətdir. Onlar sloboda ilə
məni əlaqələndirəçəklər. İlk slobadadan bura əlaqəçi
göndərsinlər. Təcili hərbi hazırlıq işlərinə başlasınlar.
Sloboda başçısı gərəkən şəraiti təmin eləsin. Danışıqlarımız
yekunlaşana qədər İbrahimin başçılığı ilə bütün şirvanlılar
ruslarla birgə Olqerd əleyhinə savaşa qatılsınlar. Səndən
təcili cavab gözləyirəm. Sülh missiyamızadək Litovski yeni
moskalların döyüş zərbəsini yaxşıca dadmalıdırlar. Bir də
Yevdokiya bacımızın yaxın slobodasında bizim Elçi
missiyamız üçün yaxşı bir kareta bəzədilsin. Böyük
knyaginadan təzə gəlinimiz üçün
yaxşı bir hədiyyə də gətirməyi unutma.
İvan cəmi ikicə saat yata bildi. Durub, koma düzəldən
“balıqçılara” köməklik elədi. Bir yerdə son naharını elədi,
sonra birlikdə yol hazırlıqlarına başladılar.
Şirvanlıları döyüşən rus alaylarına çatdırmaq İvan
Dmitriyeviçin xoşuna gəlməsə də, memarın sözünü yerə
salmağa cəsarət etmədi. Onlar elə öz qayıqlarında İvanın
ardınca üzüb, tanımadıqları ünvana sarı getdilər. İbrahim ilk
yaz havasının gecələr hələ çox soyuq keçdiyini nəzərə alıb,
balıq ovuna Ağ canavar dərisindən tikilmiş təzə buşlatını
geyinib gəlmişdi.
Axşam düşməmiş iki İvan şirvanlıları Böyük
knyaginanın Moskvaətrafı slobodalarından birinə çatdırdı.
Başçı Yevdokiyanın qardaşını görən kimi bütün camaatı
onun başına yığdı. Sloboda bir neçə dəqiqəyə döyüş
hazırlığı vəziyyətinə keçdi. Hərbi geyimlə təhciz edilmiş
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şirvanlı kürəkənlər dəyişib, tanınmaz forma aldılar. Yerli
cavanla da onlara qoşuldular.
Dərbənd əmirzadəsini ağ buşlatda görən sloboda qızları
elə ilk dəqiqədəncə bu qeyri-adi sərkərdəyə “Belıy volk”
adını verdilər. Bu yoldaşlarının da çox xoşuna gəldi, elə
əmirzadənin özünün də. Onlar dinc slobodaya əsl savaşçı
sevinci gətirdilər.
Bütün uşaqlıq və gənclik dövrlərini daim Dərbənd
əmirinin mühafizə alayında süvari döyüşçülər arasında
qılınc çalmaq, at sürməklə keçirmiş İbrahimin əlinə
Moskallara
özünü tanıtmaq fürsəti düşmüşdü.
İvan
bacısının slobodasından ayrılanda, şirvanlılara qoşulmaq
istəyən yerli gənc mujiklərin davası təzə düşmüşdü. Hamı
süvari alayına yazılmaq istəyirdi. Amma Ağ canavar onların
əvvəlcə at sürmək bacarığını yoxlayır, sonra qılınc çalmaq
və cəldlik, güc parametrlərini nəzərə alırdı. Yalnız bundan
sonra süvari dəstəsinə götürülmək mümkün idi. Narazıları
zor işlədərək meydandan çıxarırdılar. Hətta müvəqqəti həbs
edilənlər də vardə. Ağ canavarın zəhmi bir anda bütün
slobodanı bürümüşdü. Şirvanlıların hərvi məşqlərindən
ətrafa yayılan at
kişnərtiləri, qılınc səsləri bu sakit
slobodanın bütün əzəlki sükutunu tamamilə pozub, onu əsl
döyüş teatrına çevirmişdi. Onlara uzaqdan-uzağa tamaşa
edən sadə camaat nə baş verdiyini dəqiq-dürüst bilmədən
sevincək məşq eləyən hərbçilərin qansız şücaətinə əl
çalırdı... Amma sevinmək hələ ertə idi. Çünki döyüşçü
şirvanlıların ilk saatlardan Ağ canavar adlandırılmış bu
“vəhşi drujina”sı üçün Yevdokiyanın yaxın slobodasından o
yana- həqiqi döyüş meydanına hələ xeyli çətin məsafəni qət
etməsi lazım gələcəkdi...
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3
Uzaq şimalın aysız-ulduzsuz bir yaz gecəsinin qaranlığı
iki sevgilini Moskvaətrafı meşəlikdə yenidən bir araya
gətirmişdi.
Anna memarın dincəldiyi ilk dəqiqələrdə içəri keçmədən
bəzi para işlərlə məşğul oldu: meşədə təzəcə açmağa
başlamış çiçəklərdən və yaşıl kollardan yığıb, balıqçı
komasını xaricdən təmtəraqlı Gəlin otağı kimi bəzədi. Hava
qaralana yaxın bəzədiyi komaya girəndə, ərinin pal-paltarlı
yatağa uzandığını görüb:-Əzizim, sən ki bizim ayılardan
deyilsən? Bu necə yatmaqdır?- deyə hirslə soruşdu.
-Anna, sən atan Krasnının goru, məni rahat burax. Bu
dəqiqə ayı yox, lap elə sizin o meşə qabanlarından biriyəm.
Knyagina:- Sən özünçün nəyə istəyirsən dönə bilərsən,
amma mən hələ knyagina olmağımdan əl çəkməmişəm.
Kərəməli bəy arvadına çəpəki nəzər yetirdi. Yox, Anna
yenə həmin Anna idi. O, hələ də sudan qırağa atılmış diri
qızıl balıq kimi çılpaq üzərinə düşən ay işığında par-par
yanırdı.
Yaz girsə də, Rusiyanın Şimal-şərqində hələ də gecələr
çox soyuq keçirdi. Memar knyaginanın xəstələnə biləcəyini
düşünüb, bütün yataq örtüyünü onun üstünə çəkdi: Knyagina, sən yat, mənə fikir vermə. Mən eləsizin o
ayılardan biriyəm. Bir
gecəlik ayı olsaq, bu dünya
dağılmaz. İstəmirsinizsə, icazə verin, gedim öz mağarama...
Anna kənara çəkildi. Memar ayaqlarını yatacağın o biri
tərəfinə qoyub, buşlatını əyninə keçirdi. Onu altdan-altdan
süzən knyagina üstündəki qalın balıqçı örtüyünü bir andaca
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kənara itələdi. Onun parıldayan ağ əndamı memarın gözü
önündə yenidən göründü. Kərəməli bir söz demədən, geri
çevrildi, örtüyü Annanın üzərinə salıb, tez-tələsik də bu
qeyri-adi “gəlin otağını” tərk etdi.
Annanın da yuxusu qaçmışdı. Yad yer, narahat yataq və
bir də mühasirədə olan Moskvadakı doğmalarının təlaşı...
Kərəməli də ki bir yandan başqa hava çalırdı...
Bir müddət yerində vurnuxandan sonra o da əynini
geyinib, dışarı çıxdı. Uzaqda gölün bir addımlığında
memarın siqaretinin tüstüsü nəzərə çarpırdı. Knyagina nə
düşündüsə, təzədən geri dönüb, memarla özü üçün
hazırladığı yatağı xüsusi qaydada açıb bükdü, elə elədi ki,
yataq içərisində kiminsə olması illüziyası yaransın... Bunu
niyə etdi, özü də başa düşmədi... Bu, bəlkə də, meşə
cinlərini qorxutmaq, yaxud onlardan qorunmaq üçün idi,
məlum deyildi.
Memar sevgilisinin qollarının yenidən boynuna sarındığını
hiss edərək, arxaya çevrildi. Anna idi. Onun təklikdən
qorxduğunu düşündü, gülümsünərək:- Hə, əzizim, deyəsən,
ayısız yata bilmirsən?..- dedi. Knyagina onun sinəsini
yumruqladı:- Yox, ayını döyməyə gəlmişəm. Onlar bir neçə
saat sakitcə durub, bir-birinə heç nə demədən göylərdə işıq
salan ulduzlara tamaşa etdilər. Nəhayət, Kərəməli sükutu
pozaraq:-Anna, bəlkə, bir az meşəni gəzək. Birdən əsl ayıya
da rast gələ bilərik...
-Nə deyirəm: gəzək. Meşənin əsl gözəlliyi bilirsənmi
nədir, sultanım?
-Desən, bilərəm!
-İki sevgilinin bir yerdə gəzməsi.
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-Anna, onu gündüzlər üçün deyiblər. Daha mənim kimi
gecənin ayıları üçün yox.
-Eşqin gecəsi-gündüzü olmaz, Kərəməli bəy! Əsl aşiqlər
üçün bu belədir. Amma sən axı bu gün-sabah məni
Moskvada qoyub, Vətəninə geri dönürsən. Deməli, əsl aşiq
də deyilsən...
-Sən məni ayı çağırdın. İndi də aşiqmi olmağımı
istəyirsən?!
Anna özünü süni şəkildə ağlayan kimi göstərdi. Bu onun
nazlanma üsullarından biri idi. Memar arvadının mavi
gözlərindən öpərək:- Sən mənim üçün yalnız sevgili yox,
bütün dünyasan, Anna!..
-Elə isə həmişəlik qal mənimlə, Kərəməli bəy. Bax,
burda, meşədəcə! Kimsədən asılı olmadan bir-birimizi
sevərək, ikilikdə, insanlardan uzaq azad yaşayaq özümüz
üçün... Mən sənin həyatından yana çox qorxuram. Şərq səni
udacaq, memar. Kəsranilər səni yaşatmayacaqlar...
Kərəməli bəy:- Anna, insan həyatı yalnız bir yuxu deyil.
Yuxu ömrün yarısıdır. Çox əfsuslar ki, ömrün yarısı da acı
bir gerçəkdir. Sənin memarın da yalnız o acı gerçəyin
içərisində yaşayanlardan biridir.. Mən də çox istərdim ki,
heç olmazsa, sənin üçün əfsanələşən əbədi bir yuxuya
dönüm. Amma sədd heyf, ən ehtişamlı Saraylar belə yalnız
yuxulardan ibarət olub qala bilmirlər. 1001 gecələr aləmi bir
gün dönüb, amansız müharibələrə dönür... Olqertlər,
Abdulla xanlar, Mamaylar, Kavuslar bu dünyaya insanların
1001 gecə yuxularını pozmaqdan ötrü gəliblər... O div üzlü
gerçəklər yaşadıqca insanların azadlığı
daim təhdid
ediləcək, boğulacaq. Əsarətlər, qarətlər, işğallar daaaaavam
edəcək. Bunların hamısı insanların nadanlığı üzündəndir.
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Nadanların hakimiyyət ehtirasları ağllı bəşəriyyəti
ləyaqətdən məhrum etməkdir.
Mənliyi olmayanların
lovğalığı olur. Dünya bu boş lovğalığı Hakimiyyət pərdəsinə
bürüyüb, onlardan başını qorumağa çalışır. Nə qədər
nadanların hakimiyyəti sürür, həyatın gerçəkliyi elə belə də
olacaq. Mən öləcəyəm, Anna!..
Knyagina ərinin gözlənilməz ifadəsindən diksinərək,
onun yaxasını özünə tərəf çəkdi:-Ağzını xeyirə aç, sultanım.
Sonra onun gəlişinə sevinmək əvəzinə, qəmə batmış
ərinin birdən-birə dəyişib, ümidsizləşmiş sifətinə zarafatla
bir şapalaq vurdu: -Hə?!.
-Doğru sözümdür, Anna!
- İstəsən mən sənin üçün ən uzun yuxuya çevrilərəm,
memar. Səni qollarım üstə elə yatıraram ki, heç vaxt
ayılmazsan...
-Knyagina, sən elə o yuxusan. Mən yatanda da, ayıqlıqda
da yalnız səni görməyə çalışıram. Amma bu gün mən səni
yox, üzünü görməkdən çəkindiyim öz Ölümümü görürəm.
Məni izləyən ölümü. Qəlbim əbədi ayrılığın lap yaxında
olduğunu mənə deyir.
Annanı həqiqətən ağlamaq tutdu:- Sən nə danışırsan? Heç
məni düşünmürsənmi, Kərəməli bəy? Axı, mən sənin
arvadınam! Həm də adi arvadlardan biri yox... Əsl arvad!
Sən əvvəl deyirdin ki, Vətənə dönüb, şirvan xalqına qan
udduran Kəsrani rejimini devirəcəksən. Və yenidən mənə
geri dönəcəksən... Amma indi birdən-birə Ölümdən
danışırsan. Mənimi qorxudursan, Kərəməli bəy? Mən sənə
dedim, axı, mən əsl arvadam. Heç kimsə ərini mənim qədər
sevə bilməz.... Kraliçalar belə!!
-O, nə deməkdir, Anna?! Arvadın əsli də mi olur?..
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-Olur, bəy! Mən üç ildir ki, sənin xatirinə doğumdan
qaçıram.
-Sən gicin təkisən, Anna!
-Yox! Yadındamı ilk gecəmizdə mənə ağıllı, ağılsız
qadınlar barədə nə demişdin?
-Yadımdadır!
-Onda onu bir də yadıma sala bilərsənmi?
Kərəməli:-Axı, eşitdiyin söhbəti sənə təkrar nə üçün
söyləyim?
-Xahiş edirəm, danış mənə onu təkrarən. Həyatımı və
ideallarımı dəyişdirən o söhbəti bir də mənə elə, memar. O
söhbətdən sonra mən yalnız sənin üçün yaşayacağıma and
içmişəm. Danış, onu bir də eşidim.
Memar Annanın ciddi şəkildə ondan xahiş etdiyini görüb,
dilləndi:
-Ağılsız gözəllər ərlərini yalnız uşaq doğub böyüdənədək
sevərlər. Elə ki, uşaqları oldu, cismani gözəllikləri də tərg
olub gedər. Sonra itirdikləri cismani gözəlliyə görə hər gün
xəcalət çəkərlər. Çox vaxt bu xəcaləti onlara heyranlığını
itirmiş ərlərini təhqir etməklə yola verərlər. Amma ağıllı
qadının öz ərini heyran etməsi üçün həmişə Ağlı çatır.
-Bax, ona görə də doğmayacağam, mənim müdrik ərim.
Həmişə sənin üçün GÖZƏL qalacağam.
-Anna, sən axı ağılsızbiri deyilsən. Mən həmişə sənin
ağlına heyranam. Deməli, buna görə indiyədək övladımız
yoxdur?..
-Heç vaxt olmayacaq, memar. Mən sənin üçün
yaşayacağam. Yalnız sənin üçün. Bir qəlbi ərimlə
övladlarım arasında bölə bilmərəm. Gözəlliyimi bir tək sənə
həsr edəcəyəm, sultanım.
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-Mən indi başa düşürəm ki, dünyada ən ağılsız qadın
kimdir?..
-Kimdir, əzizim?
-Anna İvanovna! İvan Krasnı kimi ağıllı bir kişinin
evində gör ki nə qədər ağılsız bir knyagina da yetişə
bilərmiş...
-Hə, ağılsızam. İndi danış sən də! Mənə ölümdən danış.
Bir düşün ki, sən ölsən, mən kim olacağam? İkimiz də bu
dəqiqə elə subay kimiyik, memar. Ölüm ən çox özü ilə
sevdiyi cavanları aparır, deyirlər. Danış, bəlkə, ölüm ikimizi
də o dünyaya bir yerdə apardı.
-Ölüm kimin subay, kimin evli olduğunu nəzərə almır,
mənim mələyim.
Anna hıçqırtı ilə:-Axı, bu ölüm söhbəti hardan sənin
ağlına gəldi, əzizim? Məni qorxutmaqmı üçün belə
danışırsan?
-Yox, Anna! Dərindən hiss edirəm: Ölüm lap
yaxındadır... Səndən də yaxında. Ölüm sanki sənsən:
ardımca düşüb gəlmisən....Məni addım-addım izləyərək.
Mən öləcəyəm, Anna! Sənin üçün öləcəyəm. Amma məndən
sonra mütləq ağıllı bir rusa ərə get. Sevsən də, sevməsən də
olar. Amma savadlı-bilikli rus olsun, yetər. Mədəni adama
ərə get, Anna. Yoxsa ruhum səni bağışlamaz.
Anna ağlaya-ağlaya memarın sinəsini döyəclədi:
-Kərəməli bəy, indi ki belə deyirsən, mən monastıra gedib,
ömürlük rahibəlik edəcəyəm. Çürüdəcəyəm sənin üçün
bəslədiyim bu canımı... Mən onu indiyəcən yalnız sənin
üçün qorumuşam. Səndən sonra o mənə də lazım deyil!
Danış, məni də öldürməyindən danış...
Öz əlinlə
monastırlara qapatmağından danış...
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-Əsla! Mən sənə olan bütün eşqimi nifrətə çevirərəm,
knyagina. İnsan Tanrının şah əsəridir. Onun özünü diri-diri
məhbəsə salması Allaha qiyamdır. Mən özümdən sonra səni
daha ağıllı bir knyagina olaraq görmək istərdim. Öz
ağılsızlığın üzündən sənə övlad bəxş edə bilmədim. Bu,
taleyin yazısıdır. Yəqin ki, mən anama oğul olmadığım üçün
Tanrı da məni sənin kimi ağılsız biri ilə cəzalandırdı. Amma
sənin övladların olacaq. Mütləq olacaq, Anna! Analıq
qadınlığın ən uca şərəfidir. Məndən sonra ikimizə də
yaraşan bir ucalıqda yaşa, Anna. Sən indiyədək gördüyüm
insanlar içərisində ən ağıllı qadınsan. Mən xoşbəxt insan
olaraq, öləcəyəm...
-Ölümün xoşbəxtliyi də mi olur, memar?
-Olur, Anna! Sevənlərin ölümü də sevgi kimidir. Əsl
sevgidən insana bədbəxtlik gələ bilməz.
Knyagina ərinin birdən-birə çuxura düşmüş gözlərinə
nəzər saldı: xeyr, bu həmin Kərəməli deyildi... Bu gözlərdə
taleyin ən ağır kədəri vardı... Anna anladı ki, onun ərinin
ölüm sifarişi dünyanın ən qəddar zalımları tərəfindən
verilib. Qəti olaraq verilib! Yoxsa, bu ağıllı gözlərdə belə
dərin ümidsizlik heç vaxt ola bilməzdi. Şirvan xalqına
qənim kəsilmiş yadelli Kəsrani istibdadı mütləq memarı
öldürəcəkdir. Başqa xalqın azadlığı yolunda bu qədər
mərdanə çalışan bir insanı öz Vətənindən çıxmış qatilə
qurban edəcəklər. Knyaginanın göz yaşları aramsız axıb ağ
sifətinə və ordan da açıq sinəsinə tökükürdü.
Birdən Anna huşunu başına yığaraq öz-özünə sual verdi: Ölüm sifarişi kəsranilərin olsa da, İcraçı məhz onun
ölkəsindən çıxmış bir moskal da ola bilər... Kim! Məhz o
“KiM” indi knyaginanın heç ağlına da gəlmirdi...
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Memar Rus səmasında görünən ayı sevgilisinə göstərdi:Anna, ən qatı zülmətin də içərisində Tanrı işıq yaradıb. Gör
necə də parlaq hilaldır. Buna bizlərdə Novruz ayı deyərlər.
Yeni müsəlman ilinin ilk bəzəyi. Bilirsənmi Şivan şairləri
Ay ilə bağlı nə qədər gözəl beytlər qoşublar.
-İndicə ölümdən danışıb, məni qorxuddun. Mənə bu
dünyada sənsiz o Ay lazım deyil, memar.
-Ay həmişə lazımdır, knyagina. Əgər gecələrə işıq
saçanlar olmasalar, dünyanı əbədi zülmət qapayar. Lap
Ölüm kimi!
-Ölüm qorxunc şeydir, Kərəməli bəy! Ondan bu qədər
rahat söz açmaq ağılsızlıqdır.
-Mən ölməyə hazıram!- Memar var səsilə ətrafa çığırdı.
Onun səsi göl kənarındakı quşları belə hürküdüb pərənpərən saldı... Fedyalar da gecə qondularından dışarı çıxıb,
təəccüblə yenidən içəri girdilər...
Anna İvanovna ərinin ondan özünün dəqiq bildiyi bir
şeyi ciddi-cəhdlə gizlətdiyini açıq-aşkar başa düşsə də, heç
nəyi öyrənə bilməyəcəyini anlayıb artıq heç bir sual
vermədi. Qolunu ərinin qoluna keçirib, adətinə xilaf olaraq
dinməz-söyləməz onunla birlikdə qaranlıq meşənin
dərinliklərini səhərədək gəzdi. Kərəməlinin bitməyən
düşüncələr içərisində Anna ilə bu “sakit” meşə gəzintisi
Dan yeri qızaranda bitdi. İynəyarpaqlı ağacların saçaları
arasından günəşin qızılı şüaları geri dönməyin işarəsini
verirdi.
Onlar “Gəlin otağı”na daxil olanda gördükləri
mənzərədən şaşıb qaldılar. Kimlərsə, gecə qaranlığında
yataqda adam olub-olmamsını görmədən, yorğan döşəyi
xəncərlə dəlik-deşik edib, aradan çıxmışdı.
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Anna ərinin nə üçün ölümdən danışdığını yalnız indi
anladı... “Ölüm sənin qədəmlərinlə gəlib, məni tapacaq,
Anna!” “Səninlə gələn ölüm də mənim üçün səadətdir...”
Memar dərhal uşaqların komasına baxmağa getdi. Hər iki
Fedya sağ-salamat yerində idilər. Hələ də yatırdılar. Onları
ayltmadı.
Anna da məsələni uşaqlardan gizli tutmağı məsləhət
gördü. Deməli, kimlərsə Annanı Moskvadan bura kimi
güdmüş və gecə düşəndə isə ərini onunla birgə qətlə
yetirmək istəmişdi. Kərəməli:- Knyagina, sizi Moskva
detinetsinin daş divarlarından kənara kim çıxardı?
Xatırlayırsınızmı?- soruşdu.
-Hə, əzizim! Vsevolod! Kazakbaşı böyük knyaginanın
əmri ilə sizin təhlükəsizliyiniz üçün xüsusi drujinanı Adsız
qüllədən kəndirlə yerə düşürüb, bizi çayla yola saldı. Mən
də könüllü İvan Dmitriyeviçə qoşulmuşam...
-Yəqin ki, sənin gəlişin Dmitri və Yevdokiya ilə
razılaşdırılmayıb, eləmi?
-Elədir. İvan Dmitriyeviçi mən məcbur elədim... Bizim
gəlişimizdən heç Böyük knyazın da xəbəri yox idi.
Memar əlini alnına qoyub, uzun bir fikrə getdi. Amma
Annaya heç bir söz demədi...
Uşaqlar yuxudan ayılandan sonra, memarın ilk tədbiri
qaldıqları yerin dəyişdirilməsi oldu. Hər şeyi yığıb,
qayıqlara yüklədilər. Gölün əks tərəfində məskən qurub,
xüsusi məşvərət üçün bir araya gəldilər. Kərəməli bəy
Moskvanın mühasirədən çıxarılması istiqamətində öz kiçik
drujinasının görə biləcəyi yaxın vəzufələri onlara da
sadaladı. Sonra gecə baş vermiş əhvalatı nəql etdi.
Vəziyyətin mürəkkəbliyini izah edərək, bu təcili
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yerdəyişmənin səbəbini başa saldı. Ehtiyatlı olmağı tapşırdı.
Tərk etdikləri köhnə yerdə iki nəfərin- Fyodor Sviblo və
Fedya Bəkləmişin (-Fəthəddin ibn Musəddiq ibn Zənginin)
İvanların gəlişinə kimi növbəli şəkildə postda durması
qərara alındı. Dövri olaraq, onlardan biri növbə çəkəcək,
digəri isə əlaqəçi olacaqdı. Parollar müəyyənləşdirildi.
Knyaginanın qəti etirazına baxmayaraq, Bəkləmiş də
onlardan ayrılıb, bu kiçik “drujinanın” tərkibində keçmiş
Balıqçı koması ətrafındakı post-patrul xidmətində saxlandı.
Memarın qərarı qəti idi. Bu iki Fedya ən azı üç gün
müddətinə bir-birini əvəz edərək, Moskvadan xüsusi xəbər
gətirənləri qarşılamalı və onları memarın yanına gətirməli
idi...
O gecə gölün o tayında həqiqətən Ayı yuvasına oxşar yeni
komada cəmi iki nəfər – Memar və Knyagina bir yerdə təktənha qaldılar. Kahada bir qədər odun qlayıb, içərini
qızdırandan sonra, Kərəməli bəy dünənki gecədən fərqli
olaraq, bu dəfə soyunub, gecə köynəyində rahatca yatağa
uzandı, əlini başının altına qoyaraq dərhal yuxuya getdi.
Hər səsə başını “yuvacıqdan” dışarı çıxarıb, ətrafı
diqqətlə izləyən knyagina, nəhayət, gecənin tən yarısında
səbrini daşırmış ərini silkələyib yuxudan ayıltdı.
-Nə olub, Anna?
-Canına azar olub! Belə şəraitdə məgər kişi də belə
şəraitdə arvadını yuxusuz qoyub, özü üçün yatar? Budurmu
sənin Şərqli mədəniyyətin?- Anna özünü saxlaya
bilməyərək, hıçqırıqla ağlamağa başladı... Memar əlini onun
daranmamış saçlarına çəkərək:- Mənim mələyim, qorxulusu
dünənki gecə idi. Sən isə onda məni soyundurmağa
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çalışırdın. İndi isə heç bir təhlükə yoxdu, amma nə özün
yatırsan, nə də məni yatmağa qoyursan...
Knyagina:-Məgər dünənki düşmən ardımızca bu gecə də
gələ bilməz?
-Yox!
-Nə üçün?
-Çünki o düşmən ancaq indilərdə özünü Moskvaya çatdıra
bilib.
-Niyə Moskvaya?..
-Ona görə ki, onu Moskvadan bura öz ardınca məhz sən
salıb gətirmisən, mənim mələyim! Mən axı bunu dünən sənə
demişəm. Məni başa düşmədinmi?..
Anna gözləmədiyi bu sözlərdən sonra, ağlının başqa bir
səmtə işlədiyini görüb, daha heç bir söz demədi. Sadəcə
ayağa durub, əynini tam çılpaqlığı ilə soyundu, lümlüt
şəkildə memarın yanına uzandı.
-Anna, sən nə üçün məni özünə yalnız vücudunla heyran
etmək istəyirsən? Mən daha çox sənin knyagina ağlına
heyran olmuşam.
-Yalan danışırsan, memar! De görüm, neçə məktəb
bitirmisən?
12 ölkədə təhsil almışam. Altı sənəti mükəmməl
mənimsəmişəm: həkimlik, memarlıq...
-Bəlkə, o ölkələri sadalayasan?
-Çin, Hindistan, İspaniya (Əndəlis), dörd ərəb ölkəsi,
Bizans...
-Maraqlıdır, Bizansda hansı məktəbi oxumusan? Vasilevs
səni hardan tanıyırdı? Hamısını mənə danış, bir-bir!
-Ay dəli gözəl, mən indi onları danışsam, gərək üç gün
yuxusuz qalasan.
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-Olsun! Mən arvadın ola-ola hələ səni düz-əməlli tanıya
bilməmişəm. Danış görüm!
-Əvvəl yaxın yerdən başlayım: Konstantinopolis
İmperator Universiteti və Patriapx Akademiyası.
-Oy, necə də xoşbəxt adamsan, əzizim!
-Mən hələ onu demədim ki, üç il hər iki Yunan
məktəbində müəllimlik etmişəm.
-Hə, mən ora oxumağa gələndə, eşitdim ki, bir beynli
müsəlman müəllim Universitetimizi təzəcə tərk eləyib.
Deməli, o sizsinizmiş?
-Yəqin ki, hə!
Anna mavi gözlərini memarın ala gözlərini zilləyib:-Bir
il də qalsaydınız, məni elə orda sevəcəkdiniz.
-Əsla!..
-Nə üçün? Bəlkə, ordakı qızlardan əskikliyim vardı?
-Səni sevə bilməzdim: ona görə ki, müəllimin olacaqdım.
Anna gözlərini kənara dikib, utanaraq: -Hə, orası elədir,
müəllim. Deməli, bəxtim varmış!
-Sənin hə! Amma mənimki yox!
-Nə üçün?
-Çünki bal aldım, doşab çıxdı...
-O nə deməkdir, əzizim?
-Anna, mənim üçün ağlın cazibəsi, cismin cazibəsindən
önəmlidir. Sən bizim çadralı müsəlman xanımlarımızdan
ağıl-kamalda xeyli irəlisən. Amma mənimlə davranışında
onlar kimi yalnız cismani cazibənə çalışırsan. Nədən belə
edirsən?..
-Çünki nə qədər ağıllı olsam da, sənə çata bilmərəm,
memar. Sizin Şərq şairləriniz qadının yalnız cismani
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xüsusiyyətlərini tərənnüm ediblər. Mən Şərqdə qadın ağlını
əks etdirən bircə qəzələ də rast gəlməmişəm.
-Anna İvanovna, ağıl ilahi nemətdir: istər qadında, istər
kişidə. Ağılsız güc bir rəzalət, gücsüz ağıl isə bir fəlakətdir.
Eşq ən böyük gücdür: onda ağıl da, güc də bir yerdədir. Əsl
eşq fiziki cazibəyə bağlı ola bilməz. Mənim üçün Annamın
eşqi nəinki Moskvada, bütün dünyada əbədi gücdür! Səndə
bu eşq yaşadıqca mən heç vaxt ölməyəcəyəm.
-Bir tək ölümdən danışma, memar.
-Niyə?
-Çünki ölümün necə yaman şey olduğunu mən yaxşı
bilirəm. Mən doğulurkən, anamı qeyb etmişəm...
-Axı, anan yaşayır, Anna! İnsan o vaxt ölür ki, xatirəsi
unudulur. İndi rəhmətlik Feodosiya Dmitriyevnanın xatirəsi
yalnız sənin üçün deyil, həm də mənim üçün əzizdir. Sənin
kimi ağıllı-kamallı bir knyaginanı mənim üçün doğmuş ana
hər cür ehtirama layiqdir... Onu unutmağa haqqımız yoxdur.
Sənin üçün tikdiyim yeni mülkdə mən daha çox anamız
Feodosiya Dmitriyevnanın xəyalını gözlərim önünə
gətirmişəm.
-Siz axı onu heç görməmişsiniz, memar?!. Bu necə ola
bilər?!
-Onun şəkli sizsiniz, Anna! Mənə başqası lazım deyildi.
Annanın gözləri yaşarmışdı. O, Rus meşəsinin bu zülmət
tənhalığında qoynuna girdiyi Kərəməli bəyin şəxsində əldə
etdiyi xoşbəxtliyin əsl dəyərini yalnız indi başa düşürdü.
Daha bir-birinə heç bir söz demədən əllərini bir-birinin
qoynuna keçirib, rahatca səhərə kimi yatdılar. Bu
evləndikləri gündən bəri ilk gecə idi ki, bir-biri ilə fiziki
təmas qurmadan mehribanlıqla yatdılar. Memarla evləndiyi
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gündən bəri Annanın qəlbinin döyüntüsü ilk gecə idi ki,
belə rəvan vururdu... Sakit, asta-asta, həyəcansız...
O gecə Moskvaətrafı meşənin ən uzun gecəsi oldu. Yalnız
günortaya yaxın Fedya Bəkləmiş (Fəthəddin Zəngi)
gedənlərdən heç bir xəbər olmadığını Kərəməmli bəyə
çatdırmaq üçün Ayı mağarasının qapısı ağzından uca səslə
onları səslədi.
Knyagina tələsik əyin-başını geyinib, dışarı çıxdı. Memar
hələ də yatırdı. Fəthəddin yaxın kəndlərdən alıb gətirdiyi
yeməkləri Annaya verdi, sonra bu gecə heç bir təhlükə ilə
qarşılaşmadıqlarını müəllimə çatdırmasını knyaginadan
xahiş elədi və dərhal da gəldiyi yerə geri döndü.
Memarın səsi eşidiləndə, artıq müsəlman Fedya qayıqla
üzüb, gölü yarı elişəmdi. Anna onun təhlükədən
sovuşduğunu düşünüb, geri döndü.
-Anna, kim idi, bağıran?
-Müsəlman Fedya gəlmişdi, dedi ki, heç bir təhlükə-filan
baş verməyib.
-Nə təhlükə olacaqdı ki? De, görüm, yeməyə bir şeylər
tapıb gətiribmi?
-Acmısanmı, ayı?
-Gətir bura, elə yataqdaca yeyək.
Anna qəzəblə:- Vay, mənim başım! Kərəməli, sən lap
əməlli-başlı tənbəl padşahsan ki?! Soruşurlar, qardaşın necə
adamdır: deyir, yoldaş olmamışam.
Memar arvadının çox uzunçuluq etdiyini görüb, dilləndi:Ay qız! Yenə nə olub, səsini başına almısan... Yemək
yoxdusa, çıxım balıq ovuna. İsəyirsən, lap quş ovlayım...
-Memar, sənin kimi tənbəl kişlərlə Rusiya doludur. Mən
dedim ki, yəqin doşab almışam, bal çıxıb...
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Kərəməliu bəy öz sözlərini özünə söyləyən Annaya tərs
bir nəzər yetirdi:- Yaxşı, içmə dedin: içmədik! Yatma dedin:
o gün yatmadım! İndi nə istəyirsən məndən?
-Ölüm!
Kərəməli bəy yenidən əlini arxasını ona tərəf çevirmiş
Annanın saçına çəkdi: -Mənim mələyim, əgər ölməyimi
istəyirsənsə, mən məmnuniyyətlə ölərəm. Gülbikə
qaynananın canına and olsun ki, o, heç çətin bir şey deyil.
Sadəcə, üçcə gün gözləmək lazımdır.
-O niyə?
-İvan Dmitriyeviç gəlsin. Moskvanın qərarını gözləməyə
məcburam. Olqerd Qediminoviç ilə söhbətə gedəcəyəm.
Onun adam öldürmək sahəsində üsulları az deyil. Həm də,
görürəm, Moskal qızı, bu sizin də ürəyinizcə olacaq.
Növbəti belə səhvi buraxmayıb, tənbəl olmayan kişiyə ərə
gedərsiniz...
-Həm də savadlısına?..
-Hə, ən savadlısına!
Anna
İvanovna
memarın
dediklərini
başa
düşmədiyindən:- Axı, sənin Litovskinin yanında nə ölümün
var, Kərəməli bəy?-deyə təlaşla soruşdu. Bəlkə, dünəndən
bəri mənə söylədiyin ölüm söhbəti budur?
-Anna, bizdə deyərlər, gəl malı mala qatmayaq...
Kərəməli bəy, nəhayət, öz planını knyaginaya da başa
saldı. Anna bir andaca dəyişib, köksünü memarı sinəsinə
sıxdı. Onun gecədən bəri ehtirasdan daşlaşmış dodaqları
Kərəməli bəyin bircə gecəlik dincə qoyulmuş dodağını
yenidən qapqara qaraltdı.
-Anna, sən məni nə kökə salmaq istəyirsən? Axı, dodaq
çartı üç günə sağalmayacaq.
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-Mən sağaldacağam!
Knyagina ərinin indiyəcən nə üçün sakit və təmkinli
göründüyünün əsl sirrini də başa düşmüşdü. Kərəməli bəy
onun gözlərində təzədən böyüyüb, bir andaca dünyanın ən
ağıllı kişisinə çevrimişdi... O, ürəyində səhər çağı memara
dediyi sözlər üçün peşmançılıq edərək, Fedyadan alıb,
indiyəcən əlində tutduğu yeməyi bir kənara qoydu və bu
dəfə memarı nəfəsi kəsilənədək öpüşlərə qərq etdi. Memar
dərhal başa düşdü ki, bu artıq gecə onunla “həyat
fəlsəfəsindən söhbət açan” ağıllı-kamallı Moskva knyaginası
deyil, yırtıcı ehtirasların qarşısıalınmaz həmləsidir. Təcrübə
deyirdi ki, indi belə dəqiqələrdə hücum ən yaxşı
müdafiədir...
...İvan Dmitriyeviç yalnız səkkiz gündən sonra gəlib
çıxdı. O, Olqerdin beş gün ərzində Moskvanı tam
mühasirədə saxladığını və
yalnız mühasirənin altıncı günü Moskva alaylarının onun
qoşunlarına cinah zərbələri endirdiyini, əsas istiqamətlərdə
isə moskalların düşmən üzərində zəfər çaldığını söylədi. O,
Dərbənd əmirzadəsinin rəhbərliyi altında şirvanlıların xüsusi
süvari drujinasının sağ cinahda fəal mübarizə apardığını,
Olqerdin xeyli əsgərinin əsir götürüldüyünü də sevinclə
bildirdi. Xəbər memarı heç təəccübləndirmədi. İvan bu
məsələnin üzərindən keçdi.
İbrahimin belə cəsarətli savaşçılığı memarın qəlbində
yerlilik təəssübkeşkliyini qabartsa da, onun da digər
əmirzadələr kimi döyüş ruhunda böyüdüyünü yaxşı bilirdi.
Anna baldızının qardaşının İbrahimdən ötəri danışıq
etdiyini görüb, İvana sual verdi: - Yevdokiya qardaşlığının
şücaətindən xəbər tutmamış olmaz, İvan Dmitriyeviç?
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-Düz bilmisiniz, knyagina! İbrahim bəyə, Litvalılar da elə
ilk döyüşdən bizim sloboda süvarilərimiz kimi “Belıy volk”
(-Ağ canavar) adını veriblər. Onun adı gələndə, Olqerdin
əsgərləri silahı yerə atıb, ya qaçıb dağılır, ya da təslim
olurlar. Böyük knyazın əmrilə yan cinahlarda aparılan dava
beş gündür ki, ara vermir... Demək olar ki, Litovskinin beli
qırılıb!
Anna:- Ağ canavara heç bir şey olmayıb ki, knyaz?- deyə
soruşdu.
İvan dilləndi:-Litovskinin əsgərləri onu canlı insan hesab
etmirlər. Həqiqi Ağ canavar bilirlər.
Kərəməli bəy, İvanı əsas məsələnin üzərinə gətirmək
üçün:-Razılığa necə nail oldunuz, knyaz?-soruşdu.
İvan Dmitriyeviç ideyanın çətinliklə qəbul olunduğunu
bildirdi. Amma eyni zamanda əsas məqsədə nail
olunmasında knyagina Yevdokiyanın xüsusi fəallığını,çox
çətinliklə də olsa, memarın planını əri ilə razılaşdıra
bildiyini xəbər verdi. Memar ayağa duraraq, əl çaldı
-Yaşasın, rus xalqı və Rus knyazları arasındakı dostluq
yaradan Böyük knyagina!! Məncə, bu qələbədir: Böyük
knyagina Yevdokiya Moskovskayanın öz vətənə verdiyi
daha bir tarixi dərsidir. Eşq olsun Yevdokiya
Dmitriyevnaya!...
İvan Dmitriyeviç bacısının şəninə deyilmiş yaxşı sözlərə
görə, Kərəməli Şirvaniyə dərin minnətdarlığını bildirdi.
Gün günorta olmuşdu. Memar Fedyaları yenidən bir
araya yığdı. Moskvadan böyük knyaginanın göndərdiyi
Saray xörəklərini süfrəyə töküb, dərhal toy şənliyinin ilk
səhifəsini açdı...
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-Qayıqları, suya salın. Təcili olaraq, Litovskinin
görüşünə gedirik.
Knyagina Anna İvanovna:- Memar, bu balıqçı cildində
mi?
-Onun önəmi yoxdur!
-Mən belə heç yerə gedə bilmərəm!
-Anna, axı, səni biz aparırıqmı ki, getməyəsən?!
-Mən getmirəmsə, deməli, ərim də getməyəcək!
Kərəməli bəy İvana sarı baxdı. Yevdokiyanın kiçik
qardaşı ailə məsələlərinə qarışmaq istəmədi. Bir müddət
susub, sakitcə durandan sonra, hələ hər şeyi söyləmədiyin
bildirdi. Təmtaraqlı nitqə başladı:
-Möhtərəm qohumlar, dostlar! Böyük knyaginanın əmri
üzrə yaxındakı sloboda Elçi heyətini lazımi geyim, minik
vasitəsi və hədiyyələrlə təmin edəcəkdir. Bizi orda Dmitri
İvanoviçin əmisi oğlu Vladimir Andreyeviç də gözləyir.
Adaxlını çox gözlətmək rus adətlərinə ziddir. Xahiş edirəm:
yeməkdən sonra dərhal slobodaya yola düşək.
Böyük knyaginanın Gəlin qapısına aparılacaq hədiyyələri
içərisindən İvan Dmitriyeviçin Nişan-düyün üçün özü ilə
götürdüyü yeganə şey: xalis Rus arağı idi. Kərəməli bəy
əlini onun ağzına aparmışdı ki, Annanın amiranə səsi
eşidildi:
-Əl saxlayın, memar! Burda heç kəs içkiyə
toxunmayacaq. İvan, onu yığışdır!
Böyük knyaginaın qardaşı peşman-peşman dilləndi:-İki
ədəd idi. Mən düşündüm ki, qələbəmizi elə bu dəqiqələrdən
“yusaq” pis olamaz, Anna bacı.
-Barmağa üzük taxılmamış, heç nəyi “yumayacaqsınız.” O
ki, qaldı, mənim ərimə, onu Moskvada özüm yuyacağam.
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Sizə ehtiyac yoxdur, knyaz.
gərək!

Durun ayağa, yolçu yolda

4
Litva knyazının ağdaşlı Moskvanı mühasirəsi 9 gün
sürmüşdü.
Şamaxılı memarın Sülh heyətinin başında
Qlqerd Qediminoviçin hərbi qərargahına gəlişi axırıncı gün
oldu. Olqerd Litovski elçiliyin başında şirvanlı müsəlman
memarın durduğunu biləndə özünü gülməkdən zorla saxladı:
-Bir müsəlman iki xristian padşahın məsələsini
çözməyəmi gəlib?.. Əcəb gülməlidir.
Qoşun başçılarından biri dilləndi:- Zat-aliləri! Həmin
memar Böyük knyazın bacısı Annanın əridir. Ağdaş
Moskvanın da baş memarı elə odur. Şirvanlılar öz işini
gələn il tamamlayıb, vətəninə geri dönəcələr. Məncə,
Şirvandan keçib gələn ticarət karvanlarımızın yolunun
kəsilməsi üçün Dmitri İvanoviç memarı bizə qurban
verməyi planlaşdırıb. Deməli, Moskva Litvanı öz oynuna
salmağa çalışır.
-Mənim bildiyim qədəri, Moskva böyük memarının öz
padşahı ilə arası çox soyuqdur. Şirvanşah Kavus onu
Moskvaya elə Monqolların qəzəbinə gətirmək üçün
göndərib. O, ağıllı adam olsaydı, burdan gərək çoxdan baş
götürüb qaça idi.
-Zati-aliləri, Monqol xanları Böyük knyazı deyil, onun əli
ilə yığılan bac-xəracın qorunması üçün Moskva ətrafında
tikilmiş bu daş divarlara göz yumublar.
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-Axmaqdırlar! Doqquzuncu gündür ki, biz bu qədər
qoşunla Moskvanı ala bilmirik. Bu gün-sabah Dmitri
Monqollarıın özünün də üzünə bu qapıları bağlayacaq!
Qlqerdə xəbər yetirildi ki, müsafirlər artıq Qərargaha
daxil olmaq üçün izn istəyirlər. Knyaz:- Buraxın, gəlsinlər,deyə göstəriş verdi.
Litovski Qərargahın ağ ərəb çadırından dışarı baxıb,
gözləri ilə gördüyünə inanmaq istəmədi. Moskva knyazının
bacısı knyagina Anna İvanovna da müsəlman əri ilə birgə
idi. O, memarın qoluna girmişdi. Onu ağ qərənfil kimi
göstərən libasının ətəklərini Moskva səhərinin sərin bahar
küləyi yellədikcə, sanki daha da cazibadarlığını artırırdı.
-Arxadakı knyaz Vladimir Andreyeviç deyilmi?- deyə
Qlqerd qərargah rəisindən soruşdu.
-Özüdür ki, var, zati-aliləri! Dmitrinin doğmaca əmisi
oğlu!
-Deməli, böyük knyazın başqa dərdi var... Məsələ
memarlıq deyil.
Anna sərbəst addımlarla Litovskinin Hərbi qərargahına
tərəf irəliləyən ərinin sərt üzününə baxıb, vəziyyətin
gərginliyini başa düşdü. Ona heç bir söz demədən
addımlarını ərinin yerişinə uyğunlaşdırmağa çalışdı.
Nəhayət, Litovskinin hərbi çadırına gəlib yetişdilər. Olqerdə
məlumat verildi. Memarla xanımı içəri buraxdılar.
-Silahlarınızı təhvil verin, bəy! -mühafiz nəzakətlə
dilləndi. Litovski:- Lazım deyil, mühafiz! Hamınız dışarı
çıxınız. Bizi tək buraxın!- deyə əmr verdi.
Kərəməli bəy əlində tutduğu Moskva Böyük knyazının
Qramotasını Litovskiyə uzatdı. Sonra elçi missiyasında
özünü və xanımını Olqerd Qediminoviçə təqdim elədi:
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-Moskva böyük memarı boyar Kərəməli Şirvani və xanımı
Moskva knyaginası Anna İvanovna Moskovskaya!
-Litva knyazı Olqerd Qediminoviç! Eşidirəm sizi,
möhtərəm boyar!
Kərəməli bəy gəlişinin məqsədini təmkinlə izah etməyə
başladı:
-Möhtərəm zati-aliləri!
Knyaz Olqerd Qediminoviç
Litovski!.. Şərqin İslam fəlsəfəsinin banisi dahi əl-Kindi
(800-879) “Yaranmanın və məhv olmanın yaxın fəaliyyətli
səbəblərinin izahı” adlı şah əsərində yazır ki, həqiqət onun
haqqında mühakimə yürüdə bilən insanlar üçündür.
Litovski ilk andanca memarın dərin bir adam olduğunu
başa düşdü. Özünü onun qarşısında nadan hiss etdirməmək
üçün başı ilə filosofun fikrini bəyəndiyini təsdiqlədi. Anna
ərinin birinci dəqiqədəncə Litovskinin qəlbini necə ələ
aldığını görüb, nəhayət, qəlbindəki təlaşa son qoyaraq,
üzünə gülümsər sima verdi. Olqerd yalnız indi bu rus
knyaginasının onun öz qızına nə qədər bənzədiyini fərq etdi.
Memar sözünün ardını gətirdi:-Filosofa görə, hər bir
müdriklikdə müdrik bir başlanğıc vardır. Sizin Monqol
köçəri xanlarına qarşı apardığınız azadlıq mübarizəsinə
sevinən heyranlarınızdan biri kimi, mən
provaslav
xanımımla birgə ürək edib, barışıq üçün hüzurunuza ayaq
basmışam.
Olqerd başını dikəldib, Annanın sifətinə nəzər saldı. İlahi,
doğrudan da, bu knyagina xanım necə də onun ciyərparəsi,
əziz qızı Sofiyaya necə də bənzəyir. Sanki eyni anadan
doğulmuşlar...
Memarın ondan cavab gözlədiyini duyub dilləndi:
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-Bizim aramızdakı davanın tarixi uzundur, memar.
Bundan belə kim kimə inanıb, bu düşmənçiliyə son qoya
bilər, axı?..
Kərəməli:-Əl-Kindinin daha bir kəlamını sizə söyləmək
istərdim, knyaz: “Zaman keçmişi və gələcəyi birləşdirən və
təsəvvür olunan “indi”dir”. Əgər bu dəqiqə Sizin
müdrikliyiniz sayəsində bu ağıllı oğlan (memar knyaz
Vladimir Andreyeviçi göstərdi) ilə gözəl qızınız knyagina
Sofya Olqerdevnanın adaxlanmasını gerçəkləşdirəriksə,
onda bütün o “keçmiş” yox edilib, yalnız xoşbəxt “İNDİ”yə çevrilə bilər.
Litovski memarın məntiqinə qarşı aciz duruma
düşdüyünü hiss edərək, axırınci diplomatik gedişinə əl atdı:Mən bu söhbəti neçə illər əvvəl Moskva böyük knyazına
təşklif etmişdim, Kərəməli bəy. Amma müsbət nəticəsi
olmamışdı.
Memar knyaginanın üzünə baxdı. Anna başı ilə deyiləni
təsdiqlədi.
-Keçmiş keçmiş olaraq, qalsa yaxşıdır, knyaz! Biz buraya
ona görə gəlməmişik ki, keçmişdə “Böyük knyazlıq”
oyununu ortaya atmış bədəvi Monqolların, xristian
knyazlarını bir-biri ilə necə müharibəyə
saldığını müzakirə eləyək. Şirvanlılar deyərlər ki, xeyir işi
gecikdirmək olmaz. İcazə verin Bəy ilə Gəlinimizin rəyini
öyrənmək üçün knyagina Anna İvanovna sizin hərəmə baş
vursun. Məncə, bundan sonra digər ikinci sıra söhbətləri də
müzakirə edə bilərik. Axşama hələ çox var. Moskvaya xeyir
xəbərlə dönmək Sizin tərəfinizdən bizim xoşməramlı
missiyamıza edilmiş ən böyük alicənablıq olardı.
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Olqerd qızını bir başa iqaməthahına gətizdirdi. Anna bu
uzun boylu qəşəng qızın ona nə qədər də oxşadığını dərhal
fərq elədi. Deməli, Litovskinin bayaqdan bəri ona belə
heyrətlə tamaşa eləməsi səbəbsiz deyilmiş. Olqerd Moskva
knyaginasına baxaraq, gülə-gülə dedi:- Anna xanım, elə bil
ki, bir almasınız- iki yerə bölüblər.
Knyagina:- Olqerd əmi, gəlini olduğum şirvan xalqının
belə bir müdrik atalar sözü var: “Su axdığı yerə, gəlin də
getdiyi yerə oxşayar.”
Sofya Olqerdevna özünü çox da naza qoymadı;
Vladimirin boy-buxunu, yaraşıqlı və ciddi siması onun
gözünü tutmuşdu. “Hə!”-dən sonra, Kərəməli bəy öz
nümayəndələrini Litovskinin Hərbi qərargahına çağıtdırdı.
Yevdokiyanın qardaşı İvan dünəki arağı qədəhlərə süzdü.
Birinci qədəhdən sonra Olqerdin səsi eşidildi:-QORKO!
Bəylə gəlini ilk dəfə öpüşdürüb, Toy elçiliyini başa
vurdular. Təcili Moskvaya geri dönüb, bu nişanlanma
törənini mitropolit Aleksiyin dua-sənaları ilə də qutlamaq
lazım idi.
Bu qohumluq Anna üçün də ikiqat zəfər demək idi. O,
Yevdokiyanın şəxsi karetasında Sofyanı sağında, əmisi oğlu
Vladimiri isə solunda əyləşdirmişdi. Boyar Kərəməli bəy ilə
Yevdokiyanın kiçik qardaşı knyaz İvan Dmitriyeviç də
içdiyi arağın təsirindən yüngülcə dəmlənmiş knyaz Olqerd
Qediminoviç Litovskinin xahişi ilə onun hərbi karetasında
oturmuşdular. Onların miniyi də bəy ilə gəlinin bəzəkli toy
“kəcavəsinin” ardınca düşüb, mühasirəsi təzəcə aradan
qaldırılmış Moskvaya doğru irəliləyirdi. İndi memarmüəllim daha çox Litva knyazının Şirvanşahlar dövləti ilə
bağlı bitib tükənməyən suallarına cavab verməklə məşğul
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idi. Bütün Toy heyəti cins döyüş atlarının böyük sürəti ilə
şadlıq xəbəri apardıqları ünvana- Keremelinə tərəf tələsirdi.
Olqerd:- Kərəməli bəy, bu beş günlük savaş ərzində sizin
bir şirvanlı cəngavər mənim əsgərlərimə göz açmağa imkan
verməyib, hə, Ağ canavar, deməzsinizmi kimdir o?..
Şirvanlıların belə döyüşkən olduğunu mən indiyədək
bilmirdim.
-Ona nə üçün Ağ canavar (-Belıy volk) adını verdiyinizi
bilmirəm...
-Onun əynində Ağ canavar dərisindən bir buşlat vardı.
Döyüşçü ruslar onu belə çağırırdılar. Bizim əsgərlər də
yəqin onlardan götürmüşlər. Nəyə görəsə, mənim əsgərlərin
onu görən kimi döyüşdə pərən-pərən düşürdülər.
-Zati-aliləri, sorduğunuz cəngavər Şirvanşahların Dərbənd
əmirinin oğludur. İbrahim bəy eyni zamanda Şirvan taxtının
qanuni vəliəhdidir. Onun cavanlığına baxmayaraq, ömrünün
xeyli hissəsi möhtərəm əmirin döyüşçülərinin hərbi
məşqlərində keçib. Amma İbrahim bəy bir hərbçidən ziyadə
yüksək savadlı ziyalıdır. Belələrinə saraylarda çox az
təsadüf olunur.
Olqerd gülümsünərək:- Deyirəm, axı, bu igid hər kimsə
sıradan adi biri ola bilməz. Subaydırmı?
-Moskva knyazının Mühafizə rəisinin qızına adaxlıdır.
-Allah xoşbəxt eləsin. Əsl sərkərdədir. Onu çox
bəyəndim... Xahiş edirəm, Moskvada ilk imkanda məni
onunla tanış edərsiniz, Kərəməli bəy. Onun atası möhtərəm
Sultan Məhəmməd ibn Keyqubada da çox böyük hörmətim
vardır.
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-Baş üstə, qohum! İnşallah, onu sizinlə Sofiya Olqerdevna
Litovskayanın nişan törənində elə bu gün şəxsən tanış
edəcəyəm.
Missiya aramla şəhərə yetişməkdə idi. Müharibənin
dayandırıldığını eşidən moskal əsgərləri Missiya ilə
qarşılaşdıqca hər tərəfdən onları alqışa tutmuşdular.
Axşam düşürdü... Ağdaşlı Moskvanın daha bir yaz
gündüzü yavaş-yavaş qaralmağa başlamışdı... Moskva
memarının fərəhi yerə-göyə sığmırdı. Çünki Şirvan xalqının
Yeni Moskvanın tarixinə yazdığı Sülh səhifəsi birinci
olaraq onların üzünü ağartmışdı. Kərəməli bəyin ən çox
sevindiyi məsələ: moskalların düşmən hücumundan etibarlı
mühafizə ediməsində ağdaşlı hasarlardan daha çox, Şirvan
vəliəhdinin
çıxardığı ad idi: БЕЛЫЙ ВОЛК (-Ağ
canavar)!.. Dərbənd əmirzadəsi şirvan xalqının qəhrəmanlıq
şücaətini qardaş Rusiyanın müdafiəsində açıq nümayiş
etdirə bilmişdi. Yeni Moskvalılar artıq Sofya ilə Vladimirin
nişan törəninə ikinci sıra hadisə kimi baxırdılar. Ən önəmlisi
Moskva böyük knyazının Zəfər paradına hazırlıq əmri idi.
Bu tarixi paradda Şirvanın Ağ canavarı dərbəndli İbrahim
Sultan Məhəmməd oğlu da həmyaşıdı və dostu böyük
knyaz Dmitri İvanoviçlə birgə ön sırada yer alacaqdı...

5
Moskva mitropoliti
Aleksiy adaxlıların kəbinini
kəsəndən sonra, Litva knyazının nə isə xahiş etməkdən ötrü
utana-utana ona yaxınlaşdığını hiss etdi. Odur ki, Litovskini
qabaqlayaraq:- Knyaz Qediminoviç, “над Москвой
высится Керемел, а над Керемлем – только небо!..” Sizə
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xəbərdarlıq etmişdim: Moskvaya növbəti hücum edənləri
satqınlığına görə kilsədən ayıracağam. Tver və Smolenski
knyazlığı ilə Litvanın deopostilləsinə fitva verilmişdir.
-Biz Moskva böyük knyazı ilə artıq qohum olmuşuq,
müqəddəs Ata! Bunu nəzərə almaq lazımdır.
-Nəzərə almışıq, knyaz. Beş ildən sonra bu məsələyə
yenidən qayıtmaq olar. Artıq gecdir.
Dmitri İvanoviç kəbin kəsilməsindən sonra əl verib, yeni
qohumu ilə görüşdü. Onu Toy şənliyindən əvvəl moskalların
Qələbə paradına dəvət elədi.
Moskva alayları Böyük yolda nizami sıraya
düzülmüşdülər. Bütün əsgəri heyətin hərbi uniformasından
fərqli olaraq, İbrahimin geyimi Nizamnaməyə uyğun
deyildi. O, hələ beş gün əvvəl balıqçı komasından çıxarkən
əyninə geyindiyi ağ canavar buşlatında idi.
Knyaz:-Dərbənd əmirzadəsinə təcili yeni uniforma
geyindirin!- deyə əmr verdi. Knyagina Yevdokiya ərinin
qulağına:- Lazım deyil, Dmitri! Xalq onu artıq Ağ canavar
kimi tanıyır. Qoy elə özünün həmin döyüş libasında da
Parada çıxsın.
Böyük knyaz knyaginanın fikri ilə razılaşdı: -Olsun,
mənim əzizim!
Rus hərbi orkestrinin sədası altında Moskva alaylarının
Paradı başladı. Əvvəlcə Dmitrinin ön sıra Süvari Qvardiya
alayı meydanı keçərək, Böyük knyaza şərəf təzimi verdi.
Onun ardınca isə Şirvanşahların Şir bayrağı altında sürətlə
irəliləyən süvari alay meydanda göründü. Alayın başında
əyninə Ağ canavar dərili buşlat geyinmiş həmin qorxunc
Dərbənd əmirzadəsi İbrahimi görən moskallar: “Белый
волк!” – deyə ucadan çığırmağa başladılar.
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İbrrahim əlindəki düz qılıncı yuxarı qadırıb, Böyük
knyazın qarşısından keçdi.
Fəxri tribunadakılar arasında ilk olaraq, Olqerd Litovski
ayağa durub, cəmi beş günlük son davada birdən-birə bu
qədər geniş şöhrət qazana bilmiş gənc sərkərdəyə əl çaldı.
Kazakbaşı Vsevolodun Mühafizə alayı ən sonda
meydana daxil oldu. Böyük knyazvə knyagina Yevdokiya
nizami düzülüş almış müzəffər Odunun qarşısına at belində
çıxdılar. Knyaz:- Qalib Rus əsgərinə eşq olsun!- deyə
səsləndi. Moskva alaylarının üç kərə “ura” səsi Keremelin
yeni daş abidələrində əks-səda qoparıb, bütün Moskvaya
yayıldı.
Moskallar həm tarixi qələbəni, həm də Ağdaşlı
Keremelinə kənardan ilk gəlinin gəlişini bayram edirdilər.
Dmitri İvanoviç döyüşdə xüsusi seçilənlərə “Aleksandr
Nevski” ordeni təqdim elədi. Ordenin biri də Ağ canavara
verildi. Onu qəhrəmanın döşündən knyagina bacısı şəxsən
özü asdı.
Hava qaralsa da, əhali evinə çəkilməmişdi. Çünki Böyük
knyazın bacısı Anna İvanovnanın yeni mülkündə əmisi
oğlunun Toy şənliyi hələ indi qızışırdı. Orda hər kəsin üzünə
qapı açıq idi... Qız evindən gəlmiş bütün qonaqlar, eşidib
bilən Moskva boyarları, bütün Duma üzvlərri, knyazlar
hamısı bura yığışmışdılar. Toy xərcini bütünlüklə Anna
İvanovna öz ayağına yazmışdı...
Dmitri ilə xanımı da hamı kimi Parad meydanından birbaş Anna İvanovnanın mülkünə getdilər. Xalq toyu bayrama
çevirmişdi. Moskva böyük knyazının əmri ilə Moskva
Ordusuna yenicə Süvari komandanı təyin edilmiş Ağ
canavarın kazak qızları ilə oynadığı yunan Yallısına
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Yevdokiya da qoşuldu. Böyük knyagina Dərbənd
əmirzadəsinin gözəl rəqsi barədə boyar İqor Baratinskidən
çoxdan məlumat almışdı. Amma indi onun bir rus kaveleri
olaraq, məclisi heyrətə salmış rəqs məharətinə biganə
qalmaq mümkün deyildi. Ağ canavar bacısına görə oyun
havansını Rus mahnısına dəyişdi. İndi Dmitri İvanoviçin
özü də xanımına qoşulub, rəqs meydanına ayaq atmışdı.
Anna da qardaşına qoşuldu. O, gözləri ilə ərini axtarsa da,
onu heç yerdə görə bilmədi. Memar ilə Olqerd Litovski
Yeni Moskvanın daş kilsələri barədə möhkəm mübahisə
aparırdılar. Qediminoviçin
xahişlərinə baxmayaraq,
bayaqdan bəri dilinə spirtli içki vurmayan Kərəməli bəy
müsahibinin dəmliyini nəzərə alaraq, çox şeydə güzəştə
getsə də, Moskvadakı təkqüllə qızılı abidələrin Şirvan
stilində olması fikrindən əl çəkmirdi. Olqerd, nəhayət, gəlin
qızının da ortada rəqs edənləin arasında olduğunu fərq
edərək, ayağa durdu: -Hə, memar, bəlkə, biz də qol açıb
oynayaq. Dəstədən geriyə qalmaq olmaz.
Anna dərhal ərini Litovskidən ayırıb, özünə qoşdu. İndi
onlar beş nəfərlik rəqs qrupuna dönmüşdülər: İbrahim,
Dmitri İvanoviç, gəlin Sofya Olqerdevna, Anna İvanovna və
Böyük knyagina. Dərbənd əmirzadəsinin şux rəqsi hamıya
təsir eləmişdi. Yevdokiya Dmitriyevna da, nəhayət, bu
şöhrətli rəqqasla eyni rəqs meydanına çıxıb, öz məharətini
göstərməyə əsl fürsət tapmışdı.
Toy şənliyi yalnız gecə yarısı başa çatdı. Litva knyazı
dəstəsini başına yığıb, dərhal Moskvanı tərk elədi...
Bəy ilə gəlini xüsusi təmtaraqla gərdəyə ötürdülər.
Anna öz otağına geri dönəndə, artıq memar çoxdan
yuxuya getmişdi... Anna onun palpaltarlı yataqda uzandığını
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görüb, yenidən cin atına mindi. Amma sonra nə düşündüsə,
ilk dəfə özünün dəmir ledi prinsiplərindən geri çəkilib,
tənbəl ərini yuxudan eləmədi. Elə özü də memara qoşulub,
toy paltarındaca onun yanına uzandı. Amma səhərə kimi
yata bilmədi. Gözünü ərinin ruslar kimi sarı saçlarına, ağ
üzünə dikib durdu. Memarın “ölüm” haqqında dediklərini
beynində götür-qoy eləməklə uğraşdı. Axı, nə üçün
Kərəməli bəy son günlər onunla belə açıqdan ölüm
söhbətləri aparırdı?..
Knyaginanın beynində gəzib dolaşan müxtəlif “səbəb”
versiyaları ağlını çıxılmaz labirint içərisində durmadan
fırlayır, məqsəddən daha da uzaqlaşdırırdı.
O gecə Anna səhər açılanadək bu “təkliyə” dözdü.
“Ağılsız gözəllər ərlərini yalnız uşaq doğub böyüdənədək
sevərlər. Elə ki, uşaqları oldu, cismani gözəllikləri də tərg
olub gedər. Sonra itirdikləri cismani gözəlliyə görə hər gün
xəcalət çəkərlər. Çox vaxt bu xəcaləti ərini təhqir etməklə
yola verərlər. Amma ağıllı qadının öz ərini heyran etməsi
üçün həmişə Ağlı çatır...” Knyaginaya görə, bu fikirlər
indiyədək memardan eşidib
yaddaşında saxladığı ən
mənalı sözlər idi...
Anna ərinə dediyi öz sözlərini də xatırladı:- Mən heç vaxt
doğmayacağam, mənim müdrik ərim. Həmişə sənin üçün
GÖZƏL qalacağam.
-Anna, sən axı ağılsız deyilsən. Mən həmişə sənin ağlına
heyranam. Deməli, buna görə indiyədək övladımız yoxdur?..
-Heç vaxt olmayacaq, memar. Mən sənin üçün
yaşayacağam. Yalnız sənin üçün. Mən qəlbimi ərimlə
övladlarım arasında bölə bilmərəm.
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Annanın isti göz yaşları memarın sifətinə axıb tökülürdü.
O, cəld tərpənib bu göz yaşlarını ərinin yorğun sifətindən əl
dəsmalı ilə sildi. Yox, memarı ayıltmaq istəmirdi. Əsla! İndi
knyaginanın nəzərlərində o başqa bir adam idi. Daha
doğrusu, ilahi mələyə çevrilmişdi... Heç bir insan bu qədər
mənəvi gözəlliyin sahibi ola bilməzdi. Annanı elə bu göz
yaşları içərisində də yuxu aparmağa başlamışdı. Başını
memarın açıq sinəsi üstə qoyub, həyatında ikinci dəfə
özündə ərinə qarşı heç bir daxili intim ehtiras hiss etmədən
sakitcə yuxuya getdi.
Səhər çağı yuxudan ayılan memar arvadının da özü kimi
yanında paltarlı yatdığını görüb, təəccüblə onu silkələdi:Anna, sən də mi ağlını itirdin? Soyuq böyrəklərini sıradan
çıxarar, bu nə deməkdir?!
Knyagina səsə gözlərini açıb:- Sən necə demişdin? Əsl
gəlin getdiyi yerə bənzəyər. Bax, mən də sənə oxşadım,
memar.
Kərəməli bəy sevgilisinin üzündəki yaş izlərindən onun
uzun müddət ağladığını başa düşdü. Amma bir söz demədi.
Ayağa durub, onun üçün yemək hazırlığına başladı. Anna:Hə, memar, indi də sən ağlını itirdin. Özü də əməlli-başlı!
Mən ölməmişəm ki, sən özünə yemək düzəldəsən?!
-Buna böyük məna verməyinə dəyməz, Anna! Sən dünən
çox yoruldun.
-Hər halda sənin qədəri! Gəl, onda yeməyi bir yerdə
hazırlayaq, əzizim.
Kərəməli bəy ilk dəfə Anna ilə birgə hazırladığı yemək
üçün süfrə ətrafında əyləşdi. Onlar bir-birini uşaq kimi
yedizdirdilər və sonra əvvəlki kimi birgə də işə yollandılar.
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Anna- monastırdakı dərslərinə, memar isə yeni başladığı
tikinti meydanına tələsirdi...

6
...1371-ci ilin ilk yaz günü idi. Bir il idi ki, Anna memarla
münasibətlərini dəyişdirib, tamamilə başqa şəkilə salmışdı.
Knyagina memarın ona olan sevgisini ilk illərin qız
xülyaları ilə deyil, Olqerd Litovskinin ikinci Moskva
yürüşündən sonra əsasən mənəvi prinsiplərlə ölçürdü. Onun
üçün nə qədər çətin olsa da, başa düşmüşdü ki, şirvanlı
ərinin Moskva kübarlarına münasibəti lap əvvəlindən zənn
etdiyi cür olmamışdır... Memar daha çox sadə rus xalqını
sevirdi. Annanı da knyagina olmaqdan ziyadə, öz xalqının
Monqol əsarətindən azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir
ziyalı kimi sevmişdi. Çünki onun özü də doğma şirvan
xalqını yadelli Deyləmi-Kəsrani sülaləsinin istibdadından
xilas etməyə çalışırdı. Anna da memar üçün arvaddan çox,
zülmə qarşı mübarizə yoldaşı idi. Kərəməli bəyon nəzərində
Monqol-tatarla Deyləmi-Kəsranilərin heç bir fərqi yox idi.
Bu bir ili Anna ərinin kənar işlərinə müdaxilə etmədən
onunla əsl ahıl qadınlar kimi davrandı.
Ona gizli
fəaliyyətləri üçün xüsusi otaq da ayırmışdı. Oraya memarın
icazəsi olmadan kimsənin girməyə haqqı yox idi. Elə
Annanın özünün də! Kərəməlinin yanına tez-tez Şamaxı
tacirlərinin karvanlarına qoşulub, müxtəlif naməlum
adamlar gəlib gedirdilər. Onlar bəzən bütün gecəni
yatmadan nəyi isə geniş müzakirə edərək, qızğın mübahisə
aparır, yalnız səhərə yaxın söhbətlərini aram tona sala
bilirdilər.
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Anna anlayırdı ki, memar Şirvan şahlığında dövlət
çevrilişi hazırlayır. Əlbəttə, bu cür qorxunc planlarla məşğul
olmasını o, Moskva böyük knyazından da tamamilə gizlin
saxlayırdı. O, hətta Annaya da öz sirlərini etibar eləmirdi...
Knyagina da bu işlərə qarışmırdı.
Kərəməli bəyin onlarca ideya dostu Kəsrani zindanlarında
həbsdə yatırdı. Memarın qəlbində sevgi üçün
yer
qalmamışdı. Anna ərinin bu bir ildə qızılı tellərinin necə
sürətlə ağardığını da aydınca hiss etmişdi. Bəzən aldığı bəd
xəbərlərdən sonra gecənin bir aləmində memar ona heç nə
demədən evdən çıxıb, tək-tənha həyətdə səhərə kimi özü ilə
danışa-danışa gəzişirdi.
Anna yalnız evə dönəndən sonra, ərinin gözlərinin
qızartısından belə başa düşürdü ki, Kəsrani istibdadı onun
daha bir neçə dostunu edam etmişdir. Memar səhərə kimi
göz yaşları töküb ağlamışdı.
Martın axırı yaxınlaşdıqca, Annanın da təlaşı artırdı:
çünki Kərəməli bəy dörd illik fəaliyyətinə yekun vurub,
Vətəninə geri dönəcəkdi. Knyagina şərtə görə özü
Moskvada qalıb, onu
Kəsrani istibdadına qarşı
mübarizəsinin zəfərinə qədər gözləyəcəkdi. Amma birdən
tarix öz səhifəsinə başqa bir şeyi yazdı. Axı, Kəsrani
istibdadının hər gün müxtəlif üsullarla şərləyib, məhbəslərə
atdırdığı Şirvan ziyalılarından, edam etdirdiyi vətənpərvər
insanlardan biri kimi memarın da həyatı bircə anın
içərisində məhv olub gedə bilərdi. Bəs, sonra nə olacaqdı?..
Anna öz qəlbində əbədi yer tutmuş bir insanın yoxluğunu
heç cür təsəvvürünə gətirmək istəmirdi. Memar onun üçün
yalnız bir ər deyil, daha çox şüurundakı Azadlıq idealına
uyğun gələn yeganə əqidədaş idi.
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Gün gonorta olmuşdu. İstirahət günü olduğu üçün
knyagina həyətdəki gül kollarına yenicə su verib, otağına
dönmüşdü. O, səhər tezdən ona heç bir söz demədən evdən
çıxmış ərinin yolunu gözləyirdi... Həyəcanlı idi. Memarla
birgə olcağı bu son günlərdə onsuz bir dəqəqə belə qala
bilmirdi. Amma dözürdü. Ona heç bir söz də demirdi.
Yalnız hava qaralanda, memar Moskva knyaz
qvardiyasının rəislərindən biri olmuş Ağ canavarla evə geri
döndü. İbrahim müəllimini çox gözlətdiyi üçün onun
yanında sıxıla-sıxıla durmuşdu. Onlar knyagina ilə
salamlaşıb otağa girdilər.
Anna yemək hazırlığı üçün mətbəxə keçdi. Amma memar
tələsik dilləndi:-Anna İvanovna, zəhmət çəkməyin, biz
nahar eləmişik. Yevdokiyaya etiraz edə bilmədim. Naharı
bizsiz eləyin. Mənim vəliəhd ilə xüsusi söhbətim var. Biz
qonşu otaqda söhbətimizi aparacağıq. Bəlkə, gecə yenidən
evdən çıxdıq. Məni gözləmə, əzizim.
Knyagina artıq onun bu cür davranışlarına adət etmişdi.
Odur ki, bir söz demədi...
-Yaxşı, əzizim, mən yatmağa gedirəm. Gecəniz xeyirə
qalsın!
-Xeyirə qarşı, knyagina!
Annanı son bir ildə ilk dəfə ərinin gizli danışığını
axıradək dinləmək həvəsi bürümüşdü. Yox, memarın vətənə
dönüşünə günlər qalırdı. Belə bir vaxtda öz arvadından sirr
saxlamağa onun haqqı çatmır. Anna düşündü ki, indi ki,
memar öz bildiyini edir, onda ərinin gizli danışığına qulaq
asıb, məsələnin nə yerdə olduğunu bilmək ən ağıllı tədbirdir.
Knyaginaya görə, indi onun üçün ən önəmlisi Şirvanda
tarixi gedişatın Kərəməli bəy üçün nə dərəcədə təhlükəli
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olduğunu müəyyənləşdirmək idi. Qalan hər şeyi yoluna
qoymaq olardı.
O, xalatını əyninə salıb, ərinin Şirvan vəliəhdi ilə
danışığına xəlvəti qulaq asmaq üçün yan otağa keçdi. Hə,
onların danışığı burdan aydınca eşidilirdi. Nə qədər qeyrietik olsa da, bu əməli onun üçün bir elə qəbahətli
görünmürdü. Kərəməli bəy onun gerçək həyat yoldaşı idi.
Əsl qadın heç vaxt ərinin həyatı ilə bağlı məsələyə biganə
qala bilməz. Bu, Annanın qəti qənaəti idi.
-İbrahim, sizin hakimiyyət mübarizəsi aparmaqdan
yaxanızı kənara çəkməyə mənəvi haqqınız yoxdur. Şirvan
şahlığına qanuni vəliəhd sizsiniz. Amma mən sizi buna
məcbur etmək də istəmirəm. Dövlət çevrilişini mənim
adamlarım edəcəklər. Siz isə şirvan xalqının ədalətli şahı
olacaqsınız.
-Müəllim, mənim fikrimcə, mədəni inkişafdan qalmış
xalqın idarəçiliyində ədalətli və ya ədalətsiz bir şahın
durmasının heç bir önəmi yoxdur.. Xalqı yalnız məktəblə,
elmlə, mədniyyətlə xilas etmək olar. Hakimiyyət dəyişməklə
yox!
-Vəliəhd, müasir dünyanın quruluşu monarxiyalı
idarəçilikdir. Şahlıq
Şərq
idarə sistemində yeganə
təcrübədir. Nizami Gəncəvinin Ədalətli şah ideyası bütün
xalqın qəbul etdiyi prinsipdir. Biz real aləmdə yaşayırıq. Şah
ədalətsiz olanda, yeganə yol onu aradan qaldırmaqdır.
Amma ölkənin taleyi dış güclərə bağlı olanda, çox vaxt
əvvəlki müstəbiddən də köpəyoğlusu hakimiyyətə gətirilə
bilir. Şirvan xalqı sizi tanıyır və sevir. Xalq xəyal qurub
yaşamaq istəmir. Xalq sizdən
hakimiyyət başına
keçməyinizi gözləyir. İradəli olun!
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Onların söhbəti gah yavaş, gah da yüksək tonla keçsə də,
heç biri öz düşüncəsində digərinə güzəştə getmədi. İbrahim
dövlət çevrilişini axıra kimi rədd eləyib durdu.
Söhbət fırlanıb, nəhayət, Anna üçün çox təəccüblü bir
mövzu üzərinə gəlib çıxdı.
-İbrahim, sənin kazak qızından ayrılıb, şirvanşah Kavusun
qızını, öz nişanlın Fərəhnakı almağın alın yazındır. Bundan
qaça bilməzsən. Xalq Kəsraniləri devirə bilər, amma
onların da bu torpaqda çox güclü dayaqları vardır.
Deyləmilər, demək olar, bütün vacib dövlət xidməti
sahələrini zəbt eləyiblər. Son 300 ildə onların hakim elitası
hər şeyə və hər yerə əlini qoymuşdur. Bu güruh şirvan xalqı
içərisində əriyib yox olmayana qədər öz məşum sifətini hər
an göstərəcəkdir. Onların siyasi texnologiyası çox güclüdür.
Onlar kökü Məhəmməd peyğamavərdən (s.a.s.) gələn ərəb
babalarımıza qız verib, bizə kaku-dayı ola bildilər. İrana
axın edən bədəvi-köçəri-tərəkəmə güruhu ilə də hər bir an
anlaşmaq qabiliyyətindədirlər. Xüsusən, Hülakilərin elxaniçobani monqol padar tayfaları türkliyi əldə bayraq edib, bu
gün
Kavusu oyuncağa çevirilər. Şirvanı altdan-altdan
türkləşmiş Monqol-padar köçləri ilə doldurmaqdadırlar.
Şirvan xalqı böyük mədrəsə mədəniyyətinin varisidir.
Köçərilər bu mədəniyyəti məhv edə bilərlər. Şirvanilik və
bədəvilik bir-birinə zidd iki dünyadır. Köçəri-bədəvi
güruhun beyninin mədəniləşməsi üçün əsrlər belə azdır.
Bunun üçün bizə min illər lazımdır. Amma hakim zümrə
olaraq, onlar bu min ilin ərzində Bakının içəri şəhərini
əsrlərcə
mal-heyvan tövləsinə çevirmiş Monqol
əcdadlarından fərqli işlər görməyəcəklər.
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-Müəllim, mənim Fərəhnak ilə evlənməyim qeyrimümkündür.
-Niyə?
-Əvvəla, o, mənim rəhmətlik anamın ruhunu təhqir edib.
İkincisi isə mən Frolanı sevirəm.
-Hökmdarlığa aparan yol qurbansız olmur. Başqaları öz
anasını, atasını, qardaş-bacıların qurban verdikləri kimi,
vəliəhd, sən də öz eşqini qurban verməyi öyrənməlisən.
ŞİRVAN XALQININ NAMİNƏ!
-Mən bunu edə bilmərəm, müəllim! Anamı söymüş birinə
heç vaxt evlənmərəm. Heç vaxt!
-Sən hələ uşaqsan, vəliəhd! O məktubları, mən əminəm ki,
sənə Fərhnak yazmayıb. Onu məkrli Kəsrani saray fahişələri
yazıb göndərmişlər. Məqsəd sənin kimi almağında deyil:
məsələ sabahkı Hakimiyyəti əldə saxlamaqdan ibarətdir.
-Mən bunu heç vaxt etməyəcəyəm, müəllim! Heç vaxt! Nə
öz eşqimdən əl çəkəcəyəm, nə də şərəfsiz bir hakimiyyət
uğrunda vuruşacağam.
-Sənin hakimiyyət uğrunda mübarizən bizə lazım deyil.
Hakimiyyəti sənə şirvan xalqı verəcək. Söhbəti bitirək,
İbrahim. Mən bir də bu məsələnin üzərinə qayıtmayacağam.
Amma yadında yaxşı saxla: Kəsranilər həm məni, həm də
səni aradan götürmək üçün müxtəlif tədbirlər görürlər. Ötən
il Olqerdin hücumu zamanı belə bir sui-qəsd cəhd ilə
üzləşdim. Amma xoşbəxtlikdən məqsədlərinə nail olmadılar.
İndi isə olsun ki, dönüşümüzü gözləyirlər. Bəlkə də, mənim
ölümüm Moskvada işimizi başa vurana qədər
gerçəkləşdiriləcək.
-Burda mı? Yəni Moskvada?
-Elə burda! Məhz Moskvada!
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-Şübhələndiyiniz adamlar varmı, müəllim?
-Var! Amma icraçının kim olmağının mənim üçün heç bir
əhəmiyyəti yoxdur. Hesab et ki, sənə son sözlərimi
söyləyirəm, vəliəhd!
Anna təəccübdən
dilini dişlədi və özündən asılı
olmayaraq çığırdı. Memar başa düşdü ki, xanımı onun
söhbətinə əvvəldən axıradək qulaq asıb. Odur ki, dilləndi:Anna, orda sənə soyuq dəyə bilər. Gəl, bizi burda dinlə,
əzizim... Səndən gizli söhbətimiz yoxdu. Gəl içəri görək...
Knyagina heç bir söz demədən ağlayaraq, qaçıb yatağına
girdi. İndi o da artıq nəyisə başa düşə bilmişdi. Onun ötən il
Yevdokiyanın qardaşına qoşulub, memarın ardınca gedərkən
öz ardınca saldığı qatil əsl sirrin açarı idi.. Anna memarın
konkret olaraq kimdən şübhələndiyini bilmirdi. Amma bu
ipin ucunun onun “tarixi səfəri”ndə olduğu gün kimi aydın
idi. Knyagina anlayırdı ki, Qatil-icraçının “KiM” olması
artıq memara məlumdur. Bəs niyə bunu hələ də hamıdan
gizlədir? Hətta Annadan da?! Deməli, hələlik öz arvadına
da inanmır...
Kərəməli bəy, vəliəhdin harasa tələsdiyini görüb, onu
yola salmaq üçün ayağa durdu və son anda daha bir
xəbərdarlığını elədi:- İbrahim, bu son sözümü də heç vaxt
yadından çıxarma. Qızmar avqustda yağış suları ilə
yuyunmuş qol-budaqlı palıd ağaclarının kölgəsində başını
torpaqdan ilk qaldıranlar göbələklər olur. Şirvan xalqı sənin
qanuni vəliəhd hüququnu qoruyub saxlayacaq. Palıd kimi
başını göyə qaldıranda, gölgəndə yaşatdığın məmurlara
yaxşı fikir ver. Ətrafına göbəliklər yığma! Öz xalqını
əzənlərdən və əzdirənlərdən deyil, elm-mədəniyyət və
firavanlığa qovuşduranlardan biri ol!
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İbrahim başını aşağı salıb müəllimlə xüdahafizləşdi, sonra
onu Saraya dəvət eləmiş Moskva böyük knyazının görüşünə
getdi.
Kərəməli bəy isə bayaqdan bəri pərişan görünən
xanımının yanına gəldi. Anna İvanovna üzünü əlləri ilə
örtüb hələ də ağlayırdı. Memar onun qəlbini ələ almaq üçün
nə qədər öpüb oxşasa da, səhər açılanadək eynini aça
bilmədi...
Yalnız günəş sübh şəfəqlərini pəncərədən içəri salanda,
Anna da çevrilib, ərini qucaqladı:
-Məni bağışla, əzizim!
-Nə üçün, Anna?
-Sənə qarşı ağılsız hərəkətlərimə görə...
-Anna, sən mənim bu dünyada tanıdığım, yeganə ağıllı
qadınsan!
Knyagina dilləndi:- Hanı o məndəki ağıl, memar? Sənin
təki bir kişini oğulsuz qoyduğum üçün mü ağıllıyam? Yox,
Kərəməli bəy, mən səndən çox, özümü düşünən biri
olmuşam. Əhv et, məni... Mən sizə layiq birisi ola
bilmədim...
Annanın göz yaşları onun sifətini əlinə almış memarın da
üzərinə töküldü.
-Anna, mən heç vaxt sizin kimi ziyalı qadını bu dünyanın
heç bir yerində tapa bilməzdim. Əgər xoşbəxtlik deyilən bir
şey varsa, o da mənim üçün yalnız sizsiniz. Amma məni
başa salın, görüm, nədən axı bu son günlər sizi qarşımda
yalnız ağlar görürəm? Nədən peşmansan, əzizim? Həyatını
mən bağladığın üçünmü?
-Yox, Kərəməli bəy! Sizi bu qədər gec anladığıma görə.
Siz məni yalnız Vətəni uğrunda vuruşan bir rus kimi
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sevdiniz. Məni özününzə mübarizə yoldaşı
olaraq
seçmişsiniz. Mən isə indiyədək ayrı cür düşünmüşəm. Sizin
düşündüyünüz ideallara layiq biri ola bilməmişəm. Məni
əhv edin, memar!
-Anna, xalqlarımızın azad yaşayacağı günlərə az qalıb.
Ən böyük eşq Azadlıqdır. Mənim azadlığım sənsən!
Yadındamı rəhmətlik anamın sizə son sözü: mən Tarixin
anasıyam. Siz ona nə cavab vermişdiniz?
-Mən də Tarixin gəliniyəm!..- Anna gülümsəməyə çalışdı.
- Rəhmətlik anamın üzünün güldüyü o gün bizim Tarixi
toyumuz oldu, Anna! Mən buna görə sizə borcluyam. O
toyu siz təşkil elədiniz. Sizin ağıllı cəhdiniz olmasa idi,
anam ın bu dünyada gözünün güldüyü o
gün də
olmayacaqdı. Siz mənim anamın Tarixi gəlinisiniz: Azadlıq
gəlini! Siz yanımda olmayanda, özümü bu dünya adlı
məhbəsdə tək-tənha sayıram. Şamaxı toyumuzda Ata
Şirvaninin şeirləri sənin çox xoşuna gəlmişdi. Onun sözləri
yadındamı?
Mey süz mənə, saqi, yenə meyxarələr içrə,
Meydir yanan hər dərdimə qəmxarələr içrə,
Meydən savayı çarəmi var çarələr içrə?!
Bir muğ evidi, meykədə-meyxanədi, dünya!
Meynab içənə əldəki peymanədi dünya!
Ey vaizi-dun!.. Üqbada qəlladə yerin var!
Ey sağəri-dust, cənnəti-əladə yerin var!
Mey iç, ey Ata, hər iki dünyada yerin var!
Bir muğ evidi, meykədə-meyxanədi, dünya!
Meynab içənə əldəki peymanədi dünya!
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Anna:- Kərəməli bəy, nə olar, onun əleyhinə bir söz
demə! Atanın dünya dərki faciəvidir. Onu da düzgün
duymaq lazımdır.
Xəyyamlar, Övhədilər olmasa idi,
bəşəriyyət bu günə kimi yaçaya bilməzdi. Ən mənfur
zamanədə belə İnsanlığa sevinci duydurmağı bacarmaq
lazımdır.
-Axı, insanlara ağıllı sözlər daha çox lazımdır, Anna!
Knyagina etiraz edərək dilləndi: :- O, hamıdan ağıllı
adamdı, mənim sultanım. Səndən də, məndən də!.. Axı,
dünya nə üçün məhbəs olmalıdır, memar? Bu dünya-aləmi
məgər Allah yaratmayıbmı? Allahın əsəri niyə naqis
olmalıdır? Dünyaya bir az da Allahın əsəri olaraq, baxmaq
lazımdır.
-Nə qədər ki, qaniçən deyləmi Kavuslar var, bədəvi
Monqollar var, Elxani padar-çobanilər var, tərəkəməqaraqoyunlu-ağqoyunlular var: biz Şirvanilər üçün bu dünya
yalnız məhbəs olacaq, Anna! Şirvanilik- etnik bir toplum
demək deyildir. Ümumbəşəri mədəni simadır: ellinizmdir,
bizanslıqdır, azad rusiyaçılıqdır, azad avrasiyaçılıqdır...
Anna ərinin üzünə diqqətlə baxaraq, nəhayət, bayaqdan
bəri ürəyini ağrıdan son sualını verdi:
-Bəy! Moskvada səni öldürmək üçün hazırlaşan adamın
adını mənə etibar edərsənmi?
-Nəyinə lazımdır o ad?..
-Axı sən mənim ərimsən. Mən öz düşmənimi tanımalıyam,
ya yox?
-Sənin də, mənim də yalnız bir düşmənimiz var, Anna:
NADANLIQ!
Savadsız-biliksiz adamlar İstibdad
quldurlarının əlindəki ən qorxunc silahlardır. Nadanlıq
qardaşı qardaşa, oğulu ataya, dostu dosta, milləti millətə,
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dövlətləri dövlətlərə qarşı qoya bilir. Vay o günə ki, ağıllı
insanların başı üzərində ağılsız nadan adamlar ağalıq edələr.
Onların nə bu, nə də o dünyada cinsi təminat, mədə
doldurmaq və bir də it qəzəblərini özlərindən ağıllı adamlar
üstünə tökməkdən savayı həyat idealları yoxdu. Bu heyvan
sürüləri istər kral olsun, istər gəda -eyni zibildirlər. Onları
analar yox, Nadanlıq doğurur.
Anna daha heç bir sual vermədi. Ona elə gəldi ki, memara
əl qaldıracaq rəzili o da yaxından tanıdı: nadanlığın təki olan
birisi. Ağılın, ağıllının düşməni! QARIN DAVASI aparan
bir heyvan!..Adının nə olmasının axı nə əhəmiyyəti var ki?..
Knyaginanın
ani susqunluğu,
tərpənməz duruşu,
gözlərinin ünvansız baxışları memarın gecədən bəri təlaşla
dolu qəlbini təskinləşdirdi. Sual da, cavab da bitmişdi...
Kərəməli bəy bu sarı qızın axşamdan bəri durmadan
ağlamaqdan qızarmış gözlərinə son bir ildə ilk dəfə diqqətlə
nəzər saldı. Həmin məkrsiz, dumduru mavi rus gözləri idi...
Azadlıq kimi mənəviyyatla dolu və günəş kimi işıq saçan
gözlər!!.
Annanın qəlbində isə ərinin bayaqkı sözləri hələ də əkssəda qoparmaqda idi: -Anna, xalqlarımızın azad yaşayacağı
günlərə az qalıb. Ən böyük eşq Azadlıqdır. Mənim azadlığım
sənsən!.. Anamın Azadlıq gəlini-Anna!..
Knyagina anlamışdı ki, o, bundan belə memar üçün yalnız
bir yataq yoldaşı ola bilməzdi. Kərəməli bəyin nəzərində
tutduğu mənəvi ucalıqdan aşağı enməyə onun haqıqı yoxdu.
Mədəni, savadlı, ziyalı bir rus knyaginası olaraq, o, öz ağıllı
ərinə yaraşan zirvədə əbədilik qalmalı idi. Əks-təqdirdə,
memarın nəzərində ən alçaq varlıqlar kimi görünən şah və
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kral saraylarındakı hərəm xanımları və cariyələrdən onun
da heç bir fərqi olmazdı...

7
Şirvanlıların Vətənə dönüşünə cəmi bir gün qalmışdı.
Sabahdan etibarən Tarix
onlar üçün yeni səhifəyə
çevriləcəkdi...
Dmirti İvanoviç Dərbənd əmirzadəsi ilə son söhbətini
aparmaq üçün onu hərbi xidmətdən sonra Saraya öz yanına
dəvət eləmişdi. Sabah Kərəməli bəy ilə bağlanmış mülkü,
İbrahimlə bağlanmış hərbi müqavilənin müddəti başa
çatırdı. Bu gün Ağ canavarın Moskva böyük knyazlığında
qalıb-qalmaması məsələsi həll olunmalı idi . Böyük knyaz
Yevdokiyanın xahişi ilə axır aylar tez-tez hərbi xidmətdən
sonra onun yanına gəlib, şahmat taxtası arxasında yarışan
Şirvan vəliəhdini Rusiyada saxlamaq istəyirdi.
Yevdokiya Dmitriyevna bu gün də qardaşının gəlişinə
gözəl bir rus yeməyi hazırlatmışdı. İbrahimin gəlişi böyük
knyazın qonaq üçün açdırdığı süfrə hazırlığının ən yaxşı
məqamına düşdü.
-Əyləşin, kavaler! Lap vaxtında gəlib çıxmışsınız.
Yevdokiya Dmitriyevna da:- Xoş gəlmişsiniz, mənim
qardaşım! Həmişə siz gələsiniz!- dedi.
Knyaz qonağı ilə axşam naharını edib, əsas söhbəti üçün
ayaq yeri hazırladı.
-Bəlkə, bir partiya oynayaq, dostum?
İbrahim etiraz eləmədi. Yevdokiya şahmat taxtasını
yığışdırılmış stolun üzərinə qoydu. Ağlarla Dmitri başladı: e-4.
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Ağ canavar At gedişi etdi. Oyun debütdən Şah qambitinə
çevrildi. Və sürətlə mindelşpilə keçdi. Birinci olaraq,
söhbəti Dmitri İvanoviç açdı:
İbrahim bəy, bizim moskallar arasında sizin nə qədər
sevildiyinizi deməyə ehtiyac görmürəm. Çox istərdim ki, rus
xalqının Ağ
canavarı həmişəlik Moskva Böyük
knyazlığımızda qalsın. Sizin kimi hərbi sərkərdəyə bizim
böyük ehtiyacımız var.
Ağ canavar həmin dəqqiqə cavab vermədi. Bir qədər
fikirləşib, sonra onu diqqətlə izləyən knyaginaya tərəf baxdı,
nəhayət, aramla dilləndi:- Zati-aliləri! Mən Şirvanşahlar
ölkəsinin qanuni vəliəhdiyəm. Atam Dərbəndin hakimidir.
Onun da yeganə oğluyam. Məni öz vətənim üçün
böyütmüşlər.
Knyaz:-Fil-g3!- deyib, növbəti gedişini elədi. Sonra
İbrahimin gözləmədiyi məsələnin üstünü ona açmağı qərara
alıb dilləndi:- Bəy, bildiyim qədəri, sizin ölkəni də Monqol
elxanilərin Çobani-padar tayfası öz nəzarəti altında saxlayır.
Babanız Keyqubad Adilin vəfatından sonra, Şirvanşah
Kavus ibn Keyqubadın böyük oğlu Huşəng Təbriz şəhərinə
girov göndərilib. Şirvan da bizim kimi bu gün Vassal
dövlətdir. Məlumatım var ki, Kavus monqol-tatar
işğalçılarının əlində bir oyuncaqdan başqa şey deyil. O, həm
də sizin vəliəhdliyinizə qarşıdır. Şamaxıda knyaginanın toy
günü həyatınıza sui-qəsd də törədilmişdir. Moskva bu gün
sizin üçün ən etibarlı yerdir. Mən sizin rütbənizi və
məqamınızı böyütməyə hazıram. Yetər ki, bizim ölkəmizdə
qalmağa razılaşasınız.
Böyük knyagina gülümsünərək, İbrahimin üzünə baxdı. O,
Şirvanda İbrahimi gözləyən terrordan əndişəli idi.
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Qardaşından
səbirsizliklə Moskvada qalmağa “Hə”
cavabını gözləyirdi.
Ağ canavar:- Zati-aliləri! Mənim ölkəmdəki hakimiyyəə
heç bir iddiam yoxdur. Vəliəhdlik babamın təklifi
olmuşdur. Mən iddiasızlığımı öz əmimə sübut etmək
istəyirəm. Təklifiniz üçün çox sağ olun! Mən
qayıdacağam!..
Dmitri daha heç bir söz demədi. Yevdokiya onların çayını
təzələdi. Bu vaxt knyaz ilk “şah”ını elan elədi. İbrahim qara
şahını geri çəkdi. Taxta üzərində cəmi bir Pyada artıqlığı
olan Dmitri İvanoviç ağ şahını yeganə piyadasından ayrı
salmamaq üçün onun arxasına çəkdi və ənənəvi Pat
vəziyyəti yaratdı.
İbrahim sabahkı hazırlıqlar üçün Böyük knyazdan izn
alıb,
Şirvan gəlini knyagina Annanın evinə döndü. Öz
qardaşlığı ilə bu məcburi ayrılıqdan kövrəlmiş Yevdokiya
əlindəki kiçik hədiyyəni ona uzatdı:- Bizi unutmayın,
vəliəhd!
-Qardaş bacısını heç vaxt unutmaz, ülahəzrət! Mən hər
vaxt xidmətinizdə hazıram. Amma mənə də icazə verin, ötən
ilin bu vaxtında aldığım döyüş ordenimi bir qardaş olaraq
Sizə hədiyyə edim. O, son kərə əyninə keçirdiyi hərbi
paltarın yaxasındakı İvan Krasnı ordenini açıb böyük
knyaginaya uzatdı. Yevdokiya “hədiyyəni” alıb, öpdü. Sonra
sabahkı Vida mərasimindən bir-başa Şirvana yola düşəcək
əmirzadə ilə son kərə görüşüb ayrıldı. Bu görüşün son
olması illərlə yaxın dostluq etdiyi həmyaşıdı Dmitri
İvanoviçi də kövrəltmişdi...
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İbrahim ordan bir-baş nişanlısı Frolagilə gəldi. Kazakbaşı
Vsevolod ilə qızı küsülü kimi dinməzcə oturmuşdular. Ağ
canavar içəri girən kimi Frola onun boynuna sarıldı.
-Bəlkə, elə indi çıxıb gedək burdan, mənim eşqim?!..
İbrahim:-Bizi qovanmı var, Frola?- deyə sual verdi.
Frola:-Var!
-Kim?
-Sənin möhtərəm qaynatan!
Ağ canavar Vsevolodun üzünə baxdı. Kazak
başınınarazılıqla tərpətdi. Qızı ilə aralarında problem
yarandığı bəlli olurdu.
-Nə üçün, cənab qaynata? Sabah bizim şirvanlılar üçün
Vida törəni keçirilir. Nə üçün orda iştirak etməkdən imtina
etməliyik.
Vsevolod
hirslə dilləndi:- Kürəkən! Mən bir rus
kazakıyam. Qızımın el içərisində müsəlman geyimində
görünüb, öz dinindən dönərək Qafqaza yola düşməsini
hamının görməsini heysiyyətimə sığdıra bilmərəm.
-Frola ora getməsə də, olar. Buna nə deyirsiniz?
Vsevolod heç bir söz demədən qapını çırparaq evdən
çıxdı. İbrahim söhbətdən heç nə anlamadığını nişanlısına
söylədi. Rəngi qaçmış Frola titrəyə-titrəyə ona nəyi isə
deməyə çalışdı... Amma heç cür batmış səsini çıxara
bilmədi və hıçqıraraq digər otağa qaçıb yenidən ağlamağa
başladı. İbrahim onun yanına gəldi və heç nə demədən
qıvrım sarı tellərini sığallayıb oxşamağa başladı. Qız səsini
kəsəndən sonra öz otağına keçdi. Frolanın qabaqcadan
yuyub ütülədiyi mülki geyimlərini əyninə keçirib:- Hə,
deməli, vətən dərdi eşq sevincindən artıq imiş, eləmi, Frola?
Gəl, gəl, Moskvanı son kərə bir yerdə təkrar gəzək, -dedi.
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Onlar evdən çıxıb, Yeni Moskvanın Böyük yoluna
düşdülər. İbrahim qolundan nazla sallanmış nişanlısına:Mənim gözəlim, bilirsənmi, biz əsl Moskvanı görmədik.
Onun taxta keçmişi, toz-torpaqlı söküntü-tikintiləri,
Rusiyanın hər yerindən bura yığılmış avam-savadsız
mujiklər... Bizim gördüyümüz yalnız bu Moskva oldu.
Amma bundan belə əsl Moskvanın tarixi başlayır. Varlı
dvoryanlar, savadlı knyazlar, Qərbyönümlü knyaginalar,
aristokrat kazaklar, generallar, marşallar Moskvası. Biz
xalqın Moskvasında yaşadıq. Bəlkə də, bu mənim üçün ən
gözəli idi. Heç vaxt lovğa, dikbaş məmurları görən gözüm
olmayıb.
Frola dilləndi:- Mənə yalnız İbrahimin Moskvası
lazımdır, əzizim! Sən hardasan, mənim üçün Moskva da
ordadır!..
–Frola adəti üzrə onu küçənin ortasında
qucaqlayıb öpərək dilləndi.
Onlar daha dinib danışmadan Frola qülləsinə qədər
getdilər. Vodovzvodun əsgərlərindən izn alıb, yenidən
qülləyə çıxdılar. Və hava işıqlanana kimi Frola (-indiki
Spasski) qülləsindən Moskvanın bu yeni yaz gecəsinin
seyrinə daldılar. Yalnız səhərə yaxın İbrahim adaxlısı son
kəz atası evinə ötürdü. Yol boyu Frolanı üşüdüb titrətmə
bürümüşdü. Onun evə dönmək istəmədiyi aydınca hiss
olunurdu:
-Frola, mənim əzizim, sənə nə olub, axı? Atandanmı
qorxursan? Bu nə titrətmədir səni tutub? Bəlkə, səni
Vsevolod döyür, düzünü söylə mənə...
Frola onun üstünə çığırdı:- Boş-boş danışma! Atamı tərk
edirəm, bu azdırmı? Mən sənin ilə gedirəm, Ağ canavar!
Seçim etdim: İslamı qəbul edəcəyəm. Müsəlman olacağam!
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Yalnız sənin xatirinə. Deyirsən, yəni heç kədərlənməyimmi?
Axı, vətən mənim də anamdır. İtirdiyim anam. Onu bir də
sənin üçün itirəcəyəm, İbrahim!.. Həmişəlik! Bundan belə
Vətənim yalnız sən olacaqsan!..
...İbrahim sevgilisini evlərinə ötürüb, təcili Anna
İvanovnanın mülkünə geri döndü. Səhər açılmışdı. Anna ilə
memar barıda oturub, Moskvanın onlar üçün bir yerdə
açılan bu son səhərinə tamaşa edirdilər. İbrahimi görən kimi
Anna dilləndi
-Hə, adını çək, qulağını bur. Bax, özü də gəldi.
İbrahim onların son söhbətinin özü haqqında olduğunu
dərhal başa düşdü. Salam verib, otağına keçdi. Vətənə dönüş
hazırlığını tamamlamalı idi. Lazımi şeylərini tez-tələsik bir
yerə yığıb bağlama elədi, otağın küncünə qoydu.
Anna onu yemək süfrəsinə çağırdı. Onlar bir süfrə başında
son qəlyanaltılarını elədilər. Az sonra Dmitri İvanoviçin
rəsmi karetası gəlib, onları Vida törəninə aparacaqdı. Anna
da bir il əvvəlki ağ gəlinlik paltarını təkrar öz əyninə
geyinmişdi.
Yeməkdən sonra memar üzünü İbrahimə tutub dilləndi:Vəliəhd! Sən bu dünyada bir dilənçini, yabir dərvişi təktənha görmüsənmi. Oğruları, quldurları hələ demirəm...
Bilirsənmi bu dünyada tənha qalan, təklənən yalnız
kimlərdir?..
İbrahim təəccüblə müəlliminin üzünə baxdı. Memar öz
sualını özü belə izah elədi: -Dahilər! Böyük mütəfəkkirlər!
Həqiqi alimlər! Əsl ziyalılar! Başqa sözlə bəşəriyyət üçün
ən lazımlı insanlar.
-Nə üçün, Kərəməli müəllim?
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-Çünki bu dünya hələ də Qarın prinsipləri ilə idarə olunur.
Bəşəriyyətin böyük əksəriyyəti yalnız qarın otarmaqla
məşğuldur. Eynən heyvan sürüləri kimi! Dünyada ağıla,
ağıllı adama yer yoxdur. Şirvan ziyalıları neçə əsrlərdir ki,
bir tikə çörəkdən ötrü dünyanı dərviş kimi dolaşıb gəzirlər.
Sabah onların yazdığı dahiyanə əsərlərə Vətəndən savayı
dünyanın hər yerində rast gəlinəcək. Tarix Vətənimizdə
onlar üçün istibdad rejimi qurmuş Kəsranilərin goruna
söyəcək. İbrahim, amma bu bir yalnız Şirvanda olsa idi,
dərd yarı idi. Bütün dünyanın Sarayları nadanlarla doludur.
Bir axmaq özü kimilərini başına yığıb, yalnız ağıllı-bilikli
insanlara torba tikməklə məşğuldur.
Nadanların xalq
üzərində
hökmranlığının mahiyyəti budur. Bu dünya
nadanların düşünən bəşəriyyətə qarşı savaş meydanıdır.
Nadan padşahlar bu dünya azmış kimi hələ o dünyaya da
göz dikiblər: təmiz cənnət sularında çimmək, qarşılarında
huri-qılmanlara göbək rəqsləri oynatmaq, daha nələr... Ata
Şirvanilərin dediyi kimi Dünya meyxanə deyil, vəliəhd!
Dünya ağıllıların məhbəsidir!..
İbrahim bayaqdan bəri diqqətlə ərinə qulaq asıb, aramaram ağlayan Annaya tərəf boylandı. Elə düşündü ki,
knyagina yəqin ərinin Şirvandan geri dönməyəcəyi üçün
belə pərişandır. Soruşdu:-Anna gəlin-bacı, siz niyə
ağlayırsınız? Kərəməli bəyin də tikanlı danışıqları yəqin ki
əbəs deyil. Bəlkə, yenə dalaşmısınız? Mən qardaş kimi sizə
söz verirəm ki, Şirvana Müəllimlə bir yerdə gedib, bir yerdə
də geri dönəcəyik. Bu gün Frola da çoxlu ağladı. Mənimlə
getsə də, yəqin ki, öz vətənindən ayrılmaq ona ağır gəlir...
Amma mən onu da özümlə götürüb, tez-tez Moskvaya
qonaq gələcəyəm. Hər il gələcəyəm. And olsun, müəllimim
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də mənimlə gələcək.
Kərəməli müəllimi mən özüm
gətirəcəyəm. Zorla, yalvarışla da olsa, mütləq onu Sizə
gətirəcəyəm. İnanın mənə, Anna bacı. Nə olur, ağlamayın!..
Memar sözünü tamamlamamışdı. Annaya çevrilib, sözünü
İbrahimə dedi:-Vəliəhd, dünyanın alimlər tərəfindən idarə
ediləcəyi, bilikyönümlü, beyinmərkəzli sistemə çevriləcəyi
günü nə mən, nə də sən görəcəksən. Amma elə bir gün
gələcək. Bütün Avrasiya xalqları Qarın otaran heyvanların
istibdadından bir dəfəlik xilas olacaqlar. Dünya ağılın,
mənəviyyatın, mədəniyyətin, əxlaqın, azadlığın dünyası
olacaq. Odur ki, elə yaşamaq lazımdır: bəşəriyyət heyvana
deyil, sürətlə insana çevrilsin... O, işıqlı dünyanın insanları
bizi başa düşəcəklər. Bax, onda dahilər təklənməyəcək.
Simasız Kavusların acından didərgin saldıqları Şirvan
ziyalıları öz ölkəsində indi Saraylara yığılmış bədəviköçəri-tərəkəmə güruhundan daha hörmətli və urvatlı
olacaqlar. Savadsız bir cəmiyyət Xalqa çevriləcək: əsl
həqiqi Şirvan xalqına!.. Hər kəs öz işini görəcək. Ət sevən
qəssabxanada, ot sevən çöldə, elm sevən isə mədrəsədə
olacaq. Bakını yayda göyərti, qışda təzək istehsal edən
şəhərə çevirmiş Monqollara ölkəmizdə bir daha rast
gəlinməyəcək. Sənin mədəni, təhsilli xalqın dünyanın gözü
olacaq, vəliəhd. Amma bu gün donuz darıdadır. Ona
darıdan çıx deməklə, qanacaqlı hərəkət edəcəyinə ümid
bağlamaq gülüncdür. İstibdad mənim ən yaxın ziyalı dosttanışlarımı ya zindana salıb, ya məzara gömüb, ya da
qürbətə qovub. Sənin məni başa düşməyin hələ tezdir.
İstibdadın ölüm mələyi bu gün öz mənfur qanadını, bil ki,
sənin də, mənim də üzərimə salıb. Bu gün Moskva ilə,
bəlkə də, həyatımla son vida günüm olmasa idi, mən
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bunları sənə deməzdim. Belə sözləri həmişə söyləmirəm...
Qəlb ağrıları tüğyan edəndə, insan bəzən ürəyini dağa, daşa,
ağaca da açır. Mən düşüncələrimi sənə miras edirəm,
vəliəhd! Anna gəlin-bacın ağıl və ağılsızlıq haqqında ona
söylədiyim son fikrimi qoy özü sənə xatırlatsın.
Memar birdəncə susub durdu, sonra qəmli-qəmli
nəzərlərini xanımının yaşı axıb kəsilməyən gözlərinə dikib,
onun cavabını gözlədi.
Anna özünü ələ alıb, uca səslə dilləndi:-Ağılsız gücrəzalət, gücsüz ağıl- fəlakətdir!..
Memar gülə-gülə arvadına yaxın gəlib, onu öpdü:- Afərin,
knyagina! Deməli, zəhmətimiz hədər getməyib.
Anna yenidən onun fikrini tamamladı:-İnsan xatırlandıqca
diridir! Əsl ölüm unudulmaqdır: diri, ya da ölü olaraq!..
Heykəllər, imarətlər yaddaş yeri deyil, Tarixin əsl yaddaşı
insanların qəlbidir.
Sonra o, memarı qucaqlayaraq, lap ucadan şüar kimi
söylədi: -Siz əbədiyyətin özüsünüz, Kərəməli bəy!.. Tarix öz
oğullarını heç vaxt unutmaz!
Bu qəribə söhbət-monoloqu dinləyən İbrahim onlara əl
çaldı və :- Siz əsl şairsinizmiş, Anna bacı. Mən bunu heç
bilmirdim,- dedi.
Knyagina:- Kərəməli bəyin sevdiyi xanım şair olmaya
bilməz. Amma mən onu dünya zindanındakı bir məhbus
kimi deyil, göylərdə qanad açan bir Avrasiya qartalı kimi
görürəm.
Anna əlini pəncərədən görünən işıqlı səmaya tərəf
uzatdı:- Bax, orda!.. Qanad çalıb uçan dünyada!..
Böyük knyazın karetasından gələn çapar bayır qapıdan
memarı səslədi:-Boyar Keremeli bey! Knyaz Dmitri
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İvanoviç sizi Vida mərasimində gözləyir.
Duma
boyarlarının hamısıı ordadırlar. Kərəməli bəy də Moskva
Boyarlar Dumasinin üzvü idi. Qasidin nə demək istədiyini
dərhal başa düşdü.
O, cəld hərəkətlə son əşyalarını götürüb, Annanı və
İbrahimi yanına alaraq, karetaya sarı getdi.
Moskalların, demək olar ki, hamısı memarın vida
mərasiminə gəlmişdilər. Orkestrin gur musiqisi altında
nizami Moskva alayları Parada başladılar. Böyük knyaz
memarın və şirvan xalqının şərəfinə parlaq nitq söylədi.
Kərəməli bəy də knyaza və bütün rus xalqına öz
təşəkkürlərini bildirdi.
Nəhayət, memarın şərəfinə təşkil edilmiş Ümumxalq
Gəzisi (-nümayiş) başladı. Bir vaxtlar “Keremelinskiy
ryad”a durub mahnı oxuya-oxuya işə çıxan rus xalqı
paytaxt küçələri ilə başı aşağı düşdü.
Onlar Frola qapısından meşə yoluna çıxıb, piyada Gəzi
(nümayiş) etməli idilər. Meşənin seyrəkliyinə çatanda
hardansa atılmış ox qabaq cərgədə ağ atın belində otutub,
ağ gəlinlikli xanımı knyagina Anna ilə yanaşı irəliləyən
Kərəməli Şirvaninin ürəyinin başına dəydi.
Gəziyə çıxmış moskallar dəhşət içərisində çığırmağa
başladılar. Bəziləri hara gəldi yüyrərək, qatili tapıb üzə
çıxarmaq istəyirdi...
Dmitri İvanoviç vəziyyətin mürəkkəbləşdiyini görüb,
yanında durmuş kazakbaşı Vsevolodun üstünə çığırdı:- Bu
nə mühafizədir, kazak?!
Vsevolod heç bir söz demədən atını qarşıdakı meşəliyə
sarı çapdı. Az keçmədi ki, onun nizəsinin başında bir
nəfərin kəsilmiş başı göründü.
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Böyük knyaz kazakbaşına yaxınlaşdı:-Kimdir, bu?
-Zati-aliləri, qatil!
-Bəs bunun başı niyə bədənsizdir?
-Mən öldürdüm, böyük knyaz! Belə şərəfsizə bir dəqiqə
belə Moskvada
yaşamaq haramdır. Qəzəbimi boğa
bilmədim, zati-aliləri...
Dmitri İvanoviç:-Vəzifəndən azadsan,
kazak! Sən
məhkəməsiz ölüm icra edərək, günahı sübut olunmamış
birinə özbaşına cəza vermisən.- dedi. Və Vsevolodu dərhal
özünün mühafizə dəstəsindən kənarlaşdırdı.
Böyük knyaz işin araşdırılmasını aidiyyəti adamlarına
əmr elədi. Sonra ağ atının üzərində hər iki əli yanlara
sallanmış memarın nəşinə yaxınlaşdı. Qəti qənaət əldə
etmək üçün əlini memarın nəbzi üstünə qoydu. Sonra:Allah rəhmət eləsin!- deyib, qanlı oxu çəkib memarın
sinəsindən çıxardı. Knyagina Anna huşunu itirib, özündən
getmişdi...
Bayram törəni bir anın içərisində yas törəninə çevrildi.
Bütün Moskva dərin kədərə qərq oldu. Gəziyə çıxanların
qəm karvanı dərhal üzünü Moskvaya çevirdi...
İbrahimin isə gözləri hirsindən qan çanağına dönmüşdü.
Onun öz-özünə kimisə-nəyisə söydüyü bəlli idi. Ruslar
dilini bilmədiyi bu cavanın nə dediyini Gəziyə çıxmış
şirvanlılar kimi aydınca başa düşməsələr də, əmirzadənən
söyüş leksikonunu dərhal duyub hiss elədilər. Moskallarla
evlənmiş şirvan ustalarının rus xanımları isə bu dəli-dolu
Dərbənd əmirzadəsinin kobud ifadələrini eşitməmək üçün
bir qədər kənara çəkilməyə çalışırdılar. Onlar kor-peşman
geri dönənlərə qoşulub, öldürülmüş memara yol gələ-gələ
müsəlman qaydasınca ağlaşma qurmuşdular...
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Memarın cənazəsi Keremeliananın Frola piştağından
keçirilib, Yeni Moskvaya gətirilən ilk dəqiqədə hamını
heyrətə salan bir hadisə baş verdi. Sonralar “Spasski”
adlanacaq qüllədə bir rahibə bütün çanları bir-birinə vurub,
onların matəm naləsini bütün
paytaxta yaymağa
başlamışdı... Heç nədən xəbərsiz digər monastırların da
çanları öz zənglərini işə saldılar. Bunun nə demək olduğunu
anlamayan mitropolit Aleksiy böyük knyaza dedi:- Bu əmr
mənimki deyil, zati-aliləri.
Dmitri İvanoviç:- Hər halda, müqəddəs ata, onlar özözünə də çalınmırlar. Əslində, bunda bir qəbahət yoxdu.
Amma məsələni öyrənmək üçün özünüz yuxarı qalxsanız
daha yaxşı olar. Görünür ki, rahibə bacının nə isə deyəcəyi
mühüm məlumatlar var. Yoxsa bu qədər camaatı bura
yığmazdı. Mən sizi aşağıda gözləyərəm.Tələsin! Bu gün
Moskva memarının dəfninin təcili həyata keçirməliyik.
Dəfn məsələsi ilə bağlı bacım knyagina Annanın da fikrini
bilmək lazımdır. Hər halda müsəlman memar onun əri idi..
Yas mərasimi mənim Sarayımda keçiriləcək. Rahibə ilə
söhbətinizi qısa edin, zəhmət olmasa. Mən bundan heç bir
şey başa düşə bilmirəm...
Cənazəni gətirən Gəzi karvanı da Frola (-Spasski)
qülləsinin qarşısnda durub, çanların nə üçün çalındığını
bilmək istəyirdi. Moskvanın ölüm həyacanına bir də
müharibə təlaşı qatılmışdı...
Anna İvanovna
hələ də özünə gəlməmişdi. Onu
mitropolitin karetasına uzatmışdılar. Karatedakı rahibələr
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qüllələrində Ay və Xaç vurulmuş yeni qızılı monastır və
kilsələri moskallar üçün tikib yadigar qoymuş şamaxılı dahi
sənətkarın Vətənə yola salınması üçün ömürlərində ilk kərə
müqəddəs məkanlarından kənara çıxmışdılar. Və birdən-birə
onun cənazə törəninə düşmüşdülər. Durmadan Xaç çəkən
bu rahibələri də bütün Gəzi iştirakçıları kimi Frola
qülləsindən bütün Moskva məbədlərinə yayılmış bu çan
nalələrinin haradan qaynaqlanması, daha doğrusu baş vermiş
müsibətdən- memarın ölümündən hələ xəbəri olmayan
paytaxta bəd xəbəri kimin çatdırması təəccüb içərisində
qoymuşdu. Çanların naləsi huşu özündə olmayan Anna
İvanovnanı da ayıltı. Knyagina qüllə zənglərini vuran
Frolanı dərhal tanıdı... Odur ki, heç kimdən icazə almadan
yüyürüb, özünü asta addımlarla qülləyə çıxmaq üçün
gedən mitropolit Aleksiyə çatdırdı.
Müqəddəs ata:- Bəlkə, siz gözləyəsiniz, mənim balam.
Onun dərdini tək mənim bilməyim daha yaxşı olar.- dedi.
-Müqəddəs ata! Frola qatilin qızıdır. O bunu söyləmək
üçün Allaha sığınıb. Mən artıq bunu başa düşmüşəm.
Ərimin qatilinin ifşa edilməsini Allahın sirrlərinə qatmaq
olmaz. Mən onu dinləməliyəm...
Mitropolit daha heç bir söz demədi. Az sonra möhtərəm
Aleksiy qüllədən aşağı düşdü. Rahibə mantiyasının açıq
hissəsindən üzü görünən Frolanı qüllədən aşağı düşüb
gələnlərin arasında görüb tanıyan İbrahim böyük knyazdan
ayrılıb, sürətli addımlarla onlara yaxınlaşdı. Rahibəlik
həyatına yeni başlamış Frola sevgilisini görən kimi, baş
örtüyünü tamamilə yuxarı qaldırdı və
qırxıq başını
adaxlısına göstərdi.
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-Nə üçün, Frola?! Mən sizi atmayacaqdım. Cinayətkar axı
siz deyilsiniz... Niyə tələsdin? Məni düşünmədinmi?..
-Mən ona dedim, İbrahim, dedim ki, memara toxunma. O,
məni eşitmədi. O, şirvanlılardan öncə öz qızının taleyini
məhv etdi. Bağışla məni... Mən qatil bir atanın qızı olaraq,
Şirvana gəlin gedə bilməzdim. Unut məni, yalvarıram,
unut... Bundan belə yalnız günahkar atam və onun
bədəbəxt elədiyi eşqimiz üçün Allaha və Müqəddəs Məryəm
anaya dualar edəcəyəm. Əlvida, əmirzadə!
Knyagina Anna İvanovna da Frolanı yaxındakı qadın
monastırına aparan rahibələrə qoşulmuşdu. Ərinin qətli nə
qədər dəhşətli olsa da, indiki halda bu kiçik günahsız kazak
qızının müsibəti onun üçün öz müsibətindən daha ağır
görünürdü. Müqəddəs ata rahibələrdən ayrılıb, böyük
knyaza qoşuldu. Anna İvanovna isə qoluna girdiyi günahsız
Frolanın titrətmə tutduğunu görüb, onu mitropolitin
rahibələr üçün ayırdığı xüsusi karataya oturtdu.
Cənazə Moskva böyük knyazının Sarayına aparılmalı idi.
Anna da məhz bunu başa düşdüyü üçün dəfn əhlindən
ayrılıb, qadın monastırına gedənlərin sırasına girmişdi...
Ağlından keçirdiyi ilk fikir: cəmi altı ay bundan əvvəl vəfat
etmiş Gülbikə qarının öz oğlunun ölümünü eşitmədən
dünysını dəyişməsi oldu. Ana bu mənada sevgilisini itirən
Annadan daha xoşbəxt idi. Knyaginanın qəlbi qan ağlayırdı.
...Anna memarın ölümünə inanmamaq üçün onun dəfndə
iştirak etmək istəmirdi. O, ərinin necə torpağa verildiyinə
şahidi olmaqdan qaçırdı. İndi onun ürəyindən keçirdi ki,
bəlkə,
kazak qızının nümunəsini təkrarlasın:
başını
qırxdırıb, rahibələrə qoşulsun. Bu qatil dünyadan əbədi
təcrid olmaq istəyirdi. Doğrudanmı, dahiləri yalnım məzar
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azadlığa qovuşdurur?! Knyaginanın qəlbi bu dünyanın alçaq
düzəninə üsyan edirdi...
Monastıra yaxınlaşdıqca beynində memarla son söhbətləri
canlanmağa başladı: “Anna! Dərindən hiss edirəm: ölüm lap
yaxındadır... Səndən də yaxında... Mən öləcəyəm, Anna!
Sənin üçün öləcəyəm. Amma məndən sonra mütləq ağıllı bir
rusa ərə get. Sevsən də, sevməsən də olar. Amma savadlıbilikli rus olsun, yetər. Qarın otarana yox, mədəni adama
ərə get, Anna. Yoxsa ruhum səni bağışlamaz.
-Kərəməli bəy, indi ki belə deyirsən, mən monastıra
gedib, ömürlük rahibəlik edəcəyəm. Çürüdəcəyəm canımı...
Mən onu indiyəcən yalnız sənin üçün bəsləmişəm. Səndən
sonra o mənə də lazım deyil! Danış, yorulmadınsa, məni də
öldürməyindən danış...
Öz əlinlə monastırlara
qapatacağından danış...
-Əsla! Mən sənə olan bütün eşqimi nifrətə çevirərəm,
knyagina. İnsan Tanrının şah əsəridir. Onun özünü diri-diri
məhbəsə salması Allaha qiyamdır. Mən özümdən sonra səni
daha ağıllı bir knyagina olaraq görmək istərdim...
Qadın monastırına gəlib çatanda, artıq knyagina da
memara haqq verib, ağlına saldığı rahibəlik fikrinin
üzərindən əbədi qəti xətt çəkdi. Frolanı monastıra təhvil
verib, dərhal geri dönməli idi
Kazak qızının acı göz yaşları Annanın qəlbini öz
dərdindən də artıq qana döndərmişdi...
Anna Saraya çatanda, keçmiş Mühafizə rəisini də ilkin
istintaq danışığı üçün Dmitri İvanovun hüzuruna yenicə
gətirmişdilər. Dəli-dolu İbrahimin qolunu bir neçə
qvardiyaçı dostu zorla tutub saxlamışdı. Dərbənd əmirzadəsi
durmadan çırpınıb, qatili didib parçalamağa can atırdı.
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Böyük knyazın ilk sualı:- Qızınızın söylədiyi
doğrudurmu, Kazak?- oldu.
Vsevolod udqunaraq:- Doğrudur, Zati-aliləri! Məni əhv
edin!
-Mən kazakları vətənpərvər bilib, Böyük Rusiyanın
müdafiəsi işinə cəlb eləmişəm. Moskvanın memarı ilə sizin
nə ədavətiniz ola bilərdi?.. Niyə vətənə xəyanət elədiniz,
Vsevolod?..
-Məni Şirvanşah Kavus ibn Keyqubad bu yola saldı,
böyük knyaz. İlk səfərimizdə içkili vəziyyətimdən suiistifadə edərək, qətl sifarişi ilə bağlı Andlaşma imzalatdı, 5
min qızıl dinar verdi. Anna xanımın Şirvandakı toy
məclisində mən bu pulu ona geri qaytardım. Amma o, məni
Andlaşmamızı Sizə göndərməklə hədələdi. Bu qətli
törətməyə məni məcbur etdi, böyük knyaz.
-Sən yalnız memarı öldürmədin, kazak! Mənim bacımın
da, öz qızınızın da səadətini məhv etdin. Canınız sizin üçün
bu qədərmi əziz idi? Sizi vətənə xəyanətdə ittiham edirəm.
Silahınızı təhvil verin!
Vsevolod gecəni evində qalmadığı üçün bu günkü törənə
əski geyimində çıxmışdı. Amma Dmirti İvanoviçin adamları
onu evindən hüzura çağıranda, artıq hər şeyi başa düşərək
qızının hələ dünəndən onun üçün ütüləyib Gəzi törəninə
hazır qoyduğu ən təzə uniformasını
əyninə geyindi.
Knyazın hüzuruna elə belə də gəlmişdi: təmiz, səliqəli.
-Zati-aliləri, əsl kazak həyatda son düşmənini öldürəndən
sonra silahı yerə qoya bilər. Mənim isə son düşmənim hələ
ki ayaqda durur...
-Bədbəxt elədiyiniz qızınızın adaxlısıdırmı son
düşməniniz, Vsevolod?
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-Xeyr, böyük knyaz! O, mənim özüməm!..
Vsevolod edamına qərar verilmiş Qədim Roma
legionerləri kimi ayağının birini irəli atıb, dizini yerə qoydu.
Düz kazak qılıncını öz ürəyinin başına yertməsi də elə bu
an baş verdi...

9
Qapqara geyinmiş knyagina Anna İvanovna ərinin
dəfnində çox böyük sayda adam toplanmasını istəmədi.
Kərəməli bəyin məzarı başında yalnız Böyük knyazın ən
yaxın qohum-əqrəbaları, Moskva Boyarlar Dumasının ünlü
nümayəndələri, knyazlar və bir də mərhumun şirvanlı yaxın
dostları vardı.
Mərhumun xanımının təklifi üzrə qəbir üzərinə tanıdıcı
hər hansı başdaşı və ya bir yazı qoyulmadı. Anna İvanovna
bütün Avrasiya xalqları üçün müqəddəs bir sima kimi
memarın əsl mənəvi inancının Azadlıq idealı olduğunu
söylədi. Beləcə, şirvan xalqının daha bir dahi oğlu adsız
məzarda qürbət torpağına verildi. Yaxın-uzaq Rusiyanın
Moskva ətrafı seyrək meşəliyində dahi memar Kərəməli bəy
Şirvanidən başı üzərində yalnız bir şam ağacı əkilmiş bu
adsız məzar yadigar qaldı.
Dəfndən sonra qəbir üzərində Dərbənd əmirzadəsi
müsəlman qaydasınca Allaha və onun Peyğamavərlərinə
dua-sənalar söylədi, Haqqın rəhmətinə qovuşmuş şəhidləri
yad etdi, sonra Qurani şərifdən Yasin surəsini oxudu.
İbrahimdən sonra isə Moskva mitrolpoliti Aleksiy də rusprovaslav dini qaydasınca Yeni Moskvanın ilk memarının
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xatirəsini yad edərək, bir neçə kərə Xaç çəkdi və hamıdan
mərhuma olan haqqına halallıq istədi.
Geri qayıdış ərəfəsində Annanın qoluna Şirvan vəliəhdi
İbrahim girib, onu dəfn sahəsindəki karetalara sarı apardı.
Annanın təkidilə İbrahim ilə Fəthəddin ibn Musəddiq Zəngi
də knyaginanın karetasına əyləşdilər. Yol uzunu kədər və
hüzn içərisində boğularaq, dinməzcə durmuş şirvanlıları ilk
olaraq Anna xanımın özü dindirdi:
-Vəliəhd, memar ilə ən son söhbətinizi mənə danışa
bilərsinizmi? Əgər sirr deyilsə...
-Anna bacı, sizə deyə bilərəm.
-Çox xahiş edirəm.
İbrahim öz dahi müəllimini bütün canlı siması ilə təkrar
yada salıb, sanki onun öz dililə dedi:
-Vəliəhd, hakimiyyətə yiyələnmiş simasız nadan adamların
ilk tədbiri öz keçmişlərini məhv etməkdən başlayır. Onlar
əvvəlcə öz yaxın dosltarını, ona köməyi dəymiş insanları
aradan götürürlər. Elə ki, öz cılız şəxsi keçmişlərini yox
etdilər, dərhal ətrafındakı yaltaqların zənlərinə uyğun gələn
bir hökmdar qılığına girirlər: zahirdə sadiq, şərəfli, nəcib,
müdrik... Əməldə İblis! Təbiət qoynundakı heç bir heyvanın
beynində tarixi şüur olmur. Keçmişi, zatı olmayan
hakimlərin heyvanlardan heç bir fərqi yoxdur. Onlar üçün
yalnız indinin saxta təntənəsi lazımdır. Bunu heç vaxt
unutma! Tarixlə yaşa!..
İbrahim knyaginanın onu maraqla dinlədiyini görüb,
sözünə davam elədi:
-Öz xalqının tarixini silib, milli simasını itirən bədəvi
ünsürlərin vəhşi xisləti mədəniyyət yolunu gedən xalqlara
nümunə ola bilməz. Heç vaxt dostlarını-tanışlarını qurban
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vermə. İnsanlığın dura bildiyi ən uca zirvə etibardır. Heç
vaxt xalqının və dostlarının etibarını itirmə! Tarix saxtalığa
deyil, yalnız etibara söykənir.
Knyagina İbrahimin ona uzatdığı dəsmalı alıb, öz göz
yaşını sildi. Sonra əlini onun əli üzərinə qoyub:- Danış,
qardaşım. Son günlər nə eşitmişdinsə, hamısını danış,- deyə
xahiş etdi.
-Bakını (-İçəri Şəhəri) yüz illər boyu mal tövləsinə
çevirmiş işğalçı Monqol “XAN”-larının davamçısı olma. Bir
bədəvi-tərəkəmə üçün şəhər ən yaxşı halda yalnız mal
tövləsi ola bilər. Rusiyanın mədəni inkişafını qarşısına
məqsəd qoymuş Moskva böyük knyazı həmyaşıdın Dmitri
İvanoviçdən örnək götür. Yeni Bakımızı yaratmağı sənə
vəsiyyət etmiş baban Keyqubad Adilin arzusunu
gerçəkləşdir.
Gələcək Bakını köçəri-bədəvi-kəndçi
yığınlarının deyil, həqiqi ziyalıların mərkəzi halına gətir.
Vətənimizdən beyin axınlarının qarşısını al. Bakını elmmədəniyyət-sənaye şəhəri et! Bakı nəsil-nəcabətini, cinsiniəcdadını unudanların, dostluğa namərdlərin, vətənə
xəyanətkarların məskəni olmamalıdır. Onu mədəni şirvan
xalqımızın tarixi yaddaşına çevir. Keçmişi, nəcabəti
olmayanların Tarixi də olmur, vəliəhd. Nanəciblərin,
namərdlərin idarə etdiyi ölkədə hamı sabahkı qurbanlıqdır...
Heyvanlar qarın üçün çalışa bilər, amma, insanlar ideal
uğrunda vuruşmalıdırlar. Qarın davası aparanlardan biri
olma!..
İbrahim danışdıqca knyaginanın da göz yaşları durmadan
axıb, qara kalağayısına tökülürdü. Şirvan gəlini həyatında
cəmi üçcə gün gördüyü Sarıtorpağı xatırlayır, eşitdikləri
əsasında bu sehirli ecazkar yurdun tarix boyu memar
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Kərəməli kimi neçə-neçə dahilər yetişdirdiyini düşünürdü.
Sarıtorpaq Anna İvanovna üçün indi bir Beytülmüqəddəs,
Tanrı evi qədər qutsal və əziz idi.
Dərbənd əmirzadəsi müəllimi barədə bir əfsanə, nağıl
söyləyirmiş kimi kövrələrək danışırdı... Əslində, Anna
İvanovna memarın Şirvan vələhdinə son söz olaraq nə
söylədiyinin çoxunu qulaq verib özü də eşitmişdi. Amma
vəliəhdin onları yenidən təkrarən söyləməsi bir növ ona
təskinlik gətirir, qövr edən yaralarını məlhəm kimi
sağaldırdı.
Anna bitməz sorğu-sualları ilə həm də memarın böyük
ümidlər bağladığı bu qeyri-adi tələbəsinin nə qədər özünə
tələbkar və qətiyyətli olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirdi.
Vəliəhd bir əmirzadə olmaqdan daha çox, knyagina üçün
Memarın canlı əsəri idi. Müdrik, cəsarətli, uzaqgörən,
sədaqətli, vətənpərvər!..
Karaeta knyaginanın mülkünün qarşısında dayandı.
İbrahim yerə atılıb, Annanın aşağı düşməsinə kömək elədi.
Evə çatanda Anna İvanovna axşam tərəfi Vətənə yola
düşəcək şirvanlı gəclərin öz otaqlarına çəkilib azacıq
dicəlmək istədiklərini görüb dilləndi:
-Qardaşlarım, məni bağışlayın, sizə əlavə bir əziyyətdə
vermək istəyirəm.: müəlliminizin hamıya girişini qadağan
elədiyi gizli otağına ilk dəfə öz yerliləri ilə birgə baş
çəkmək istəyirəm. İcazə verin, o otağın qapısını bir yerdə
açaq.
-Anna bacı, çox ağıllı təklifdir. Məncə, orda mərhumun
öz yaxınları üçün nəsə bir əmanəti də ola bilər,- Fəthəddin
dilləndi.
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İbrahim:- Fedya, sən yenə zayıllıyırsan, axı... Ə, Kərəməli
müəllimin ən yaxın adamı elə Anna İvanovnadır. Gülbikə
nənəmiz
neçə vaxtdır ki, Allahın rəhmətinə gedib.
Müəllim bunu ciddi-cəhdlə Anna xanımdan gizlətsə də, indi
söyləmək olar.
Olqerdin hücumları ərəfəsində Gülbikə
nənənin rəhmətə getməsi xəbərini Moskvya gəlmiş şamaxılı
tacirlər Kərəməli müəllimə çatdırmışdılar...
Anna başını bulayaraq: - Hə, mənə bunu bir az çox gec də
olsa, özü söyləmişdi... Son vaxtlar məndən heç bir sirrini
saxlamırdı...
Knyagina otağına keçib, memarın naməlum yerliləri ilə
Gizli üsyan planları hazırladığı məxfi otağınının açarını
götürüb gəldi. Açarı İbrahimə verdi.
İçəridə ilk nəzərə çarpan pəncərə qarşısındakı üzəri örtülü
bir şey oldu. Onun üzərindəki kağıza “Böyük knyaza
çatacaq” sözləri yazılmışdı. Annanın onu görmək istəyinə
qarşı, əmirzadə etirazını bildirdi. İbrahim onu elə bükülü
halda Fəthəddinə verib:- Fedya, bunu təcili böyük knyaza
çatdır , - dedi
Anna: -Vəliəhd, əyləşin,Fedya sən də, bir tikə yemək
yeyin. Yəqin ki, acsınız? Dmitri İvanoviç qaçmır,- dedi.
Fəthəddin hər ikisinin yerinə cavab verdi: -Sağ olun,
Anna bacı! İştahımız yoxdu. Yol üçün bəzi şeylər büküb
hazırlamışıq... Onlar bəsimizdir. – dedi və bükülünü
götürüb, otaqdan çıxdı.
Knyagina vəliəhdin yorulub əldən düşdüyünü hiss etdi.
Dilləndi:- Qardaşım, əgər yorğunluğun varsa, sən keçib öz
otağında yatıb dincəl.. Mən də Dmitri İvanoviçin Sarayına
gedirəm.
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O, əynindəki ağ gəlinliyinə işarə edərək: -Əynimi
düzəldib, təcili Yas yerinə gedirəm. Moskallar baş sağlığı
vermək üçün indi ora yğışırlar. Gedim görüm, o bükülü də
nə idi belə? Hər halda ərimin son yadigarıdır. Mən Sarayda
olacağam. Yola düşməzdən gəlib, Fəthəddini də götürüb,
vidalaşmaq üçün yanıma gəl. İndi yat dincini al! Yolunuz
uzaq olacaq.
İbrahim etirazla dilləndi:- Anna bacı, dincəlmək daha çox
sizə lazımdır. Ora mən gedib baş çəkərəm. Siz qalın, bir az
dincəlin.
-Yox, vəliəhd, mən burda qala bilmərəm.
-Onda icazə verin mən də sizinlə gedim.
Anna ona etiraz eləmədi. Amma karetaya minməmişdən
əvvəl, geri dönüb, yenidən öz evinə baş çəkdi. O, özü ilə nə
isə bir boğçanı götürüb geri döndü:- Hə, İbrahim, xahiş
edirəm, bunu hələlik özündə saxla. Orda səndən alacağam.
İbrahim
boğçada nə olduğunu ondan soruşmadı.
Knyagina karetaçıya miniyi bir-başa Böyük knyazın ailə
iqamətgahına sürməyi əmr etdi.
Saray həyəti yas mərasiminə yığılmış moskallarla dolu
idi.
Anna İvanovna İbrahimi boğçası ilə birgə ilk öncə
qardaşının evinə apardı. Mitropolit Aleksiy və bir neçə
knyaz, boyar burda Dmitrinin başına yığışmışdılar.
Böyük knyaz onları görən kimi:- Hə, İbrahim, başınız sağ
olsun. Allah rəhmət eləsin,- dedi.
-Allah rəhmət eləsin, Dmitri İvanoviç!- vəliəhd dilləndi.
Böyük knyaz soruşdu:- İbrahim, Moskvada qalıb
qalmamaq fikrində bir dəyişiklik yoxdu?
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-Biz şirvanlılar, heç yerdə heç kəsə mütərəddid fikir
demirik. Fikrimiz sabitliyində qalır, zati-aliləri. Bu gün
axşam düşən kimi Fəthəddinlə mən Vətənə yola düşürük.
-Sizin ustaların hamısı moskallarla ailə qurublar, oğuluşaq yiyəsidirlər. Onlar necə geri dönəcəklərmi? Axı, bizim
qızlar da vətənini tərk etməzlər.-Dmitri İvanoviç yarı-ciddi,
yarı-zarafatla dilləndi.
-Böyük knyaz, Şirvana biz ikimiz- Fedya Bəkləmişlə mən
geri dönürük. Fedyanın kimi “BƏKLƏ”-diyini heç mən də
bilmirəm. Amma onu öz vətəninin bəklədiyini dəqiq
bilirəm.
Dmitri İvanoviç Fedyanın əlini sıxaraq dedi:- Sən üzdən
heç inqlabçıya oxşamırsan, Fedya. İnqilabçı olduğunu indi
başa düşdüm. Rəhmətlik memar, görünür, üzərinizdə az
işləməyib...
Fedya gülümsünərək, başını aşağı saldı.
Dmitri İvanoviç:- Şirvanda problemlərlə qarşılaşsanız,
Rusiyanın qapıları üzünə həmişə açıqdır, dostlar.
Fəthəddin böyük knyazın nəyə işarə elədiyini dərhal başa
düşdü. Hamının gözü Fedyanın gətirib, pəncərə qarşısına
qoyduğu üstü örtüklü əşyaya dikilib durmuşdu. Böyük
knyaz:- Hə, bəlkə, dahi memarımızın bu hədiyyəsini, Anna
İvanovna, elə özünüz açısınız?!
Anna İvanovna irəli gəlib, örtüyü naməlum əşyanın
üzərindən götürdü. Bu, Annanın öz rəsmi idi. “Müqəddəs
Anna” əsəri. Daha çox bir ikonaya bənzəyirdi. Hamını
heyrət bürüdü. Rəsmdə Anna İvanovna bir mələk kimi
təsvir edilmişdi. Onun səmaya uçuş üçün açılmış qanadları
başdan- başa Kitab vərəqləri kimi kainata səhifələnmişdi...
Bu parlaq işıq saçan vərəqlərdə bütün Rusiya knyazlıqları
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Günəş ziyalıları kimi saçan qadın telləri vasitəsilə bir-birinə
bağlanmışdı.
Anna ərinin rəssam olduğunu eşitmişdi. Amma onun heç
bir əsərini görməmişdi. Bu rəsm memarın Moskvada olduğu
beş ildə çəkdiyi yeganə rəssamlıq əsəri idi. Çində və
Hindistanda rəssamlıq öyrənmiş Kərəməli Şirvani bu iki
məktəbi İslam xalqlarının minüətür sənəti ilə birləşdirmişdi.
O, ellinizmin sinkretik xarakterini kətana köçürərək, Rus
provaslav ikonik incəsənətini dünyəvi ideyalarla
zənginləşdirə bilmişdi. Rəsm ümumdünya maarifçiliyi
ruhunda idi. Amma şəkildə anın təsviri deyil, zaman dışı
“həqiqət”in əbədiyyət ölçüləri əsas götürülmüşdü. Rəsm öz
çərçivəsinə sığmayıb, geniş kainata qanad açmış Mələyin
təsviri ilə dövrün sənətkarlıq priyomlarına aid olmayan çox
şeyləri sənətə gətirmişdi.
Anna rəsmdə həm özünü görürdü, həm də başqasını...
Əsər onu özündən daha çox “Müqəddəs Anna”ya
çevirmişrdi. Mələyin kitablaşan varlığı bütün dünyanı kitab
səhifələrinin günəş işığına qərq eləmişdi. Kərəməli bəy
xanımına illərlə təlqin elədiyi əsl Azadlıq əqidəsinin ifadəsi
olan “ziyalı məhəbbətinin” rənglərdə səslənən ilahi
simfoniyasını yaratmışdı.
Memar Moskva knyaginanın cismani şəklini deyil,
Şirvan xalqının dahi oğluna bəxş elədiyi kainata sığmaz
ümumbəşəri Rus qəlbini çəkmişdi!..
Mitropolit yaxına gəlib, rəsmə diqqətlə baxdı, sonra
üzünü böyük knyaza tutaraq, ətrafındakı boyar və knyazlara
asta-asta özünün ilk izahatını verməyə baışladı:
-Zati-aliləri! Rəhmətlik yeznəmiz ciddi
eksfrasis
bədiiləşməsi aparıb. Rəsm dünyəvi əsərdən daha çox
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ikonoqrafik sənət nümunəsidir. Burada Müzəffər Georginin
İlan üzərindəki zəfərini Elmin cəhalət üzərində qələbəsi
əvəz eləyib. Anna bacımızın simasında rəsm daha çox,
Sinay monastırının VI əsrə aid əli kitablı “ Христос
Пантократор ” ikonasını xatırladır. Annanın başı üstəki
nimba onu “yer sərhəddindən” çıxarıb, “səma sferasına ”
qovuşdurur. “Müqəddəs Anna” rəsmi Xlaskarımızın insani
təcəssümünü (по-человическому естеству) əks etdirir.
Annanın Moskva Börü təpəliyindən üzülən ayaqları ilk
baxışda diqqəti cəlb eləməsə də, nimbaya dönmüş qızılı
başı kainata yayılmış dalğalı saçlarının,- yeri gəlmişkən, bu
yüskək bəsirət və biliyi simvolizə edir,- cazibəsini qaçılmaz
edib. Dahi rəssam Moskva gümbəzlərinin əhatəsində
göylərə baş qaldırmış Annanı müqəddəsləşdirərək, xüsusi
məkan təsviri- əks perspektivdə Biliyi insanlığın daxili
dünyasındakı yeganə qutsal dəyər kimi qiymətləndirməyə
çalışıb. Bu əsər gələcək Rusiyanın yalnız ikonik bir təsviri
deyil, Azadlığımızın ilahiləşdirilmiş simvoludur. Məncə,
onun
monastırlarımızdan
birinə
verilməsi
daha
məqsəduyğun olardı.
Şirvan gəlini başındakı qara örtüyü kənara çəkib,
mitropolitə yaxınlaşdı. Və dedi:- Müqəddəs ata, o monastır
mənim qəlbimdir! Kərəməli Şirvani üçün dünyada bu gün
mənim qəlbimdən məqsəduyğun bir yer yoxdur!
Mitropolit əvvəlcə tutulub, bir söz demədi. Sonra
knyaginaya etirazla dilləndi: - Anna İvanovna, memarın
həm də dahi bir rəssam olduğunu belə gec öyrənə bildiyimiz
üçün
çox təəssüf edirəm. Belə çıxır ki, bizim
monastırlarımıza ikona və rəsmlər çəkmək üçün İtaliyadan
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rəssamlar gətirməyimizə heç bir ehtiyac yox imiş?! Bunu
bizə nə üçün vaxtında xəbər verməmişsiniz?
-Müqəddəs ata, bunu mən də elə bu gün bilmişəm.- dedi.
Rəsm qarşısındakı boyar və knyazlar onda zamandışı
axronik kiçik süjetləri heyrətlə süzərək, əsərin ilk nəzərdə
görünməyən məna qatlarını bir-birinə izah etməyə
çalışırdılar.
Nəhayət, hamı əsərdən kənara çəkilib, böyük knyazın
onlara növbəti tapşırığını gözləməyə başladı.
Arada
yaranmış müvəqqəti fasilədən istifadə edən Anna İvanovna
üzünü Yevdokiyaya tutdu:- Əziz gəlin-bacım! Icazə verin
ərimin son xahişini də yerinə yetirim. O, Vətənə dönərkən
bəzi əmanətləri Sizə geri qaytarmağımı məndən xahiş
eləmişdi.
İbrahim irəli yeriyib, bağlamanı Annaya verdi.
Dmitri soruşdu:- Nədir o, Anna?
-Yevdokiyanın kasıb moskvalılar üçün detinetsdışı daş
mənzillər, yeni rus slobodaları tikilməsi üçün memar
Kərəməli bəyə verdiyi cehizlik qızıllarıdır.
-Məgər onlar həmin evlərin tikintisinə sərf edilməyibmi?
Anna yenidən üzünü Böyük knyaginaya tutub dedi:Yevdokiya Dmitriyevna, bunu bilməyinizi istərdim ki,
Moskva memarı mərhum ərim Kərəməli Şirvani indiyədək
kasıb moskalların evlərini öz hesabından tikib, onlara
pulsuz hədiyyə etmişdir.
Dmitri İvanoviçin gözləri yaşardı. Mitropolit Aleksiy
onun qoluna girib, toxtaqlıq verməyə çalışdı. Ərinə baxıb,
Yevdokiyanı da ağlamaq tutdu. Otağa daş kimi ağır bir
sükut çpkmüşdü. Böyük knyagina qarşısında qara geyinmiş
baldızı Annaya baxaraq, ərindən qəmli-qəmli soruşdu:
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-Böyük knyaz, biz moskallar dövrümüzün ən müqəddəs
insanını itirdik. Allah Vsevolodun bəlasını versin, necə ki
verdi! Memarın ölümü bundan belə bizim Rusiyamızın
üzərində əbədi qara ləkə kimi qalmayacaqmı?..
Dmitri İvanoviç böyük knyaginanın ona uzatdığı gül
naxışlı dəsmalla sifətinin yaşını silib, nəzərlərini göz yaşları
durmadan axıb gedən Şirvan gəlinindən kənara çəkdi. O,
ətrafındakı boyar və knyazlara, ilk növbədə isə, Şirvan
ölkəsi taxtının qanuni vəliəhdi əmirzadə İbrahim ibn Sultan
Məhəmməd Dərbəndiyə tərəf baxaraq, etirazla dilləndi:Xeyr, Knyagina Yevdokiya Dmitriyevna! Tarixdə dahi
memar Kərəməli Şirvanin mənim xalqıma, Moskvama və
bacım Annaya olan əbədi eşqi yaşayacaq!..

BİRİNCİ CİLDİN SONU
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BİTMƏYƏN SALNAMƏ:

Şirvandan Şahruha kimi...
(b.e. əvvəl 2538 - b.e. 1538-ci illər)

Geri tarixi “Albaniya”, cümhuriyyət dövrü “Azərbaycan” kimi
tanıdılaraq, xatirələrdən silinmiş Şirvanımın ilkin padşahları bir
yana, 677 illik dövr ərzində 43 müsəlman şirvanşahının haqqında,
əlbəttə, 61 yaşımdan sonra tam şəkildə hər şeyi yazmaq mənim
üçün artıq imkansızdır. Lakin onlardan üçünün- I Axsitan Əzəm, I
İbrahim Dərbəndi və Sonuncu Şirvanşah Şahruh haqqında
yazdığım tarixi triliogiyanın məndən sonrakı nəsillərə mənəvi
yol xəritəsi olacağını zənn edirəm... İnşallah, Haqq mənim
tərəfimdə olacaqdır!..
Bu istiqamətdə fəaliyyətimə maddi-mənəvi dəstək olmuş hər bir
milli vətənpərvərimizə, ad çəkmədən, qabaqcadan öz dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Rus satirasının tanrısı Mixail
Yevqrafoviç Saltıkov-Şedrinin
məşhur
“История одного
города” povestindən qabaq, hələ 60-cı illərdə yazdığı eyniruhlu
oçerklərə (“Наши глуповские дела”, «Глупов и глуповцы»,
«Глуповские распутство»…) görkəmli rus filoloqu Vladimir
Putinitsevin yazdığı Ön sözdə deyilir: “... Будещее, утверждал
он, принадлежит другим городам- Буянову, Умнову…” (Bax.,
М.Е.Салтыков-Щедрин. История одного города. Изд.-во
«ДЛ», Москва-1970).
Qədim Şirvan paytaxtı olmuş Bakı şəhərinin ağıllı müdrik əsl
şəhər camaatı (homo-sapiens olaraq) bununla mənim nə demək
istədiyimi, əminəm ki, düzgün anlayacaqlar...
Avrasiyanın ən sevimli satirik yazıçılardan biri kimi, S.-Şedrini
ona görə yad elədim ki, onun “axmaqlar”dan ibarət “Bir şəhərin
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tarixi” povestinin satira ruhuna zidd olaraq, öz romanımda ağıllı
xalqdan ibarət Rus şəhəri kimi işıqlandırdığım Yeni Moskvanın
böyük knyazı Dmitri İvanoviç Donskoyun Mərkəzləşdirilmiş
Rusiya dövlətinin quruculuğu yolunda şirvan xalqının dahi oğlu
memar Kərəm Əli bəyin tarixi münasibətlərinə toxunaraq, eyni
zamanda Avrasiya lideri olan müasir Putin Rusiyasının işıqlı
gələcəyinə müasir oxucunun diqqətini yönəldə bilim: əski taxta
materiallardan quraşdırılmış Moskva detinetsinin (İçqalasının)
yerində 1367-71-ci illərdə ağdaşlı Keremelin (-Kremlin) məhz
şirvan xalqının humanist-insanpərvər oğullarının əli ilə tikildiyini
və bu tarixi gerçəyin “Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndi”
romanımın səhifələrinə hardan gəldiyini hamı tarixi müstəvidə
duyub bilsin.
Mən bu romanda mürəkkəb tarixi dövrün unudulmuş iki dahi
şirvanlısının- memar Kərəməli Şirvani ilə İbrahim Dərbəndinin
(qanuni vəliəhd olaraq) taleyini və ömrünü bədii təxəyyülümün
gücü və tarixi müqəddəm şərtlər sayəsində bir-birinə bağlamışam.
Ağdaşlı Moskva Kremlinin (içqalasının) memarı Kərəməli
Şirvaninin barəsində yayılmış müxtəlif əsassız
və zərərli
mülahizələrə bununla da son qoyduğumu düşünürəm. Belə ki, bir
sıra qara irtica qüvvələr belə bir bəd siyasi fikri xalqa təlqin
edirlər ki, guya şirvanlı memarı Moskva Böyük knyazı Dmitri
İvanoviç (-Donskoy) öldürtmüşdür.
Roman bu versiyanı tamamilə rədd edərək, irəli sürür ki, öz
kiçik qardaşını və onun baba Keyqubad Adil tərəfindən vəliəhd
elan edilmiş oğlunu öldürməyi qatillərə sifariş vermiş Kəsrani
şirvanşah Kavus və oğlu Huşəng dahi memarımızın da qətlinin əsl
baiskarı olmuşlar. Elə bu cür mənfur fəaliyyətlərinə görə 1382-ci
ildə qiyam etmiş şirvan xalqı Şirvanşahların Kəsrani-Deyləmi
xanədanını devirərək, nəhayət, şah taxtına türkzadə Dərbəndilər
sülaləsini gətirmişdir.
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Şirvan dövlətinin 1538-ci il süqutu Kəsrani-deyləmi sülaləsinin
Məhəmməd (s.a.s.) nəslindən olan qanuni Şirvan şahına qarşı
hazırladığı “Əli şiəliyi-tərəfdarlığı” örtüyü altında gizlədilmiş
siyasi revanşı Kakuyilərin şəxsi intiqamı olmuşdur. Heç vaxt
Əlini (s.a.) sevən şəxs Məhəmməd (s.a.s.) əleyhdarı, Məhəmmədi
(s.a.s.) sevən şəxs Əli (s.a.) eleyhdarı ola bilmız!!. Şiəliktərəfdarlıq missiyası ümumislam xarakterlidir və bölünməzdir!..
Müstəqil Hindistan Respublikasının banisi Mahatma Qandi
demişdir: “Tanrıya inanmaq bütün məzhəblərin təməl daşıdır.
Məzhəblər bir tək nöqtəyə doğru hərəkət edən müxtəlif yollardır...
Müxtəlif məzhəblər durduqca, hər kəsin fərqli rəmzlərə ehtiyacı
ola bilər. Bu rəmzlər bütə dönüşüb və özünü digər məzhəblərdən
üstün bilərsə, o zaman onun heç bir dəyəri olmaz”. (Bax.:
Mahatma Qandi. Bütün insanlar qardaşdır. “Elm və təhsil” nəşr.,
Bakı-2011, səh.: 60-61).
1917-ci ildə ağqvardiyaçı yazarlar qrupunun Moskvada nəşr
etdirdikləri “Moskva barədə maraqlı hekayətlər” kitabında
(təəssüf ki, rəhmətlik şair Adil Mirseyidin mənə haqqında geniş
məlumat verdiyi bu əsərin Bakıda olan yeganə nüsxəsi şirvanlı
eloğlumun inanaraq təhvil verdiyi bəzi qaragürühçu “ziyalılar”
tərəfindən indiyəcən məkrlə gizlədilmişdir.-Müəllif.) Gizlədilmiş
kitabda Moskva rus memarlığı tarixində böyük rolu olmuş
həmyerlimiz Kərəməli Şirvaninin xidmətləri də xüsusi qeyd
olunmuşdur. Lakin bu mənbəyi “itirənlər”, dərhal gündəmə onun
Moskva böyük knyazı, Rusiyanın milli qəhrəmanı və müqəddəs
siması Dmitri İvanoviç (Donskoy) tərəfindən öldürülməsi kimi
saxta versiyanı irəli sürərək, Vətən tarixinə qarşı bu cür
xəyanətkar fəaliyyətləri ilə Moskva-Şirvanşahlar arası tarixi
dostluq münasibətlərinə zəhər qatmaq, iki qədim qardaş xalqın
arasına düşmənçilik toxumları salmaq niyyətində olmuşlar.
Roman bu mənada, Şirvan tarixinə qərəzlə yanaşanlara
Avrasiyaçılıq mövqeyindən tutarlı cavabdır. Gələcək Şirvan şahı
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(qanuni vəliəhd) I İbrahim ibn Sultan Məhəmmməd Dərbəndinin
ağdaşlı Moskva Kremlinin tikintisində məşhur memarımızla bir
araya gəlməsi, burada yaşadığı eşq macəraları və memarlıqla
yanaşı rus monastırlarında müəllimlik fəaliyyətləri Orta əsrlər
şirvan ziyalısının klassik obrazını bədii təcəssüm etdirir.
Kitabı qələmə alarkən, xeyli çətinliklərlə də qarşılaşdım:
Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndinin həyatının uşaqlıq və gənclik
illəri barədə öz doğma əmisi Şirvanşah Kavus və onun oğlu
Huşəng tərəfindən ölümlə təqib edilməsi kimi məlumatlardan
savayı, demək olar ki, heç nə yox idi...
İlk addımda, əslən Şamaxılı ata nənəmin və digər yaxın
qohumlarımın arasında ən yaşlıların söhbətləri əsasında
topladığım əfsanələrin içərisindəki gerçəkləri müəyyənləşdirmək,
bədii-tarixi təhlillər aparmaq,
eyni zamanda İbrahim şah
barəsində yazılmış kitabları bir-bir diqqətlə sərf-nəzər etmək
lazım gəldi.
Rus yazıçısı Sergey Borodinin “Səmərqənd ulduzları”
trilogiyasına daxil olan “Teymurləng”, “Yürüş tonqalları” və
“İldırım Bayazid” romanlarında İbrahim şahın zəif bir
yarımkölgəsi az-maz nəzərə çarpırdı. Qeyd etmək istərdim ki,
S.Borodinin trilogiyasının Azərbaycan türkcəsinə sovet dövrü
tərcüməsi yarımçıq qalmış, son əsəri (”İldırım Bayazid”) dilimizə
çevrilməmişdir.
Bakılı rəssam Nəcəfqulu İsmayılovun “Şirvanşah I İbrahim”
rəsm əsəri də böyük Şirvan padşahının tarixi simasının
əbədiləşdirilməsində ən gözəl bədii əsərlərdən biri (və Birincisi)
sayılmalıdır. Rəssamın digər sənətkarlardan fərqi ondadır ki,
rəsmin adından da göründüyü kimi, o, Şirvanşah Şeyx İbrahimin
məhz HÖKMDAR surətini yaratmışdır. Etiraf edim ki, bu əsərin
roman yaradıcılığımdakı rolu bütün digər (elmi və ya bədii)
əsərlərdən artıq olmuşdur. Kitabın üz qabığında rəssamın məhz
həmin rəsminin verilməsi , bu mənada, təsadüfi xarakter daşımır.
528

Şirvanşahlar tarixi dövrü haqqında uzun illər Moskvada
yaşamış həmyerlimiz görkəmli şərqşünas-alim, yazıçı-publisist,
20 tarixi povest və roman, 7 bədii film ssenarisinin müəllifi
rəhmətlik Abdul Hüseynovun 2005-ci ildə “Overley”
nəşriyyatında işıq üzü görmüş “Землепашец на троне” (Rəncbər
taxtda) povesti də irəliyə atılmış müsbət addımlardan biri
sayılmalıdır. Əsər ötən əsrin 80-ci illərində yazılıb, ilk əvvəl
1990-cı ildə Moskvada “Nauka” nəşriyyatında iki dəfə (2.000 və
10.000 tirajla) nəşrə buraxılmışdır. Əslən Bakılı olan Abdul
müəllimin də yaradıcılığında Şirvan mövzusu ardıcıllıq təşkil
etmişdir: “Şirvanlı piliqrim” (İbrahim Xaqani Şirvani haqqında),
“Mustafa xanın xəzinəsi” və s.
Nəsəbi etibarilə, Şirvanşahların onları Məhəmməd (s.a.s.)
peyğamavərə bağlayan soyundan: Rəsulallahın ulu babası
Mudarın qardaşı Rabiə bin Nizarın törəmələri sayılan Rabiə
qəbiləsindən çıxmış və xəlifə Ömər
s.a.-nın (634-644)
dönəmində Şirvana və Qafqaza İslam dinini gətirmiş Salman ibn
Rabiə xalqımızın XIV-XV əsrlər dahi lideri İbrahim şahın da ulu
babası olmuşdur.
861-ci ildə Şirvanşahlar dövlətinin
İstiqlaliyyətini məhz bu nəslin nümayəndəsi elan etmişdir. Belə
bir tarixi şəxsiyyəti Abdul Hüseynov, əfsuslar olsun ki, “Rəncbər
taxtda” povestində adi bir “rəncbər-kəndli kimi” təqdim etməyə
çalışmışdır. Əlbəttə, bu müəllifin yaşadığı dövrün hakim estetik
məramı olmuş sosialist realizmi ədəbi metodunun tələbindən irəli
gəlmişdir. Bu mənada, müəllifi başa düşmək də mümkündür.
Amma əsərin cansız və quru sxem üzrə yazıldığı aydın hiss
olunur. Abdul müəllim bədii təxəyyülünü işlətməkdən daha çox,
əldə etdiyi az saylı elmi ədəbiyyatın, çox ehtimal ki,
S.Aşurbəylinin “Şirvanşahlar tarixi” və bəzi yarımçıq tarix
dərsliklərinin ardınca düşüb getmişdir... Xronoloji xətt bədii
kompozisiya və süjeti yoxa çıxarmış, əsərin bədiiliyini olduqca
zəiflətmişdir. Kitaba görkəmli yazıçımız Çingiz Hüseynov
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(MDU-nun
professoru kimi) Ön sözü yazmışdır: “Tarixi
belletristika, xüsusi tarixi inşalardan fərqli olaraq, müasirliyin
tələbi ilə həyatın çağrışından doğur... Sənətkar çalışır ki, indiyə
qiymət vermək, onunla polemika qurmaq üçün şanlı keçmişdən
layiqli nümunələr verə bilsin.” (səh.:-5).
Möhtərəm yazıçı-professorun daha bir qeydini də oxuyaq:
“Povest ümumi qəbul edilmiş nəqli prinsipdən daha çox,
kinemotoqrafika üzrə təsviri-üslubi planda qurulmuşdur.” (səh.:7).
Qələmə aldığım romanda “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kimi
tərtiblənmiş klassik Şirvan ədəbiyyatında indiyəcən xalqdan
gizlədilmiş Bakılı dahi şair, müqəddəs övliya BABA DAĞın (Baba Kuhi: Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Übeydullah ibn
Bakuyə-Şirvani-nin 933-1050) Allaha səcdə ilə yazdığı ilk
klassik “Divan”ı, üç fəlsəfi traktatı, 30 min didaktik mənsur
hekayəti və üç min hədisi haqqında bədii- obrazlı məlumat
verilmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində şirvan xalqının
dahi oğlu Baba Dağ Bakuviyə münasibətdən aydın olur ki,
ədəbiyyat xaxtalaşdırıcılarımız nə üçün və hansı”elmi əsasla”
Şirvanşahlar ölkəsinin dahi sənətkarı İbrahim Əli oğlu Xaqani
Şirvanidən Atabəylər ərazisi Arranda yaşamış Nizami Gəncəvini
irəli çəkilmişlər?.. Halbuki Baba Dağ (-Baba Kuhi BakuyiŞirvani) klassik Quzey ədəbiyyatımıza Nizamidən nəinki 20 il,
hətta 100 il geridən banilik edən bir BAKILI kimi ortaya çıxır!..
Və o, tarixə nəinki şair və filosof kimi, həttaBakılı bir mövla
olaraq İŞIQ saçır!.. Əlbəttə, şirvanlı olaraq, mənim də qarşımda
duran əsas vəzifə bundan belə (yatmış Əlyazmalar İnstutu və
Ədəbiyyat Muzeyi rəhbərlərindən fərqli olaraq) Baba Dağ Bakuvi
(-Kuhi) Divanını hansı yolla olur-olsun dünya muzeylərindən öz
xalqım üçün geri gətirmək, bu X əsr dühamızı dostların yardımı
ilə sətri tərcümə etdirib, nəhayət, klassik Şirvan şeirinin ilk
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nümayəndəsi kimi poetik tərcüməsini həyata keçirmək və
Ədəbiyyat tariximizdə qanuni milli ünvanına qaytarmaqdır.
Şirvanlıların nəzərincə “qeybə çıxmış”, lakin həqiqətdə uzun
sürən hicrətdən sonra İran cənubundakı Şiraz şəhəri yaxınlığında
dağlarda yerləşən Cəfərabad kəndində kars mağaraların birində
ömrünü 117 yaşında başa vurmuş, məqbərəsi bizim Ağsu
civarından keçərək qədəm qoyduğumuz “Baba Dağ” kimi
Ziyarətgaha çevrilmiş bu ilk müqəddəs Şirvan şairi və Şeyximizin
mənəvi haqqını Romanda ilk dəfə özünə (və özümümzə)
qaytardıq.
Mənsur Həllacdan sonra dünyanın İkinci Sufi siması olaraq,
Baba Dağ (-Baba Kuhi) şəxsiyyəti aydınlaşdırılmadan böyük
şairimiz İmaməddin Nəsimini yetişdirən Şirvan tarixi gerçəkliyi
də qaranlıq qalır. Onu da deyim ki, hürufi Nəsimi obrazı romanın
vəliəhd İbrahim və memar Kərəməli Şirvani xəttinin İkinci
cilddəki mənəvi davamı olaraq, tamamlayıcı konstruksiya kimi
süjetə daxil edilmişdir. Bununla da ümumbəşəri Nəsimi şəxsiyyəti
Şirvanşahlar və şirvan xalqı faktoru olaraq təsdiqlənmişdir.
Qələmə aldığım tarixi roman həcm genişliyi üzündən iki cilddə
oxucuya təqdim olunsa da, əslində vahid bir əsərin bölünməz
hissələridir. Bunlardan birinci cild İbarahim şahın bir vəliəhd kimi
“Uşaqlıq və gənclik illəri”ni əhatə edir. Mürəkkəb tarixi şəraitdə
Şirvan dövlətinin siyasi varlığını qəddar işğalçı qüvvələrdən
müdriklik və qəhrəmanlıqla qoruyub saxlamış bir şəxsiyyətin
hansı tarixi mühitdə yetişdiyini bilmədən, məncə, onun
fəaliyyətlərinə düzgün tarixi qiymət vermək imkansızdır.
Romanın birinci cildində bu gələcək dahi dövlət xadiminin
həyatının ilkin dövrü 580 səhifə yer tutmuşdur.
Əlbəttə, əsərin Birinci cildi onun əsas hissəsi olan “Şirvanşah
Şeyx İbrahimin hökmdarlıq illəri” üçün bir uverturadır desək
yanılmarıq. Çünki onun bir şah olaraq, intibah siması əsasən
padşahlıq illərində açılb üzə çıxır...
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Təkcə bir faktı göstərim ki, Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndi
əmir Teymurun müttəfiqi kimi onun apardığı müharibələrdə əsas
baş hərbi müşaviri olmuşdur. Tarixi məntiq sübut edir ki, 1395-ci
ildə üzü Moskvaya sarı yürüş edən Mavarənnəhr sərkərdəsini öz
Ordusunun başını Terekdən geriyə məhz Şirvanşah Şeyx İbrahim
Dərbəndi çevirmişdir. Odur ki, bəzi müəlliflər şirvanşahın bədii
obrazını daha çox, bir hərb adamı kimi canlandırmağa çalışmışlar.
Əlbəttə, bu kimi təsviri cizgilərlə onun əsl sülhpərvər müdrik
simasına kölgə salınıb, gerçək tarixi
siması və xarakteri
gizlədilmişdir. Yuxarıda Abdul Hüseynovun adı çəkilən povestinə
də məhz bu baxımdan yanaşmaq mümkündür.
Mənim yazdığım yeni romanımın Birinci cildində bu böyük
tarixi şəxsiyyəti yetirmiş XIV əsr Şirvan mədəni-siyasi mühitinin
geniş bədii-tarixi ponoram təsviri özünə geniş yer almışdır.
Romanda Avrasiya geoməkanında tarix səhnəsinə yenicə vəsiqə
almağa çalışan Böyük Rusiyanın ilk rüşeymi olaraq, Moskva
Böyük Knyazlığı ilə Qədim Şirvanşahlar dövləti arasındakı
mürəkkəb tarixi-diplomatik və elmi-mədəni əlaqələrin geniş
təsviri verilmişdir. Romanın Birinci cildi, demək olar ki, böyük
şirvan xalqının “Moskva saqa”sıdır. Ümidvaram ki, vətənpərvər
oxucu Orta əsrlər Şirvanşahlar tarixinin bir çox digər əlamətdar
hadisələri, tarixi simaları ilə qarşılaşarkən, bilavasitə İbrahim şahı
yetişdirmiş ailənin və xanədanın yaddaşlardan silinmiş parlaq
səhifələri ilə daha çox tanış ola biləcəkdir.
Dünya xəritəsində Qədim Romalıların latın sözü ilə “Albianiya” (Ağ, azad ölkə) kimi tanıdılan bu Qafqaz diyarının
mədəniyyətini təhdid edən
yadelli təcavüzkar qüvvələrin
qarşısına Mahatma Qandidən 5 əsr öncə “ağ mübarizə” üsulları ilə
çıxmış bu dahi sərkərdə, diplomat və şahın hansı tarixi şəraitdə və
mühitdə yetişdiyini düzgün müəyyənləşdirmək üçün onun uşaqlıq
və gənclik dövrünü təsvir etmək ən vacib məsələlərdən biri idi.
Əldənə qədər tarixi material azlığı olsa da, Şirvan xalqının bir
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üzvü kimi mən böyüdüyüm el-obamın arasında Şeyx İbrahim
haqqında gəzən ən kiçik detalı belə nəzərə alaraq, məqsədimdən
geri çəkilmədim, çətinlikləri dəf edərək İkinci romanımı “İbrahim
şahın uşaqlıq və gənclik illəri”
və
“Hökmdarlıq illəri”
adlandırılan iki cilddə tamamladım.
...1395-ci ildə Qızıl Orda xanı Toxtamışı darmadağın edən
Əmir Teymur Moskva üzərinə yürüşü məhz hərbi müşavir
Şirvanşah I İbrahimin xahişi ilə dayandırıb, geri dönmüşdür. Bu
yürüşün davamı yenicə formalaşan və öz ətrafında parçalanmış
əraziləri birləşdirməyə çalışan gənc Moskva knyazlığı üçün, eyni
zamanda bütün Rusiya üçün alman Tevton Ordeninin yaxınlaşan
Qrünvald döyüşü qabağı (1410) sonu demək olardı. 1378-ci ildə
Teymurun köməyilə Qızıl Orda hakimiyyətinin başına gətirilmiş
Qiyasəddin Toxtamış (1378-1395), dostluğa xəyanətlə cavab
verərək, Məvarənnəhr əjdərinə qarş çıxmış, nəticədə, taxtdan
salınaraq, bir daha hakimiyyət üzü görməmişdi. Məhz Şirvanşah
I İbrahimin iştirakı ilə gerçəkləşdirilmiş bu tarixi dərs Rusiyanın
yenidən dirçəlişinin əsas tarixi amillərindən bir olmuşdur. Təkcə
bu fakt Rusiyanın taleyində Şirvanşahların oynadığı müsbət tarixi
rola əyani sübutdur.
Daim monqol-tatar döyüş prinsipləri ilə hərəkət edən Əmir
Teymur bir qayda olaraq aldığı ölkələrin daş tikililərini, xüsusən
daş istehkamlarını dağıtdırmışdı... 1367-1371-ci illərədə Moskva
knyazlığının köhnə taxta detinetsini, ağdaşlı Keremilin (Kremlin) tikintisini
şamaxılı memar Kərəməli Şirvaninin
rəhbərliyi ilə həyata keçirmiş şirvanlı ustaların fəaliyyəti də, heç
şübhəsiz ki, şirvan xalqının Avrasiyanın gələcəkdə ən nəhəng
dövləti olacaq Rusiyanın azadlığı yolunda qabaqcadan
düşünülmüş uzaqgörən siyasi planının bir hissəsi olmuşdur.
Deməli, Monqol əsarətinə qarşı mübarizədə Rusiyanın maraqları
Şirvanşahların da beynəlxalq münasibətlərdə geosiyasi
məqsədlərinə tam cavab vermişdir.
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Onu da qeyd edək ki, XV əsrin əvvəllərində Orda xanı əfsanəvi
batır Yedigeyin (1395—1419) bütün cəhdlərinə baxmayaraq,
vahid Monqol-tatar dövlətinin bərpası baş tutmadı. Sonrakı 30 il
müddətində paytaxtı Volqada yerləşən Qızıl Orda dövləti Krım
xanlığı, Kazan xanlığı, Həştərxan xanlığı, Sibir xanlığı və sairəyə
bölündü.
İbrahim şahın daha bir belə uzaqgörən beynəlxalq fəaliyyəti
Əmir Teymurun 1399-1402-ci illər ərzində Yeddiillik hərbi
yürüşü zamanı həm Misir, həm də Ankara savaşlarında onun
yanında baş hərbi müşavir kimi göstərdiyi xidmətlərdir: böyük
Şirvanşah burda da öz sülhpərvərliyinə sadiq qalaraq, bütün
dövrlərin ən dahi müsəlman fülosofu ibn-Xəldunun idarə etdiyi
Dəməşq (Şam) şəhərini dağılmaqdan xilas etdi. Onun vasitəçiliyi
ilə ibn-Xəldun fəqih və qazılardan ibarət heyət ilə Əmir
Teymurun Ordugahına gəlmiş və bu tarixi şəhərin taleyini sülh
yolu ilə həll etmişdi.
Dəməşq Qədim Şərq svilizasiyasının ən önəmli şəhərlərindən
biri olmaqla, eyni zamanda İslam dünyasının da əsas beyin
mərkəzlərindən biri hesab edilirdi.. Dəməşqin tarixindən misal
olaraq, deyim ki, hələ qədim dövrlərdə Dara Kadaman öz
xəzinəsini Makedoniyalı İsgəndərdən qorumaq üçün məhz bu
şəhərdə gizlətmişdi. Böyük Misir məmlük sultanı Səlahəddin
Eyyubi də xəzinəsini Səlib (-Xaçlı) yürüşçülərdən qorumaq üçün
məhz burda yerləşdirmişdi. Teymurun belə bir şəhəri
dağıtmaması, əlbəttə, bir möcüzə deyil, həbi Baş müşavir və
Şirvanşah Şeyx İbrahimin növbəti siyasi uzaqgörənliyi idi...
Xorasan və Nişapurun,
Sistan və Zərəncin, İsfahan və
Astarabadın, Sivas və Qeysərinin, Hələb və Biblosun, Sayt və
Beyrutun daşını daş üstə qoymayan Teymurun qəlbində istər
ruslar üçün, istərsə də filosof ibn Xəldun üçün rəhm axtarmaq
gülünc bir şey olardı.
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Görkəmli fransız alimi Jan-Pol Ru “Tamerlan” (ЖЗЛ., Изд.-во
Мододая гвардия, Москва-2006) əsərində 1402-ci ildə Ankara
savaşında Osmanlı sultanı İldırım Bayazidin Məvarənnəhr
əmirinə məğlub olmasının əsas səbəbi kimi: Sultan ilə Teymurun
əsas mübahisə predmeti olmuş Orta Asiyadan qaçıb gəlmiş
Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu türkmən tayfalarının həmin döyüşdə
öz xilaskarı olan Sultan Bayazidə xəyanət edərək, döyüşdə Əmir
Teymurun tərəfinə keçməsi və nəticədə, həllədici anda bu
xəyanətin Sultanın əsir düşməsinə səbəb olmasını göstərmişdir.
İlk dalğası Monqol Arqun xanla (-xristian olub) gəlmiş,
ikinci hissəssi isə Əmir Teymura tabelikdən qaçaraq əvvəlcə
İrana, ordan da Sultan Bayazidin razılığı ilə Ərməniyyə və
Kürdüstana yerləşmiş bu tayfaların nə iranlı, nə osmanlı, nə
ərməniyəli, nə də şirvanlı adını qəbul etməyərək, daha çox,
“azərbaycanlı”
(-İran azərbaycanlısı və yaxud Qərbi
azərbaycanlı) adı ilə özünü tarixə tanıtmaq istəyi- identifikasiyası
da, görünür ki, məhz bu üzdəndir. Məvarənnəhrin bu türkmən
qövmünün Orta Asiya əjdərinə tabe olmaqdan qaçaraq Sultan
Bayazidə sığınması Əmir Teymuru o qədər qəzəbləndirmişdi ki,
o, Ankara savaşından əvvəl, əsgərlərinə 7 illik məvacib ödəyərək,
Avnikdə əyləşib Osmanlıya qarşı bütün əsas Qərb xristian
ölkələri – Bizans, Fransa, Genuya, Venesiya və digərlərinin
diplomatik mssiyalarını Sultana qarşı ümumi koalisiya üçün
qəbul etmişdi...
Deməli, Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu türkmən tayfalarının
xəyanəti üzündən əsir düşmüş və Teymur tərəfindən dəmir qəfəsə
salınmış ixtiyar Osmanlı sultanı İldırım Bayazidə qarşı qəzəbi
aşıb-daşan Əmir Teymurun həmin türkmənlərə sonradan
müəyyən qədər sayğılı davranışlarının da əsas səbəbi Şirvanşah I
İbrahim olmuşdur.
Bütün bunları nəzərə alaraq, görkəmli alim professor
İ.P.Petruşevski 1942-ci ildə SSRİ EA-nın Azərbaycan Filialının
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nəşri (изд.-во АзФАН, Bakı-1942) olan “Великий патриот
Ширваншах Ибрагим” kitabında yazmışdı: «Талантливый
правитель и в особенности талантливый дипломат,
храбрый полководец, он сделал свое государство
цветующим » (Göst. əsər, səh.:- 6).
Böyük rus yazıçısı qraf Aleksey Tolstoy (1883- 1945 ) “Birinci
Pyotr” tarixi romanını yazmaq üçün ilk ideyanın onda 1917-ci ilin
Fevral inqilabı günlərində yarandığını xüsusi qeyd etmişdi. Nə
qədər qəribə səslənsə də, öz vətənini tarixən neçə-neçə bədəviköçəri işğalçıdan qoruyub saxlamağa, itirilmiş istiqlaliyyətini
dəfələrlə yenidən bərpa etməyə nail olmuş qəhrəman şirvan xalqı
və onun dövlətçiliyinin ruhu kimi Şirvan şahlığı mövzusu,
“Şirvanşahlar” tarixi trilogiyamın haqqında qəti ideya olaraq
məndə məhz Şirvanımın qədim paytaxt şəhərlərindən biri olmuş
Bakıda dövlət müstəqilliyimizin 1991-ci ilin 18 Oktyabrında
yenidən bərpa edildiyi ilk günlərdə yaranmışdır...
Amma açıq etiraf etməliyəm ki, sonrakı hadisələrin uzun illik
antiavrasiyaçı gedişatı məni bu planıma nədənsə yalnız 25 ildən
sonra qayıtmağa məcbur etdi.
Səfəvi, Ağ və Qırmızı Rus imperiyaları dövründə həyata
keçirilmiş anti-şirvan siyasi-ideoloji xətti-hərakatları mənim
“ülviyyətin anası-Şirvan”(İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvani)
diyarımın tarixdən tamamilə silinməsinə hesablansa da, fəxr
edirəm ki, bədəvi (ərəb, monqol, türkmən) güruhlara qarşı öz
tarixi xalqımın mənəvi müqavimət gücünü yeni qələmə aldığım
“Şirvanşahlar” trilogiyamda nümayiş etdirməklə vəzifəmin
öhdəsindən gəldim.
Nə qədər acı görünsə də, etiraf edək ki, Şirvanda xristianlığın
qəbul edildiyi Roma işğalı dövründə latın dilli yazarların
kitablarından götürülmüş “Albaniya” sözünün və onun psevdotarixinə çevrilmiş albanşünaslıq elminin yaradıcıları bütün
imkanları və nifrətləri dairəsində ŞİRVANŞÜNASLIQ ELMİ-ni
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indiyə kimi XIX əsrdə Alman kafedralarında hazırlanmış antişirvan
“albanizm” nəzəriyyəsi ilə
əvəz edə bilmişilər...
“Şirvanşahlar” tarixi trilogiyam həm də saxta “Albanizm”ə
verilmiş tutarlı bir cavabdır.
XIX əsr Azərbaycan tarixşünaslığının ən böyük nümayəndəsi
Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Gülüstan-i İrəm” (əslində gerçək
adı: “Şirvanın və Dağıstanın tarixi”-Müəllif.) əsəri ilə bağlı hələ
1925-ci ildə Parisdə olan Ceyhun bəy Hacıbəyli
Asiya
Cəmiyyətinin iclasında məlumat vermişdi ki, bu əsərin 320
səhifəlik rus dilində tərcüməsini əldə etmişdir: «Этот русский
перевод имеет заглавие «История Ширвана и Дагестана»
(Bax, “Гюлистан-и Ирам” Баку, 1991. Akad. Ziya Bünyadovun
Ön Sözü, səh.: 6-7.) Həmin əsərdə A.Bakıxanov çox maraqlı
mülahizələr irəli sürərək yazırdı: “В 115 (734) г. Хишам
назначил для управления Арменией, Азербайджаном и
Ширваном своего брата...”(Bax, Göst. əsər, səh.: 56-57). Və ya:
“После смерти Хулагу-хана в 663 (1265) г. наследовал его
сын
Абака-хан,
который
передал
управление
Азербайджаном, Арменией и Ширваном своему брату Йошмуту” (Bax, Göst. əsər, səh.: 74-75). Göründüyü kimi,
A.Bakıxanov QƏDİM VƏ ORTA ƏSRLƏR dövründə Şirvan ilə
Azərbaycanı fərqli adlarla təqdim etmişdir. “Azərbaycan” adı
1918-ci ildən bəri Milli cümhuriyyətçiliyimizin ünvanı olsa da,
bununla belə heç bir kəsin şirvanlılara öz şanlı keçmişini
unutdurmağa da haqqı yoxdur. Bu gün “Şirvanşahlar” adını
tatixdən silməyə çalışanlar ilk növbədə
yalnız düşmən
dəyirmanına su tökürlər...
Tarixçi-ədib yazır: “Албания получила свое название от
римлян слово Альбус, Алби (белый)... в смысле
«свободный»”(Səh.: 17-18). «Белый» (ağ) sözünü Belorusiya
adı ilə müqayisə edərək, Bakıxanov onun “azad” mənasını
daşıdığını da irəli sürür. Sa-Atabaqo Xristian QIPÇAQ
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ATABƏYLƏR DÖVLƏTİnin (1268-1578. Paytaxti- Artvin)
uzun illik müqaviməti sayəsində Monqol işğalından kənarda
qalmış bir ölkə kimi Belarusiyanın azad Rusiya adını daşıdığı
şübhə doğurmur. Şirvan şahlığının azadlıq ölkəsi kimi
Albuslaşdırılması (Albaniyalaşdırılması) Qədim Roma üçün başa
düşüləndir. Bu faktın özü də Şirvanın AZADLIQ DİYARI
olmasının tarixi təsdiqidir. Amma bəzi çağdaş Azərbaycan
tarixçilərinin ilkin Şirvanşahları tarixdən silmək cəhdləri açıqaşkar xalqa xəyanətdən başqa bir şey deyil.
A.Bakıxanov “aqvan” sözünün yanında bir qayda olaraq,
mötərizə içərisində “Şirvan”sözünü də işlədir. (Bax, səh.: 42-43).
Çünki alimə görə: “М.Чамчыян в «Армянской истории»
Ширван называет Агваном” (Bax, Göst. əsər, səh.: 11-12).
Tarixi xronika göstərir ki, Avrasiya məkanına Şirvanşünaslığı
əvəzləmiş Albanistikanı ilk dəfə rus alimi Vladimir Fyodoroviç
Minorski gətirmişdir. V.Minorski akademik B.Dornın almanca
təkrarən Sankt Peterburqda nəşr edilmiş “Versuch einer
Geschichte der Schirvanschahe”. (Mem. de l’Akad. de St.
Petersburg) adlı əsərindən misal gətirərək, Şirvanşah III
Mənuçöhrün öz sarayında yaratdığı yüksək mədəni intibahı xüsusi
qeyd edirdi: “Он (-Şirvanşah Mənuçöhr-N.A.), по-видимому,
превозшел всех своих предшественников и потомков в любви
к наукам, в особенности к самой прекрасных из них- поэзии
”. (Минорский В.Ф., «История Ширвана и Дербенда X-XI
веков». Москва-1963, Изд.-во восточной литературы., səh.10-11). Onu da qeyd edim ki, Minorski bu əsəri ingilis dilində
yazıb, nəşr etdirmiş, əsərin rusca ilk nəşri isə 1953-cü ildə
“Kembric Universiteti” seriyasından erməni S.Q.Mikaelyanın
tərcüməsində “Qafqaz tarixi üzrə etüdlər” adı altında işıq üzü
görmüşdür. “X-XI əsrlər Şirvan və Dərbənd tarixi” sərlövhəsinin
“Qafqaz tarixi...” kimi dəyişdirilməsi özlüyündə Şirvana qarşı
qərəzli “akademik” niyyətdən xəbər verir: bunun adı elmi
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şirvanşünaslığın psevdo-albanşünaslıqla əvəzlənməsindən savayı
bir şey deyildi. Acı həqiqət budur ki, bu fəaliyyət hələ də davam
etdirilir...
V.F.Minorskinin əsərində ayrıca “Albaniya” fəsli yoxdur.
Amma kitabda “alban xristianlığının” erməni faktoru (?!)
olması dəfələrlə vurqulanmışdır. O yazır: “Мы уже видели
обращение албанцев в христианство и введение албанского
алфавита было делом армян. Армянские поселенцы и
культурные
элементи
способствовали
дальнейшему
поглощению албанской народности” (Gəst. əsər., səh.35-36).
Digər bir stata baxaq: “Мелкие армянские правители Сюника
и Арцаха (на юге от Барда’а) играли значительную роль в
делах Албании” (Göst. əsər, səh.-36).
Minorski “Armeniya”nın 387-ci ildə “Arazdan Kürə, hətta
Kürdən şimala doğru” ərazilərini itirdiyini yazır. (Səh.-35-36).
Deməli, B.F.Minorski “Şirvan tarixi”dən yazdığı halda,
“Ermənistanın itirdiyi Albaniyadan” danışır. Bu isə o
deməkdir ki, V.F.Minorski tarixi Şirvanşahlar ərazisini
Ermənistan coğrafiyasına salaraq, sonrakı “ milli addımların
atılmasına” da ilkn yol açmışdır.
Alabanşünaslığın söykəndiyi ən önəmli “tarixi əsərlər”
içərisində Moisey Kalankatuklunun adına çıxarılmış “Albaniya
tarixi” və Mxitar Qoşun adına deyilən kiçik kitabçadır ki,
onlarda da kilsənin “Albaniya” adlandırdığı ölkənin Şirvanşahlar
olduğu heç kəsdə şübhə doğurmur.
Moisey Kalankatuklunun “Albaniya tarixi” akad. Ziya
Bünyadovun tərcüməsində (şübhəsiz ki, ruscadan- N.A.)
Mahmud İsmayılovun redaktorluğu ilə 2006-cı ildə “Avrasiya
Press” şəşriyyatında təkrar işıq üzü görmüşdür. Redaktor bu
əsərdəki anoxronizmləri qeyd edərkən, haqlı bir sualla çıxış
edir: “VII yüzilliyin abidəsi Albaniyanın Kalankatuk kəndindən
olan Moisey Kalankatuklunun “Albaniya tarixi” əsəri üç
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hissədən ibarətdir,.. ikinci və üçüncü hissələr
X əsrdə
yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıb yaratmış müəllif X əsərə
qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi” (Bax, Göst. əsər., səh.:-5).
Orijinalı itmiş, bizə ermənicə çevirməsi gəlib çatmış bu
kitabın əsli olubsa, heç şübhəsiz, şirvanlı Musanın yazdığı bu
əsər qədim pəhləvicə olmalı idi. Çünki o dövrün ellinizm
xarakteri müxtəlif xalqların mədəniyyətinin sintezi olaraq, özündə
qədim yunan və İran ünsürlərini daha çox birləşdirmişdir. Deməli,
hər iki “qədim ermənicə mənbə”nin qondarma bir şey olmasını
sübuta ehtiyacı yoxdur.
Amma Şirvanın (psebdo-tarixdə: Albaniyanın- N.A.)
“Armeniyaya ” birləşdirilməsinə gəldikdə isə belə bir şey də
tarixdə, ümumiyyətlə, heç vaxt olmamışdır. Çünki sözü gedən
əsrlərdə Tarixin səhnəsində iki imperiya söz sahibi olmuşdur: İran
Sasaniləri (ATƏŞPƏRƏST bayrağı altında) və Roma (əvvəlcə
bütpərəst, 313-cü ildən sonra isə XRİSTİAN bayrağı altında).
Armeniya nə mənə idi ki, işğal siyasəti həyata keçirib, hələ
“Albaniyanı” özünə ilhaq da edə idi??. Fəridə xanım Məmmədova
“Qafqaz Albaniyası və albanlar” kitabında yazır: “Хотя
официальное принятие христианства (в 314 г.) в Албании
связано с греческим влянием (деятельность Григория
Просветителя в Армении, Нирщ- в Грузии, епископа из Рима,
прибывшего в Албанию), тем не менее влияние
грекофильской школы сказалось значительно позднее.»
(Göst. Kitab. Səh.: 12-13).
Şirvan xalqı bütün varlığı ərzində çeşidli işğalçı qüvvələrlə
qarşılaşmış və bir çox hallarda uzun illik əsarət zülmü görmüşdür.
Bunlar yalnız köçəri-bədəvi qarətçilər olmamışlar. Zamanın ən
nəhəng quladarlıq imperiyaları da onun İstiqlaliyyətinə dəfələrlə
qəsd etmişlər. Roma imperiyasının latın sözü olan “Albaniya”,
yəni “köləliyi qəbul etməyən xalqlar” anlayışının qədim
ŞİRVANLILAR üçün işlədilməsi anlaşılandır. Amma bu
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ərazilərin Armeniya tərəfindən işğal edilməsi “faktı” isə gülünc
söhbətlərdir. Qəti demək mümkündür ki, Musa Qalaqayıtlının
“Şirvan tarixi” (saxta variantda: “Albaniya tarixi” və ya “Aquan
tarixi”) əsəri erməni şovinistləri tərəfindən son iki yüz ilin ərzində
qədim pəhləvicədən müasir ermənicəyə çevrilib saxtalaşdırılmış
bir “mənbədir”. K. Patkonova görə, “Albaniya tarixi”nin ən
qədim əlyazması 1279-cu ilə aiddir. Bu o tarixdir ki, 10 il ondan
əvvəl 1269-cu ildə monqolların Talass Qurultayı bütün monqol
şahzadə və köçəri əyanlarının şəhərlərdə deyil, çöllərdə
yaşamalarına Fərman vermişdi. Çingiz xanın dördüncü oğlu
Tulunun nəslindən Xabulay (1260-1294) Çində “Yuan
imperiyası” yaratmışdı. 1258-ci ildə isə İslam-Abbasi xilafətini
yer üzündən silmiş xristian Hülakinin törəmələri gah xristianları
müdafiə edərək, müsəlmanları qırır (Arqun xan və onun arvadı
Tokkuz xatun kimi), gah da İslamı qəbul edərək, Bakıda
“Axsitan məscidi”nin (Bibi-Heybət məscidinin-Red.) ziyarətinə
gəlirdi: Olcaytu xan kimi...
Bu dövrdə Hülakü tərəfindən azadlıqsevərliyinə görə edam
edilmiş Şirvanşah II Axsitan ibn III Fəribürzün (1243-1260) oğlu
Şirvanşah II Fərruxzad (1260-1282) hakimiyyətdə olmuşdur.
Şirvan şahları içərisində uzaqgörənliyi və şəxsi cəsarətilə xüsusi
seçilən və Vətən uğrunda şəhid edilən II Axsitan ibn III Fəribürz
1256-cı ildə əl-Əmud qalası üzərinə xaşxaşı ordeninə savaşa
gedən Monqol ordusuna hərbi kömək göstərmiş İraq, Xorasan,
Azərbaycan, Arran, Gürcüstan feodalları kimi öz məlikləri, sədr
və əyanları ilə birgə Hülaki xanın Qərargahında olmuşdur. Lakin
buna baxmayaraq, Hülaki onun şücaətindən qorxaraq, sonradan
bu gənc cəsur Şirvan hökmdarını da edam etdirmişdir.
Monqol-tatarların mədəni-ellinist ölkələrə qarşı bədəvi-köçəri
təcavüz siyasətinin kiçik bir ponaramına baxsaq, həmin dövrlərin
“albançılığının” hansı zəmində göyərdiyini aydın görərik. 1235-ci
ildə Böyük El Qurultayı tərəfindən Monqol ordusunun rəisi təyin
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edilən Batı xana bütün azad Avrasiya xalqlarını- qıpçaq, rus,
bulqar, macar, başqırd, alan və b.-nı tam əsarətə almaq qərarı
verilir. Çingiz xanın böyük oğlu Cuçi isə evləndiyi qıpçaq qızın
xatirinə öz atasının əmrini pozaraq, şimal xalqlarını- Rus,
Çərkəz, Başqırd, Kelar, Dəşti-Qıpçaq ellərini ram etməmiş və
Monqolustana getməkdən imtina etmişdi. Odur ki, Çingiz xan onu
müəmmalı
şəkildə
öldürtmüşdü.
Deməli,
“albanizmin
çiçəkləndiyi” bu dövrdə İslamın mövqeyinin Xristian monqol
təəssübkeşliyi şəfraitində necə zəiflədiyi aydınca nəzərə çarpır...
Xristian-bütpərəst Qızıl Ordanın banisi sayılan Batı xanın
(1227-1255) komandanlığı ilə Bulqar çarlığı, Qərbi Dəşti-Qıpçaq
müsəlmanları, o cümlədən anti-monqol koalisiyasının zəifləməsi
üzündən eyni zamanda Russ və bütün Şərqi Avropa ölkələri də
işğal edildi. Altını cızaraq, xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, yalnız
1320-ci illərdən Özbək xanın dövründən Qızıl Ordanın rəsmi
dövlət dini kimi İslam qəbul olunmuşdur. Bu tarixi faktlar
Şirvanşahlar tarixi əvəzinə, “Albaniya tarixi” (Moisey
Kalankatuklu) kimi “qədim erməni dilli” ilk psedo-əlyazmaların
meydana çıxması səbəblərini dəqiq izah edir.
Şirvan şəhəri Bakının İçqala divarlarını- İçərişəhəri heyvan
tövləsinə çevirmiş Hülaki xanın siyasətini davam etdirmiş varisi
Abaqa xanın (1265-1282-ci illər) hakimiyyəti dövründə “yazılıb”
ortaya atılmış “qədim erməni dilli” “Albaniya tarixi”nin əldə
qalan ilk əlyazması bugünəcən Şirvanşünaslığa qarşı
“Albanşünaslığı” ortaya atanların ən tutarlı “arqumenti” sayılır.
VII əsr “ alban tarixçisi” Moiseyin 1279-cu il tarixli bu “ilk
əlyazması”nın qədim ermənicəni ermənilərin özü “Albaniya
tarixi” deyil, “Aluank ölkəsinin tarixi” adlandırıblar?! Bu qarışıq
“taleli” kitab Şirvanşünaslıq elminin yerinə gətirilmiş ilk
Albanşünaslıq təlimidir?..
Azərbaycan albanşünaslığının ən tanınmış nümayəndəsi
F.Məmmədova rusca nəşr etdirdiyi «Кавказская Албания и
542

албаны» (Баку-2005) kitabında erməniləri xarakterizə edərək
yazır:
“Армяне,
потеряв
свои
государства
(свои
государства??-N.A.)
приступили к созданию истории
армянского народа,.. расширяя его территории, возвеличивая
ее правителей, пытались представить Армению третей
державой после Рима-Византии и Персии.” (Göst. Kitab, səh.:
199). Göründüyü kimi, İslam dünyası üzərinə Roma katoliklərinin
xüsusi planı ilə yürüş edən Monqol-tatar işğalçı qüvvələrinin ilk
ağalıq illərində ermənilər də əsarətə alınmış müsəlman xalqlarına
qarşı sözü gedən bu siyasəti ideoloji müstəvidə fəal şəkildə
qorxusuz-hürküsüz həyata keçirmişlər.
Əlbəttə, Monqol istilası dövrünün bu mürəkkəb tarixi
şəraitindən sui-istifadə edərək, erməni “tarixçiləri” Şirvanşahlar
dövləti ərazisində VII-XIII əsrlərə gedib çıxan saxta “alban xalqı
və Albaniya dövləti” yaratmaq cəhdlərində olmuşlar. Bu elə indi
də davam etdirilən bir siyasətdir. Amma bu siyasətin bizim
alimlərimiz tərəfindən indiyəcən müdafiə olunmasına nə demək
olar?! Əgər “alban xalqı” olmuşdursa, hanı onun öz dilindəki
“Albaniya tarixi”?.. Doğrudan da müasir xristian dinli udinlər
tarixi “alban xalqı”nın yadigarıdırsa, onda “alban dilli mətnlər” nə
üçün ciddi-cəhdlə Ermənistanın Matenadaranında kənara
çıxarılmır??? Onu da deyək ki, udin xalqı onun milli dilindbu gün
nə qədər erməni kilsə terminologiyası işlədilsə də, ləzgidilli
Qafqaz xalqlarından biridir.
F.Məmmədova yazır: “Исследование… освещает историю
албанского этноса, просуществовавшего длительный периодс I в. до н.э. по VIII в. в превелах всей страны Албании (от
Аракса на юге до Дербенда на севере) и далее с VIII в. по
XIX в. в Арцахе, Ути и Шеки-Камбисене, Сюнике.” (Фарида
Мамедова. Кавказская Албания и Албаны. Баку-2005. səh..:379).
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1937-ci ildə gürcü prof. İlya Abuladze XV əsrə aid erməni
əlyazmaları içərisində guya “alban əlifbası”nı tapıb üzə
çıxarmışdı. 52 hərflik bu yazı “Aluanic girne” (-yəni aqvan
yazısı) adlandırıldı. Matenadaranda saxlanan bu “iki əlyazması”na
aşağıdakı ümumi başlıq verildi: “Об истории святого и
божественного елея, которую написали отцы Востока
агванским письмом и перевели на армянский язык”. Deyək
ki, çox əcəb, bəs cənab İlya Abuladze hanı bu “alban
əlyazmaları”nın orijinalları?? Bir halda ki, “Известия” qəzetinin
28 sentyabr 1937-ci il sayında erməni alimi Qraçya Açaryan
onun barəsində təntənəli şəkildə bütün keç. SSRİ əhalisinə xəbər
yaymışdı?.. Deməli, “erməni dilinə tərcümə edilmişdir”, bəs hansı
dildən?- Bu əlifba Alban dillli əlyazmadırsa, onu kimdən
gizlətmişlər? Və nə üçün?..
Yaxud bu xalq elə “erməni xalqı” olmuşdursa, onda Moisey
Kalankatuklu
(ermənilər
onu
“Movses
KalankatuatsiDasxurantsi” adlandırırlar) niyə qeyd edir ki, “müqəddəs Ruhun
mərhəmətilə üç xalqa, yəni ermənilərə, albanlara və gürcülərə,
əlifba düzəldən birinci vardapetlərdən olan şəxs- Mesrop Maştos”
(Bax, Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Avrasiya Press.,
Bakı-2006, səh.:-35) olmuşdur?!. O, nə üçün iki “eynidilli xalqa
(alban və ermənilərə) iki müxtəlif “əlifba” düzəldirdi?!.
Bu
təzadları da bir yana qoyaq!
Bəs, hanı bu “alban” xalqının öz vətəni uğrunda ərəblərə və ya
monqollara qarşı azadlıq mübarizəsi?! Hanı onun şirvan xalqının
cəsur oğlu Şirvanşah II Axsitan kimi vətən şəhidliyi?!..
Deməli, Şirvanşünaslıq elminə qarşı müasir milli
“Albanşünaslıq” psevdo-elmi məhz İosif Vissorionoviç StalinCuqaşvilinin (çox güman ki, Cuqaşvililər Xəzər imperiyasının
süqutundan sonra, Dərbənd qapıları ağzındakı Çoqadan İrana qaçaraq,
İsfahan altındakı Nor-Cuqada erməni adı altında gizlənmiş İmam
Hüseyni öldürən qatillərin nəslindən olub, sonradan xristian qılığına
girmiş Nor-Cuqalı gəbrlərdəndir: “Cuqaşvili” soyadı bunu bəlli edir.
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Cuqalılar barədə Minorskinin tarix kitabında X əsr ərəb tarixçisindən
götürülmüş 50 səhifəlik son əlavəyə bax:.-Red.) əmri ilə belə psevdo-

tarixlər üzərində yaradılmışdır.
“Albaniya tarixi” adlı bu kitabın “ilk əlyazmasının tarixi”ndən1279-cu ildən 100 il əvvəl bütün dövrlərin ən dahi Şirvanlısı şair
İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvani (1120-1199) yazırdı:
Şirvan ki var: hər cəhətdən ülviyyətin anasıdır,
Onun hər bir səhər yeli dərdlərimin dəvasıdır.
Görkəmli şərqşünas-alim Sara Aşurbəyli “Şirvanşahlar dövləti”
kitabında belə qeyd edir: “XIII əsr görkəmli İslam tarixçisi
Rəşidəddin (1247-1318) məşhur “Məktubat” əsərində yazırdı:
“Şirvanşahlar Dərbənd hökmdarları nəslindən olan qədim
xanədandır... Artıq 2000 ilə yaxındır ki, sultan taxtı onların
nəslinə məxsusdur.” (Bax, S.Aşurbəyli. Şirvanşahlar dövləti.
Avrasiyapress, Bakı-2006., səh.:-50). Sara xanım həmin
“Məktubat”dan stat gətirir ki, Qafqazın ərəblər tərəfindən işğalı
zamanı Dərbənd hakimi Şirvanşah Şəhriyar onlarla qarşılıqlı sülh
imzalayır. Onun bəyanatında deyilir: “Mənim nə... dağlılar, nə də
ermənilərlə heç bir əlaqəm yoxdur. Siz (yəni ərəblər-N.A.) mənim
ölkəmi və xalqımı işğal etmişsiniz”. (S.Aşurbəyli. Göst. əsər,
səh.:-55). Ərəblər Şirvanı xəlifə Osmanın dövründə, 642/643-ci
ildə fəth etmişlər. Deməli, Sasanilərin Şirvanşahlardan qoparıb,
Mehranilərə bağışladığı ərazilərdə qədim Roma tarixçılırinin latın
termini kimi ortaya atılmış Arran və ya Albaniya söhbətləri
meydana çıxarılmışdır.
Yenə də Sara Aaşurbəylinin “Şirvanşahlar dövləti” əsərindən
bir parçaya diqqət yetirək: “IX əsrdə ibn Xordadbeh xəbər verir
ki, ilk Sasani şahı I Ərdəşir ”(224-240) Şərqi Zaqafqaziyanın bir
sıra hakimlərinə şah titulu bağışlayırdı: Azərbazkan şah, Baraşkan
şah (ehtimal ki, Balasakan şah-S.A.), Allan şah (Muğan), Ərmin
şah, Filan şah və s. İbn Xordadbeh onların arasında “Şiryanşahın
da adını çəkir.”(səh.:-47). Maraqlıdır, Alban Mehrani
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hökmdarlarının adları qədim pəhləvicə olduğu halda, Ərəb
fütuhatı dövrünün “alban rəhbəri” Cavan Şir adlanırdı. Sara
xanım “Albaniya tarixi”ndən misal çəkərkən müəllifin
(M.Kalankatuklunun- N.A.) Alban-Mehranilərinin həm Kəsra
Nuşirəvanın, həm də Bəhram Çubinin Albaniyaya köçmüş nəsil
nümayəndələri olaraq göstərildiyini qeyd edir. Onların adlarının
ilk hissəsi:-Varaz Qriqor, Varaz Peroj, Varaz Tridad, Varazman
və s.-in pəhləvi dilində “qaban” demək olduğu bildilir. (səh.:
49). Hesab etsək ki, “Şir” sözü də (bizim Namiq adımız kimi)
qədim pəhləvi sözüdür, onda Şirvanşahlar dövlətçiliyinin
massaget-qıpçaq əsaslar üzərində Qədim İran və Yunan-Roma
ellinizminin sinkretik ümumcahan sivilizasiyası olduğu aşıq-aşkar
ortaya şıxır. Deməli, “albanşünaslığa” “tarixi əsaslar yaratmaq
üçün” F.Məmmədovanın rusca nəşr etdirdiyi
«Kaвказская Албания и албаны» (Баку-2005) kitabında hər
hansi “erməni faktoru”nun
bu cür şişirdilməsi: “Армяне,
потеряв свои государства (свои государства??-N.A.)
приступили к созданию истории армянского народа,..
расширяя его территории, возвеличивая ее правителей,
пытались представить Армению третей державой после
Рима-Византии и Персии.” (Göst. Kitab, səh.: 199), əlbəttə,
yalnız “расширять” edilmiş Şirvan Dövlətinin hesabına irəli
sürülmüş bir gopdur; həm də müasir Azərbaycan və Ermənistan
“tarixçilərinin”
hesabına?!.
Əlbəttə,
işğal
illərində
Şirvanşahlardan nə isə itirilmişsə, Şirvan xalqından və onun 4500
illik tarixi dövlətindən qeyb olmuşdur, hər hansı absurd “erməni
böyük dövlətindən” yox...
Bundan əlavə: qədim pəhləvicə Vəxranşah (Qabanlar şahı),
Şirvanşah (Şirlər şahı), Filan şah (Fillər şahı), Alanşah (Qarğalar
şahı) və s. titullar arasında Şirvan şahlarının identifikasiyası
özlüyündə Şirvanşünaslığı Albanşünaslıqla əvəzləyənlərə ən
tutarlı cavabdır.
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Məhz V.F.Minorskinin “История Ширвана и Дарбанда”
əsəri uzun illər ərzində “Azərbaycanlı” alimlərin geniş istifadə
etdiyi tutarlı bir “mənbə” kimi Şirvanşünaslığı aradan qaldırıb,
“milli Albanistika” yaradılmasının əsası olmuşdur. Məhz bu
kitabın ideyaları əsasında tarix elmləri doktoru Fəridə Cəfər qızı
Məmmədova da bizim üçün sözü gedən “Кавказская Албания и
албаны” monumental əsərini (Qafqaz Albaniyası Tədqiqatlar
Mərkəzi, Bakı-2005) yazıb nəşr etdirmişdir.. Albaniya üçün 1000
illik tarix düzəldən tarixçi xanım yazır: “Я имею в виду не
только культурное наследие 1000-летнего Албанского
государства, а также культурное наследие поздных албанпяти албанских
меликств и остальных албан”
(F.Məmmədova, Göst. əsər, səh.-3). Belə məlum olur ki, hətta,
XVIII əsrin Qarabağ xanlığının beş xristian məlikliyi də XVI
əsrdə Kakuyilərin revanşı olaraq hakimiyyətə gətirilmiş Səfəvilər
tərəfindən dağıdılmış Şirvan dövlətinin bir məsihi-provaslav
rundamenti deyil, uzun ömürlü qondarma “Albaniya dövləti”nin
tarixi davamı imiş...
Şirvanşünaslığın sıradan çıxarılaraq, “albanşünaslıq”la əvəz
edilməsi sahəsində çalışmış alimlərin uzun siyahısını çıxarmağı
lazımsız bilirəm. Amma memarlıq doktoru, porofessor Gülçöhrə
Məmmədova və fəlsəfə doktoru Səbinə Hacıyevanın iki cildlik
“Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı”
(Şərq-Qərb nəşriyyat evi, Bakı-2013) kitabında təqdim edilmiş III
Fəsilin adı: “Qafqaz Albaniyasının memarlığı” , xüsusilə
Gülçöhrə xanımın şəxsən yazdığı VIII-XIV əsrlər
arası dövr memarlığı, Monastır kompleksləri, “Alban memarlığı
abidələrinin memarlıq konstruksiyaları və dekorativ həlli” ilə
Şirvan xristian abidələrinə sahibliyi hansı əsasla uydurma etnosun
adına çıxardığının fərqində olduğunu düşünmürəm.
Şirvan adını elmi tarixşünaslıqdan vurub çıxarmış “Albaniya”
termini
haqqında bir qədər ətraflı şərh vermək istərdim.
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Qarşımda M.S.Mitinin “Белая Русь. Хроника употробления
термина” (Рига-2017, Институт белорусской истории и
культуры.) kitabının onlayn variantı durur. Bu kitab “alban
terminologiyası üzrə” görkəmli tədqiqatçı Ales Belıy və Oleq
Latışenkonun hazırladığı faktlar üzərində yazılmışdır. Ales
Belıyın faktlarından nümunələr verən müəllif həmin kitabın 7-ci
səhifəsində aşağıdakı statları gətirir:
«с.40. Самоназвание народа, который римляне
называли «Албания», не известно, а этимологию их
латинского псевдонима сейчас почти невозможно
восстоновить».
«с.43.Термин Alba Ruscia, как нам кажется, в
контексте этого контексте может означать «часть Руси,
которая когда-то была Албанией», т.е. страной
«албанов…»
«с.48. Но даже усли Белая Русь- своеобразный
«клон» Албании, она не вытеснила прототип
польностью» .
«с.53. Превращение Албании в Белую Русь,
произошло не только на севере Восточной Европы,.. но и
в Северноь Причерноморье и Приазовье» .
Deməli, “Albaniya” termini “ağ” və “azad” mənalarını
bildirən latın sözü olub, Roma imperiyası dövründən bəri əsarət
qəbul etməyən, qula çevrilməyən xalqların və ölkələrin ümumi
adı sayılmışdır. Elə buna görə də “Balkan Albaniyası” və “Qafqaz
Albaniyası” kimi qeyri-tarixi anlayışlar yaradılıb, ortaya
atılmışdır.
Buradan da indiyəcən nə üçün Şirvandakı xristian kilsə
xadimlərinin yazdığı kitablarda məhz “Albaniya ölkəsi və xalqı”
adlarının sabit yer alması məlum olur. Şirvan şahlığının Roma
işğalları dövründə meydana çıxarılmış “Albi” latın sözü ilə XIX
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əsr Alman katolik kilsə kafedralarının Şirvanşahların vətən
anlayışını əvəz etmək cəhdi hələ də davam edir...
Buna geniş rəvac verən amillərdən biri də ölkəmizdə
dağıdılmadan qorunub saxlanılmış xristian kilsələrinin
mövcudluğudur. Lakin bu faktın çox səmimi izahı vardır: onlar
şirvan xalqının özünə məxsusdur. Çünki uzun illik işğalların
üzündən şirvan xalqı və onun ölkəsi gah xristianlığı, gah da
atəşpərəstliyi qəbul edərək, fiziki yaşam uğrunda mübarizə
aparmışdır. Bunu atəşpərəstlik məbədləri üzərində tikilmiş
xristian kilsə və monastırları əyani şəkildə sübut edir. Şirvan
xalqının İslamın qəbulundan sonrakı dövrlərdə öz ərazisindəki
xristian məbədlərini nə üçün dağıdıb məhv etməməsi də məhz bu
kilsələrin onun özünə məxsus olmasının daha bir bariz ifadəsidir.
İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvaninin (1126-1199) “ülviyyətin
anası” adlandırdığı ŞİRVAN ölkəsinin estetik dəyərləndirilməsini
şərh edərək, deməliyəm ki, ÜLVİYYƏT kateqoriyası “gözəllik”
anlayışından fərqli olaraq, öz cildinə (formasına) sığmayan
müsbət mənanı ifadə edir: gözəl- Qızıl güldürsə, ülvi də Dağ
zirvəsidir.
Bu mənada, “Şirvanşahlar” tarixi trilogiyası bir ülviyyət
salnaməsidir.
Mürəkkəb ədəbi əsərlər öz strukturuna görə Körpüyə
bənzəyirlər: nəhəng quruluşlu Nyu-York, San-Fransisko körpüləri
kimi! Onları çay üzərində quraşdırmaq üçün ən adi trosun belə
funksional əhəmiyyəti nəzərə alınmalıdır. Tarixi roman asan
yazılmır. Mixail Şoloxovun “Sakit Don”u kimi bir şedevri, heç
şübhəsiz, Şumer çarlığında “Sakit Fərat” və ya Qədim Misirdə
“Sakit Nil” olaraq yazıya almaq mümkün olmazdı. Çünki Quldar
keçmişin sənətkarları M.Şoloxov kimi Avrasiyanın azad insanı
deyildilər. Dahi rus ədibi “Sakit Don”u yaratmaq üçün Rus ədəbi
tarixinin bütün təcrübəsini, rus ədəbiyyatşünaslıq düşüncələrini
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akkumilirə eləmişdir. “Sakit Don”a Puşkin, Qoqol, Tolstoy,
Bulqakov və Bunindən keçərək gəlmişdir...
Sovet yazıçısı Antonin Ladinskinin qədim Kiyev-Rus dövlətinin
(989-1125) tarixinə həsr edilmiş trilogiyasında,- «Когда пал
Херсонес», «Анна Ярославна – корелева Англии»,
«Последный путь Владимира Мономаха»,- rast gəldiyim
Vladimir Monomaxın həyat yoldaşı olmuş İngilis kralı Haroldun
qızı Qitanın taleyi mənim qələmə aldığım ikinci romanımda
şamaxılı memar Kərəməli Şirvani ilə moskvalı knyagina Anna
İvanovna arasındakı eşqin bədii təsvirinə müsbət təsir
göstərmişdir. Tarix kimi tarixi roman da ondan dərs götürmək
üçün yazılır. “Şirvanşahlar” trilogiyamı məhz bu məqsədlə
yazmışam.
Yaradıcı xalq kimi həm bədii-elmi fəaliyyətdə, həm də halalfaydalı fiziki əmək sahələrində ləyaqətlə çalışmış şirvanlıların
şərəfli keçmişi bütün xalqlar və əsrlər üçün əsl nümunədir. Məhz
şirvan xalqının memarlıq zəkasının məhsulu kimi tarix səhnəsinə
çıxmış Moskva detinetsi- Keremelin (-indiki Kremlin) gerçək
tarixi memarı Kərəməli Şirvaninin adının əbədiləşdirilməsi üçün
Şirvanşahlar diyarının iki nəhəng simasının taleyi yeni qələmə
aldığım bu romanda birləşdirilmişdir. Məncə, bu gün Avrasiya
xalqlarının gələcək Avrasiya Birliyinin
möhkəm təməllər
üzərində durmasıı üçün bu cür tarixi əsərlərə daha böyük ehtiyac
vardır...
Sergey Borodinin 1941-ci ildə qələmə aldığı “Dmitri Donskoy”
tarixi romanında ağdaşlı Moskva Kremlinin məhz şirvanlıların əli
ilə yaradıldığı incə ştrixlərlə təsvir edilmişdir. Bundan başqa,
A.Rıbakovun “Dети Арбата” romanında da “memar Kərəm
xan”la bağlı müəyyən xatırlama vardır. Məşhur Avstriya
diplomatı Avqustin Meyer baron fon Meyerberq (1612-1688)
Rusiya və Moskva ilə bağlı yadigar qoyduğu “Səyahətnamə” adlı
qeydlərində Moskva içqalasını- detinetsini “Keremel”
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adlandırmışdır. Odur ki, biz romanda iştirakçılardan biri kimi
Kremlin memarını nə yazıçı Hafiz Mirzənin “Moskva Kremlinin
memarı” povestində, nə Əli Əhmədovun “Kreml memarının
mükafatı” kitabında, nə Amin Ağaların “Kremlin memarı Əliş
Kərəmli” qəzet yazılarında, nə də Sergey Borodinin “Dmitri
Donskoy” romanında olduğu “Əliş Kərəməli” və ya Əli, Əlis
Kərimli kimi deyil, məhz XVI-XVII əsr görkəmli Avstriya
diplomatının məşhur “Путашествие»-sindəki “Keremel” və
“Keremeliana” ifadələrinə uyğun şəkildə Kərəməli Şirvani kimi
təqdim etdik. Şirvanşahlarin Kəsrani-Kakuyi qanadı tərəfindən
Şirvanşah Keyqubad Adilin kiçik oğlu Sultan Məhəmmədin
yeganə övladı İbrahimin qanuni vəliəhd olaraq türkəsilli Dərbənd
əsilzadəsi kimi ölümlə təqib edilməsi faktları mənə tarixi əsas
verdi ki, ünlü Şirvan memarının da həyatına edilmiş qəsdin
arxasında az sonra (1382-ci ildə) Şirvan xalqının ümumşirvan
üsyanı nəticəsində taxtdan devrilmiş Kəsranilərin xəyanətini görə
bilim. Roman hər iki təqibin – gələcək Şirvan şahı İbrahimin və
ünlü şamaxılı memar Kərəməlinin təqib edilmələrinin mənbəyi
olaraq, sonradan şirvan xalq tərəfindən devrilmiş Kəsrani
sülaləsini ittiham edir... Əlbəttə, mən tarixi roman yazmışam,
elmi-tarixi əsər yox. Romanda adı gedən qəhrəmanlar yalnız
Prototiplər hesab edilə bilərlər. Və bu bədii qəhrəmanlar mənim
üçün əsərdə kontekstual deyil, konseptual əhımiyyət daşımışlar.
Bir Avrasiyaçı yazar olaraq,
mənim üçün trilojiyamın
əhəmiyyətli cəhəti də məhz budur. Odur ki, trilogiyanı “Tarixlə
Dioloq” da adlandırmaq mümkündür...
Dünyanın müxtəlif ölkələrində Kərəməli Şirvanı tərəfindən
tikilmiş abidələrin siyahısı uzundur: Dəməşqin (Şam şəhərinin)
Bağlar bölgəsindəki məhəllədə ərəb üslublu üç əzəmətli
dördmərtəbəli bina, Dəclə çayı üzərində beştağlı Bağdad körpüsü,
Krım yarmadasında Bağçasaray mülkü, Msxetiada (Tiflis
yaxınlığında) Knyaz Dodiani sarayı, Təbrizdə Kərəm ağa
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kompleksi, Şirazda 80 otaqlı karvansara, Dəbil şəhərində Cümə
məscidi, Şamaxıda şəhərə giriş körpüsü (dağılmış haldadır) və
sair tikililər... Bunların içərisində Bakının İçərişəhər içqalasıBakı Keremelindəki “Keyqubad məscidi”
də əsla
unudulmamalıdır. Onu da deyək ki, həmin tarixi memarlıq
abidəsi 1918-ci ildə paytaxtımızda törədilmiş Mart qırğınları
zamanı erməni daşnakları tərəfindən yandırılmış, sonra da
tamamilə dağıdılmışdır.
İbrahimin uşaqlıq və gənclik illərinin (romanın Birinci cildinin)
dramatik hadisələrinin eyni dövrdə yaşamış iki dahi Şirvanlının
taleyini vahid bir süjetdə birləşdirməsi, əlbəttə, bədii
təxəyyülümüzün gücünü ifadə edir. Lakin bu tamamilə tarixi
mühit və faktlara ehtimal olunan bədii gerçəklikdir.
“KƏRƏMƏLİNAMƏ” (KREMİLİANA) adlı bu hissə şirvan
xalqının dahi memar oğluna ucaldılmış ilk abidədir. Roman
içərisində ayrıca bir romandır... 1367-71-ci illərdə Şivan
ustalarının əlilə Moskvada tikilmiş ilk rus xristian daş abidələri,
əslində, II-VII əsrlər və sonrakı dövr Şirvan xristian məbədlərini
bu günəcən “albanlaşdıranlara” qarşı da bədii-tarixi cavabdır.
Şirvanlılığın 1538-ci
ildən bəri 500 illik
kədərli aqibəti məni
həmişə onun davamı
olmuş
müxtəlif
ideoloji
təzadların,
xüsusən Albançılığın
saxta
tarixi
mahiyyətini
üzə
çıxarmağa
məcbur
etmişdir.
Mən
vandalca
dağıdılmış Gülüstan qalamızın – “məhv olmuş o gülün
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vücudunun” necə “ədəmə” çevrildiyini bəyan edən Seyid Əzim
Şirvaninin aşağıdakı dərd dolu beytlərini sakit əsəblə heç vaxt
oxuya bilməmişəm:
Gərçi hamıdan səhfeyi-dünyada kəməm mən,
Hər vəqti ki camım ola dəstimdə Cəməm mən!
Dünyanı tutub təntəneyi-fəzlü kəmalım,
Aləmləri təsxiri qılan möhtəşəməm mən!
Məndən nə sorursan o gülün sirri-dəhanın,
Məhv oldu vücudum, elə bil ki ədəməm mən!
Əmvati-məani olur ehva nəfəsimdən,
Kim aləm ara Seyyidi-ecazi-dəməm mən!..
Dahi Seyidin 1538-ci ilin məşum günündə “o gülün”, yəni
Gülüstan qalasının, Şirvanşahlığın bu möhtəşəm mənəvi və
maddi sütununun dağıdılmasına, yerində gələcək nəsillərə görk
və gözdağı olsun deyə bir tək daşının dağ döşündə saxlanılmasına
işarə ilə tarixi fəryad içində yazıdığı bu acı beytləri görkəmli
xanəndəmiz Alim Qasımov da Muğama çevirərkən, heç şübhəsiz,
yatıb manqurtlaşmış yaddaşları yenidən oyatmağa çalışmışdır...
Bu dünyada maddi olan hər şeyin gec-tez yıxılması var, yalnız
mənəvi dirənişlər əbədidir: Gülüstan qalası kimi! Şirvanilik kimi!
Seyid Əzimlik kimi!.. Şirvanşah İbrahim Dərbəndilər kimi!..
A.Tolstoyun ömrünün sonuna kimi yazıb, lakin bitirə
bilmədiyi “Birinci Pyotr” əsərində ilk rus imperatorunun həyatı
yalnız 1704-cü ilə qədərki dövrünəcən qələmə alınmışdır. Mən
də ömrümün 60-cı payızından başlayaraq, 677 İllik şanlı İslam
xanədanı- Şirvanşahların yalnız üçünün barəsində tarixi roman
yazmaq gücündə olduğumu hiss etdim. Qalan yük bundan belə
gələcək nəslin çiyninə düşür...
Mənim üçün 43 müdrik və qəhrəman Şirvanşahın hər biri ayrıayrılıqda qraf Aleksey Tolstoyun tərənnüm etdiyi rus
imperatoruna bərabər, bəlkə də, ondan daha artıq tarixi simlardır.
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Şirvanşahların tarixində ən böyük parlaq səhifələrdən biri onun
cəmi iki aylıq sürmüş Araz çayının O TAYLI-BU TAYLI
hissəsində qurduğu ilk Böyük Şirvanşahlar Dövlətidir. Bu
hadisələr romanın ikinci cildində özünə yer alsa da, aşağıdakıları
qısaca qeyd etmək istərdim: ...1406-cı ilin baharında Təbriz
əhalisinin Teymirilər əleyhinə üsyan qaldırıb, Məvarənnəhr
əmirinin nəvəsi Əbu Bəkri ordan qovaraq, Şirvan şahı Şeyx
İbrahimi köməyə çağırması və Şirvanşahlar dövlətinin bayrağı
altında şirvanlılarla vahid dövlət halında birləşmək istəmələri
tarixin unudulmaz səhfəsi deyilmi?! İndi Arazın o tərəfinə-bu
tərəfinə ümumi “Azərbaycan” adı verilmiş ərazidə şirvanşahın
qısa müddətli də olsa, bir ox belə atmadan Böyük Şirvanşahlar
Dövlətini yaratmasını bu xalqa unutdurmaq istəyənlər vardır.
Baxmayaraq ki, bu Böyük Şirvan xəritəsi XXI əsrəcən hələ də heç
kimsə tərəfindən çəkilməmişdir. Amma Kirman yaxınlığındakı
qayada Daranın çapdırdığı üçdilli yazıda Midiya adını tədqiq
edənlərin alimlik sırası bitmək bilmir... Kimsə demir və qeyd
eləmək istəmir ki, 1406-cı ilin bahar günündə Təbriz şəhərinin
tamğaçısı (baş vergi yığanı) Şeyx Əxi Qəssabın, şəhər sənətkar
karxanalarının rəislərinin və digər rəsmilərin, habelə Təbriz
camaatının xahişi və şirvanşah İbrahimin iradəsi ilə Arazın o üzü
Böyük Şirvanşahlar Dövlətinə birləşdirilmişdi. Azərbaycanın hər
tərəfindən Şirvanşaha müraciətlər gəlirdi: Əbu Bəkr Məhəmməd
Devani, Məhəmməd Keçəçi və b. İbrahim şahın ordugahına gəlib,
Şirvan dövlətinə şəxsən itaət etdiklərini bəyan etmişdilər... Mayın
axrında Təbrizə gələn şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndi tezliklə
Uçan mahalına yollanaraq, Şirvanla və şirvan xalqı ilə birləşən
Cənubi Azərbaycan xalqının hər yerdən ümumi dəstəyini almışdı.
Cəlairi sultanı Əhmədlə Qaraqoyunlu Qara Yusifin Misir
əsirliyindən geri dönərək, qoşun yığıb, Təbrizə tərəf gəldiyini
eşidən Şirvanşah paytaxtı Təbriz olan İran dövlətinə şirvan
xalqının ərazi iddiası olmadığını nümayiş etdirmək üçün monqol554

çobani və qaraqoyunlu-tərəkəmə türkmən iddiaçıların qarşısından
öz qoşunlarını Arazın şimalına- Şirvana doğru geri çəkdi ki, qoy
İrana sığınaraq, özlərinə “azərbaycan” adını götürmüş ağqoyunlu
və qaraqoyunlu törkmən tayfaları və Monqol-çobani tayfaları
hakimiyyət uğrunda daxili məsələlərini özləri həll etsinlər:
mədəniyyət və şəhərlər diyarı Şirvanlamı, yoxsa Monqol və
Məvarənnəhr köçəriləri iləmi tarixə yol yoldaşlığı edəcəklər?!
İranın Mavarənnəhr əsilli türkmən-“azəriləri” 1410-cu ilin
avqustunda Şeyx İbrahimi yenidən köməyə çağırdılar. Amma bu
dəfə ağqoyunlular qaraqoyunlulardan müdafiə olunmaq
istəyirdilər. Şirvan şahı öz ölkəsinin gənclərini Azərbaycan
hakimi sultan Əhməd Cəlairinin xahişi ilə çağırışçını keçmiş
müttəfiqi qaraqoyunlu-türkmən Qara Yusifdən qorumaq üçün
köməyə göndərdi.
Lakin Şirvanşah oğlunun qaraqoyunlu-türkmən bəyi Qara
Yusifə aldanması üzündən Vətənimizin cənubu ilə şimalı vahid
Böyük Şirvanşahlar Dövləti adı altında birləşə bilmədi.
Öz keçmiş müttəfiqi son Cəlairi hökmdarı Sultan Əhmədi
xəyanətlə həbs edib öldürərək, onun şəxsi
imzası ilə İran
Azərbaycanı dövlətinə qanuni varisliyi öz üzərinə götürmüş
qaraqoyunlu-türkmən bəyi Qara Yusifin qızı Gözəl xatuna aşiq
olub, Böyük Şirvanşahlar Dövlətinin tarixi planını pozmuş
Şirvanşahların vəliəhdi və Şeyx İbrahimin böyük oğlu
Gövhərşahın (-Kəyumərsin-Red.) öz atası tərəfindən vətənə
xəyanətdə günahladırılıb edam etdirilməsi və bu tarixi mübarizədə
Məcnun kimi öz sevgilisinin tərəfini seçmiş türkzadə vəliəhdin
Qaraqoyunlu Gözələ edamqabağı söylədiyi son sözü bu bədiitarixi romanda dəhşət saçan faciəvi səhnələrdən biridir:
-Deyil, ey şuxi, bica, qiyməti azadələrin,
Daim olmuşdur uca şöhrəti azadələrin!
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Leyli eşqilədir hər meydanı-səhraya səfər:
Məcnunu məcnun edir hörməti azadələrin.
Demə tərsadı Şirin, Fərhadi-eşq dində deyil,
Xosrovi-xubanadır beyəti azadələrin!
Simu-zər, sərvət ilə təxti-taca meyl eləməz,
Sevgidir cümlə müdam dövləti azadələrin!
Nə qədər Məcnuni-eşq baqidir aləmdə, Gözəl,
Leylayi-qəlbdə yaşar izzəti azadələrin!
Aləmi-nasuta qəlb basmaz ayaq, bircə kərə,
Aləmi-lahutadır beysəti azadələrin!
Gövhəri-şahı, Gözəl, bil ki, şəhid etdi zaman,
Sevgidir çünki Vətən-milləti azadələrin!..
Şirvanşahların Dərbəndilər sülaləsinin tarixinin bu və digər
qaranlıq səhifələri, əsasən, romanın İkinci cildində yer almışdır.
Rəsmi Dövlət və elm-bədii dilin türkləşdirilməsinin Şirvan
Azərbaycanında rəvacına nail olmuş Dərbəndilərin milli
kimliyinə şübhə salanlara cavab olaraq yazdığım bu bədii fəsildə
Şirvanşahların təməl prinsipinin Türk və ya Qeyri-türk deyil,
Mədəni və ya Qeyri-mədəni (başqa sözlə: şəhərli, yoxsa bədəviköçəri) dilemmasından ibarət olması təsdiqlənmişdir.
Opponentlərimdən biri XI əsr abidəsi olan “Divani-lüğıt itTürk” (Mahmud Kaşqari) əsərində verilmiş “Xəritə”də
Şirvanşahlar ərazisinin adının “Adurbadaqan” kimi yazıldığını
söylədi. 861-ci ildən İstiqlaliyyətini elan etmiş Şirvan dövlətinin
1538-ci il işğalı ilə necə aradan götürüldüyünü başa düşmək olur.
Amma XI əsrin abidəsində “Şirvan” izini itirmək, əlbəttə,
antişirvanşünas “albanşünaslığın” tarixə bədəvi baxışından xəbər
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verir. Bu, XXI əsrin informasiyalı cəmiyyətində e-kitabların
(Amozon Kinde-nin) ölkəmizdə satışına qoyulmuş qadağa qədər
gülüş doğurur...
“Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndi” tarixi romanımın nəşri iki
cilddə nəzərdə tiutulmuşdur. Birinci cild Şeyx İbrahimin daha çox
əfsanələşmiş uşaqlıq və gənclik çağlarını əhatə edir. Bu cildin
əsas qəhrəmanı tarixi mühitin özüdür.
...Babası şirvanşah Keyqubad Adil tərəfindən 1345-ci ildən
onunla birgə diokratik taxtda əyləşmiş böyük oğlu Kavusun deyil,
kiçik oğlu Dərbənd əmiri Sultan Məhəmmədin yeganə övladı
İbrahimi Şirvan taxti-tacına qanuni vəliəhd elan etmək cəhdinin
uğursuzluqla nəticələnməsi üzündən Dərbənd əmirzadəsinin
uşaqlıq və gənclik illəri faciəvi hadisələr silsiləsi ilə müşayiət
olunur...
Gələcək şahın bu kəşməkeşli həyat tarixçəsi barədə Şirvan
elində, xüsusən ağsaqqalarımın arasında gəzən məlumatları
toplayaraq, Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndinin uşaqlıq və
gənclik illərini geniş şəkildə bədiiləşdirə bildim.
Romanın Birinci cildindəki əsas süjet xəttinin oxucu üçün
nədən ibarət olması, əlbəttə, yalnız onun oxunuşundan sonra
aydınlaşacağına şübhə yoxdur. Qısa olaraq deyə bilərəm ki,
Kəsrani sülaləsi tərəfindən amansızca təqib edilən kiçik İbrahimin
taleyin amansız zərbələri altında Şamaxıda və Dərbənddə keçmiş
ilk uşaqlıq dövrü, daha sonra Dərbənd mədrəsəsində memarlıq
müəllimi olmuş şamaxılı dahi memar Kərəməli (Kərəm Əli oğlu)
Şirvani tərəfindən xilas edilərək, uzaq Moskvaya aparılması,
orada ağdaşlı Moskva detinetsinin- Keremeliananın tikilməsində
fəal iştirakı, Moskva Böyük Knyazlığı ilə Qədim Şirvanşahlar
dövlətinin gələcək tarixi əlaqələrinin təməllərinin atılmasında
müsbət tarixi rolu, habelə paytaxt Şamaxıdan onların hər ikisinin
öldürülməsi üçün təlimatlanmışbir kazakın qızı ilə ilk eşq
macəraları və gənclik illərinin bu və digər mənəvi iztirabları geniş
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qələmə alınmışdır. 1382-ci ildə Şirvan xalqının tarixi iradəsilə
yadelli şər üzərində zəfər çalıb taxta çıxacaq gələcək Şirvanşahın
uşaqlıq və gənclik həyatı onu ədalətli və müdrik bir hökmdar
olaraq yetişdirən tarixi mühitiilk dəfə gözlər önündə canlandırır.
Əsərdə Şirvanın Bizans imperiyası, Gürcüstan və Moskva
Böyük Knyazlığı ilə tarixi dostluq və mədəni əlaqələrinin parlaq
ifadəsi verilmişdir.
Bu trilogiya Şirvan xalqıma mənim kiçik bir övladlıq
borcumdur. 4000 illik (e.ə. 2538-b.e. 1538-ci illər) mifoloji və
elmi tarixi ilə Qafqazın ən müdrik mənəvi siması olmuş
Şirvanşahlar dövlətinin ilk bədii Salnaməsini yaratmaqda mənə
maddi-mənəvi dəstək olmuş bütün vətənpərvər Şirvan ziyalılarına
öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Şirvan Azərbaycanının şanlı tarixi bizim hər birimiz üçün
doğma ana təəssübkeşliyi qədər əziz olmalıdır. Əgər erməni
şovinistləri mövcud olmamış “keçmişlərini” qondarma Hayk
Naapetə bağlayaraq, bizim eradan əvvəl 2107-ci ilə kimi uzada
biliblərsə, nədən bəzi üzdəniraq “milli alimlər”imizin dövlətçilik
tariximizi son minilliyin köçəri gürühlarına, bədəvi keçmişə
bağlamağa cəhd göstərmələri anlaşılmır. Qoy heç kəs unutmasın
ki, tarixi saxtalaşdıranların qarşısına ilk öncə Tanrının ilahi ağlı
Arazdan Bab əl-Əvbaba (-Dərbəndə) qədər bir Şirvan səddi
çəkmişdir.
Dünya kitabxanalarında “sahibsiz sərvət kimi” yığılıb qalmış
minlərcə ŞİRVANİlərin bəşəriyyəti indiyədək heyran qoymuş
elmi-bədii yaradıcılığı bədəvi çadılarında deyil, Şirvan
mədrəsələrində, məktəb və darülfünunlarında Müəlimlərdən
alınmış sistemli biliyin məhsulu olmuşdur.
4500 illiyik bu şərəfli estafetin son dahi Şirvanisi- Seyid Əzim
öz gerçək mədəni tarixini unudub, bu milləti
bədəvi bir
keçmişə bağlamağa çalışanlara ən doğru tarixi cavabı vermişdir:
-Elm cənnət, cəhl duzəxdir!..
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Şamaxı və Bakı mərkəzli
Şirvanşahlar İslam xanədanı:
( 861-1538: 677 il.)
I. Şirvanşahlar (Heysam oğulları)
1. I Heysam (Xalid ibn Yəzidin oğlu).861 - ?
2. I Məhəmməd (I Heysamın oğlu) ? - ?
3.II Heysam I Məhəmmədin oğlu ? - ?
4.I Əli (II Heysamın oğlu) ? – 917
II. Şirvanşahlar (Yəzid oğulları)
5. I Yəzid (Layzanda II Yəzid) ( I Məhəmmədin oğlu) 917 – 948.
6. II Məhəmməd (I Yəzidin oğlu) sentyabr 948 – iyun 956.
7. Əhməd (II Məhəmmədin oğlu) iyun, 956 – iyun 981.
8.III Məhəmməd (Əhmədin oğlu) noyabr 981 – noyabr 991.
9. II Yəzid (Əhmədin oğlu) noyabr 991- 1027.
III. Şirvanşahlar (Kəsranilər nəsli)
10. I Mənuçöhr (II Yəzidin birinci oğlu) 1027 - 1034
11. II Əli (II Yəzidin üçüncü oğlu) 1034 - 1043
12. Qubad (II Yəzidin dördüncü oğlu) 1043 - 28 iyul 1049
13. III Əli (II Yəzidin beşinci oğlu Əhmədin oğlu) 1049 - 1050
14. Salar (II Yəzidin altıncı oğlu) 1050 - 1063
15. I Fəribürz (Saların oğlu) 1063 - 1096
16. II Mənuçöhr (I Fəribürzün birinci oğlu) 1096 - 1106
17. I Əfridun (I Fəribürzün ikinci oğlu) 1106 - 1120
18. III Mənuçöhr (I Əfirudinin oğlu ) 1120 - 1160
19. II Əfridun (III Mənuçöhrün birinci oğlu) 1160
20. I Axsitan (III Mənuçöhrün ikinci oğlu) 1160 - 1196
21. Şahənşah (III Mənuçöhrün üçüncü oğlu) 1197 - 1200
22. II Fəribürz (II Əfridunun oğlu) 1200 - 1204
23. I Fərruxzad (III Mənuçöhrün dördüncü oğlu) 1204
24. Güştasp (I Fərruxzadın oğlu) 1204 - 1225
25. III Fəribürz (Güştaspın oğlu) 1225 - 1243
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26. II Axsitan ( III Fəribürzün oğlu) 1243 - 1260
27. II Fərruxzad (II Axsitanın oğlu) 1260 - 1282
28. III Axsitan (II Fərruxzadın oğlu) 1282 - 1294
29. Keykavus (III Axsitanın oğlu) 1294 - 1317
30. Keyqubad (II Fərruxzadın oğlu) 1317 - 1348
31. Kavus (Keyqubadın oğlu) 1348 - 1372
32. Huşəng (Kavusun oğlu) 1372 - 1382
IV. Şirvanşahlar ( Dərbəndilər nəsli)
33. I İbrahim (Sultan Məhəmməd Dərbəndinin oğlu)
1382 - 15 sentyabr 1417.
34. I Xəlilullah (I İbrahimin oğlu) 1417 - 1465
35. I Fərrux Yasar (I Xəlilullahın oğlu) 1465 - 1500
36. Bəhram bəy (I Fərrux Yasarın oğlu) 1500 - 1501
37. Qazi bəy (I Fərrux Yasarın oğlu) 1501
38. Sultan Mahmud (Qazi bəyin oğlu) 1501 - 1502
39. II İbrahim (I Fərrux Yasarın oğlu) 1502 - 1524
40. II Xəlilullah (II İbrahimin oğlu) 1524 - 1535
41. II Fərrux Yasar ( II İbrahimin oğlu) 1527 – 1535.
42. Şahruh ( II Fərrux Yasarın oğlu) 1535 – 1538/1539.

PS: Tarix onların sayının 43 nəfər olduğunu göstərir. Amma nüsəlman
Şirvanşahların yalnız 42 nəfərini müəyyənləşdirə bildik. Alimlərimizin
bu xronologiya üzərində tədqiqat aparmaları elm üçün çox faydalı
olardı. .-Müəllif.
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Birinci cilddə istifadə edilmiş ədəbiyyat
(Biblioqrafiya)
I.Rus dilində:
1. Проф. И.П.Петрушевский. Великий патриот Ширваншах
Ибрагим. Изд.-во АзФАН. Баку-1942.
2. Абдул Гусейнов. Землепашец на троне. (повест), Изд.-во
«Оверлей», Москва-2005.
3. Т.Ибрагимов. Ширван, Ширваншахи, дворец Ширваншахов.
Изд.-во «İçəri şəhər», Баку-2004.
4. В.Ф.Минорский. История Ширвана и Дербенда X-XI веков.
Изд.-во «Восточная литература». Москва-1963.
5. Жан-Поль Ру. Тамерлан. (ЖЗЛ), Изд.-во «Молодая гвардия».
Москва-2006.
6. Т.И.Султанов. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть.
Изд.-во «Аст. Москва», Москва-2006.
7. - Михаил Деревьев. Тимур;
- Александр Сегень. Тамерлан.
Великие властители в романах. Изд.-во «Армада», Москва1997.
8. П.П.Гнедич. История искусств. (Зодчество, Живопись,
Ваяние. Изд.-во «Товаришество А.Ф.Маркс». С.-Петербург- 1907.
(Onlayn).
9. История России. В 2-х т. Том I., Изд.-во «Проспект». Москва2010.
10. С.Плетнева. Кочевники русских степей. IV-XIII веков. Изд.во «Ломоносов», Москва-2017.
11. M.С.Митин. Белая Русь. Хроника употробления термина.
(“Albaniya”-N.A.). Институт белорусской истории и культуры.
Рига-2017.
12. Ф.Мамедова. Кавказская Албания и албаны. Центр
Исследований Кавказской Албании. Баку-2005.
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13. А.Маерберг., посол
цесаря Леопольда, 1661 г.
https://users.livejournal.com/-p. 2009-09-28. 04:25:00.
14. Патриаршая или Никоновская летопись. ПСРЛ., т. 13., Изд.во «Наука», Москва-1965.
15. Путашествие в Московую барона Августина Маерберга… в
1661 году. Изд.-во: Университетская Типография. Москва-1874.
(onlayn).
16.Т.Джафаров. Древняя Русь и турки. Изд.-во «Мутарджим»,
Баку-2013.
17. А.Бакыханов. “Гюлистан-и Ирам” (История Ширвана и
Дербенда) . Изд.-во «Елм», Баку-1991.
18. М.Е.Салтыков-Щедрин. История одного города. Изд.-во
«ДЛ», Москва-1970

II. Azərbaycan türkcəsində:
S.Aşurbəyli. Şirvanşahlar dövləti. “Apostrof çap evi”, Bakı-2009.
S.Aşurbəyli. Bakı şəhərinin tarixi. “Əbilov, Zeynalov və oğulları”
nəşr.-poliqrafiya, Bakı-2006.
3. Arif Ərdəbili. Fərhadnamə. “Oka Ofset” nəşr-poliqrafiya şirkəti,
Bakı-2007.
4. N.Araslı. Arif Ərdəbili və onun “Fərhadnamə” poeması. Bakı1979.
5. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. (3 cilddə). “Lider” nəşr.,
Bakı-2005.
6. Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri, “Lider” nəşriyyatı, Bakı-2004.
7. Dr. Cavad Heyət. Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış. (Bax: Nəsr
Bakuvi-Şirvaninin XIII əsr anadilli klassik şeiri. Səh.:-23-24-25..N.A.).“Yazıçı” nəşr., Bakı-1993.
8. K.Hacıyeva. Bədr Şirvani. “Ağrıdağ” nəşr., Bakı-2007.
9. Azərbaycan tarixi. AMEA-nın Tarix İnstitutu, 7 cilddə, I cild.
XIII-XVIII əsrlər. “Elm” nəşriyyatı, Bakı-2007.
10. Azər Mehdioğlu. İbn Xəldun və onun fəlsəfəsi. “Nurlan” nəşr.,
Bakı-2006.
1.
2.
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11. Herisçi Q.-Kəndli. Xaqani Şirvani (həyatı, dövrü, mühiti). “Elm”
nəşr., Bakı-1970.
12. Y.Babayev. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər).
“Elm və təhsil” nəşr., Bakı-2014.
13. G.Məmmədova, S.Hacıyeva. Qədim və erkən orta əsrlər dövründə
Azərbaycan memarlığı. I cild. “Şərq-Qərb” nəşr., Bakı-2013.
14. G.Məmmədova, Z.Məmmədova. Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV
əsrlər). II cild., “Şərq-Qərb” nəşr., Bakı-2013.
15. Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi; Mxitar Qoş. Alban
salnaməsi. “Avrasiyapress” nəşr., Bakı-2006.
16. Mahatma Qandi. Bütün insanlar qardaşdır. “Elm və təhsil” nəşr.,
Bakı-2011.
17. Ömər Xəyyam. Rübailər. Tər.: Mir Mehdi Seyidzadə.
Onlayn kitab.
18. Şərq mütəfəkkirlərindən seçmə. (Əbu Yusif Yaqub bin İshaq əlKindi) “Adiloğlu” nəşr., Bakı-2010.
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Namiq Atabəyli yaradıcılığı
e-resurslarda:

AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI
e-kitablar:

Atabəyli Namiq
(Şirvani). Ana ürəyi
[Mətn] : poema və şeirlər
: Azərbaycanın məscidlər
məscidi : Təzəpir - 100
(1914-2014) /N. Atabəyli
; red. A. Atabəyli (ön söz
əvəzi). Bakı: [Avropa],
2013.- 190 s.: ill., portr.,
21 sm.

Atabəyli Namiq
(Şirvani). O,
xəyalımdakı
Şirvan [Mətn] :
qəzəllər : Azərbaycan
klassik Şirvan intibah
poeziya məktəbinin
900 illiyinə ithaf
olunur /N. Atabəyli ;
red.: F. Vahid qızı
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(İsgəndərova), A. Atabəyli ; məsləhətçi.: D. Arif, R. Fərəcov.
Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 236, [3] s., [1] v. portr.: şək., not,
21 sm.
Atabəyli
Namiq. "Seyidəm
, ərseyi-eşq
içrə..." [Mətn] :
ithaf çələngi :
180 qəzəl və
müxtəlif şeirlər :
Hacı Seyid Əzim
Şirvaninin
anadan olmasının
180 illiyi qarşısında /N. Atabəyli ; red.: A. N. Atabəyli
(Fərəcova), F. Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; [ön söz
əvəzi A. Atabəyli]. Bakı: "Step" ltd. kino şirkəti, [El-Print],
2014.- 230 s.: portr., ill., not., faks., 21 sm.
Atabəyli, Namiq Rəşid oğlu. Şirvanşah Böyük Axsitan
[Mətn] : tarixi roman : [trilogiya] /N. Atabəyli ; red.:
A.Atabəyli, Ə.V.Firəngiz ; dizayner və bədii
tərt.G.Atabəyli.Cild.[K. 1.]:Bakı: Avropa, 2018.552 s.:
portr.ill.20 sm.
Atabəyli Namiq
(Şirvani). "Vahidiyəm
Azərbaycanımızın..." [Mətn] :
Dahi şairimiz Əliağa Vahidin (18.
II. 1894 - 30. IX. 1965) anadan
olmasının qarşıdan gələn 120
illiyinə həsr və ithaf olunmuş 120
qəzəl, meyxana və müxtəlif şeirlər
/N. Atabəyli (Şirvani) ; red.: F.
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Vahidqızı (İsgəndərova), A. Atabəyli (ön söz). Bakı: [STEP
ltd], 2014.- 214 s.: ill., portr., notlar, 21 sm.
Atabəyli Namiq. Azad şeir və onun poetikası [Mətn] :
[elmi əsər] /N. Atabəyli ; red.: A. Atabəyli (Fərəcova), F.
Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; məsləhətçi.: D. Arif, R.
Fərəcov ; dizayner G. Atabəyli. Bakı: "Step" ltd. kino
şirkəti, 2017.- 347, [1] s.: portr., şək., faks., 20 sm.
Atabəyli Namiq (Şirvani). Müəllim [Mətn] : lirik
pedaqoji poema : Azərbaycan Milli Məktəbi - 150 il /N.
Atabəyli ; red.: A. Atabəyli (Fərəcova) (ön söz), F. Əliağa
Vahid qızı (İsgəndərova) ; [ön söz A. Atabəyli]. Bakı:
Elm və təhsil, 2016.- 250, [3] s.: ill., portr., notlar, 21 sm.

E-kitablar – Heydər Əliyev.
Elektron sənədlər toplusu –
Prezident ...
heydaraliyev.preslib.az/ebooks.php
3.
4.
Translate this page
Sərlövhə, Azadlığın qədri. Müəllif,
Fərəcov Namiq. Nəşr ili, 1996.
Nəşr yeri, Bakı. Oxumaq Yükləmək. Sərlövhə, Azərbaycan gəncliyinin
himayədarı.

Namiq Fərəcov. Azadlığın qədri::Virtual Kitabxana::
Ebooks.azlibnet.az/book-02nat010915.html
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Translate this page
Kitab haqqında. Sərlövhə: Azadlığın qədri. Müəllif: Namiq Fərəcov.
İSBN:Kateqoiya: Siyasi və hüquq ədəbiyyatı. Faylın həcmi: 2.05 MB.
Bu kitab 1838 dəfə…

Azadlığın qədri – VAHİD MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ
KİTABXANA PORTALI

Aghsu.cls.az/book/28259
1.
2.
Translate this page
…Yeni kitablar. Azərbaycanın kitab abidələri. Fotoqalereya.
Video. Nəşr axtarışı.
ə. Filiallar. Toplu katoloq. . Yeni
Əlaq
Kitablar. Azadlığın qədri. 16 Dekabr, …

Qəzet və internet səhifələrində:
Почему Владимир Путин стал самовыдвыженцем на
выборах -2018…
https://www
. Putin
Today.ru/arc
hives/
57235
Translate
This page
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Jan 14, 2018-Namiq Atabeyli 16.01 01:47. Путин понимает что
Россия как основное государство Евразии должна итди
впереди других стран…
© 2014-2018. Все права защищены | Путин сегодня

Vladimir Vladimirovitch Putin- Владимир
Владимирович Путин…
https://pt-br.fasebook.com › Vladimir-Vl...
Vladimir Vladimirovitch Putin- Владимир Владимирович Путин.3,2
mil curtias. … Namiq Atabeyli, Andon Makendjiev e Здраво Камбуров
curtiram isso.

Vladimir Putin – Главная | Facebook
https://ru-ru.facebook.com › ...
Vladimir Putin, Москва. Отметки «Нравится»: 2069. Обсуждают: 709.
Здес каждый и … Pili Martin, Kevin Redmont, Namiq Atabeyli
и еще 49 это нравится.

Web results:

Müəllim

Lirik pedaqojipoema Az – azkurs.org
Azkurs.orq/lirik-pedaqoji-poema-az.html
1.
Translate this page
Jun 10, 2017 - poema (nəzm ilə) olaraq
qələmə alınmış ”Müəllim” əsərində ictimai
həyatımızda ... LakinN.Atabəyli bizi inandırır
ki, Müəllim durduğu ictimai ...
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525-ci Qəzet-Milli müəllimliyin odisseyası
https://525.az/site/?name&news_id=50895

Translate this page
Feb 4, 2016 - Bu günlərdə Namiq Atabəylinin "Müəllim"
pedaqoji poeması çapdan ... N.Atabəylinin bu xüsusda yazdığı aşağıdakı
misralar çox yerinə düşüb:.

anl/az/el/Kitab/2016/Azf-289141.pdf

1.

Translate this page
Poemada Müəllimin Günəşdən daha parlaq obrazı diqqəti çəkir.
Bildiyimiz kimi, Günəş işıq, energi və hər bir canlı həyatın ilk
mənbəyidir. Lakin N.Atabəyli bizi ...

525-ci Qəzet-Namiq Atabəyli: 60 yaşın odisseyası
https://525.az/site/?name=xeber&news_id=97188

Translate this page
Apr 5, 2018 - BDU-nun müəllim-tələbə heyəti beynəlxalq
konfransda ... 4 POEMA, 3 KLASSİK DİVAN, BİR POETİKA VƏ BİR
TARİXİ ... N.Atabəyli postmodernizm ilə ənənəvi realist romanın
yaradıcılıq prinsiplərini birləşdirməyə çalışmışdır.
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Tarixi roman – “Şirvanşah Böyük
Axsitan” | Turkinfo
www/turkinfo/org/2018/06/…/tarixiroman-sirvansah-boyuk-axsita..
Translate this page
Jun 28, 2018 - Lakin ayrıca
vurğulamağı lazım bilirəm ki, Namiq
Atabəyli dünyagörüşü etibarilə
Avrasiyaçılıq geosiyasi baxışların, ədəbimetodoloji baxımdan ...

turkpitik - Arshiw
https://arshiw/com/chanenels/1063608194/36

- Translate this page
 ;مارگلت رد شیامنNamiq Atabəyli - Vahidiyəm Azərbaycanımızın
@Turkpitik @ ;مارگلت رد شیامنTurkpitik ردنب یلع ;مارگلت رد شیامن،
 ایض یفطصم-  رالیتایاب...

ی کرُت قرفتم

 ہحفص | راعشا و ت ا یبا113 | ودرا

 مروف لفحم- UrduWeb

https://www/urduweb/org › ... › دنسپ › نخس مز ب
ہدی

مال ک
1.

Translate this page
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Sep 9, 2018 - Ey Ata, çətin gündə gərək səbr eləyək biz, Dünya ki
elə qalmadı, həm də belə qalmaz. (Namiq Atabəyli). نیودت یرخآ:
 ربمتس11, 2018.  ناخ ناسح...

E -musiqi resurslarında:

Şirvan Azərbaycanının İstiqlal bayrağı haqqında SSRİ
dövrünün
ilk şeiri:
Namiq
Atabeyli Bir kere
yukselen
BAYRAQ! |
Doovi
https://
www/dovi/co
m|video|nam
iqatabeyli.../1DXMWING-hO

- Translate this page
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▶ 2:50
May 6, 2014 - Uploaded by Aynur Atabeyli
BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ ŞAİR: NAMİQ
ATABƏYLİ BƏSTƏKAR: ƏDVİYYƏ RƏHMƏTOVA IFAÇI: SAHİL
KƏRİMLİ ...

Namiq Atabeyli - Bir kere yukselen BAYRAQ! | InstantLooper
www/instantlooper/com/video/?id=1DXMWING-hO
- Translate this page

▶ 2:50
May 6, 2014 - Uploaded by Aynur Atabeyli
BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ ŞAİR: NAMİQ
ATABƏYLİ BƏSTƏKAR: ƏDVİYYƏ RƏHMƏTOVA IFAÇI: SAHİL
KƏRİMLİ

Namiq Atabeyli-Video!-www/fassen/netВидео серфинг
www/fassen/net|show|Namiq+Atabeyli+1.
Translate this page
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Namiq Atabeyli -. Поделиться… Ваш голос за видео. Август!
Рыбалка на КОЛЬЦО! Работает ЛИЧИНКА! Хорошо
ОТДОХНУЛИ - Второй день! МАКИЯЖ ...

Namiq Atabeyli Facebook-da:

Namiq Atabeyli Profillər | Facebook
https://az-az.facebook.com/public/Namiq-Atabeyli

1.
Translate this page
View the profiles of people named Namiq Atabeyli. Namiq
Atabeyli və başqa tanıya biləcəklərinlə bağlantı qurmaq üçün Facebooka
qoşul. Facebook insanlara...

Namiq Atabeyli from Baku, Azerbaijan | Facebook
https://az-az.facebook.com/...Namiq-Atabeyli/.../Baku-Azerbaijan-...

1.
Translate this page
See people named Namiq Atabeyli from Baku, Azerbaijan. Namiq
Atabeyli və başqa tanıya biləcəklərinlə bağlantı qurmaq üçün Facebooka
qoşul. Facebook...

Namiq Atabeyli at Baku State University | Facebook
https://az-az.facebook.com/.../Namiq-Atabeyli/.../Baku-StateUniver...
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1.
Translate this page
See people named Namiq Atabeyli who have studied at Baku State
University. Namiq Atabeyli və başqa tanıya biləcəklərinlə bağlantı
qurmaq üçün Facebooka.

Vladimir Putin – Главная | Facebook
https://ru-ru.facebook.com › ...
Vladimir Putin, Москва. Отметки «Нравится»: 2069. Обсуждают: 709.
Здес каждый и … Pili Martin, Kevin Redmont, Namiq Atabeyli
и еще 49 это нравится.

Namiq Atabeyli Profiles | Facebook
https://www/facebook/com/public/Namiq-Atabeyli
View the profiles of people named Namiq Atabeyli. Join Facebook
to connect with Namiq Atabeyli and others you may know.
Facebook gives people the power...
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MÜSAHİBƏ

“Moskva Avrasiya Birliyinin ürəyi və beynidir!..”

Redaktor (Aynur Atabəyli):- Namiq müəllim, azad şeir, heca-sillabik
və klasssik (əruz) vəznlərdə yazdığınız şeirlərdən və Poetika əsərinizdən
sonra nəsrə, həm də birdən-birə tarixi romanlar yazmağa başlamışsınız.
Bunu nə ilə izah edərdiniz?
N.Atabəyli (müəllif):- Ədəbiyyat tarixlə aparılan dialoqdur. Orta əsr
İslam cəmiyyətində filosof Qəzzali odda yandırıldı, şair Nəsiminin isə
diri-diri dərisi soyularaq edam edildi. Onları yaşadıqları cəmiyyət
qoruya bilmədi, Tarix isə yaşatdı... Biz daha bir 18-ci ili yola salırıq: I
Cahan savaşının bitdiyi ötən əsrin 18-i ilə, III Cahan savaşının
başlandığı 18-ci il arasında böyük fərq olduğunu görmürəm. Elmitexniki və texnotron vasitələr nə qədər irəliləmiş olsa da, hər iki
müharibə Demokratiya və Azadlıq şüarları ilə pərdələnmişdir. Məqsəd:
başqalarına məxsus təbii resursları ələ keçirməkdən ibarət olub, indi də
belə olaraq qalır. XX-XXI əsrin bütün müharibələrinin (II Cahan savaşı
daxil) üzü Avropadan Asiyaya tuşlanmışdır. Tarixlə dialoqum da elə bu
üzdəndir.
A.A.:- Nə üçün Qəzzali ilə Nəsimini misal çəkdiniz? Məgər Avropanın
inkvizisiya tonqallarında azmı Koopernik və Brunolar yanmışdır?..
N.A.:- İctimai-siyasi quruluşlar insan təbiətinə az təsir göstərə bilər.
Marksisitlər bu rolu çox şişirdiblər. İnsanlıq yaranandan bəri cahil ilə
alim (alimlik- vəsiqə almaq mənasında nəzərdə tutulmur.-Müəl.)
arasında gizli savaş gedir. 1911-ci ildə bütün Avropa qəzetləri İrandakı
məşrutəni dünyanın ən gənc parlamentariyası olaraq alqışladılar. Amma
silahını həmin Parlamentə təslim edən səttarxançı azadxahları Tehran
şəhəri Baş Polis idarəsinin rəisi Yefrem Davityants Atabəy meydanında
gülləbaran edəndə Avropa susdu?! Qacarları əvəzləmiş Rza Pəhləvini
avropalılar ilk öncə “İran prezidenti” kimi qələmə verdilər, az sonra
“Şah” olduğu bəlli oldu: yenə susdular. Tarix onun qarşısında susanlara
deyil, sözünü söyləyənlərə tərəf durur. M.Ə.Sabirlərə haqq qazandırır.
A.A.:- Sizə görə, azadlıq nədir?
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N.A.:- Mən ədəbiyyata modernizmdən keçib gəlmişəm. Azərbaycan
Dövlət Universitetində oxuyarkən “Azad şeirin poetikası” tələbə-elmi
işim Respublika tələbələrinin VIII elmi Konfransında (1980/1981-ci il)
Qızıl Medala layiq görülmüşdü. Yeri gəlmişkən, həmin əsəri
təkmilləşdirərək 2017-ci ildə Bakı şəhərində “Azad şeir və onun
poetikası”adı ilə 35 ildən sonra kitab şəklində nəşr edilmişəm.
Verlibristik poetika sahəsində dünyada yeganə sistemli elmi-nəzəri
əsərin müəllifi olsam da, elmi adım yoxdur, 61 yaşımda bunu heç
arzulamıram da... Bu əsərimlə sözümü bütün zamanlar üçün ədəbiyyat
tarixinə söyləmişəm.
Modernizmə olan bu ilk marağımın əsl amacı Qərb ədəbiyyatındakı
Nobel mükafatlı yeni təmayülü araşdırmaq olmamışdır. Daha çox, Russovet filologiyasının ünlü simalarıV.M.Jirmunski, İ.V.Stebleva,
Y.M.Lotman, habelə Azərbaycan münəvvərləri Kamil Vəli
Nərimanoğlu, T.Hacıyev və başqalarının qeyri-kanonik Avrasiya irsi
barədə sintaktik-paralelizmlər nəzəriyyəsini inkişaf etdirmək idi.
AA.:- “Şirvanşahlar” trilogiyanıza cəmiyyətdəki münasibət sizi qane
edirmi? Gözləntiniz necə idi, nə baş verdi?..
N.A.:- Trilogiyamın ilk romanı- “Şirvanşah Böyük Axsitan”- tolerant
ailədə doğulmuş gürcü-şirvan əsilli Avrasiya hökmdarı olmuşdur. O, ata
nəsli etibarilə Məhəmməd peyğəmavərə, ana nəsli etibarilə Gürcüstan
çarı IV Davidə bağlı idi. İslam və Bizans mədəniyyətlərini özündə
birləşdirən parlaq tarixi şəxsiyyət olmuşdur. Bakı şəhərinin İçərişəhər
qalaları, Qız Qalasının son tikintisi və bir çox Bakıətrafı daş istehkamlar
onunla atası III Mənuçöhrün yadigarlarıdır. Hər iki hökmdar barədə
İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvani zamanında dəyərli mədhiyyələr yazıb.
Amma ikinci romanımın nəşri problemssiz ötmədi... Belə məlum oldu
ki, Şirvanşahların Dərbəndilər sülaləsinə münasibət şirvan ziyalıları
arasında birmənalı deyil. Mənim nəzərimdə indiyədək vahid və
bölünməz görünmüş “qədim şirvan xalqı ideyası” 500 Illik antişirvan
siyasətlər üzündən dini-məzhəbçilik və tarixi-ideoloji parçalanmalara
məruz qalmışdır. Bu məni məyus etsə də, yolumdan geri çevirmədi.
Əlbəttə, milli-tarixi kimliyimizin və tarixi şüurumuzun bərpası üçün
hələ çox işlər görülməliyik...
Şirvanşah I İbrahim Dərbəndi (1382-1417) Şirvan tarixinin ən
böyük simalarından biri olmuşdur. Görkəmli rus sovet alimi
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professor İ.P.Petruşevski 1942-ci ildə nəşr etdiyi “Böyük
vətənpərvər Şirvanşah İbrahim” kitabında yazırdı: “Этот
Ширваншах… сделал для охраны независимости и свободы
своего государства- Ширвана- больше, чем кто-либо из его
предшественников. Талантливый правитель и в особенности
талантливый дипломат, храбрый полководец, он сделал свое
государство цветующим.» (Baku-1942, İzd.-vo Az.FAN. Səh.-6.).
Mən bu dərbəndli dahi eloğluma, istedadlı hökmdar və diplomatıma,
igid sərkərdəmə,- tarixdə öz sələfləri arasında “hamıdan çox ” vətəni
çiçəkləndirmiş Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndiyə,- məhz professor
İ.P.Petruşevskinin yanaşması ilə baxıram: həm tarixi şəxsiyyət olaraq,
həm də tarixi romanımın baş qəhrəmanı olaraq!!. Və fikrimi, qayəmi
dəyişmirəm!!
A.A.:- Sizcə, çoxəsrlik ənənə və ideoloji bazaya malik opponentləriniz
yeni romanınızıın nəşrindən sonra sizə qarşı daha kəskin hücumlara
başlamayacaqlarmı?
N.A.:-Internet resursları arasında “Şirvanşahlar xalqımızın üz qarasıdır”
ifadəsi ilə Özbəkistanın keçmiş prezidenti İ.Kərimovun hüzurunda çıxış
etmiş Əli-Bayramlıdan (indiki Şirvan) bir keçmiş deputatın fikri geniş
yayılmışdır. Bədii təfəkkürdən məhrum olan bu cür “yazarlar” milli
KİV-də hələ də tarixi romanlar müəllifi kimi özünü geniş təbliğ
etdirirlər. Hansısa qohumların hesabına ad və mükafatlar alırlar. Yalnız
nadan və xain kəslər Vətənimizin dahilərini özünə “üzqarası” hesab edə
bilərlər. Amma məsələ bunda deyil: mən ayrı-ayrı fərdlərə deyil, Tarixə
səslənmişəm. Yeni gəncliyin məni anlayacağına əminəm. Və özümü
haqlı sayıram! Ümid edirəm ki, Azərbaycan Ordusunun layiqli əsl
vətənpərvər sərkərdələri də Şirvanşah İbrahim Dərbəndinin haqqında
yazılmış bu romanın zabit-əsgər heyətimiz üçün bu gün müsbət tarixi
əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirməyi bacaracaqlar. Böyük tarixi
şəxsiyyətlər xalqların gələcəyinə işıq salan mənəvi mayaklardır.
A.A.:- 1072-1074-cü ilin türk abidəsi hesab edilən “Divanu Llüğəti-tTürk”-ə (Mahmud Kaşqari) bir “dünya xəritəsi” salınmışdır: XI əsrdə
Araz çayının güneyində Səlcuqlar imperiyası, qüzeyində isə
Şirvanşahlar dövləti olduğu halda guya bu ərazilərə
orda
“Adurbadaqan”
adı
verilmişdir.
Bu
cür
meylləri
necə
qiymətləndirirsiniz?
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N.A.:- “Azərbaycan” adı vətənimizin Araz şimalındakı hissəsinə 1918-ci
ilin 28 Mayında verilmiş bir cümhuriyyət ismidir. O, hamımız üçün
əzizdir. Amma tarixə də hörmət etmək lazımdır. Ərəb istilasından sonra,
861-ci ildə qüzey torpaqlarımızda Şirvanşahlar dövləti öz
İstiqlaliyyətini elan etmişdi. 1072-1074-cü ildə həmin dövlətin başında
beşinci Kəsrani hökmdarı Şirvanşah I Fəribürz (1063-1096) durmuşdu.
İndi özünüz nəticə çıxarın?!. Şirvanşahlar dövlətini tarixdən silmək
meyli yeni deyil. Şirvan şəhəri sayılan Bakıda indiyə kimi heç bir
Şirvanşaha abidə qoyulmaması, əlbəttə, müsbət qarşılana bilməz.
Minlərcə “Şirvani” künyəsi daşımış alim, şair, loğman və filosofun
əsərləri dünya kitabxalalarında sahibsiz qalıb. Nə üçün vətənə gətirilmir:
axı, bu isimlərin adı arxasında Şirvan şahlarının himayəsi altında olmuş
mədrəsələr, məktəblər, müəllimlər durur... Dahilər məktəbsiz və
müəllimsiz yetişmirlər. Qədim Şirvanı “albaniya” və ya “adurbadaqan”
ilə əvəz etmək Şirvaniləri vətənsizləşdirmək üçün kifayət etməz.
Xalqımız da buna yol verməz! Tarixin mayaklarını söndürmək
nəsillərin həyat gəmisini görünməz qayalara çırpmaq deməkdir.
Şirvanşahlar xalqımızın 4500 İllik mədəniyyət tarixidir: Baba DağKuhi-Bakuvi, İbrahim Əli oğlu Xaqani, Seyid Əli Zülfiqar, Nəsimi,
Bədr, Nişat, Ağa Məsih və Seyid Əzimlərdən sıralanıb gələn Şirvanədəbi məktəbləri ilə, Şirvanşahları ilə, Dəmir Qapı Dərbəndi, Bakı və
Şamaxısı ilə hamımız azərbaycanlı olduğumuz qədər, ŞİRVANLI
olmağı da bacarmalıyıq!!
A.A.:- 4500 İllik Şirvan mədəniyyətinin başında əvvəlcə Baba Dağın
adını çəkdiniz. Nə üçün?
N.A.:- Baba Kuhi və ya Baba Dağ şəxsiyyəti qədər Şirvan tarixində
məşhur sima yoxdur. Onun əsl adı- Mövlana Şeyx Əbu Abdullah Əli
ibni-Məhəmməd Bakuyi-Şirvanidir. 933-cü ildə Şirvanşahların Bakı
şəhərində anadan olub, 1050-ci ildə İranın Şiraz şəhərinin dağlarında
karst mağarada 117 yaşında vəfat etmişdir. Baba Dağ BakuviŞirvaninin klassik qəzəllər Divanı, fəlsəfi traktatları, hədis və hekayətləri
dünyada geniş yayılmışdır. 1914-cü ildə I Cahan müharibəsi başlarkən,
Parisdə nəşr edilmiş ilk kitab Baba Dağın Divanı olmuşdur...
A.A.:- Maraqlıdır, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində haqqında bir cümlə
də olmayan bir dahidən danışırsınız?! Baba Dağı xalqımız müqəddəs
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ziyarət yeri kimi tanıyır. Amma dünyanın tanıdığı bu şəxsin kimliyini
isə hələ də heç kəs bilmir?
N.A.:- Bu gün Şirvan Azərbaycanının klassik mədəniyyətini Baba Dağ
Bakuvi-Şirvanidən başlamaq üçün ilk öncə vətənimizin qüzey tarixi
adını- “Şirvanşahları” yada salmaq lazımdır. Şirvanın tarixini elə
saxtalaşdırmayıblar ki, haqqında Orta əsrlərin “Təbəqat əs-sufiyya”,
“Əsrar ıt-touhid”, “Şiraznamə”, “Kitab əl-ənsar”, “Tarix əl-İslam”,
“Şədd əl-izhar” və digər onlarca abidəsində bəhs edilmiş bu dahi
şirvanlını da yada sala bilsinlər. Avropa və Rus alimləri- R.Nikolson,
E.Braun, Q.Amedroza, Y.Bertels, V.Jukovski, A.Krımskini oxumaq
lazımdır. Onun barəsində Nizami, Sədi, Hafiz, Ə.Cami, Nəsimi, Füzuli,
Seyid Əzim... yazmışdır. İndi Baba Dağ Bakuvini ...ŞÜNAS
“namizədlər”, “doktorlar”, “akademiklər”, Əlyazma İnstiutu, Ədəbiyyat
Muzeyi xatırladı nə olacaq, xatırlamadı nə olacaq?!. Əlbəttə, hamı
görkəmli Şirvan səyyahı Zeynalabdin deyil ki, ötən əsrdə Şiraza gedib,
öz dahi eloğlusunun məzarını ziyarət eləsin, məqbərəsində və ətraf
ərazilərdə təmir və abadlıq işləri aparsın. 30 min hekayət, üç min hədis,
bir klassik Divan, üç fəlsəfi traktat müəllifi olaraq, Baba Dağ Bakuvi
ŞİRVANLIlığın dünya çapında ilk ən nəhəng simasıdır.
A.A.:- Qadına sevgidən Allaha sevgiyə yönələrək, 117 illik ömrünü ilahi
həqəqətlərin axtarışına həsr etmiş Baba Dağın ismi Şərq aləmində
Məcnun və Fərhad adları qədər geniş yayılmışdır. Bunu nə ilə izah
edirsiniz?
N.A.:- Hələ XIII əsrdə ərəb şairi Fəxrəddin İraqi (?-1231) Baba Dağ
Bakuvinin ilk gənclik sevgisi olmuş Şirvanşah qızına məhəbbətini Allah
eşqi ilə əvəz edib, dağlara çəkilməsini mədh edən bir poema yazmışdı.
“Üşşaqnamə” (Aşiqnamə) adlı bu əsər İslam Şərqində “Leyli-Məcnun ”
mövzusundan az məşhur deyil...
A.A.:- Doğrudurmu ki, Baba Dağ Bakuvi onun dərdindən ölüm
döşəyinə düşmüş şahzadə sevgilisinin ömrünü bir il uzatmaq üçün
onunla evlənməyə razı olmuşdur.
N.A.:- Bu izdivacdan onların bir qızı olmuşdur. Sarayda böyümüş həmin
Şirvan gözəli ərə getməyib, Şirazda atasının ziyarətgaha çevrilmiş
məzarı başına köç edərək orada yaşamış, ömrü boyu Baba Dağ (Kuhi)
Bakuvi-Şirvaninin məqbərəsini ziyarətə gələnlərə xidmət göstərmişdir...
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İndiyəcən ata-bala onların hər ikisinin məzarı Şiraz dağlarında
zəvvarların ziyarətgahıdır.
A.A.:- Sizin yeni romanınızda şirvanlı memar Kərəməli Şirvani ilə
Moskva knyaginası Anna İvanovnanın eşqi, müəyyən mənada, Baba
Dağın qutsal ilahi məhəbbətini təkrarlayır. Bu nə dərəcədə məntiqidir?
N.A.:- Romanda Orta əsr şirvan ziyalısının bədii obrazıi olan Moskva
memarı boyar Şirvani Şirvanlılığın dərin ümumbəşəri mahiyyətini əks
etdirir. Romandan kiçik bir epizodu xatırlatmaq istərdim. Moskva
mitropoliti Aleksiy ölkə rəhbərinə sui-qəsdlə öldürülmüş memarın öz
xanımına yadıgar qoyduğu yeganə rəsmini şərh edərkən söləyir: “Zatialiləri! Rəhmətlik yeznəmiz ciddi eksfrasis bədiiləşməsi aparıb. Rəsm
dünyəvi əsərdən daha çox ikonoqrafik sənət nümunəsidir. Burada
Müzəffər Georginin İlan üzərindəki zəfərini Elmin cəhalət üzərində
qələbəsi əvəz eləyib. Anna bacımızın simasında rəsm daha çox, Sinay
monastırının VI əsrə aid əli kitablı “ Христос Пантократор ” ikonasını
xatırladır. Annanın başı üstəki nimba onu “yer sərhəddindən” çıxarıb,
“səma sferasına ” qovuşdurur. “Müqəddəs Anna” rəsmi Xlaskarımızın
insani təcəssümünü (по-человическому естеству) əks etdirir...”
A.A.:- Son romanınızı Rusiya Federasiyasının prezidenti cənab
V.V.Putinə ithaf etmişsiniz. Ölkəmizdə müəyyən kiçik sosial qruplarda
belə fikir formalaşıb ki, guya Qarabağı bizdən Rusiya qoparıb,
Ermənistana vermişdir. Bəziləri hələ də çağdaş Rusiyaya keçmiş SSRİ
kimi “şər imperiyası” olaraq yanaşırlar. Sizin, bir avrasiyaçı-yazar kimi,
bu cür fikirlərə münasibətiniz necədir?
N.A.:- 1918-ci ilin 7 dekabrında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk
Parlamenti Çar Rusiyasının ən varlı neft milyonerlərindən biri, böyük
messenant Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Qız məktəbinin binasında
keçirilmişdi. Ötən əsrin ortalarında Azərbaycan kommunistlərinin
ideoloji şefləri Tağıyevin yüksək təhsilli qızı Sara xanım Tağıyevanı
məhz həmin binadakı Əlyazmalar İnstitunun süpürgəçisi işindən azad
etdirib, küçə dilənçisinə çevrdilər. Bunu ki Moskva etməmişdi?!. Şər
imperiyalar olmur, şər düşüncələr və əməllər olur. Və bir də onun iblis
icraçıları... Əminəm ki, atası bakılı, anası dərbəndli olmuş Sara xanım
Tağıyevaya qarşı belə bir allahsızlığı edənlərin vələdləri indi də
Rusiyaya qarşı ittihamlar qaldırıb, öz qara keçmişlərini pərdələməyə
çalışırlar.
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Vladimir Vladimiroviç Putin XXI əsrin ən işıqlı simalarından biridir.
Mənim qəti fikrimcə, azad Avrasiya xalqlarına və onların tarixi Birliyinə
qarşı Qərbdən başlanmış növbəti savaşın ideoloqları çox gözəl bilirlər
ki, Vladimir Vladimiroviç kimdir!! Bəli, çağdaş Avrasiyanın xilaskarı
bu gün məhz Putindir! Bu, birmənalıdır!
“Qarabağ problemini” isə bizim regionumuzda qeyri-sabitlik yaratmaq
və milli qırğınların vüsətini artırıb, “Sülhməramlı qüvvələr” adı altında
NATO-nu burada yerləşdirməyə çalışanlar yaratmışlar. Qəti əminəm ki,
bu məsələnin həlli yolu böyük, azad, əbədi Avrasiya Birliyindən keçir.
Moskva şəhəri böyük bölünməz Avrasiya Birliyinin ürəyi və beyni, yeni
Ümumavrasiya hərakatının lideri V.V.Putin isə bu sağlam düşüncənin
əsas ruporudur.
A.A.:- Romanın ilk olaraq hansı xarici ölkədə nəşrini arzu edərdiniz?
N.A.:- Rusiyada: Moskva və Dərbənddə. Məni qıpçaq köklərim daha
çox bu iki şəhərə bağlayır.
Hesab edirəm ki, ümumbəşəri azadlığın
son səngəri Rusiyadır. Baxmayaraq ki, Atabəyli babalarım üçün İran,
Arran və zəngilər yurdu (Zəngəzur, Zəngibasar...) Ərməniyyə də əziz
və döğma diyarlar olmuşdur. Ulu babamız Şəmsəddin Eldəniz
Atabəylini (1105-1175\6)
Səlcuqlar Arran və Ərməniyəyə canişin
göndərəndə cəmi 31 yaşında idi. Həmişə fəxr etmişəm ki, mən öz tarixi
kökümlə vahid-bölünməz Avrasia insanıyam. Mənim üçün Rusiya da,
İran da, tarixi Ərməniyə də (-Zəngəzur və Zəngibasar da) Şirvanım
qədər əziz və doğmadır.
A.A.:- Moskada olmuşsunuzmu?..
N.A.:- Cəmi bir dəfə. Ümummilli liderin 1994-cü ildə Atəşkəs qabağı
Moskva səfərinin iştirakçısı olmuşam. Üçgünlük bu tarixi səfərdən
geri dönərkən Milli Parlamentimizin “Azərbaycan” qəzeti (№99/863,
25 may 1994-cü il) üçün yazdığım ilk məqaləm “Sülhə alternativ
yoxdur” oldu. O yazıdakı son cümləmi yenidən xatırlatmaq istərdim:
“Nəinki Azərbaycanı, bütün Qafqazı və post-sovet məkanını yalnız
fundamental iqtisadi islahatların əməli konsepsiyası ətrafında
birləşdirmək mümkündür. Xalqların tərəqqisi yolunda Sülh niyyəti və
proqramının alternativi yoxdur!”
A.A.:- Namiq müəllim! Trilogiyanızın nəşrə hazırladığınız ikinci
romanında xeyli naməlum fars adları nəzərə çarpır...
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N.A.:- Şirvanşahlar tarixinin Ərəb işğalından sonrakı ilk İstiqlal
mərhələsi Kəsrani-Deyləmi nəsillərin adı ilə bağlıdır. Dünyanın ən gözəl
qadınları sayılan fars-deyləmi xatunlar ərəbmənşəli padşahların əvvəlcə
Qəlbini, sonra isə Ağlını ələ alaraq, neçə min ilin qədim Şirvan
dövlətçiliyini 861-ci ildə yenidən bərpa etmişlər. Məhz onların gözəlliyi
sayəsində X-XIII əsrlər milli ədəbiyyatımız farsdilli (daha doğrusu,
qədim deyləmi-talış dilli) olmuşdur. Gəncliyimdə ən çox sevdiyim bir
fars muğam müğənnisi vardı: XOMEYRA!.. Onun adını Şirvan vəliəhdi
İbrahim Dərbəndinin nişanlısı və əmisi qızı Fərəhnakın anası kimi
qələmə vermişəm. Gənc qayınana Xomeyra təzəcə doğulmuş qızını 6
yaşlı əmioğlusu qanuni vəliəhd İbrahimə göbəkkəsdi etmiş şah babanın
arzusuna xilaf çıxmış ərinin kiçik kürəkəninin vəliəhdliyə
xitam
verdiyini bilən kimi həyatına sui-qəsd edərək özünü öldürür, nəticədə
körpə Fərəhnak Deyləmi xalalarının himayəsi altına düşərək anti-türk
ruhda böyüdülür. Romanda 1538-ci ildə Şirvanşahlar dövlətinin məhv
edilməsinin pərdə arxasında duracaq Kəsranilərin revanşizmi bədii
boyalarla ifşa edilmişdir. (Bu hadisələr əsasən “Sonuncu Şirvanşah
Şahruh” romanımda əks ediləcəkdir.) Mənim, bir sənətkar kimi,
Kəsranilər xanədanına da Dərbəndilər qədər məhəbbətim olub. Bura
əcdadlarımım bir zaman padşahlıq etdiyi İrana sevgimi də əlavə etmək
istərdim... Trilogiyamın birinci qəhrəmanının anası gürcü knyaginası
(Tamar Baqrationi) olsa da, Şirvanşah Böyük Axsitan (1160-1197)
şirvanlı olduğu qədər, həm də bir Kəsrani idi. 1382-ci ildə Şirvan xalqı
tərəfindən devrilmiş şirvanşah Huşəng ibn Kavusun hakimiyyəti isə
qanunsuz idi. Odur ki, xalq qanuni vəliəhd İbrahim ibn Sultan
Məhəmməd Dərbəndini hakimiyyətə gətirdi... Huşəngin öz əmisini və
əmisi oğlunu öldürmək istəyi də məhz bu üzdən olmuşdur. Təəssüf ki,
tarixçilərimiz bu sadə məntiqi tuta bilməmişlər...
A.A.:- Romanın İkinci cildində Fərəhnak ilə İbrahimin bir-birinə
qovuşması mümkün olacaqmı?
N.A.:- Xeyr! İbrahim öz atası kimi bir Dərbənd əmirinin qızı (Nurbikə
xatun) ilə evlənir. Amma həm Fərəhnakın, həm də Nurbikənin
məhəbbəti faciəvi xarakter daşıyır. İbrahim yalnız müsəlman qaydası ilə
Dərbənd gözəlinə evlənir. Onun qəlbi son günə kimi Kəsrani əmisinin
qızı Fərəhnak xanımla olur. Hel-Emud qalasında özünü həlak edən
Fərəhnak ölüm dəqiqələrində səhvini və xalaları tərəfindən aldadıldığını
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anlayır, gələcəkdə Şirvan dövlətinin məhvinə yol açan Kəsrani-Dərbəndi
qarşıdurmasına səbəb olacaq düşmənçiliyə tarixi vəsilə yaratdığını başa
düşür... O, ölüm anında Qəlbini İbrahimə verir və onun qolları üzərində
gözlərini əbədi yumur. Bu dəruni eşq Hel-Emudu mühasirəyə almış
Turan sərkərdəsi Əmir Teymuru belə sarsıdır. “Bu fahişə dünyada axır
ki, bir KİŞİ gördüm, Şirvanşah!”- deyə Teymur Baş hərbi müşaviri
İbrahim şaha qarşı bəzi səhv hərəkətlərinə görə ondan üzr diləyir və
Ordusunun başını İslam aləmindən bütpərəst Çinə tərəf çevirir...
A.A.:- “Şirvanşahlar” trilogiyanızın mükafatı olaraq, kimdən nə
gözləyirsiniz?..
N.A.:- Heç kimdən heç nə gözləmirəm. Son romanımda qiyabi iştirak
edən Baba Dağ Bakuvi (933-1050) dünya nemətindən imtina etdiyi
kimi, mənim də həyata baxışım sufiyanədir. Tarix hər kəsin qiymətini
özü verəcək... Bu cilddə Moskva Kremlinin memarı Kərəməli Şirvani,
müəyyən mənada, Baba Dağ Bakuvidir. Memar gələcək şirvanşah
İbrahimin müəllimi olduğu qədər mənim də mürşidimdir...
A.A.:- Sizi Şirvanın bu böyük Saqasını yazmağa məcbur edən hansı
duyğular, hisslərdir?
N.A.:- ŞİRVANLI OLMAĞIM! Roman üzərində çalışarkən tez-tez
Xomeyranın həzəcdə oxuduğu bir fars segahını dinləyərdim.

-Əgər buyəm, mənə çeşmani-bu əxtəri-İran!
Həqiqi çeşmi-u ridaddi həm meyxari-İran!
Birinci cildin tamamında özümdən asılı olmayaraq ürəyimdə bu
musiqiyə uyğum beytlər səsləndi və aşağıdakı qəzəli yazdım:

Əgər ki mən də bir Şirəm, mənə ovlaqi-Şirvan!
Şairi-çeşmi bir rudəm: mənə övraqi-Şirvan!
Baba Kuhi misal çəkər ürəyim dərd kuhidə,
Durar tarix kitabında adım əxlaqi-Şirvan!
Xaqani, həm Nəsimidir, Məsihi, həm Seyiddir,
Sözümdəki nuri-ilham: mənəm işraqi-Şirvan!
583

Gözüm yoxdur nə sərvətdə, nə şövkətdə, nə tacda,
Mənə bəsdir yalın süfrəm: mənəm imsaqi-Şirvan!
Muğilərdir əziz dostum, yerim meyxanələrdir,
Çəkər künci-xarabata məni növraqi-Şirvan!
“Gülüstan”da doğan ümid əbədiyyət gülümdür,
Vərəq-vərəq qəzəl-beytim: yaşıl yarpaği-Şirvan!
Mənəm aslan tinətli son Diyari-Şir şairi,
Başım üstdə gəzər daim, Ata, bayraği-Şirvan!!
A.A.:- Yeni ildə Roman yaradıcılığından savayı hansı janrlarda işləmək
fikriniz var?
N.A.:- Nəşr edilməmiş iki qəzəl kitabım sponsorunu gözləyir. Klassik
janrda yazdığım bu kitablardan biri Məhəmməd Füzuliyə həsr etdiyim
“Füzuliyəm, sorun namü-nişanimi...” adlı yeni Divanımdır. Digəri isə
Hafiz və Xəyyam ruhunda yazdığım meyxanə və qəzəllərdən ibarət
“Dünya bir meyxanədir” adlı kitabdır. Sovet Azərbaycanında həyatı
məhv olmuş kişilərin tənha qalmış binəsib qız övladlarının, xüsusən
Sara xanım Zeynalabdin qızı Tağıyevanın taleyindən bəhs edən
“Həbsiyyə” poemamı bitirmək üzrəyəm. Qarşıda dostları sevindirəcək
xeyli yeniliklərim var.
Yaradıcılıq planlarımı qabaqcadan açıq
söyləməyi sevmirəm... Əsl ədəbiyyat insanları bir-birinə düşmən deyil,
dost etməyi bacarmalıdır. Yaradıcılığımı virtual cəmiyət daha diqqətlə
izləyir: Rusiyada, ABŞ-da, Pakistanda, İranda, Ərəb ölkələrində,
Hindistanda belə oxucularım vardır. Kitablarıma satış qiyməti
qoymuram: onlar həm virtual oxucu, həm də ənənəvi oxucular arasında
yalnız pulsuz olaraq yayılır. İndiyədək belə olmuşdur, çalışacağam
bundan sonra da belə davam eləsin.
A.A.:- Sizə can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayıram!
N.A.:- Sağ olun!.
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Qısa tərcümeyi-hal

Namiq Atabəyli
(Fərəcov Namiq Rəşid oğlu).

1958-ci ilin 4 aprelində keçmiş SSRİ
dövlətinin cənubunda yerləşən Şirvan
Azərbaycanında
qıpçaq-türklərinin
Atabəylilər obasında (Kürdəmir rayonu
Sığırlı kəndi) pedaqoq, yazıçı-jurnalist
ailəsində dünyaya göz açmışdır.

Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU) (əyani) filologiya fakültəsini
bitirmişdir.
1982-1984-cü
illərdə
keç.
SSRİ
Ordusunun “N” saylı
motoatıcı
alayında zabit olaraq, taqım komandiri
kimi iki il həqiqi hərbi xidmət
keçmişdir.
Yazıçı-pedaqoqlardan Əkrəm Cəfər, Mir
Cəlal Paşayev Bəxtiyar Vahabzadə, Ağa
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Laçınlı, Kamil Vəli Nərimanoğlu, Gülhüseyn Hüseynoğlu və.b.-nın
tələbəsi olmuşdur.
“Azad
şeirin
poetikası”
tələbə-elmi
işi
VIII
Respublika
elmi
Konfransında
(1980/1981-ci
il)
Qızıl Medala layiq görülmüşdür. Əsər təkmilləşdirilərək 2017-ci ildə
Bakı şəhərində “Azad şeir və onun poetikası”adı ilə ilk dəfə kitab
şəklində nəşr edilmişdir.
10 il Bakı şəhərində müəllimlik etmişdir.
Azərbaycan Respublikası parlamentinin rəsmi mətbu orqanı olan
“Azərbaycan” qəzeti redaksiyasından Azərbaycan Prezidentinin
Mətbuat Xidmətinə köçürmə ilə işə dəvət edilərək, 1994-2004-cü illərdə
(10 ildən artıq) informasiya işləri üzrə böyük məsləhətçi vəzifəsində
çalışmışdır.
1990-1994-cü illərdə “İlham” (şöbə müdiri), ”Dan Ulduzu” (redaktor),
”Cümhuriyyət” (şöbə müdiri) və “Azərbaycan” (müxbir) qəzetlərində,
habelə AYB-nin “Ulduz” jurnalında (ədəbi işçi kimi ) fəaliyyət
göstərmişdir. İctimai-siyasi təşkilat, elmi ittifaq və bədii yaradıcılıq
birliklərinin üzvü deyil və heç bir vaxt olmamışdır.
2004-cü ilin 23 aprelindən işsizdir: sərbəst elmi, bədii və publisist
yaradıcılıqla məşğuldur.
İki qız övladı vardır: Aynur (1986-cı il) Bakıda 160 №-li Hümanitar
(rus) gimnaziyasını, ADNA-nın bakalavratursını və İstanbul Bahçeşehr
Universitetinin marketinq menecerliyi üzrə magistraturasını bitirmişdir.
Kiçik qızı Gülnar (1987-ci il) Bakı şəhərndə 160 №-li Hünanitar rus
gimnaziyasını, BDU-nu (bakalavr- informatika üzrə) və ADNA-nı
(magistr: iqtisadi kibernetika üzrə) bitirmişdir.
N.Atabəyli aşağıdakı kitablar, musiqi mətni, elmi və bədii əsərlərin
müəllifidir:
1.”Azadlığın qədri” kitabı ( Bakı-1996, “İşıq” nəşriyyatı, 3000
nüsxə).
2. ”Bir kərə yüksələn Bayraq!” simfonik marşın mətni. Bəstəkarı
Ə.Rəhəmətovadır. Keçmiş kommunist rejimində (20 Yanvar 1990-cı il)
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Milli İstiqlal Bayrağımıza həsr edilmiş və ilk dərc edilmiş poetik
əsərdir. Bəstəsi müsabiqə əsasında Dövlət orkestrinin ifası ilə (solist:
Sahil Kərimli) Qızıl Fonda qəbul edilmişdir.
3. “Ana ürəyi” kitabı. Bakı neft milyonçusu ,“Təzəpir” məscidini
tikdirmiş Nabat Aşurbəyli haqqında poema. (“Avropa” nəşriyyatı, Bakı2013. 2000 nüsxə.)
4. “Vahidiyəm Azərbaycanımın” qəzəllər kitabı. (Bakı-2014, “Step
Ltd.” kino şirkətinin nəşridir. 1000 nüsxə.)
5. ”Şahid” lirik-fəlsəfi poema. ( “Terrorizm: qan çilənən torpaqlar”
əsərlər toplusu. “ Avropa” nəşriyyat evi, Bakı-2010. III cild . Səh:- 171213.)
6. ”Seyidəm, ərseyi-eşq içrə” qəzəllər kitabı. (Bakı-2014, “Step
Ltd.” kino şirkətinin nəşridir. 2000 nüsxə.)
7.”O, xəyalımdakı Şirvan!..” qəzəllər divanı. (“Elm və təhsil”
nəşriyyatı, Bakı-2015, 2000 nüsxə.)
8.“Müəllim” kitabı. (pedaqoji poema). (“Elm və təhsil”
nəşriyyatı, Bakı-2016, 1000 nüsxə.)
9.“Azad şeir və onun poetikası”kitabı. (naşir: “Step.Ltd. kino
şirkəti. Bakı-2017, 1020 nüsxə.)
10.”Şirvanşah Böyük Axsitan” tarixi romanı. (naşir:
«EUROPA» publishing house. Bakı-2018. 500 nüsxə.)
11.”Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndi” tarixi romanı. I cild. (naşir:
«EUROPA» publishing house. Bakı-2019. 1020 nüsxə.)

PS: Azərbaycan Atabəylər Dövlətinin (1139-1225) Bayraq rəmzi və gerbi
olmuş ikibaşlı qartal rəsmi Atabəylər soyundan olan müəllifin genetik kökünün,
bədii-ideoloji düşüncələrinin və geosiyasi baxışlarının ümumi Avrasiyaçılıq
məğzini simvolizə edir.- Redaktor.
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