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ƏLİNCƏ QALASI

İŞTİRAK EDƏNLƏR

Əmir Altun – Əlincə qutvalı, cəngavər
Məlik Tahir – Əlincə hakimi
Gilan ana – Yaşlı qadın
Rəşid – Gilan ananın oğlu, gənc
Bəbir – Gilan ananın qardaşı, yaşlı 
Çoban Əhməd – yaşlı 
Məlikə - Rəşidin nişanlısı 
Nərgiz – Bəbirin qızı, gənc qız
Əhəd – Çoban Əhmədin oğlu, gənc
Qasım - Çoban, gənc
Omba Qulamhüseyn – orta yaşlı 
Teymurləng.
Şeyx Ömər Osman (Ömər Şeyx) – Teymurun oğlu,
cəngavər
İlyas Xoca – Teymur qoşununun başçısı
Yapalaq Murzo – Orta yaşlı 
Təlxək 
Cəllad
Qapıçı (Teymurun qapıçısı)
Qapıçı (Məlik Tahirin qapıçısı)
Rəqqasələr
Toyçular, döyüşçülər, camaat. 

EPİQRAF

“...On beş il idi ki, Altun öz yoldaşları ilə Naxçıvanın yaxınlığındakı Əlincə
qalasına çəkilib, Teymura təslim olmurdu. Əlincə qalasını nə qədər uzun müddətə mü-
hasirəyə alırdılarsa, qalaya nə qədər şiddətli hücum çəkirdilərsə, qalanın müdafiəçiləri
özlərini bir o qədər əzmlə, inadla müdafiə edirdilər. 

Buranın adamları əsrlərdən bəri öz döyüş iradələrini polad qılınc kimi odla döyüb
hazırlayırdılar...

Teymurun görüb götürmüş əsgərləri döyüşdə nə qədər igid, nə qədər qəzəbli
olsalar da, Əlincə qalasının divarları altında qırıldılar, qala isə təslim olmurdu.. Bütün
məşhur qalalar Teymurun qoşununun hücumu qarşısında məğlub olduğu halda, onlar
əhəmiyyətsiz istehkamın qabağında dala çəkilirdilər...

Teymurla döyüşdə qalanın boz divarlarını yox, öz xalqının qızıla bərabər yüksək şan-
şöhrətini qoruyan bu insanlar haqqında hələ mahnılar qoşulub ağızdan-ağıza düşməyib.”

Serqey Borodin
“Səmərqəndin ulduzları”

II cild, səh. 103-104
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I ŞƏKİL

Əlincə qalası. Əlincə hakimi, şahzadə Məlik Tahirin iqamətgahı. Məlik Tahir
kürsüdə oturub şərab içir və sərxoş nəzərlərlə rəqqasələrə tamaşa edir. Qasid daxil olub
onun qarşısında baş əyir və məktub təqdim edir. Məlik Tahir ayağa qalxır, əlini havaya
qaldırır. Çalğıçılar və rəqqasələr ortadan çıxırlar. O məktubu oxuyur və oxuduqca
əsəbləşir.

Məlik Tahir – (Məktubu oxuyur) “Oğlum Məlik, yenilməz Əlincəni səkkiz il mü-
hasirədə saxlayan, öz türk düşmənimiz – Allah ona min lənət eləsin! – üçüncü dəfə
məğlubiyyəti boynuna götürüb, dörd il bundan əvvəl Əmir Qiymazı və ordusunun tör-
töküntülərini Səmərqəndə geri çağıranda biz elə güman etmişik ki, yəqin o qüvvə
toplayıb, ya Toxtamışın, ya da Bəyazidin üstünə getmək üçün belə edir. İndi məlum
olur ki, biz zənnimizdə çox yanılmışıq. Səmərqəndin özündən, ən etibarlı adamlarımızdan
aldığım xəbərə görə o, sərseçmə ordusu ilə yenidən üstümüzə yürüşə hazırlaşır. Dostu-
muz-allah onun ömrünü uzun eləsin, - Şəki xanı Sidi Əli bizə dayaq duracağına sidqi-
ürəkdən söz verib. Görünür, mən daha Naxçıvana qayıdıb, döyüşlərdə iştirak edə bil-
məyəcəyəm. Şəkidən çıxıb Gəncəyə, oradan Şirvana yola düşəcəyəm. Bəlkə İraqa
gedib orada Qara Yusiflə də görüşdüm. Dar gün üçün arxa toplamalıyam. Yaxşı
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bilirsən ki, Təbrizdə topalla uğursuz vuruşmadan sonra ordumda elə bir qüvvəm
qalmayıb. Sərdar Cahangirin sərəncamında vur-tut üç yüz seçmə qorçum var ki, onu
da igid Altunun ixtiyaratına göndərirəm. Qalanları arıq-axsaq qoyun kimidilər,
inanmıram bir işə yarasınlar. Bilirəm oğul, gileylənəcəksən ki, atam həmişəki kimi
yenə də bizi tək qoyub qaçdı. O bir allah bilir ki, sən mənim gözümün ağı-qarası bircə
ürəyimsən. Qınama məni, oğul, hələlik belə məsləhətdir. Qisas yerdə qalmaz! Siz
çalışın Əlincəni qoruyun, Cəlairlərin var-yoxunu əldən verməyin. Mən sənə və Altuna
inanıram, oğul! Ona da salamımı yetir, de ki, allah amanında! Teymura ölüm! Haqq
bizdədir!” 

Şəki. Sultan Əhməd Cəlairi
(Məktubu əzib sərt hərəkətlə ayağa qalxır)
– Qaçdı! Deməli, yenə də qaçdı! “gözümün ağı-qarası”... bircə ürəyim “Şirin

dillərə bir bax! Qəhr olsun sənin köməyin! (Qapıçıya) “Qapıçı Əmir Altunu yanıma
çağırın. Cəld ol! 

(Qapıçı baş əyib çıxır)
– Zavallı xalq! Sənin çörəyinin dadı-duzu heç yoxumuş. Dəridən, qabıqdan çıx,

qalalar qur, saraylar tik, uçuq körpüləri bərpa et, xəzinələri doldur. Hökmdarların isə
çətin ayaqda səni odun-alovun içində qoyub qaçsın. Hansı üzlə onlar bir də taxtı-tacına
qayıdacaqlar?

Qapıcı- Sərdar Əmir Altun!
(Əmir Altun daxil olur)
Əmir Altun – Adil hakimimiz şahzadə Məlik Tahirə hörmət və ehtiram!
Məlik Tahir – Yaxın gəl, Əmir, indicə atamdan bəd xəbər almışam. O, Şəkidədir.

Yazır ki, Topal yenə üstümüzə gəlir. 
Əmir Altun – Teymur?
Məlik Tahir – Bəli. Atam üç yüz sərseçmə qorçusunu bizim sərəncamımıza verir.

Özü isə mənə müttəfiq axtarır. 
Əmir Altun – Cəmi üç yüz qorçu? Bu qüvvə ilə Teymura qarşı döyüşək? Qalanı

qoruyaq, yoxsa Naxçıvanı?
Məlik Tahir – Bilmirəm, Əmir, heç nə bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, bu qüvvə ilə

Əlincəni qoruya bilsək, çox böyük şücaət göstərmiş olarıq. Belə vaxtda qüvvəmizi
parçalaya bilmərik. 

Əmir Altun – Məsləhətiniz nədir?
Məlik Tahir – Biz dayanmadan əlavə qüvvə toplamalıyıq. Atamın bu hərəkətindən

sonra mən camaatın üzünə necə çıxa bilərəm? Dilim qısadır, Altun, qısa! Yenə ümid
sənədir. Özün getməlisən onların hüzuruna. İstəyirsən lap qala darvazaların açıb
Teymurdan aman istəyək.

Əmir Altun – Aman istəyək? Heç vaxt! Bu sözləri dilinizə gətirməyin, Şahzadə!
Teymur şöhrəti qarşısında qoy, sizi vahimə bürüməsin! Dönə-dönə qılıncdan keçirilən
bu zavallı xalqın içindən mən elə dağ gövdəli oğullar toplaram ki, onlar əsrlər boyu
igidlərin, ata-anaların qanına boyanmış bu əzəmətli qalanı öz polad köksləri ilə yenə
də qoruyub saxlayarlar. “Dayağı dağ olanın başı göylərdə olar” deyiblər. 

Məlik Tahir – Mən atamı bu mərtəbədə qorxaq bilməzdim. 

~3~



Əmir Altun – Əhməd Cəlairi nə etdiyini yaxşı bilir. Teymuru sarsıtmaq üçün o da
Qara Yusif kimi məqam axtarır, fürsət gəzir.

Məlik Tahir – Axşam bütün qorçu başçılarını, ağsaqqalları, əmirləri, müridləri
bura yığ. Əli qoynunda oturub gözləyə bilmərik. Biz tədbir tökməliyik, yumruq kimi
birləşməliyik.

Əmir Altun – (Pəncərədən baxır, uzaqdan həzin musiqi eşidilir) Zavallı xalqım,
saxla bu incə, bu zərif gəlin havalarını. Siz cəngi çalın! Alın əlinizə babamız Babəkin
qalib qılıncını! 

Məlik Tahir – Səndəki bu qətiyyətə, bu inama tabe olmamaq mümkün deyil!
Əmir Altun – Başınızı dik tutun, şahzadə, əlincəlilərin qılınc vuran qolu hələ qu-

rumayıb. Haqq bizdədir!
Məlik Tahir – Tapşır ki, niyətini anlamamış, Teymur qılıncını sıyırmağa bəhanə

verməsinlər. Bəlkə bu böyük türk oğlunun məqsədi başqadır. Bütün qadınları, qocaları,
uşaqları qalaya yığın... Doğrudanmı biz bu dəfə də topala qalib gələcəyik? Altun mən
sənə güvənirəm. Mən sənə inanıram. Allah amanında!
(Əmir Altunun çiyinlərindən yapışır)

II ŞƏKİL

Əlincə qalasının ətəyi. Toy şənliyi. Həna gecəsi. Qız və oğlanlar haquşka gedirlər.
Haquşka sözünü hamı təkrar edir. 

Əhəd :
-Yaşlılar, ay yaşlılar, haquşka!
Qaladan boylaşırlar, haquşka!
Əlincənin qızları, haquşka!
Ər üstə savaşırlar, haquşka!

Nərgiz: 
-Oğlan, adın Əhəddir, haquşka!
Subaylıq yaman dərdir, haquşka!
Tayların toy eylədi, haquşka!
Sənə qızmı qəhətdir? haquşka!

Omba Qulamhüseyn: 
- Yük altdan zəli çıxdı, haquşka!
Zəlinin dili çıxdı, haquşka!
Bəyə xəbər aparın, haquşka!
Aldığı dəli çıxdı, haquşka!

Dayanın, dayanın uşaqlar, bəyi gətirmək lazımdı. Əhəd, sən allah get, gətir.
Əhəd – Ə, dayan görək bir, yengələr icazə verir?
Hamı – Gəlsin, gətirin!
Omba Qulamhüseyn- Di yeri, Əhəd. (Əhəd çıxır)
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Uşaqlar, bəyi öz həna gecəsində oynatmaq lazımdır ki, toy toya qarışsın, həyətlərdən
cəngi səsi kəsilməsin. (Məlikəyə) Əlbəttə göyçək gəlinimiz Nərgiz də oynamalıdır. 

(Əhəd və Rəşid daxil olurlar)
Əhəd – Bu da bəy!
Omba Qulamhüseyn- Gədəni gətdilər? Ədə çal! Çəkin bəyinən gəlini ortaya!
(Rəqs çalınır, bəylə gəlin oynayır, hamı onlara qoşulur) 
Nərgiz 
– Çıxdım aya baxmağa, haquşka!
Qapıya kilid taxmağa, haquşka!
Rəşid həna gətirib, haquşka!
Qız əlinə yaxmağa, haquşka!
Hə Məlikə, di hənanı və şirinliyini özün payla, Rəşidlə bir yerdə. Sağ əlin başımı-

za.
(Rəşid və Məlikə bəzəkli xonçanın qırmızı örpəyini açıb camaata şirniyat

paylayırlar. Şirniyat alanlar çöçələ barmaqlarını hənaya batırır)
Məlikə – Buyurun Nərgiz, allah, bacıcan, sənə də qismət eləsin!
Nərgiz – Hanı məndə o bəxt, ay bacı?
Məlikə – (Əhədi göstərir) Odur ey, bir bax, altdan-altdan səni niyə marıtdıyır.
Nərgiz – Ay hay! Məni görəndə yazıq gədənin elə bil qızdırmalı adamlar kimi

titrəməsi tutur, dizləri nənni kimi o tərəf bu tərəfə yellənir. (Gülüş) 
Rəşid – Buyur Əhəd, ağzını şirin elə. Eşidirsən də!
Əhəd – Eşidirəm, eşidirəm, qardaş, dad onun əlindən!
Rəşid – Allah səni də tezliklə mənim kimi beləcə dili-qolu bağlı qul eləsin.
Əhəd – Belə ağaya qul nədi, qurban da olardım, qağa!

bağlarımızın ən ətirli gülünü sən dərdin, dağlarımızın ən hürkək ceyranı sənin
kəməndinə düşdü. Talandı bu dağlar, bu bağlar, ay camaat yaman talandı!

Məlikə –Talanmaz Əhəd, bağçalarda hələ elə açılmaz qönçələr var ki ha!...
Əhəd – Yox, Məlikə, bizə tikanlı güllər qaldı, yamancalar, od alovlar qaldı.
Nərgiz – Əstəfrüllah!
Rəşid – Buyur, Omba Qulamhüseyn, ağzını şirin elə.
Omba Qulamhüseyn- Ə, Rəşid, heç gör bu nənəsi ölmüşlər mənə söz atırlar? Çox

mübarəkdir!
Nərgiz – Qulamhüseyn dayı, ağzımızı açdırma ha! Bax, söz var gələr keçər, söz də

var dələr keçər. Sən get ombanı çəkməyinə.
Omba Qulamhüseyn- Dayı e! Mənə niyə lağ edirsən, nənəmin gəlini, odur ey

düzü-dünyanı tutan Teymurun da ombası əyridi da!
Əhəd – Sən öl, Omba düz deyir; Əlincədə özüdü, Səmərqəndə də Teymurləng. Ə

düzdü, əyrisaqqal? Hanı o? Əyrisaqqal?
Yapalaq Murzo – (Kənara) köpək uşağı, qibleyi aləmi ələ salırsınız? Bircə bu

yandan çıxa! (Ucadan) hə, düzdü, düzdü. Siz deyəndi! Hə, əlbəttə!
Əhəd – Omba, mən ölüm düzünü de, Omban niyə o günə düşüb?
Omba Qulamhüseyn – İndi ki, üz vurub, saqqal tutursunuz, qoyun deyim. Deyir,

dəvəyə ərz eylədilər ki, boynun niyə əyridi, dedi haram düzdü ki, boynum da düz ol-
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sun?
Əhəd – Yoxsa, səni də Teymurləng kimi Seystan türkləri şikəst edib?
Omba Qulamhüseyn – Yox ə, sən öl! (Murzonu göstərir) Teymurləngin ki, belə

pezəvər ayıları var ha, ombam nədi, lap zopanı da sındırarlar. Ə belədi, Yapalaq, ya
belə deyil?

Yapalaq Murzo – O, çox istəməkdəndi! Teymur sizi çox istəyir!
Əhəd – Pişik balasını istəyən kimi hə? Bəli da, gəl, qır, dağıt, sil-süpür eləyib apar,

gedəndə də ombamızı xurdu-xəşil elə ki, sizi çox istəyirəm?
Yapalaq Murzo – O qibleyi aləmdi, hamının, bütün türklərin türk dünyasının xi-

laskarıdı. 
Omba Qulamhüseyn – Həə? yaxşı deyiblər, vallah, siçandan törəyən elə kəsəyən

olar. Ə bir dur ayağa? Ölü qoyun kimi nə gözünü döyürsən? Dedim dur ayağa? 
Yapalar Murzo – Durum neyləyim? Başın haqqı oynamağı bacarmıram.
Omba Qulamhüseyn – Dur bala, mən sənə bu saat oynamağı öyrədərəm! Dur,

usta meymun həmişə qamçısız oynar. Kürkünü çıxar!
Yapalaq Murzo – Ə, yoxsa, məni soyursan? ( çıxarıb verir)
Omba Qulamhüseyn – Cibində nə var ?
Yapalaq Murzo – Cibimdə? Qoy baxım... Fındıq içi, püstə, kişmiş!
Omba Qulamhwseyn – Burada deyiblər bax, qonağı uzunqulaq olanın anbarında

arpa qalmaz. Boşalt ovucuma!
Yapalaq Murzo – Ay camaat, məni lap lütlədi ki. Əsiri də bu günə salarlar.
Omba Qulamhüseyn – Buna baxın, uşaqlar, papığı var tülkü dərisindən, xəbəri

yox gerisindən! 
(Gülürlər)

Yapalaq Murzo – Gerimə nə olub ki?
Omba Qulamhüseyn – Heç nə! Yaxşı deyiblər: 

Qan durunca
Bıçaq çəkmə qan durunca,
Qananın canı çıxar,
Qanmazı qandırınca!
(Başına qapaz salır) Bir baş Səmərqəndə!
Yapalaq Murzo – Ə neynirsən, gözümə qara su endi axı!
Omba Qulamhüseyn – Bunları o tanrın kimi səni çox istədiyimdən eləyirəm, sən

öl! Özün demirsən ki, böyük qardaşınam, xilaskarınam?
Rəşid – Ay Omba, Topal Teymurdan bizə miras bir əyrisaqqal əsir qalıb, sən də

onu lap cücə kimi cıbıldırıq çıxardın.
Omba Qulamhüseyn – Hərçənd qurana əl basıb, mən də qoymamışam öldürsünlər,

ancaq vallah bunun üz-gözündən tülkülük yağır. Al geyin, bir də belə qələtləri eləmə.
Sizi çox istəyir...

Yapalaq Murzo – (Geyinə-geyinə) Başımı qapaz altda saxla ki, böyük qardaşınam,
xilaskarınam. (Kənara) Dayanın bir əclaflar! Neynək!

(Gilan ana və Bəbir dayı daxil olurlar)
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Hamı – Xoş gəlmisiniz Gilan ana! Buyurun Bəbir dayı! 
Gilan ana – Narahat olmayın, balalarım, ürəyimiz durmadı gəldik.
Bəbir – Bu şad günümüzdə, dedik, ürəyimizi boşaldaq, bəylə gəlinə xeyir – dua

verək.
Gilan ana – Ora bax, partdamış necə də əzilib, büzülür axı! 
Bəbir bala, dostum Fərmanın vəsiyyətini yerinə yetirdim. Bir allah şahiddir ki,

mən səni qızım Nərgizdən heç vaxt seçməmişəm. Nə deyim, qoy bacıoğlum Rəşidlə
məhəbbətiniz Əcəmilər sənəti kimi gözəl, ulu Əlincə kimi alınmaz, möhkəm olsun!

(Hər ikisinin alnından öpür)
Əhəd – Gilan ana, Bəbir dayı, izin verin bir-iki kəlmə deyim e, yaman kövrəldik. 
Səslər- Desin! Desin! 
Nərgiz – Bəxtəvərin balası, yenə ürəyimizə od salacaq. Əhəd, dünya haqqında

qoşduğun o mahnını oxu. Görüm necədi... Hə, “İblislə, cəlladla yarışır dünya”
Gilan ana – Oxu oğlum, oxu!
Əhəd – (Nərgizə) Yox, Nərgiz, bu gün mən qan-qan deyən dünyadan yox, ustad

Nəsimidən oxuyacağam. (Çahargah çalınır)
Yandırdı eşqin bağrımı, səndən mənə dərman gərək,

Gərçi yolunda aşiqin cani-dili suzan gərək.
Mən qul olanın quluyam, altun olanın puluyam
Hər kim bu yolda qul durur, aləmdə ol sultan gərək.
Görərsə üzünü bir kərə ta kim Nəsimi can verə,
Çün eydi-əkbərdir üzü, yüz can ona qurban gərək.

(At ayağının səsi)
Səslər – Əmir Altun! Cəngavər Altun! İgid Altuna eşq olsun! Yaşasın xilaskarımız

Əmir Altun!
Bəbir – Şöhrətli cəngavərimiz xoş gəlib bu məclisimizə! Buyurun, Əmir, ağzınızı

şirin edin, çörək kəsin.
(Əmir şərbət içib, çörəkdən kəsir və öpüb gözü üstünə tutur)
Əmir Altun – Bəbir kimi bir igidin məclisinə mən yalnız qoç gətirməyi özümə

rəva bildim.
Gilan ana – Qoç igidin töhfəsi-qoç olar! Çox sağ ol, oğlum!
Əmir Altun – Deməli, zəngin xürrəmilərlə igid hürufilər qohum olur.
Bəbir- Xürrəmilər, hürufilər üçün cəngavər, hamı birdir; ya kasıb, ya zəngin!
Əmir Altun – Xoşbəxt olsunlar! Gilan ana, söz var deyirlər: “Qızıl quş əldə gəzər,

gözəl qız dildə” Eşitmişəm gəlininiz çox gözəldir.
Gilan ana (gəlinin örpəyini qaldırıb onu Əmirə göstərir)
Qiyamət gəlindir. (Rəşidə) Bu gözəl nişanlını çoxmu sevirsən, igid?
Rəşid – Üzüqaralıq edirəm, ey böyük cəngavər, ustad Nəsimi deyir ki: “Cananə

mənim sevdiyimi can bilir ancaq, könlüm diləyin dünyada canan bilir ancaq!”
Omba Qulamhüseyn – Gördün? Dərin gedəsən nənə!
Əmir Altun – Eləsə, məni yaxşı dinlə, bu bəd xəbərə görə əhv et məni, Gilan ana!

Eşidin camaat! Bağ-bağatlarımızın düşmən yarağı ilə sınmış budaqları indi-indi pöhrələyib,
bar verməyə başlayır. Bağrı yaralı Əlincə analarının göz yaşları hələ indi-indi quruyur.
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Budur, onlar öz övladlarına beləcə nubar toyları edirlər. (Susur) Lakin bu kiçik
əminamanlıq nəşəsindən biz o qədər məst olmuşuq ki, bir az bundan əvvəl zirvələrdə
yanmağa başlayan o xəbərdarlıq tonqallarını da görməmişik. Baxın! Yaxşı baxın! 

Yapalaq Murzo – (Sevinclə) Bu Teymurdur! Qibleyi aləm!!! Nəhayət ki!
Rəşid – Teymurdur! Yenə odur!
Bəbir –Qoy gəlsin!
Gilan ana – Sənə qarğış tökməyə dilim də dönmür Teymur. Axı sən türk oğlusan,

türksən! Türk anasının, döşlərindən süd əmmisən. Bizə niyə zülm edirsən, Teymur?!
Nərgiz- Gilan ana, (hönkürür) Gilan ana!
Əmir Altun – İndi Gəncədən, Şəkidən tutmuş Təbrizə, Xoya, Makuya qədər bütün

Azərbaycan dağlarının quşqonmaz zirvələrində bu tonqallar yanır. İndi hamı bilir ki,
bu gələn fateh Teymurdur. Öz doğma amansız türk oğlumuz... 

Nərgiz- Niyətin gözündə qara suya dönsün, Teymur!
Əmir Altun – Qarğış tökmək yox, yaraqlanmaq vədəsidir! Ey igidlər! Aslan

ürəkləriniz qoy fatehə nifrətlə tüğyana gəlsin! Bu yurda əli qılınclı gələnlərə dərələrimizi
məzar, qayalarımızı başdaşlarına çevirmək vaxtıdır! Səninsə toyun, igid, yarımçıq qal-
mayacaq. Sevgilini qalib qılınclar arasından özüm səadət mənzilinə köçürəcək, xeyir-
duasını özüm verəcəyəm. Sizdən fatehlərə göz dağı olan yeddi cəngavər qız, yeddi
aslan pəncəli oğlan istəyəcəyəm.

Rəşid – Təşəkkür edirəm, ey böyük xilaskarımız! Nəslən belə bir adətimiz var. Bir
kəs özünə sağalmaz qılınc yarası vurmaq istəyirsə, qoy şənliyimizi əlimizdən alsın.
Onda vay o yağının halına!

Bəbir – Biz neyləməliyik, Əmir?
Əmir Altun – Bu gün hamımızın, Bəbir dayı, borcu budur ki, bütün körpələri,

gəlinləri, qızları, sahibsiz və köməksizləri, ruzumuzu Əlincəyə köçürək. Evlərdə,
həyətlərdə düşmənə gərək ola biləcək bir çöp də qalmamalıdır. Əlincənin dörd bir
yanında qayalardan kirslər qurmalıyıq. Bu, adil hakimimiz Məlik Tahirin fərmanıdır.

Rəşid – Razıyıq! Yaşasın Əlincənin xilaskarı! Yaşasın Altun!
Gilan ana – Oğlum, Əlincə anaları sənə borcludur. Teymur şəmşirindən bu

dağlarımızı dönə-dönə sən qorumusan. Başqa analar kimi Teymur mənim də sinəmə
çalın-çarpaz dağlar çəkib. İki oğlumu, bir ərimi əlimdən alıb. Gözümün ağı-qarası
bircə Rəşidim qalıb. Onu da, gəlinimi də sənin öhdənə verirəm. (oğluna və gəlinə) Bu
gündən oğlum, sən bəy geyimini, qızım, sən də gəlin libasını çıxarıb, əvəzində
cəngavər paltarı geyməlisiniz! İgid Altunun vuran qoluna qüvvət olmalısınız. Analar,
bacılar, gəlin balalarımızı xilaskar Altundan əsirgəməyək! Bu qeyrətli igidə arxa verək,
dayaq olaq, könüllülər verək. 

Əmir Altun – Sağ ol, ana! Çox sağ ol!
(At ayağının səsləri. Hamı dönüb baxır. Səhnəyə Qasım daxil olur, ona yol verirlər.

O içəri keçib Altunun qarşısında yerə yıxılır)
Rəşid – Qalx, Qasım, nə olub? 
Qasım – Teymurləng!... O quzğun!.. Bütün naxırı, çoban Əhmədin iki sürüsünü..

Yağlı dərədə düşərgə salıb. Əhmədi tutub apardılar... 
Əhəd – Nə? Atamı? Apardılar? Siz iki qardaş da onu tək qoydunuz? Namərdlər!”

~10~



Əmir Altun – (Əhədlə sonra Qasımla) Dayan! Danış görüm, danış!
(Yapalaq Murzo qulaq asır)
Qasım – Nə danışım, Teymurun süvariləri Plov dağın yamacında üstümüzə

gəldilər. Dedim Əhməd, gəl qaçaq. Qulaq asmadı. Çaparlar bir göz qırpımında sürünü,
naxırı üzük qaşı kimi dövrəyə aldılar. Kəmənd atıb, Əhmədin əl-qolunu sarıdılar. 

Əhəd – Siz də bu vaxt gözünüzü qoyun kimi döyürdünüz! 
Qasım – Elə demə, biz vuruşmuşduq (köksünü açır) Bax! Bax! Onlar qardaşımın

köksünə iki nizə soxdular, üç körpəsi yetim qaldı.
Əmir Altun – Bəbir, indi artıq söz bizimdir! Gedək!
Bəbir – Hara gedək, Əmir? 
Əmir Altun – Qalaya! Məlik Tahir bütün cəngavərləri, tay fa başçılarını, ağsaqqalları

yanına çağırır. Məsləhət ləş məl i yik.
Bəbir – Mən...mən bu dəfə heç yerə getməyəcəm.
Əmir Altun – Necə Getməyəcəyəm? Qılıncbatmaz sinəsi ilə qalanı dönə-dönə

qoruyan bir igidin bu sözlərini indi necə anlayaq?
Bəbir – Qalanın müdafiəsi üçün nə lazımdırsa, mən onu da görəcəyəm. Deyirsiniz,

bu dağları, qayaları qalanın başına çiyinlərimdə daşıyım. Nə istərsəniz edim, ancaq...
Əmir Altun – Deməli, bizdən ayrılırsan? Heç bilirsən bu nə deməkdir?
Bəbir – Bilirəm, yaxşı bilirəm!
Əmir Altun – Yox, bilmirsən! Belə bir günümüzdə ayrıseçkilik salmaq, qüvvələri

parçalamaq, əlincəlilərə yaraşan mərdlik, kişilik deyil. Əslində bu...
Bəbir – Altun!
Əmir Altun – Bəbir! 
(Gilan ana özünü onların arasına atır)
Gilan ana – Dayanın! Siz nə edirsiniz? Amanın bir günüdür! Əl saxlayın! Qolunuz

qüvvətlidirsə, qılıncınız itidirsə, onu Teymur kimi niyə öz başımıza, öz dilinizə
çırpırsınız? Yoxsa, dağlarımızı arxasız qoymaq istəyirsiniz? Türk də Türkə əl qaldırarmı,
oğullarım? Biz türk anaları buna görəmi sizi doğmuşuq?

(Bəbir qəzəblə çıxır)
Əmir Altun – Cəsur cavanlarımızdan bir təvəqqəm var. Teymur tez-tez deyir ki,

mənə qılınc qaldırmayan türkə mən qılınc qaldırmıram. Odur ki, Teymura qılıncını
siyirmək üçün bəhanə verməyin! Onu sakit, türk dünyasının böyük sərkərdəsi kimi
qarşılayın. Hər qığılcımdan alovlanmayın. Dözümlü olun. Döyüş mümkün qədər ge-
cikdirilməlidir. Teymur türk məhəbbəti ilə gələrsə, bizdən Türk məhəbbəti görər,
düşmən kimi gələrsə Türk qəzəbi ilə qarşılanar.

Rəşid – (Qılıncını aşağı endirir) Ulu anam Tomrisin, igid babam Cavidanın, cəsur
Babəkin müqəddəs ruhlarına and içirik ki, onlardan bizə yadigar qalan bu qılıncımız
sizin göstərdiyiniz səmtə tuşlanacaq. Heç vaxt sınmayacaq!

Səslər – And içirik! 
Əhəd – And içirik ki, əmrinizlə hər qayanı, hər daşı qalxana, alınmaz qalaya

çevirək! Haqq bizdədir, haqq söylərik!
Hamı- Haqq bizdədir, haqq söylərik! (Qılınclarını göyə qaldırırlar) 
Əmir Altun- Gedək.
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III ŞƏKİL

(Qarlı aşırım. Uzaqdan Əlincə qalası görünür. Teymur və İlyas Xoca söhbət edir-
lər)

Teymur – Əlincə qalası!... Devin canı şüşədə olduğu kimi bu cırtdanın da canı
onun yeraltı yollarındadır. Necə olursa olsun bu dəfə mən qıfılbəndi açmalıyam. (İlyas
Xocaya) Əlincə hakimi Məlik Tahirə məktubu göndərdinmi? 

İlyas Xoca – Bəli, qibleyi aləm! Tapşırdım ki, qibleyi aləmin fərmanı olmadan
hələlik heç kəs qılınca əl atmasın.

Teymur – Görək, həmişə qızıllarını gizlədib, qabağımdan qaçan Sultan Əhməd
Cəlairinin bu küçüyü mənə nə cavab yazacaq. İlyas, ərazi tutmaq, hələ qələbə çalmaq
demək deyil. Unutmayın ki, bu xalq nə ərəbdir, nə hindli, bura nə İraqdır, nə Misir. Bu
Türklər ən qürurlu, cəsur, sınmaz cəngavərlərdir. Bura Naxçıvandır. Azərbaycandır.
Bir az kımıs süz, başım ağrıyır.

İlyas Xoca – Havadandır. Dağların başıdır. Soyuqdur. (Sərnicdən kımız süzüb ona
verir) Buyurun. 

Teymur – Xeyr, özünü haqq, allah hesab edən bu zəhərli həşəratların yurduna hər
dəfə qədəm basanda gicdahlarımdan beləcə ağrılar qalxır. Mənim ordum bu türklərdən
ibarət olsaydı, dünya çoxdan ovcumun içində olardı. (Kımısı başına çəkir) Keçən dəfə
biabırçı halda məğlubiyyətimiz bütün Azərbaycanda oyanış yaradıb. 

İlyas Xoca – Azərbaycan xanları birləşməyə, ittifaqa yaman səy edirlər. Lakin
hanı onlarda sizin kimi bir sərgərdə ki, xanlıqları birləşdirə bilsin. Bir ovuc xalqdı, di
gəl ki...

Teymur – Kölə olmamaq üçün bu torpağın qarışqaları da dönüb filə çevrilir. Bu
xalqa balaca demək olmaz, İlyas. Bir ovuc daş-qaya böyük Teymura tabe olmursa, ona
necə balaca demək olar.

İlyas Xoca – Odlar ölkəsidir bu yerlər. Odur ki, ondan nə mərhəmət gözlə, nə də
ona mərhəmət göstər. 

Teymur – İtaətə alışmayan bu daş-qayalar mənə Toxtamışın siçanlar oynaqlaşan
ciblərindən daha qiymətlidir. Əlincənin qiymətini mən bilirəm, mən! Mən bir də onu
bilirəm ki, Azərbaycan gec-tez Türk dünyasının ürəyi, qibləgahı olacaq. Mən bunu
görürəm! O kımısdan birini də süz, dolu elə fincanı!

(İlyas Xoca kımıs süzüb, fincanı ona verir. Teymur içir)
İlyas Xoca – Əlincə bu yaramaz hürufilərin məbədgahına çevrilir. Bakıdan,

Şirvandan, Təbrizdən axışıb Fəzl müridləri bura gəlirlər. Fəzlullah Nəimini məhv
etməyincə hürufilərin kökünü kəsə bilməyəcəyik.

Teymur – Ağacı kökdən çıxarmaq asandır, İlyas, gərək onun torpağa səpələnmiş
toxumlarını da tapıb məhv edəsən. Orduda, döyüşdə günah yoxdur. İlyas, qələbə ordu
başçısının, cəngavərlərin ağıl və fərasəti ilə əldə edilir. Mənimsə cəngavərlərim...

İlyas Xoca – Narahat olmayın, qibleyi aləm, bu dəfə sərseçmə döyüşçülər, ən
cəsur ordu başçıları gətirmişik. Qala fəth ediləcək!

Teymur – Yaxşı-yaxşı, qeyrətimizə bələdəm. İllərlə mühasirədə saxlanmış, qoşunun
ən adlı-sanlı sərkərdələri burada güdaza gedib, qala təslim olmayıb. Burdakı on illik
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acizliyimi bütün dünya eşidib, mənə qəh-qəhələr çəkir. Əlincəyə həmlələrimiz qaya ilə
döyüşən səfeh qoç başı kimi pardaxlanır. Odur qızıl qüllələri göz qamaşdırır. (Öz-
özünə) Eh bircə Miranşahla Altunun ittifaqı baş tutsa, deməli, Əlincə ovcumdadır.

İlyas Xoca – Nə buyurursunuz, hökmdar?
Teymyr – Heç! Heç!
(Qapıçı bir nəfəri gətirir)
Teymur – O kimdir?
Qapıçı – Oğlunuz Şeyx Ömər Osmanın qorçusudur. Keçən döyüşdə Altuna əsir

düşüb. Təlaş edir ki, sizi görsün.
Teymur- Özü gəlib?
Qapıçı – Bəli, qibleyi aləm.
Teymur – Öməri çağırın! 
(Qapıçı çıxır və tez də qayıdır. Şeyx Ömər Osman daxil olub baş əyir)
Şeyx Ömər Osman – Buyruğunuza görə gəlmişəm, ata.
Teymur – Sənin döyüşçündür?
Şeyx Ömər Osman – Bəli, ata. Biz ona Yapalaq Murzo deyərdik. Sadiq adamdı.

Ağır yaralanıb, ordudan qalıb.
Teymur – Döyüşçüsünü yaralı atıb gedən sərkərdə yaxşı sərkərdə deyil!
Şeyx Ömər Osman – Ata, biz onu qəsdən qoyub getmişik ki, qalıb...
Teymur – Eşidirəm kişi...
(Yapalaq Murzo yerə sərilir, iməkləyə-iməkləyə irəli çıxır)
Yapalaq Murzo – Ey hökmdarların ən mərhəmətlisi, ey türk dünyasının yenilməz

hökmdarı, bir o allah bilir ki, neçə ildir həsrətlə yollara baxıb, sizi gözləmişəm) 
Teymur – Yaxşı, yaxşı, quyruq bulama, sözünü de!
Yapalaq Murzo – Ulu şahım, əzəmətli şahım, amanın bir günüdür, ehtiyatlı olun,

bu əqrəblər sizə qəsd hazırlayıblar.
Teymur – Hm, səfeh, guya bilmirdim ki, imkanları olsa, sarayımın tazı-tulası da

mənə qəsd edər? Kimdi o qəsdi hazırlayan?
Yapalaq Murzo – Bəbir adlı bir çobandı. Hürufilərdəndir. Əmir Altunun sağ

əlidir. 
Teymur – Elə bu ? 
Yapalaq Murzo – Sultan Əhməd Şəki hakimi Sidi Əli Orlatdan kömək almaq

üçün oraya gedib. Çoxlu daş-qaş da aparıb.
Teymur – Belə… Deməli yenə qaçdı. Sonra?
Yapalaq Murzo – Sonrası da, Sidi Əlinin vasitəsilə Şirvandan, Gəncədən kömək

almaq istəyir. Oradan da İraqa gedib Qara Yusiflə görüşəcək. Du dəstələr gəlsə, ilahi...
İlyas Xoca – Ulama Bayquş! Ah Qara Yusif! Qara Yusif! Bir sən mənim niyətimi

duya bilirsən. (Murzoya) danış.
Yapalaq Murzo – Bir sirr də öyrənmişəm, qibleyi aləm.
Şeyx Ömər Osman – O nə sirdir elə? Danış!
Yapalaq Murzo – Əlincənin sirri, qibleyi aləm.
İlyas Xoca – Əlincənin yüz min sirri var. Hansını deyirsən?
Yapalaq Murzo – Qalaya gedən gizli yolu deyirəm, şahım, gizlin yolu. 
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Teymur – (Heyrətini gizlədərək) Hm.. Ömər, deyəsən, sənin bu tülkünün dərisi
qiymətli dəridir. Ona bir az kımıs süzün! 

Yapalaq Murzo – Kımıs? Kımıs?... Sağ ol şahım! Mən gərəkli adamam, sadiq
adamam (Kımısı təlaşla içir) Şahım, gündoğan tərəfdə sıldırım qaya ki var ha, onun
altı oyuqdur. Bu qaya dəyirman daşı kimi hər tərəfə burula bilir. Onun içindən aşağıya
pillələr enir.

Şeyx Ömər Osman – Hara gedir o pillələr? 
Yapalaq Murzo – Hara? Hər yerə! Biri də düz xəzinəyə - Cəlarilər xəzinəsinə!
Teymur – Hm. Mən qalanın başına çıxa bilsəydim, o yolu sənsiz də tapa bilərdim.

Mənə qalanın başından enən pillələr yox, aşağıdan yuxarı qalxan gizli yol lazımdı. 
Yapalaq Murzo – Onu da bilirəm, şahım, onu da öyrənmişəm. (astaca, ətrafına

baxa-baxa ) Əlincəyə gizli yol kəhrizlərdəndir.
Teymur – Hardan? Hardan dedin?
Yapalaq Murzo – Kəhrizlərdən, qibleyi aləm.
Teymur – Kəhrizlərdən? hansı, hansı kəhrizlərdən?
Yapalaq Murzo – Onu deyə bilmərəm, şahım, yalandan necə deyim. Bir onu

bilirəm ki, qalaya yol kəhrizdəndir.
Teymur – Lağlağının biri! Əlincə mahalında hər birində yüzlərlə quyusu olan

qırxdan çox kəhriz var.
Yapalaq Murzo – Quyuları da ilanla doludu, özüm görmüşəm.Çaldı, vəssalam,xu-

dahafiz!
Şeyx ömər Osman – Sən o yolla, kəhrizlərdən Əlincəyə qalxmısan?
Yapalaq Murzo – Xeyir, şahzadə, kimdi məni ora buraxan? Ora hər adamı

qoymurlar. Sən demə, keçən dəfə qaladan başımıza yığdırılan un tayları deyilmiş,
əhəng doldurulmuş kisələr imiş! Hi! Hi! Yaman hiyləgərdilər! Mənim də adımı
qoyublar “Əyrisaqqal”! Hi! Hi! Baməzə adamdılar!

Şeyx Ömər Osman – (yaxasından yapışır) Yaramaz dörd ildə öyrəndiklərin elə
budur?
Yapalaq Murzo – Yalvarıram, əzəmətli hökmdar, məgər bunlar azdır? Mən həmişə
sizə sadiq olmuşam, düşdükcə onların körpələrini boğub kəhrizlərə atmışam. O uşaqlar
qalsaydı, aslana dönüb...
Teymur – Yazıq Teymur, gör necə yaman günə qalmısan ki, səni aslanlardan belə
tülkülər qoruyur. Özü də türk körpələrini boğan bir kaftar. Yetər! Cəllad!
Yapalaq Murzo – (Yerə sərilib Teymurun ayaqlarını qucaqlayır) rəhm edin mənə,
qibleyi aləm, Yalvarıram!...
Şeyx Ömər Osman – Onu verin mənim öhtəmə, ata, rica edirəm.
Teymur – Neynirsən onu?
Şeyx Ömər Osman – Buralara yaxşı bələddir, adamları tanıyır, kəhrizlərin yerini bilir.
Teymur – Mənə elə gəlir ki, o nəyisə demir. Bəlkə satılıb?
Şeyx Ömər Osman – Qorxaq və satqın özü ilə o dünyaya sirr aparmaz, ata, ondan
istifadə edər. Hökm sahibisiniz, ata, hər halda onu diri saxlasaq yaxşıdır.
Teymur – Bir şeyi başa düşmürəm, onlar bunu niyə öldürməyiblər?
Yapalaq Murzo – Qoyun deyim, məni Qulamhüseyn adlı birisi xilas etdi. Bir də ki,

~16~



onlar aman diləyəni öldürmürlər. Qurana əl basdırıb, tövbə etdirirlər ki, bir də qılınc
götürüb, onlara qarşı vuruşmasın. Sonra Quranın altından keçirirlər. 
Şeyx Ömər Osman – Sən də Qurana əl basıb, and içmisən? Quranın altından
keçmisən? 
Yapalaq Murzo – Bəli.
Şeyx Ömər Osman – Deməli, əlinə qılınc alıb, Altuna qarşı vuruşmayacaqsan?
Yapalaq Murzo – Vuruşacağam! Siz nə əmr etsəniz, yerinə yetirəcəyəm.
Teymur – Bəs o müqəddəs qurandan qorxmursan?
Yapalaq Murzo – Allah rəhmanı rəhimdir, şahım, günahımdan keçər, Tanrım məni
əhv edər. Teymura itaət etmək allahın özünə itaət etmək deməkdir. O sizə görə məni
əhv edər, qibleyi aləm!

Teymur – (Heyrətlə) Ömər, sənin bu tülkün çox hiyləgərdir. Hələlik onu sənə ba-
ğışlayıram. Rədd edin.

Yapalaq Murzo – Ey hökmdarların ən adili, ölüncə sadiq qulunuzam. Mən sizə
gərək olacağam...baxarsınız...

(Teymurun işarəsi ilə onu aparırlar)
Teymur – Deməli, qalaya yol kəhrizlərdəndir. Bu əfsanəyə oxşasa da, ağlabatandır.

Hər halda yoxlamaq lazımdır. (qapıçıya) O çobanı bura gətirin! (Ömərə) Əlincəyə
çatan kimi kəhrizlərdə axtarış aparın. Bilirəm təhlükəlidir, ancaq axtarmaq lazımdı.
Bütün qoşun kəhrizlərdə qırılsa da, mən bu yolu tapmalıyam.

Şeyx Ömər Osman – Baş üstə, ata. 
Teymur – Miranşaha məktub göndər. Yaz ki, Xorasandakı xüsusi qoşununu da-

yanmadan köməyə göndərsin, etibarlı bir sərkərdə ilə.
Şeyx Ömər Osman – Ata, bəlkə Şirvanşah İbrahimin yanına elçi göndərək? o,

Sildi Əlini bu fikrindən daşındırar. İbrahim sizə sadiq adamdı. Deyirlər, su içəndə də
sizə dua oxuyur.

Teymur – Yadında saxla, oğul, müstəqillik, azadlıq sevən bu torpaqda bizə sadiq
adam yoxdu. İbrahimin isə başına mən hələlik tumar çəkməliyəm. İstədiyim vədə
ovcumu yumsam, o barmaqlarımın arasında can verəcək. Nə isə. O da bilir nə edir,
mən də bilirəm nə edirəm. Fərq bundadır ki, mən onun məqsədini gözəl bilirəm, o isə
mənim məqsədimi anlamır! Anlaya da bilməz! Nə isə... Sənin bu köstəbəyinin oyub
çıxardığı zir-zibil içində bizə gərəkli şeylər deyəsən çoxdur. 

(İlyas Xoca çoban Əhmədli gətirir)
Teymur – Açın qollarını. Sürüdə nə qədər heyvan vardı?
Çoban Əhməd – Min iki yüz baş.
Teymur – Hamısını doğrayıblar?
Çoban Əhməd – Bilmirəm.
Teymur – Narazı qalmısan?
Çoban Əhməd – Sürüsünü tamam qıran canavardan hansı çoban razı qalar?
İlyas Xoca – Kimin qarşısında dayandığını bilirsənmi, çoban?
Çoban Əhməd – Bilirəm. Hökmdarı tanımayan çoban varmı?
İlyas Xoca – Nəyindən tanıyır, kişi?
Çoban Əhməd – Əlincəlilər eybi üzə vurmazlar, cəngavər”
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İlyas Xoca – O haça dillərini dibçəyindən çıxararam, səni qıyma-qıyma doğradaram,
çoban!

Çoban Əhməd – Bilirəm, ancaq bu sizə elə bir şərafət gətirməz. Mən kiməm ki?
Nə Çingiz xanam, nə Bəyazid, nə də ki, Ulu Teymur. Çox olsa, deyəcəklər ki, biçarəni
dağlarda yalquzaq, qurd-quş parçaladı. 

(İlyas Xoca qılıncını siyirir. Teymurun işarəsi ilə yenidən qınına salır)
Teymur – Hazırcavab adamsan çoban. Gəl bu təkəli sözləri bir yana qoy. De

görüm, gəlişimdən Məlik Tahirin xəbəri varmı?
Çoban Əhməd-Var, çoxdan.
Teymur- Yəni nə vaxtdan?
Çoban Əhməd – Bu niyyətlə ilk qılınclarınız kürələrdən çıxarılandan. Səmərqənddən

keçən tumac karvanları qarət ediləndən. İlk yəhərlər, qalauçuranlar, zirehli geyimlər
hazırlanandan.

Teymur – Bütün bunları sizə, deməli, oraya apardığım o azərbaycanlı ustalar, sə-
nətkarlar xəbər verirlər. Mən Səmərqəndi o nankorlardan təmizlərəm. 

Çoban Əhməd – Onda bəs o gözəl sarayları, o Bibiheybət kimi məscidlərimizi,
məqbərələrimizi kim tikər? Səmərqəndi gəlin kimi kim bəzər? O qızıl kümbəzlərin
zərgərliyini kimlər edər?

İlyas Xoca – Əmir Altun pişvazıma necə çıxacaq; düz çörəklə, yoxsa qılıncla? 
Çoban Əhməd – Zurna ilə, cəngavər! Əlincə mahalında bu ay el şənlikləri, toy-

düyün mövsümüdür.
Teymur – Eşidirsən İlyas, deyir ki, orda toydur.
İlyas Xoca – Elə qibleyi aləm də bu fikirdədir ki, bu dəfə Altuna əməlli başlı toy

tutsun. Onsuz da evlənməyib. Necə bilirsən, bu ordu ilə Altun qarşımızda tab gətirib
dayana biləcəkmi?

Çoban Əhməd – Qələbə say çoxluğuynan əldə edilmir. 
İlyas Xoca – Bəs nə ilə əldə edilir ?
Çoban Əhməd – Qeyrətlə, inamla, ağılla!
Teymur – Ağılla. Eləsə ağıllı bir fikirləş, gör sağ qalmaq istəyirsənmi?
Çoban Əhməd – Şərtiniz nədir?
Teymur – Bir qıfılbənd var, onu açmaqda bizə kömək etməlisən.
Çoban Əhməd – Mən aşiq yox, çobanam, qibleyi aləm. 
Teymur – Bunu çobanlar daha tez aça bilər, deyirlər kəhrizlərdən qalaya yol var. 
Çoban Əhməd – Deməli, məni də xəyanətimlə özünüzə həmdərd etmək istəyirsiniz.

Seyistanlıların sizə vurduğu əbədi yaranın. 
İlyas Xoca – Kəs səsini bayquş! Deyəsən sən...
Çoban Əhməd – Bağışla hökmdar, görünür, siz hələ də bizləri yaxşı tanımamısınız.

Biz əlincəlilərin belə bir kəlamı var: Canavarla, bayquşla dost olsan əgər sən, onlardan
bircə vərdiş – ulamaq öyrənərsən!

Teymur – Cəllad! Apar! (Cəllad onu aparır) Sözə bax! Canavarla, bayquşla dost
olsan əgər sən onlardan bircə vərdiş-ulamaq öyrənərsən!

(Qapıçı daxil olur)
Qapıçı – Qibleyi aləm sağ olsun, Əlincə hakimi Məlik Tahirdən cavab gəlib.
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Teymur – (İlyası göstərir) Ver oxusun! 
İlyas Xoca – (Məktubu açıb oxuyur) Ey böyük, şan şöhrətli, türk oğlu, ey qibleyi

aləm, məktubunuza cavabımız belədir: Neçə il mühasirədə saxlayıb, itaətə çökdürə
bilmədiyiniz dizlərimizi indi qılıncla qatlamaq istəsəniz, o qılıncın və dizlərin altında
yenə də özünüz olacaqsınız haqq bizdədir!

Əlincə hakimi sultan Əhmədoğlu Məlik Tahir. 
Teymur – Deməli belə!... Haqq bizdədir!... Yenə hürufi cavabı! Neynək!
İlyas Xoca – Haqq onlarda, qılıncsa bizdədir, qibleyi aləm! 
Qapıçı – Şahım Çaparlar deyirlər ki, Əlincə kəndlərində həqiqətən toy şənlikləri

var.
İlyas Xoca – Olsun çatan kimi hamısını...
Teymur – Xeyr! İcazəm olmadan heç kəsə toxunmayın! Qılınc təslim etməyən

ordunu siyasət təslim edər. Gedin hamınız!!! (Hamı çıxır. Öz-özünə) Döyüş gününə
hazırlıq gecəsi həmişə yuxum ərşə çəkilir... Cəsarətə bax! Cavaba bax! Bu bir ovuc
odu, bu bir badə alovu nə söndürmək olur, nə də içmək! Vallah belə cəsur oğulları
qılıncdan keçirməyə ürəyim gəlmir. Mən onların bu inadını başa düşə bilmirəm.
Bütün gözlər, ümidlər bu saat Səmərqəndə yox, Azərbaycana baxır, onu Şərqin işıqlı
odu, nuru hesab edirlər. Əfrus ki, bu həqiqətən də belədir. Lakin mən onu özümə tabe
etdirməliyəm. Toxtamış doxsan min ordu ilə Təbriz qalasının ətrafında səkkiz gün
deşik axtaran siçan kimi vurnuxdu, çarəsiz qalıb nəhayət hiyləyə əl atdı. Hiylə! Hiylə!
Yenə də hiylə. Dan yeri qaynayıb daşır... Səma polad qazan kimi qızarır. Bu tərəf də!
Bu tərəf də! Üfüqlər kəmənd kimi zirvələrin başına salınıb. Yox, mənim... mənim
başıma! Bu ilgək sıxılır...daralır... dünya mənim üçün indi Əlincə kimi bir ovuc daş-
qayadır. O mənim ovcumda qum kimi ovxarlanmalıdır. Ömər! Ömər! 

(Ömər daxil olur)
Şeyx Ömər Osman – Nə olmuşdur, ata?
Teymur – (Təngənəfəs halda) Qaldır qoşunu! Birbaş Əlincəyə!

IV ŞƏKİL

(Əlincə qalasının ətəyi. Hərə bir işlə məşğuldur.)
Omba Qulamhüseyn – (Belində daş oxuya-oxuya daxil olur)

Bu qala, çənsiz qala,
Döşü çəmənsiz qala,
Qorxuram nakam öləm,
Nənəm gəlinsiz qala.

(Əhədlə Nərgizə rast gəlir)
- Bəh-bəh, kefə bax e! Bu halla-hallada, bu vurhavurda bunlar da bir-birinə qəzəl

oxuyurlar. Dərin gedəsən nənə, mənə bircə beləsini tapmadın! Deyir qızıldan taxtın
olunca, bir balaca baxtın olsa, bəsindi.

Əhəd – Ə, Qulamhüseyn fındıq boyda bir daş götürmüsən, ancaq axsaq qatır kimi
yorğalayırsan.
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Omba Qulamhüseyn – Bu ombadan ta mənə omba çıxmaz, Əhəd! Nənən ağlar
qalsın məni yaman günə salan! (Gedir) 

Əhəd – Nərgiz!
Nərgiz – Danışma Əhəd, yalvarıram, heç nə söyləmə! Ürəyində bir od varsa,

qoyma alovlana. Əhdin varsa qoy qalsın qəlbində.
Əhəd – Niyə, Nərgiz?
Nərgiz – Niyə, niyə! Bir azdan buralarda elə bir çovğun, elə bir tufan qopacaq

ki,... ilahi!..
Əhəd – Məhəbbət ürəyimizi alovlandırmasa, qılınc vuran qolumuza qüvvət

verməsə, o çovğuna bəs necə sinə gərə bilərik? Yox, Nərgiz, bu vaxtacan deyə
bilmədiyimi deyəcəyəm. Bax, beləcə bağıracağam: ey dağlar! Mən Nərgizi... (Nərgiz
onun ağzını yumur)

Nərgiz – Ayıbdır Əhəd, gələn var. Gedək (Gedirlər)
(Omba Qulamhüseyn daxil olur)
Omba Qulamhüseyn – Məhəbbət gör bu cavanları necə bağırdır. Rəşid və

Məlikənin gəldiyini görür (Aha, bir cüt Leyli və Məcnun da bu tərəfdən çıxdı. Dərin
gedəsən nənə! O tərəf bu tərəfinə baxır, Qasımı görür) – Ədə Qasım, o yapalaq oğlu
yapalağı görməmisən?

Qasım – Yox, gözümə dəymir.
Omba Qulamhüseyn – Yoxsa əkildi? Gedim görüm. (Gedir)
Məlikə – İlahi, mən kimə neynəmişdim ki, bəxtimi belə qara elədin? Mənimki elə

əvvəldən gətirməyib. Gözümü dünyaya açan zaman anam öldü. Atam kəhrizlərdə
həlak oldu. Bəbir dayı olmasaydı, kim bilir mən... (hönkürür) indi də belə...

Rəşid – (Onu sinəsinə sıxır) Döz Məlikə, biz xoşbəxt olacağıq.
Məlikə – Yox, təzdən nə xoşbəxtlik, nə toy? Bu qan qadadan sonra toyun səsi qu-

laqlarda bayquş ulaması andırmazmı? Bir azdan üstündə oturub əhd-peyman bağladığımız
o hənalı qayalara quzğunlar qonacaq. Bütün bunları düşündükcə qurban olum, Rəşid!
Başına dönüm, Rəşid! Çaparlar gəlmişdi. Deyirlər ki, Teymur heç kəsə toxunmayacaq.
Bəlkə heç qalaya hücum da etməyəcək. Məlik Tahirdən bac-xərac alıb gedəcək?

Rəşid – Yox, Məlikə, qurd tükünü dəyişir, xasiyyətini dəyişməz. Teymur qılıncını
çolaq ayağına əsa etmək üçün qınından çıxarmır. Hə qoy silim gözlərini. Bir başını
qaldır. 

Məni əsir edib bu baxışların,
Ruhumu oxşayır çatma qaşların,
Yandırır qəlbimi bu göz yaşların.
Sən mənim taleyim, məhəbbətimsən,
Sevincim, Məleykəm, səadətimsən!

Məlikə – Kövrəltmə məni, Rəşid, vallah elə ağlaram, elə hönkürərəm ki, göylər də,
buludlar da mənə qoşular. (Susur) Aman! Əmir Altun! (Cəld çıxır.Əmir Altun daxil olur).

Rəşid – (Ona sarı gedib, əlini sinəsinə qoyub baş əyir) Salam, hörmətli sərkərdə-
miz!
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Əmir Altun – Salam igid! Bəbir haradadır?
Rəşid – O, gecəni səhərəcən gözünü qırpmayıb. Bütün tayfa-toluğumuzu qalanın

yanına yığıb. Nəfəs dərməyə aman verməyib. Qala qapılarına gedən yollarda elə daş
bəndlər, istehkamlar qurub ki, bir dirəyini çəkdin ha, iri qayalar baş aşağı nərə çəkib
qabağına nə keçsə süpürüb aparacaq dərəyə! 

Əmir Altun – Bəbir ki, Bəbir. Bu dəfə onun yırtıcı pəncələri bizə çox lazımdı. 
Rəşid – Odur, özü də gəldi.
Əmir Altun – Xoş gördük, Bəbir! 
Bəbir – (Görüşürlər) Bəndlər hazırdır, Əmir! Başqa bir tapşırığınız yoxsa, mən ge-

dim.
Əmir Altun – Hara gedirsən, Bəbir? Gəl, bu daşı ətəyindən tök, qardaş! Bizi

Bəbirsiz qoyma! O yolları, keçidləri biz səndən savayı kimə etibar edə bilərik?
Bəbir – Rəşidə, Əhədə nə olub ki? Yollar, keçidlər nədir, hər bir əlincəliyə

xəzinənin də açarını etibar etmək olar. 
Əmir Altun – Eşitmişəm, Teymura sui-qəsd hazırlamısan?
Bəbir – Məgər uşaqdan tutmuş, ağbirçəklərimizə kimi Teymurun qətlini istəmirlərmi?

O amansız düşmən qurumuş ayağını qatlayıb bizim buz bulaqlardan içdikcə elə bilirəm
yeganə oğlumun qanını sümürüb “oxqay” deyir.

Əmir Altun – Bu mahalda hansı evin itkisi, ürək dağı olmayıb? Yenə sənin
qabaqda Nərgiz kimi qızın, Rəşid kimi bacıoğlun var. Unutma ki, o Teymurdur! Onu
məhv etmək o qədər də asan iş deyil. Bir az dözüm lazımdır, Bəbir, dözüm!

Bəbir – Xeyir, igid yüz yaşar, fürsət bir düşər.
Əmir Altun – Başa düş, Bəbir, Teymurun bu gəlişi əvvəlkilərə bənzəməz. Sənin

bir ovuc əli dəyənəkli çoban dostların təpədən dırnağa qədər silahlanmış bu on minlərlə
yırtıcılara nə edə bilər? 

Bəbir – O yırtıcılarla mənim işim yoxdur. Mənimki Teymurnandır. 
Əmir Altun – Dostların, tayfan sənə qoşulmasa necə?
Bəbir – Mən onlarsız da vuruşacağam.
Əmir Altun – Axı nə ilə, kim ilə? 
Bəbir – Bu caynaqlarımla! Bu dişlərimlə! (gedə-gedə) itlər, köpəklərlə (gedir) 
Rəşid – O yola gəlməyəcək, Əmir.
Əmir Altun – O özünü də məhv edəcək, bizi də! Qalaya hücum gecikdirilməlidir.

Teymur yenə məğlub olacağından ehtiyat edir. Şirvanşahdan da kömək tələb edib. O,
ehtiyat edirsə, demək, biz qətiyyətli olmalıyıq. 

Rəşid – Ora baxın, Əmir, elə bil çəyirtgə sürüsüdür.
Əmir Altun – Deməli, başladı. Ən çox türkləri qıran, öz qınını kəsən bir qılınca

biz qın ola bilmərik! De, işi dayandırsınlar!
Rəşid – İşi dayandırın! Hamı qalaya! (Əmir Altuna) Biz burada qalırıq, əmir,

arxayın olun, necə demişsinizsə, eləcə də hərəkət edəcəyik. 
Əmir Altun – Əhədi tap, göndər yanıma. Bütün hadisələrdən məni hali edin.

Qartal gözlərinizdən qoy heç nə yayınmasın.
Rəşid – Baş üstə!
Əmir Altun – (Onu sinəsinə sıxır) Ehtiyatı əldən verməyin, bir şey oldumu, gizli
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yolla düz qalaya! (Rəşid gedir. Omba Qulamhüseyn daxil olur)
Omba Qulamhüseyn – Salam, Əmir, Yapalaq Murzo, deyəsən, gözə dəymir.
Əmir Altun – Burada təəccüblü nə var ki? Deməli, qurd yuvasına qayıdıb!
Omba Qulamhüseyn – Mən o qurdun yuvasına elə tüstü vurum, onu yuvasındaca

elə uladım ki, səsi Teymurun ətini ürpətsin. 
Əmir Altun – Teymurun düşərgəsinə yol tapmalıyıq, Qulamhüseyn. Bunu səndən

başqa heç kim edə bilməz. Arif adamsan, bu vacibdir! (gedir)
Omba Qulamhüseyn – Teymurun düşərgəsinə? Ədə, deyəsən, çaqqal yuvasında

toyuq qaqqıldayır. Topalın elə bircə sərkərdə Omba Qulamhüseyni çatışmırdı! Başa
düşürəm Əmir nə demək istəyir. Mən hazır! Ədə, Rəşid! Qasım, vaxdır! Başladıq ey!
(Hamı səhnəyə dolur) Yallı!
(Yallı çalınır. Onlar əl-ələ verib yallı gedirlər. Teymurun ordusu aramla daxil olub

onları meydandan kənara itələyir. Teymur daxil olub taxta əyləşir. Şükut)
Teymur – Bəyi çağırın!
Şeyx Ömər Osman – Kimdir bəy, irəli çıxsın!

(Rəşid çıxır)
Rəşid – Hüzurunuzdayam, hökmdar.
Teymur – Mübarəkdir toyun bəy!
Rəşid – Sağ olun, qibleyi aləm.
Teymur – Eşitmişəm, belə bir adətiniz var. Bəy öz toyunda oynayır, yallı gedir,

güləşir, ox atıb qılınc oynadır. Bu doğrudurmu?
Rəşid – Bəli , hökmdar. Bizim ox atdığımız da, qılınc oynatmağımız da Sizə çox

yaxşı məlumdur.
Teymur – Oğlumla güləşərsənmi? Ancaq bir şərtim var, basılsan, gəlin onundur.
(Həyəcan)
Rəşid – (Əsəbiliklə) Əgər...əgər oğlunuz...
Teymur – Oğlum basılsa, (oğlunun xəncərini çıxarıb onun ayaqlarına aparır)

Onun bu xəncərini sox ürəyinə. Of deməyəcəm.
(Əli ilə çalın işarəsi verir) 
İlyas Xoca – Çalın!
(Cəngi çalınır. Ömər Osman və Rəşid ortaya düşürlər. Ömər bir əli ilə onu gah bu

səmtə, gah o biri səmtə atır. Nəhayət, Rəşid onun belini qucaqlayıb, sıxır. Ömərin beli
yay kimi geriyə əyilir. Teymur dirçəlir. Arxadan nizə ilə Rəşidi vur mağa hazırlaşır. Elə
bu vaxt Bəbir kosa paltarında peyda olur. Üzü unlu, motal papaq başında, boynunda
zınqrov, üstündə qab-qacaq.)

Bəbir – (Cəld yeriyib Rəşidin qolunu Ömərin qurşağından açır) Nanəcibin biri!
Bu da sənin, böyük türk oğlu, qibleyi-aləmin qarşısına duz-çörək gətirməyindi? Çıx
ortadan!

Rəşid – Bəbir dayı! (Hamı heyrətlə onu süzür, Nərgiz gözlərini qapayır)
Bəbir – Çıx ortadan! (Teymura itaətlə) Bağışlayın, adil hökm dar, onun qəbahətini!

Cavandır. Sizin böyüklüyünüzü dərk etmir.
Şeyx Ömər Osman – (ortadan çıxa-çıxa) Ata, mən... mən...
Teymur – Rədd ol!
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Teymur – Rədd ol!
Nərgiz – Ata, bu nə görkəmdi?
Bəbir – Sus qızım, dözün balalarım, dözün! (Teymura) Ey türk elinin böyük

hökmdarı, ey şahım! İndi qoy mən deyim, sə nin də eynin açılsın. Bil və agah ol, sənin
bir düşmənin varsa, o da mənəm! Tutmalı, asmalı, boynu vurulmalı vallah-billah mə-
nəm ki, durmuşam hüzurunda. (Dəf çala-çala ona yaxın la ş ı r )

Qorxmayın kosa gəlir,
Əlində əsa gəlir.
Kosa gedər Mərəndə, 
Tamaşadı gələndə.
Kosa min oyun eylər,
Qurdunu qoyun eylər,
Yığar zırpı balqabaq
Ağasın toyun eylər.

Şahım , böyüklüyün xatirinə ötür bu biçarələri, qoy şənlənsinlər. Sən belə cavanlara
qılınc qaldırmağa qıymazsan. Sən böyük Teymursan axı!

Teymur – Eləsə kosa, təlxəyimlə deyiş. Sonrasına baxarıq. Al, bu da sənin ənamın.
(Bir kisə qızıl atır, Bəbir qızılı göydə tutur)

Bəbir – Baxın, ay camaat, mən demirdim ki, türk dünyasının yenilməz oğlu
qibleyi aləm Əlincəyə ənam paylamağa gəlir?! Bu da onun səxavət kisəsi! (Cəlladı
göstərir) Budur sizin təlxəyiniz? Bu gözəlçə?

Teymur –Yox, o mənim cəlladımdır.
Bəbir – Elədir, elədir, ət yeyən quş dimdiyindən bəlli olar. Bəs təlxəyiniz kimdir?
Təlxək – (Atıla-atıla ortaya düşür) Mənəm, kosa! Ancaq sənin də bu görkəmindən

cin hürkər. Üstünə baxıram, gülməyim gəlir, gözlərinə baxıram, məni xof basır!
Bəbir – Altıaylıq olma, oğul, bir də ki, səndə nə günah! İt həmişə qulaq kəsəndən

qorxar! Düş meydana görək. Buyur, söz sənindir, meydan ikimizin. Aldı görək nə dedi.
Təlxək 

– Yağ verin yağlamağa,
Bal verin ballamağa,
Şahım gülmək istəyir, 
Qoymuyaq ağlamağa.

Bəbir – Başından yekə qələt qırma, Təlxək! Şahın ağlamağı yox, ağlatmağı
xoşlayır. Burda deyiblər bax, zurnanı versən, naşı əlinə, gen tərəfindən üfürər. Hə Təl-
xək!

Yağ verin yağlamağa,
Bal verin ballamağa,
Toya bir yabı gəlib,
Başlayın şallamağa.
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(Təlxək Kocanın sinəsinə vuranda əli xəncərə dəyir. Özünü itirir və tez başlayır
oxumağa)

Təlxək 
– Ay alana-alana, 
Qəsd etmə şirin cana.
Yabanı bizlədin ha,
Vay dədənin halına!
Kosa 
– Ay alana-alana,
Əhsən Təlxək doğana.
Min yabı qurban olsun,
Sənin tək dil qanana.
Təlxək 
– Toxumanın milin çək,
Yandır ocaq, külün çək,
Dərin boğazdan çıxar, Kosa,
Xam xəyalından əl çək.
Kosa 
– Toxumanın milin çək,
Yandır ocaq, külün çək,
Sənin kimi fərsizin, ay təlxək,
Əngin ayır, dişin çək.
Omba Qulamhüseyn – Yandı, yandı içalatı. Ədə, ombam deyəsən, yavaş-yavaş

düzəlir.
Təlxək – Ay, ay, ay...
İlyas Xoca – “Ay” sənin başına yekə bir daş salsın! Dalını de!
Təlxək – Ay uyruğu, uyruğu... (Susur. Yapalaq Murzo daxil olur. O Bəbiri kosa

görkəmində görüb heyrət edir və əyilib İlyas Xocanın qulağına nəsə deyir. İlyas Xoca
nizə tutanlara göz edir.)

Teymur – Şirvanşah İbrahimin mənə bəxş etdiyi bütün hədiyyələr belə qəlpdirsə,
vay onun halına!

Kosa 
– Ay uyruğu, uyruğu,
Topal yabı buyruğu,
Bığı arvad birçəyi,
Saqqalı it quyruğu.
(Sözləri deyə-deyə Teymura yaxınlaşır.) 
Yerdən göyə küp düzsələr, hökmdar,
Bir-birinə bənd etsələr, hökmdar,
Altdan birini çəksələr, hökmdar,
Gəl onda bax gubbultuya!... 
(Xəncərlə Teymurun üstünə atılır. Qarşıdan uzanan iki nizə onun sinəsinə sancılır.

Bunu görən Nərgiz fəryadla atasının üstünə atılır)
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Nərgiz – Ata! Ata! (Onun üstünə sərilir. Teymurun döyüşçüləri qılınclarını çəkib
həyəcana gəlmiş camaatı tərpənməyə qoymur) Ata, sən nə elədin?!..

Bəbir – Qızım!...
Teymur – Cəllad, bu köpəyin zingiltisini kəs!
(Cəllad irəli atılıb Nərgizi bir tərəfə sürüyür və qılıncı qaldırıb, Bəbirin başına

endirmək istəyir. Yapalaq irəli çıxır)
Yapalaq Murzo – Dayanın! Qibleyi-aləm, öldürməyin onu! Sizə dediyim Bəbir

budur! Qalanın bütün sirlərini bilir.
Omba Qulamhüseyn – Hə... Deməli, sarı it çaqqalın dayısıymış!
(Murzoya hücum etmək istəyir, Rəşid qoymur.)
Teymur – Qaldırın onu! (Qaldırıb Teymura sarı gətirirlər)
Bəbir – Nəyi gözləyirsən, Teymur? Sapla qılıncını köksünə!
Teymur – Qızını çoxmu istəyirsən, kişi?
Bəbir – Ondan başqa övladım qalmayıb.
Teymur – Çox gözəl! Yəqin istəməzdin ki, o bircə balan o dünyaya ləkəli adla,

biabırçı kökdə getsin. Özü də elə bu meydanda. Kor edilməli o gözlərin baxa-baxa
Bəbir – Nə danışırsan, hökmdar? Sən belə eləməzsən. Axı sən də atasan! Axı

səndə türk qanı, türk namusu var!
Teymur – Bir şərtlə eləmərəm. Gərək qalaya gedən gizli yolu bizə göstərəsən.
Bəbir – Belə bir yol yoxdur.
Teymur – Var kişi, var.
Bəbir – Bu əfsanədir, hökmdar!
Teymur – Deməli, əfsanədir. Ömər, o tülkünü bura çağır!
Yapalaq Murzo – Burdayam qibleyi aləm.
Teymur – O qızdan xoşun gəlirmi?
Yapalaq Murzo – O məleykədir, qibleyi aləm! Ah, Ah! Əlincə çayında çiməndə

görmüşəm. Mərmər sinəsi. Bir cüt...
(Yapalaq Nərgizə sarı gedir. Teymur arxasını onlara sarı çevirir. Nərgiz dartınıb

qaçmaq istəyir. Döyüşçülər onu dövrədən çıxmağa qoymurlar).
Nərgiz – Yaxın gəlmə, murdar köpək! Əl vurma mənə! Tfu!
Yapalaq Murzo – Hi!..Hi.. gəl! Əlini atıb çiynindən donunu dartıb cırır) –

Gördünüz mərmərdir sinəsi? Ha, ha, o bədən necə əzilməli.. (Qucaqlamaq istəyir)
Nərgiz – Ata!.. Ata!
Bəbir – Ay nakişilər!
Qasım – Ta dözə bilmirəm!...Dözə bilmirəm!
Nərgiz – Ata, qurban olum, qurtar məni bu biabırçılıqdan, qurtar!
(Yapalaq Murzonu itələyib arxası üstə yıxır)
Bəbir – Nə edim, qızım, əlimdə xəncər olsaydı, səni də öldürərdim, özümü də!
Nərgiz – Dilinə qurban ata, öldür məni! Öldürün məni camaat! Əhəd!
Rəşid – Yox, belə namərdlik qarşısında daha dözmək olmaz! Əl saxla, alçaq! 
Bəbir – Dayanın!...Dayanın! Qoyun hər şeyi deyim...

(Rəşid və Qasım heyrətlə donub qalırlar)
Bəbir – Çıxın ortadan! Gedin burdan, gedin!
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Rəşid – Bəbir dayı!
Bəbir – Dayan Rəşid! 
(Teymur dönür. Onun sərt nəzərləri altında Yapalaq boyun əyə-əyə meydandan

çıxır)
Bəbir – Ötürün qollarımı, allaha dua edib xəyanətimin əhv edilməsini təvəqqə

edəcəyəm.
Yapalaq Murzo – Yalan deyir, o hürifidir! Kafərdir!
Teymur – Ötürün!
Nərgiz – Nə edirsən ata, qardaşımın qəbri od tutub alışar!
Bəbir – Səbr elə qızım, (Teymura) Əlincənin sirrini, qibleyi aləm, siz yalnız bir

yerdə tapa bilərsiniz. Bu qalanı quranların siz fatehlərə olan niyyətində! Mən isə, öz
qınını kəsən qılınclardan deyiləm!

(Teymura sarı atılır. Arxadan onu qılıncla vururlar. Sinəsinə dayanan iki nizənin
birini dartıb köksünə soxur)

-Bu nizəni də sənin köksünə sancardım, qızım, ancaq neyniyim, atayam, qolum
qalxmır, övlad qatili olmaq asan iş deyil! Mən bunu.. (Nizəni Teymura sarı atmaq
istəyir, dizləri və taqətdən düşür. Üzüquylu düşüb ölür)

Nərgiz – Ata!... (Özünü onun üstünə atır) Dilinə qurban, ata! Amansız qatillər,
vəhşilər! (Sürünə-sürünə atasına sarı gedir. Başını onun sinəsinə dayayır. Qalxıb, dəli
kimi barmaqlarına baxa-baxa Teymura sarı yeriyir. Sinəsinə nizə dayayırlar. Dönüb
ətrafına baxır. Yavaş-yavaş gülüb qəh-qəhə çəkir.)

Təlxək – Yazıq! Dəli oldu! Hər dəfə mənim təlxəkliyim gülüş əvəzinə beləcə qanlı
göz yaşları ilə bitir.

(Teymurun gözətçilərindən birinin sinəsinə ox sancılır. Ara qarışır. Əsgərlər
qılınclarını çıxarıb camaatın üstünə yeriyir. Onları sahədən çıxarırlar.)

Teymur – Bu allahsız atəşpərəstlər qılınc gücünə müsəlman olublar. Qılınc
görməyəndə ənəlhəqq deyiblər, əlacım yoxdur. Amalıma çatmaq üçün mənə qılınc
lazımdır, öz qınını da kəsən qılınc! (İlyas Xocaya) Əmr et hər tərəfdən qalaya hücum
başlansın. Gəlini ötürün. Heç kim ona toxunmasın. (Nifrətlə Murzoya baxır)

Yapalaq Murzo – Əhv edin! Qibleyi aləm-mən dedim bə.. (Gedirlər. Gilan ana
daxil olur)

Gilan ana – Bəbir, hanı Bəbir? Deyir…
Nərgiz – Gəldin, Gilan ana? Niyə bəs belə gec gəldin? Sənə kim xəbər verdi?
Gilan ana – Nərgiz?! Nə olub sənə? Aman ilahi.. Yoxsa...
Nərgiz – Mənə? heç nə! Bax əllərimə həna qoymuşam, atamın qanından! Odur

atam, yatıb orda.. Sss qoy yatsın.
Gilan ana – (Bəbiri görür) Bəbir!!! Bəbir!!! Belimi qırma, qardaş! İlahi, bu nə

müsibətdi! (hönkürür)
Ağacda xəzəl ağlar,
Dibində gözəl ağlar, 
İgid qardaş itirən,
Sərgərdən gəzər ağlar. 

(Sızlaya-sızlaya ağlayır) (Əhəd daxil olur)
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Əhəd – Nərgiz! Gilan ana! Bəbir dayı! Neynirsiz burda?
Nərgiz – Sss! Hardaydın, bəs Əhəd? O gün deyirdin bəs səni çox sevirəm?

Hənama bax, gör necə qırmızıdı! Toyumuz başlayıb. Oynayaq? (utana-utana oynayır,
tədricən gülür və gülə-gülə ağlamağa başlayır. Ağlaya-ağlaya)
Mən işıq çəkdim dərdi,
Doğruyum, tökün dərdi,
Nə anam var, nə atam
Kiminən çəkim dərdli?

Gilan ana – Nərgiz, can bala, sənə nə oldu?
Əhəd – Yox! Yox!!! Dərdi fəraqə düşdü can, ahu fəğan içindədir, Fitneyi

axirəzzaman, çün bu zaman içindədir!

V ŞƏKİL

Teymurun düşərgəsi. Teymur narahat-narahat o tərəf-bu tərəfə gəzinir. Uzaqdan at
kişnərtisi, qaya uçqunu, qılınc səsləri, hay-qışqırıq gəlir. İlyas Xoca daxil olub təzim
edir. 

İlyas Xoca – Qibleyi aləm, Şəki hakimi Sidi Əli Orlatın qorçuları artıq Əlincə
mahalına daxil olmuşlar. Əlincə çayının sağ sahilində yaxşı mövqe tutublar. Ağır
döyüşlər gedir. Məsləhətiniz nədir? 

Teymur – Mövqe döyüşün taleyini həll etmir, qələbənin taleyini ordu, onun sərkər-
dələrinin qətiyyəti həll edir. Son döyüşçüyə qədər vuruşmaq! Miranşahdan nə xəbər var?
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İlyas Xoca – Oğlu Əbubəkr Mirzənin sərkərdəliyi ilə Xorasandakı xüsusi dəstəsini
artıq Əlincəyə yola salıb. 

Teymur – Bəs hanı? Ah Miranşah, Miranşah! Bu xalq sənə yaxşı ad qoyub.
Miranşah! İlanşah! Beşüur oğlu! Hakimiyyətdən yana sən doğma atanı da çalmağa
fürsət axtaran qara Şahmarsan! Səninlə mənimki qalsın sonraya. O, bəylə gəlin necə
oldu?

İlyas Xoca – Aradan çıxıblar, hökmdar! Yalnız qoca anasını tuta bilmişik. Bəyin
anasını. Bir də bu xalçanı.

Teymur – Mən sizi evlərdən cır-cındır yığmağa göndərmişəm?
İlyas Xoca – Əhv edin, qibleyi aləm, bu cır-cındır deyil. Bir nəzər yetirin. (Açırlar)
Teymur – (Xalçaya baxa-baxa) Sən bunların qisasına bir bax! Deməli, Əlincədəki

məğlubiyyətlərimi xalçalara həkk edirlər ki, gələcək nəsillərə qalsın... Belə... (İlyas
Xocaya) Sən bu xalçanı toxuyanı, yaxud onun əllərini kəsib gətirsəydin onda mən
səndən daha çox razı qalardım. Hanı qarı?

İlyas Xoca – Qarını gətirin!
(Gilan ana daxil olur)
Teymur – Sən toxumusan bu xalçanı?
Gilan ana – Xeyir, gəlinimin cehizidir, özü toxuyub. Nişanlısını yaxşı tanıyırsınız,

dünən toyda...
İlyas Xoca – Heç bilirsənmi qardaşına nə olub?
Gilan ana – Bilirəm, yaxşı bilirəm.



İlyas Xoca – Bəs niyə şivən qoparıb, saçlarını yolmusan, qarı?
Gilan ana – Siz Əlincə analarını, Əlincə bacılarını deyəsən hələ də yaxşı

tanımırsınız, cəngavər, biz namərd qarşısında heç vaxt ağlamırıq. (İlyas əlini qılıncına
atır, Teymur qoymur) 

Teymur – Hardadır oğlun, gəlinin?
Gilan ana – Harda olacaq hökmdar, köksümdə, ürəyimdə.
İlyas Xoca – Biz sənin köksünü parçalayıb, ürəyini çıxararıq qarı! 
Gilan ana – Ana ürəyini parçalamaq sizin gündəlik peşənizdir, cəngavər!
İlyas Xoca – (Qılıncını siyirir) Bəsdir!
Gilan ana – (Sinəsini açaraq) Sox! Sox o zəhərli qılıncını köksümün başına!

Ürəyimə altıncı yaranı da vur! Vur, qolların qoy titrəməsin, vur!!! Qoy dünya türk cən-
gavərinin türk ağbirçəklərini neçə qılıncdan keçirdiyini görüb bizə qəh-qəhə çəksin.
(Teymur əlini qaldırır)

Teymur – Dayan İlyas, məni bu saat qoca qadın başı yox, Altunun, Toxtamışın,
Bəyazidin başı, bir də Əlincənin gizli yolu maraqlandırır. Saxlayın bu ananı bizə gərək
olar. 

Təlxək – (Kənara) Cəngavər şəmşirinə belə sinə gərən bir türk anasına miskin
cəllad qılıncı nə edə bilər! (Qapıçı onu aparır . Şeyx Ömər Osman tələsik daxil olur)

Şeyx Ömər Osman – Ata, şad xəbər! Əbubəkr Mirzə gəlib çıxmışdır. Onu Sidi
Əlinin üstünə göndərdim.

Teymur – Nəhayət ki! Ehtiyat qüvvə saxlamayan bir sərkərdə ağır döyüşdə qalib
çıxa bilməz. (Keçib taxtında əyləşir) Şərab! Rəqqasə! (Rəqqasə daxil olub, rəqs edir.
Səhnənin arxasında qaranlıq təpənin üstündə Nərgizin silueti görünür. O da yavaş-
yavaş rəqs etməyə başlayır. Qulağına Əhədin aşağıdakı mahnısının sədaları gəlir. O
yarı bağırtı ilə mahnının son misralarını təkrar edir.)

Əhədin səsi 
– İçib məst olur o, al şərabdan
Gözləri önündə qarışır dünya.
Sərxoş duyğuların toqquşmasından,
Hərdən bir yerindən alışır dünya.
Nərgiz 
– Sərxoş duyğuların toqquşmasından
Hərdən bir yerindən alışır dünya.
Əhədin səsi
– Bülbül fəğanını o nəşə sayır, 
Pərvanə tək daim odla oynayır,
Baş kəsir, ev yıxır, qana susayır,
Cəlladla, iblislə yarışır dünya.
Nərgiz 
– Cəlladla, iblislə yarışır dünya ha!.. ha!.. ha!.. ha!.. 
Cəlladlı, iblisli dünya lənət sənə, min lənət! 
(Teymur Nərgizin qəh-qəhəsini eşidirmiş kimi sərt ayağa qalxır. Rəqqasə onun

ayaqlarına sərələnir)
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VI ŞƏKİL

Səhnənin bir tərəfində Teymurun çadırı. Qapıda gözətçilər. Təlxək və Cəllad
aralıda söhbət edirlər.

Təlxək – (Öz-özünə) İndi başa düşürəm ki, məni həyatda belə aciz, avara edən bu
təlxəkliyimdir! Söz vermişəm, ancaq bilmirəm nədən başlıyım. Onlar ananı Qala
kəhrizinin yanında gözləyəcəklər.

Cəllad – Ə, orda öz-özünə nə sayıqlıyırsan? Ucadan danış, mən də eşidim.
Təlxək – Şeir oxuyuram.
Cəllad – Nə?
Təlxək – At o qılıncı bir tərəfə cəllad, ömründə bircə dəfə şeirə qulaq as! Şeir sənə

deyirəm e! 
Cəllad – Əşi mən hara, şeir hara?! Nə deyirəm, as deyirsən, asım da! Bu da mənim

qılıncım. (Qılıncını qayaya dayayır)
Təlxək 
– Mən mülki cahan, cahan mənəm, mən
Mən həqqə məkan, məkan mənəm, mən.
Mən surəti-məni həqqəm həqq,
Mən həqqi əyan, əyan mənəm, mən.!...
Cəllad – Dayan, dayan, cəsarətə bax! Kimdi bu kafər oğlu kafər?
Təlxək – Hürufilərdəndir. Adı Nəsimidir, çox gəncdir, ancaq günəş kimi şəfəq

saçır. Bizim Şirvandandır.
Cəllad – Əlimə düşsəydi o “Sürəti həqqin” dərisini boğazından çıxarardım.

Boynunu elə vurardım ki, dili dibçəyindən çıxıb öz qanını yalayardı.
Təlxək – Həyatda əməlindən heç xəcalət çəkdiyin vədə olubmu, cəllad?
Cəllad – Bir dəfə olub. Bir zavallının başını səliqəli vurammamışam. Qılınc

çənəsinin ətini qoparıb atıb. Bizim peşədə buna çirkli iş deyirlər. Bir onda xəcalət
çəkmişəm. Ora bax, kimsə gəlir.

Təlxək – Hə, o qızdır.
Cəllad – Hansı qız?
Təlxək – Dəli olan qız.
Cəllad – Ovuclarını niyə elə açıb?
Təlxək – Bilmirəm. Qızım, bu tərəflərə gəlmək olmaz-!
Nərgiz – Sss. Yatıblar axı! Bax, (Əllərini göstərir) bu atamın ürəyidir, iki yerindən

yarası var. Bu da qardaşımın ürəyidir. Qurban olum qardaşıma!
Təlxək – Qızım, amanın bir günüdür, get burdan, get!
Nərgiz – Niyə gedim? Atam məni burdan gəlin köçürəcək. Qardaşımın toyunu da burada

edəcək. Öz ocağımızın başında. Siz də gələrsiz. Sss oyadarsan qardaşımı. Qoy yatsın!
Eləmi qarasına,
Qaşların qarasına,
Yat, bacın qurban olsun,
Ürəyin yarasına. Ürəyin yarasına, ürəyin yarasına...
(Birdən cəllada və təlxəyə baxıb vahiməyə gəlir) – Siz? Siz??? Dəyməyin onlara!!!
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Toxunmayın!!! (Əllərini ürəyinin başına sıxıb qaçır)
Cəllad – Aman allah, məni tər basdı! Ömrümdə belə dəhşətli gözlər görməmişəm.
Təlxək – Oğuldan, qızdan nəyin var, cəllad?
Cəllad – Hər şeyim vardı, bircə qalmışdı oğul-uşağım. Yoxsa, sənin var?
Təlxək – Var, kaş ki, olmayaydı.
Cəllad – Niyə?
Təlxək – Qibleyi aləmlərin qabağında meymun kimi atılıb-düşən bir atadan axı

olan övladdan nə çıxacaq.
Cəllad – Danışığından o saat bilinir ki, sən də bu allahsızlar kimisən. İbrahim xan

səni qibleyi aləmə görünür, elə belə peşkəş verməyib. Xətalı adama oxşayırsan.
Təlxək – Kosanın ölümü yadımdan çıxmır.
Cəllad – Niyə? Allahın kosasıydı da öldü, getdi, vəssalam!
Təlxək – Belə ataları görəndə deyirsən ə, mən də kişiyəm?
Cəllad – Boşla sən allah, bu ata, kişi söhbətini! Bizdən də kişi çıxar? O qəzəb

şəmşirinin sarayında da kişilik eləmək olar? Adamı o saat göndərər Xacənin yanına.
Deyər get, orada arvadlara ənnik-kirşan hazırla! Yox, vallah sən müəmmalı adamsan.
Səndən xəta əskikdi. Uzaq ol! Mən getdim (gedir)

Təlxək – Artıq vaxtdır. Gecikmək olmaz! Ana xilas olmalıdır. Qorxaq gündə yüz
ölər, igid ömründə bir yol! (gedir). (İşıqlar sönür. Şimşəkari işıq altında Əlincənin
ətəyində, qayaları üstündə döyüş gedir. At kişnərtisi, insan bağırtıları bir-birinə qarışıb.
Aşağıda Teymur, yuxarıda Əmir Altun vuruş səhnəsini müşahidə edirlər. Döyüş zamanı
İlyas Xocanın əsir düşməsi, ananın qaçırılması vəziyyətləri çatdırılır. Səhnə fırlanır
Teymur heykəl kimi dayanmışdır. Şeyx Ömər Osman daxil olur)

Şeyx Ömər Osman – Ata, Şəki hakimi Sidi Əli öldürüldü. Lakin qalaya heç cür
yol tapa bilmirik. Haradan dırmanırıqsa, başımıza od yağır, qayalar ağnayıb tökülür. İt-
kimizin sayı-bərabəri yoxdur. Ən igid sərkərdələrimizdən beşi həlak olub. İlyas Xoca
əsir düşdü. 

Teymur – Bircə bu çatışmırdı!
Şeyx Ömər Osman – Əbubəkrin ordusundan heç gözüm su içmir. Qırılan çoxdur...

Belə getsə...
Teymur – Belə getsə... (Sükut) Miranşahdan da bir xəbər çıxmır. Düşünmək

lazımdır... düşünmək. Fikirləş qoca, fikirləş! Hər ordunun öz döyüş üsulu var. Döyüşdə
ağılla, ürəklə, cəsarət birləşməlidir. Hiylə... Bəlkə ananı... (Qapıçıya) O qarını bura
gətirin. (Qapıçı çıxır. Teymur bir qədər sakit dayanır, sonra Əbubəkrə sarı yeriyir)

-Deyirsən ki, döyüşçülərdən Altuna əsir düşənlər var. 
Şeyx Ömər Osman – Var ata, çoxusu Əbubəkrin ordusundandır.
Teymur – Özü də sərseçmə ordusundan?
Şeyx Ömər Osman – bəli, ata.
Teymur – Döyüşçü gərək sahibindən qayğılı və güclü bir kəs tanımayan yırtıcı

qoyun iti kimi saxlana. Ta hər qabağına çıxanın əl-ayağını yalayan sümsük tula olmaya.
Şeyx Ömər Osman – Bu kəhriz məsələsi də, deyəsən, uydurmadır. Heç nə

tapmırıq. 
Teymur – Fərsizliyinizi uydurma ilə ort-basır etməyin. Pis axtarırsınız, pis!
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Şeyx Ömər Osman – Kəhrizlərdə çoxlu adam qırılır.
Teymur – Qırğınsız qalibiyyətmi olur? Bir də ki, adamların qırılması elə bir

fəlakət deyil. Ondan da böyük bəlalar, fəlakətlər var. Miranşahdan necə, xəbər-ətər
yoxdur ki?

Şeyx Ömər Osman – Dünən Miranşahın bir qasidini ələ keçirmişik. 
Teymur – Bəlkə səhv edirsən?
Şeyx Ömər Osman – Yox ata, mən qasidi yaxşı tanıyıram.
Teymur – Hardadır o?
Şeyx Ömər Osman – Biz onu kəməndlə tutan kimi xəncəri yeritdi ürəyinə.

Üstündən məktub filan çıxmadı.
Teymur – Əgər Altun qasidin ələ keçməsindən xəbər tutubsa, deməli qurma alt-

üst oldu. Fərsizlər! Nə oldu qarı?
Qapıçı – (Təlaşla) Qibleyi aləm...
Şeyx Ömər Osman – Nə olmuşdur?
Qapıçı – Ana...Ana yoxdur...
Şeyx Ömər Osman – Necə yoxdur?
Qapıçı – Yoxdur, şahzadə, deyəsən qaçırıblar.
Şeyx Ömər Osman – Nə sayıqlayırsan kişi, kim buralara üzükə bilər?
Qapıçı – Bilmirəm. Hər yanı vurmuşuq bir-birinə, yoxdur.
Teymur (Öz-özünə) Deməli xəyanət!
Şeyx Ömər Osman – Tez ol çapar, başçılarını ayağa qaldır. De ki, göyə çıxmış

olsa da, ana tapılmalıdır.
Teymur – Saraya yol tapmış xəyanət – qana işləmiş zəhər kimidir. Xəyanət

həmişə etibar, sədaqət donunda özünə yol tapar. Hətta doğma oğul sifətində də! Bax,
buna görə də şahlar oğullarının gözlərini oyub kor edir, qılınc vuran qollarını doğrayırlar. 

Şeyx Ömər Osman – Ata!
Teymur – Deməli, beş cəngavərim həlak oldu. İlyas Xoca əsir düşdü. Xəyanət də

ürəyimə xəncər kimi işlədi. Qalanın sirri açılmadı. Nə fikirləşirsən oğul, deyirsən yəni
döyüşü dayandıraq? Bu bir ovuc cəhənnəmdən yenə də xar olmuş geri qayıdaq?

Şeyx Ömər Osman – Məsləhət sahibisiniz ata. Böyük Teymura xar olmaq yaraşmır.
Teymur – Odur ki, qala fəth olunmalıdır! Vəssalam! Gümüş kəmərimi bura ver. 
(Oğlu kəməri ona verir)

VII ŞƏKİL

Əlincə qalası. Ətrafda qala divarlarının çılpaq zirvələri görünür. Məlikə bir qayanın
üstə oturub. 

Məlikə – Görən Rəşid necə oldu, başına nə iş gəldi? Of, dilim qurusun, mən nə da-
nışıram? (Qasımı görür) Qasım, qurban olum, Rəşiddən mənə bir xəbər. Bu niyə belə
gecikdi?

Qasım – Narahat olma. O Gilan ananı da xilas edib sağ-salamat qayıdacaq. Təlxək
də söz verib, kömək edəcək. 

Məlikə – Təlxək? Teymurun təlxəyi.
Qasım – Təəccüb eləmə. Zalımlıq qazanında xəyanət qaynayar deyiblər. Bir də ki,
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o Şirvanlıdı, Teymurun Barlas tayfasından deyil. Bağışla, Məlikə, Altun məni gözləyir,
getməliyəm. Dözümlü ol, inşallah Rəşidin qayıdar, özü də sağ-salamat! (gedir)

Məlikə – Allah ağzından eşitsin. İlahi, özün kömək ol ona (Oxuyur)

Duman, gəl bürün dağa,
Sürünü sürün dağa, 
Ya mələrəm, taparam, 
Ya sallam bir ün dağa.

Durmuşam özüm yolda,
Dolaşır sözüm yolda,
Yarın fərağındayam,
Qalıbdır gözüm yolda.

Kür-Araz daşıb gəlləm,
Yolumu çaşıb gəlləm,
Hər yanı yağı tutsa,
Dağları aşıb gəlləm.

(Rəşidin səsi gəlir)
Rəşid – Məlikə! Məlikə!
Məlikə – Rəşid! Mənim sevincim! Mənim qanadlarım! Sağsan?! (hərarətlə qucaq-

laşırlar) Dayan görüm, sənə bir xətər dəyməyib ki?
Rəşid – Ay səfeh, mənə nə olacaq. Anasını xilas etməyə gedən bir oğulun sinəsinə

oxmu, qılıncmı batar!
Məlikə – Hardadır Gilan ana? Hanı bəs o?
Rəşid – Sənin xeyir-duan mənə kömək oldu. Ana artıq Əlincədədir.
Məlikə – Əlincədə? Ah şükür. Biz necə də xoşbəxtik. Gilan anasız biz nəyə

gərəyik, Rəşid!
Rəşid – Hə, indi növbə Əbubəkr Mirzənindir! Mənə bir də xeyir-dua ver Məlikə,

qoy səsin titrəməsin!
Məlikə – Of, Rəşid mən bu ayrılığa tab gətirə bilmirəm. məni də özünlə apar.

Vallah gərək ollam sizə. 
Rəşid – Mənim cəngavər Məlikəm, bu əllər qılınc üçün, qan tökmək üçün

yaranmayıb. Gedək, əzizim gedək.
(Gedirlər . Əmir Altun, arxasınca Qasım daxil olur)
Qasım – İlyas Xoca ilə birlikdə tutduğumuz əsirləri neyləyək, Əmir, çoxusu

yaralıdı. 
Əmir Altun – Əhədə de İlyası bura gətirsin, qalanlarını Xanağa məscidiylə Əlincə

arasındakı mağaraya doldurun. Su, yemək-içmək verin, incitməyin əsirləri. 
Qasım – Baş üstə (getmək istəyir)
Əmir Altun – Dayan, oradan yen anbara, de ki, qətran dolçalarını, zəhərli oxları

da çatdırsınlar Rəşidgilə.
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Qasım – Yaxşı (gedir) 
Əmir Altun – Dəmir nəmdən paslanar, insan qəmdən. Sidinin, Bəbirin həlakı, bir

tərəfdən də Nərgizin dərdi…
(Omba Qulamhüseyn daxil olur)
Omba Qulamhüseyn – Salam, Əmir, hökmdar sizi soruşur.
Əmir Altun – Yenə nə olub orda?
Omba Qulamhüseyn – Mollalar, şeyxlər tökülüb gəliblər. Yaman canlarının

hayına qalıblar. Deyirlər, nə bilim, Teymur allahın yer üzündə kölgəsidi. Türk oğludu
gəlin ondan aman istəyək. Nəyimiz var verək çıxıb getsin. 

Əmir Altun – Nəyimiz var verək. Sərvətimizi beləcə peşkəş verə-verə parçalanmışıq
da! Bura bax o tülkü qardaşın yadına düşmür, heç? Onunla görüşmək istəmirsən?

Omba Qulamhüseyn – Qardaşım? Hə... Ax necə. Biz hələ haqq-hesabı çürütməmişik. 
Əmir Altun – Onu aradan götürmək lazımdı, burnunu hara gəldi soxur. 
Omba Qulamhüseyn – Bəs mən ora necə...
Əmir Altun – Vaxtında bilirsən. İndi isə get. İlyas Xocanı bura gətirirlər. O səni

görməməlidi. 
Omba Qulamhüseyn – Heç nə başa düşmürəm. Dərin gedəsən nənə! (gedir)

(Əhəd İlyas Xocanı gətirin)
Əmir Altun – Aç gözlərini. (Əhəd onun gözlərini açır) 
İlyas Xoca – (Heyrətlə) Mən haradayam, Əmir?
Əmir Altun – Əlincə qalasında, böyük sərkərdə!
İlyas Xoca – Əlincə qalasında?
Əhəd – Bəli, İlyas Xoca, üstünə qalxmağa neçə il can atdığınız Əlincə qalası

buradır! Nəhayət ki, əhdinizə çatdınız! Buyurun, gözünüz doyunca baxın!
İlyas Xoca – (Öz-özünə) Qalauçuranlar bu hasarlara nə edə bilər? o qala divarlarını

kim elə hörüb, Əmir? Ustaları hansı diyardan gətirmisiniz.
Əmir Altun – Biz ordan-burdan usta gətirməyə vərdiş etməmişik, İlyas! Onu

bizim ulu babalarımız tikib. Cahana nəqşlər vuran, Səmərqəndi bəzəyən Əcəmilər
sənətinin dəsti-xətti bircə ayın-günün üstündə yoxdur.

İlyas Xoca – Ayın-günün!... Deməli, sən də hürufilərin felinə uymusan!
Əhəd – Hürufilər axı sizə neyniyib?
İlyas Xoca – Onlar Teymur dünyasına, islam, türk dünyasına düşməndilər. Biz

buralara o iblislərin kökünü kəsməyə gəlirik. Başqa məqsədimiz yoxdur. 
Əhəd – Yalan deyirsən! Bəs o dağlarda sürüsünü, naxırı ilə birlikdə qılıncdan ke-

çirdiyiniz çobanların günahı nəydi? Yox, siz qatilsiniz, Fatehin allahı onun qılıncı,
şəxsi, şöhrətidir.

İlyas Xoca – Bizim qatilliyimizi allah-tala əhv edər. Biz allah, türkçülük yolunda
qan tökürük. Başımızın üstündə peyğəmbər bayrağı, əlimizdəki İslam qılıncıdır. Bəs
siz nə dinə boyun əyirsiniz? Bir sərsəri şairin uydurduğu hoqqabazlığa? Bu daş-qaya
yığınını qorumaq üçün neçə ildir inadla minlərlə insan qanına bais olursunuz. Bəs qa-
tilliyinizə görə sizin günahınızdan kim keçəcək? Fəzlullah Nəimi?

Əmir Altun – Biz təkcə bu daş-qayadan ötrü qurban vermirik, İlyas, böyük bir
xalqın dağlara sığınmış mənliyini vüqarını qoruyuruq. Əllərində qılınc, dillərində allah
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paklığı, peyğəmbər bayrağı, ürəyində isə torpaq ələ keçirmək niyəti gəzdirən fatehlərdən
qoryuruq. Sizin əsl amalsız allahınız, budur! Baxın! Pillələr düz xəzinəyə aparır.

İlyas Xoca – Cəlairlər xəzinəsinə?
Əhəd – Görürsünüz? Gözünüzdən aclıq yağır, qızıl aclığı!
İlyas Xoca – Bu xəzinə qırdığınız o adamlardan sizə əziz deyilsə, verin onu

Teymura. Axı o böyük türk dünyası yaratmaq istəyir. Siz bunu niyə başa düşmürsünüz!
Niyə axı ona əngəl olursunuz?

Əhəd – Türk dünyası yaradan türklərə qarşı elə amansız olmaz. “Bu dünya nə
qədər böyükdür ki, onun iki hökmdarı olsun” deməz!

Əmir Altun – Biz bu xəzinəni yaraq üçün, ölkələri tutmaq, talamaq, başqalarını öz
dilimizə, öz dinimizə tabe etdirmək üçün yığmışıq.

İlyas Xoca – Onda bəs nəyinizə gərəkdir o?
Əmir Altun – O bizə MAKU, ƏRK, TƏBRİZ, ƏLİNCƏ kimi qalalar yaratmaq,

yollar, körpülər salmaq, arxlar çəkdirmək üçün lazımdır. Tarixin səhifəsindən birdəfəlik
silinməmək üçün gərəkdir. Biz də var olmaq istəyirik İlyas, heç kəsə əziyyət vermədən,
heç bir ölkəni tutmadan bu daşlı-qayalı torpağımızda sakitcə yaşayıb, bərəkət becərmək
istəyirik. Bir nəzər yetirin ətraf kəndlərə, necə oldu bir neçə gün bundan əvvəlki o gö-
zəlliklər? Budurmu sizin ölkələrə qəbul etdirmək istədiyiniz o paklıq? O birlik? O
türkçülük?

Əhəd – Səmərqəndi bu kökə salan bir fateh, Teymur kimi bir “allah elçisi” əlinizə
keçsəydi, neynərdiniz ona, Xoca? 

İlyas Xoca – Başa düşürəm, siz məni, əlbəttə ki, Məlik Tahirə vəzir etmək üçün
əsir almamısınız. Fitvanızı gözləyirəm.

Əmir Altun – Sənin fitvanı İlyas, mən yox, sinəsinə dönə-dönə dağ çəkdiyiniz
Əlincə anaları, dəli-divanə edib çöllərə saldığınız o qız verəcək.

İlyas Xoca – Qadın fitvası ilə ölməkdəndirsə... (Qaçıb özünü qayadan atmaq
istəyir. Əhəd onun qarşısını kəsir)

Əhəd – Ölməyə tələsməyin, cəngavər, fitvanız hələ üzünüzə oxunmayıb.
Əmir Altun – (Yaxından keçən Qasıma) Qasım, apar bunu! (Qasım İlyas Xocanı

aparır).
Əhəd – Əhv edin məni Əmir, mən...
Əmir Altun – Başa düşürəm nə deyəcəksən.
Əhəd – Daha dözə bilmirəm, izn verin...
Əmir Altun – Ürəyim daşdan deyil Əhəd, elə bilirsən mən bu barədə düşünmürəm?

Səni itirməkdən qorxuram qardaş, itirməkdən! Ələ keçərsən!
Əhəd – Deməli, mənə görə...Yox, o göz yolunda mən...
Əmir Altun – Məhəbbəti yolunda canını of demədən hamı qurban verər. Əhəd,

amma ortada Vətən var! Bu başıbəlalı vətəndən yana bilirsən ki, mən canım nədir, mə-
həbbətimi də qurban vermişəm. (Ah çəkir) nə isə... Get Əhəd, amma ehtiyatlı ol. Sənin
ələ keçməyə ixtiyarın yoxdur, eşidirsən, yoxdur!

Əhəd – Sağ ol böyük sərkərdəmiz (gedir). 
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VIII ŞƏKİL

Məlik Tahirin iqamətgahı. Məlik Tahir Əmir Altunla söhbət edir.
Məlik Tahir – Deməli, Miranşahın qasidi Teymurun əlinə keçdi. Eləsə sirr açıla-

caq.
Əmir Altun –Qoy adil hakimimiz narahat olmasın, qasid ələ keçsə də, məktubda

yazılanlar barədə heç nə bilmir.
Məlik Tahir – Fikrin nədir? Miranşaha cavab göndərəkmi?
Əmir Altun – Biz tələsə bilmərik, Şahzadə . Məktub nə qədər səmimi yazılsa da,

o sözlərdə ürəyə yatan heç bir şey yoxdur. Bir tərəfdən Əbubəkr Mirzəni gecikmədən
atasına köməyə göndərir, digər tərəfdən bizlə ittifaqa girişir.

Məlik Tahir – Başqa cür edə bilməz! Atam haqqında yazdıqları doğrudur. O gizli
ittifaq üçün vaxtilə Təbrizdə atama da müraciət edib. O zaman atam da inanmadı və
döyüşü uduzdu. Miranşahla Teymur arasında həmişə ziddiyət olmuşdur. Ağacı öz
içindən qurd yeyər. 

Əmir Altun –Bu ziddiyət hələ heç nə demək deyil. Miranşah hiyləgərdir. O hər
halda Teymurun oğludur! Mən o məktubdan sərkərdə hiyləgərliyi duyuram. Ola bilər
ki, bu Teymurun elə öz qurmasıdır. 

Məlik Tahir – Belə çıxır ki, ikinci məktubu gözləməliyik. Bəlkə biz də növbəti
gediş edək. Sirri açaq. Teymura bildirək?

Əmir Altun – Mən də bu qərara gəlmişəm. Ancaq bir az gözləməliyik.
Məlik Tahir – Gözləmək, gözləmək.. Bu gözləmək bizə ağır başa gələ bilər. Əmir,

Teymur bu dəfə çox tədbirli gəlib.
Əmir Altun – Təklifiniz nədir?
Məlik Tahir – Bəlkə... Bəlkə camaatı heç nahaq yerə qırdırmayaq? Xəzinəni

verək çıxıb getsin?
Əmir Altun – Siz mənə nə təklif etdiniz, hökmdar? Təslim olmaq?
Məlik Tahir – Başqa çarəmiz yoxdur, Əmir, müttəfiqlərimiz bizə əllərindən gələn

köməkliyi ediblər. Günbəgün azalırıq. Atamdan da heç xəbər çıxmır.
Əmir Altun – Mən qılıncımı yerə qoya bilmərəm, hökmdar. Bunu mənə heç kəs

bağışlamaz. Teymur məğlub olsa, taxtı-tacı itirməyəcək, mən məğlub olsam, qılıncımı,
xalqımın vüqarını, Əlincəni itirərəm. Elə güman edirsiniz ki, xəzinəni versək, o bizdən
əl çəkəcək? Teymur üçün qələbə xəzinədən qiymətlidir. Hər bir fateh bilir ki, şöhrət
üstünə şöhrət gətirməmək süqutun başlanğıcıdır.

Məlik Tahir – Camaat dözmür, Altun, illərlə mühasirə, aramsız vuruşlar hamının
təngə gətirib. Bir bura gəlin (pəncərəni açır) baxın, diqqətlə baxın! Odur, şeyxlər,
mollalar əllərində quran iki gündür ki, iqamətgahın həndəvərindən çəkilmirlər. Təvəqqe
edirlər ki, Topaldan aman istəyək. mən onlara nə cavab verim? Necə inandırım ki, biz
güclüyük?

Əmir Altun – Bütün Azərbaycanın, bütün türk dünyasının intizarlı nəzərləri bu
saat ümidlə Əlincəyə dikilib. Onlar bizdən qeyrət gözləyirlər. Mən hərdən düşünürəm
ki, türk dünyasının nicatı, birliyi Azərbaycanla bağlıdır. Yalnız Azərbaycanla! Bu
inama xəyanətmi edək? İllərlə köksümüzlə qurduğumuz ürəyimizi öz əlimizlə çıxarıb
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öz millətinə qan udduran bir fatehin ağzınamı ataq? Siz bu qədərmi...
Məlik Tahir – Altun!!! Onu bilin ki, Teymur qələbə çalmayınca bizdən əl

çəkməyəcək. Nicatımız təslim olmaqdır. (Gilan ana pərişan halda daxil olur)
Gilan ana – Heç vaxt, oğul, heç vaxt! Əgər əlinizdə belə bir xəyanət xəncəri

varsa, onu əvvəlcə biz anaların köksünə sancın. Bilsəydim ki, türklərin nicatı Teymurun
qılıncına bağlıdır. Mən özüm də o qılıncın qarşısında diz çökərdim.

Əmir Altun – Gilan ana bütün siz?!
Gilan ana – Oğlum Tahir, atan Sultan Əhməd Teymurla döyüşlərdə həmişə əzilsə

də Qara Yusif kimi heç vaxt itaət etməyə razı olmayıb. Bilib ki, nicatımız Teymurla
bağlı deyil. Məgər sən o kişinin oğlu deyilsənmi? Biz öz ağlımıza, öz oğullarımıza gü-
vənməliyik. 

Məlik Tahir – Gilan ana, yəqin ki, bura gələndə əli quranlı o şeyxləri, mollaları
gördünüz. Mən onların fitnəsindən qorxuram. Qorxuram ki, qalada, öz içimizdə qırğın
törədərlər. Qalanın sirrini Teymura deyərlər.

Gilan ana – Bu sözlərimi sən mənim ağ saçlarıma bağışla, oğlum. Unutma ki, bu
qılıncı Əlincə oğullarına nə mollalar, nə siz, nə də allah verib. Bunu o igidlərə sinəsi
çarpaz dağlı Əlincə anaları, Əlincə şəhidləri verib, onlar da ala bilərlər!

Əmir Altun – Mən şəhidlərimizə heç vaxt xəyanət etməyəcəyəm! Yalnız ölüm
məni bu qılıncdan ayıra bilər!

Məlik Tahir – Biz çox gücsüzük, cəmisi üç min qorçumuz qalıb. Camaat içində
ixtilaf bizim məhvimiz deməkdir.

Gilan ana – O mollaların, şeyxlərin gözündən vahimə pərdəsini qoparmağı
bacarmaq lazımdı, oğul. O gözlərdən çaşğınlıq dumanı çəkilsə, onda baxıb görərlər ki,
bu zirvələr oğul, qız dağlı anaların daşlanmış fəryadları, bacıların gecə-gündüz
sızıldayan niskilləridir. Yox, mən inanmıram, inanmıram ki, siz anaların ağ birçəyinin
düşmən caynaqlarına keçməsinə razı olasınız. Şəhid qanı, qanlı göz yaşımızla
suvardığımız Əlincənin vüqarını ayaqlar altına atasınız. Yox, inanmıram, inanmıram!

Əmir Altun – (Bir dizi üstə çöküb qılıncının ucunu Məlik Tahirin ayaqlarına
dayayır) Sizi and verirəm bu müqəddəs qılınca, hökmdar, mənə imkan verin. Bir az da
səbr edin. Dözüm dəmiri də kəsər. Mən bu dəfə də qalib gələcəyəm, elə bu üç min
qorçu ilə. Mənim inamım var ki, qalib gələcəyəm!!! 
(Əhəd təlaşla içəri daxil olub baş əyir) 

Əhəd – Şad xəbər hökmdar, qaçdı. Əbubəkr Mirzə tülkü balası kimi qaçdı. 
Məlik Tahir və Əmir Altun – Qaçdı???
Əmir Altun – Nə damışırsan, Əhəd?
Əhəd – Qaçdı Əmir! Rəşid Əbubəkrə bir divan tutdu ki, sədası atası Miranşaha

çatsa, bağrı çatlayacaq. Çoxlu əsir almışıq.
Əmir Altun – Fərmanınızı gözləyirəm, hökmdar!
Məlik Tahir – Qoy Gilan ana sənə xeyir-dua versin.
Gilan ana – Get oğul, dağlarımızın əzəməti sənə yar olsun! Vuran qolun qoy yo-

rulmasın! Nicatımız, azadlığımız öz oğullarımızın, öz övladlarımızın əlindədir. Haqq
bizdədir! Haqq bizimlədir!
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IX ŞƏKİL

Teymurun düşərgəsi. Teymur qayanın üstə oturub, üfüqlərə tamaşa edir. 
Teymur – (Öz-özünə) Dan yeri yavaş-yavaş qızarır. Burda üfüqlərin damar-damar,

qıyma-qıyma sökülməsi adamda qəribə vahimə yaradır. Baxdıqca elə bilirəm bütün
xanimanım ağnayıb üstümə tökülər. Bu sökülən üfüqlər deyil mənim ucsuz-bucaqsız
hakimiyyətimdir. 

(Şeyx Ömər Osman daxil olur).
Şeyx Ömər Osman – Ata, Əbubəkrin qoşunu məğlub olmuşdur.
Teymur – Necə? Məğlub olmuşdur? Bəs özü hardadır?
Şeyx Ömər Osman – Qaçdı. Sizin qorxunuzdan hüzurunuza gələ bilmədi. Qaçdı

Xorasana. Ordusunun tör-töküntüləri Əlincəlilərin ayağına döşənib aman istədilər. 
Teymur – Könülsüz köpəyin sürüyə xeyiri olmazmış! Eşit, Teymur, gör səndən

sonra qan tökə-tökə qurduğun xanimanına kimlər sahib çıxacaq! Çürüyür əkdiyin to-
xumların, Teymur, yaman quruyur! Öz belimdən gələnlərin birliyini yarada bilmirəmsə,
bu türk dünyasında necə birlik yarada bilərəm. Xülyadır! Xülya!

Şeyx Ömər Osman – Ata, İlyas Xoca qayıdıb.
Teymur – Nə? İlyas Xoca?
Şeyx Ömər Osman – Onu bizim Murzonu qoruyan kişi xilas edib, o kişi sizi

görmək istəyir. Deyir çox vacib sözü var.
Teymur – Murzonu da, onu da bura gətirin.
(Şeyx Ömər Osman çıxır və Omba Qulamhüseyn, Yapalaq Murzo ilə daxil olur.

Onlar baş əyirlər) 
Teymur – (Omba Qulamhüseyni diqqətlə süzür. Murzoya üzünü tutaraq) Sən bu

kişini yaxşı tanıyırsan?
Yapalaq Murzo – Bəli, qibleyi aləm, tanımağına yaxşı tanıyıram. O, olmasaydı

bu allahsızlar dərimi didim-didim edərdilər. Ancaq..
Teymur – Nə ancaq?
Yapalaq Murzo – Doğrusunu deyim ki, mən bunun işlərinə matı-məəttəl qalmışam.

Anlaya bilmirəm, o niyə belə edir?
Omba Qulamhüseyn – Anlamaq üçün gərək adamda baş ola, Yapalaq. Hər çiyinin

üstündəki kəlləyə baş demirlər. 
Yapalaq Murzo – Yenə başladın?
Teymur – (Murzoya) Sən get. (Murzo çıxır). İlyas Xocanı sən xilas etmisən?
Omba Qulamhüseyn – Yox, qibleyi aləm, əslində o nənəsi ölmüş məni xilas edib.

Yoxsa bura necə gəlib çıxa bilərdim?
Teymur – Sən Altuna niyə belə xəyanət edirsən?
Omba Qulamhüseyn – Mən o allahsızla heç vaxt dost olmamışam. Onun

inadkeşliyi nahaqdır. Başa düşmür ki, siz allahın yer üzündə kölgəsisiniz. Din uğrunda,
Turan uğrunda qılınc vurursunuz.

Teymur – Adın nədir, kişi?
Omba Qulamhüseyn – Qibleyi aləm sağ olun, başağrısı olmasın, dərin getmiş

nənəm adımı, indi qoymasın, Qəmbərqulu qoymuşdu. Sonra görürlər ki, əlimi nəyə

~42~



~43~



~44~



atıramsa, bir qəmbəlqulu çıxır. Odurki adımı elədilər Qulamhüseyn. Üçüncü adımı da,
qibleyi aləm sağ olsun, qabırğama, indi yapışdırmasınlar, sizin qorçular yapışdırıb
Omba Qulamhüseyn! Sındırıblar gözəl yerimi.

Teymur – Biz sənin sədaqətinə necə inanaq, Murzonu və İlyas Xocanı xilas
etdiyinə görə?

Omba Qulamhüseyn – Yox, qibleyi aləm, mən sizə onlardan da əhəmiyyətli bir
sirr açacağam. İki gün bundan əvvəl Miranşahın bir qasidi Əlincədə olub. 

Teymur – (Sarsıntıdan ört basdır edə-edə) Miranşahın qasidi?
Şeyx Ömər Osman – Sən bunu hardan bilirsən? 
Omba Qulamhüseyn – Hardan biləcəyəm, şahzadə, onu qarşılayan da, yola salan

da mən olmuşam. O Məlik Tahirə və Əmir Altuna Miranşahdan məktub gətirmişdi.
Belə başa düşürəm ki, oğlunuz Əmirlə əlbir olmaq istəyir. Yaxşı deyiblər, vay o
gündən ki, adamın öz iti özünü qapa.

Şeyx Ömər Osman – Dilini dinc qoy murdar!
Teymur – Əmir Altun nə cavab verib?
Omba Qulamhüseyn – Nə bilim, qibleyi aləm, onu qasidin özündən soruşun. O

ki, geri qayıdanda şahzadənin əlinə keçib. Məgər bunu sizə...
Teymur – Qurtardın? 
Omba Qulamhüseyn – Yox, qibleyi aləm, əsas məsələ qalır. Mən sizə sədaqətimi

sübut edəcəyəm. Mən nahaqdan, bir dinsizdən yana güdaza getmək istəmirəm. 
Şeyx Ömər Osman – Uzatma.
Omba Qulamhüseyn – Buralara yaxşı bələd olan bir adamı qoşun mənə, etibarlı

adam olsun, Əlincənin gizli yolunu ona göstərim.
Şeyx Ömər Osman – Kəhriz yolunu?
Omba Qulamhüseyn – Bəli şahzadə, o yollardan birini mən tanıyıram. Vahiməli

bir yerdi, qapısında da iri bir qaya. İsməcəni var, ucadan deyirsən, gurultuyla açılır, sən
də keçib gedirsən.

Teymur – Gizli yolu bizə göstərsən, heç bilirsən əlincəlilərə nə divan tutulacaq?
Omba Qulamhüseyn – Nə divan tutacağınızı hamı bilir, qibleyi aləm. Təbrizə

qədər hər on addımda elə bir dar ağacı quracaqsınız ki, hər birinin altında üç-dörd
Əlincə anası başını yolub, sinəsini cırsın. Onlara hələ bu da azdır! Bu hürufilər
məbədgahı çoxdan dağılmalıdı. (Kənara) Əstafullah!

Şeyx Ömər Osman – Deməli, onların içində bir allah adamı sənsən?
Omba Qulamhüseyn – Yox, Əlincədə sizə sadiq adam çoxdur. Mollalar, şeyxlər

neçə gündür əllərində quran ləbbey gedib, sizi gözləyirlər.
Teymur – Mənim nankor dərvişlərim kimi onlar da maymaq və fərasətsizdilər.

Qeyrətləri olsaydı, Azərbaycanın dinsizlər ocağına çevrilməsinə imkan verməzdilər. 
Omba Qulamhüseyn – Əlincə tez tutulmalıdır qibleyi aləm, çünki bizim Sultan

Qara Yusifnən artıq ittifaq bağlayıb.
Teymur – (Əsəbiliklə) Qurtardın, bayquş?
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Omba Qulamhüseyn – Bəli, şahım.
Teymur – Bu dediklərin düz çıxmasa.. sənin cəzan...
Omba Qulamhüseyn – Ayağınızın altında ölüm, ey ədalət şəmşiri, mənə inanın,

mən sizə sadiq adamam. Yoxlayın, düz çıxmasa, hər cür işgəncəyə layiqəm.
Teymur – (Aparın). (Qapıçı Omba Qulamhüseyni aparır) Deməli, o tülkü Qara

Yusiflə əlbir oldu. Eh Miranşah, Miranşah bir iş tapşırdıq, onu da yarıtmadın. Sirri faş
etdin. Bu toru mən Altunun başına yenidən, daha fərasətlə atmalıyam. Miranşahla
Altunun müttəfiqliyi baş tutmalıdır. (Ömərə) Bir neçə qorçu, bir də o Murzonu götür,
Altunun satqını ilə yola düş. Qalanın sirrini öyrənmək bizim son çıxış yolumuzdur.
Mən bilmirəm, necə olursa olsun qalanın sirri öyrənilməlidir! Gedə bilərsən!

Şeyx Ömər Osman – Oldu, ata! 
(Gedir. Cəllad daxil olub, yerində əyləşir və qılıncını itiləyir)
Teymur – Hə indi bu cəhənnəmdə qaldım mən və bir də baş vurmaqdan ötrü nara-

hat-narahat vurnuxan, hərdənbir də mənim boynumu ürkək nəzərlərlə süzən vəfalı
cəlladım. Cəllad!

Cəllad – (Diksinir, kənara) Fu, ürəyim əsdi! Qibleyi aləm məni heç vaxt belə səslə
çağırmamışdı. Burada, deyəsən, bir himmə var.

(Gəlib qorxa-qorxa Teymura baş əyir)
Teymur – Cəllad, deyəsən qorxdun? Minlərlə baş vuran bir cəllad da belə ürəksiz,

ağciyər olar?
Cəllad – Qibleyi aləm sağ olsun, mən nə vaxt diri-diri adam başı vurmuşam ki?
Teymur – (Ona təəccüblə baxır)
Cəllad – Sizin ağzınızdan “Cəllad” kəlməsi qopan kimi o biçarələr bir parça ətə

dönürlər. Qətl meydanına çatanacan çoxusunun canı boğazından çıxır. 
Teymur – Deyəsən, baş vurmaqdan yana darıxırsan?
Cəllad – Bekarçılıq çətin peşədi, qibleyi aləm.
Teymur – Söylə görüm, mənim boynumu vurmaq istərdinmi?
Cəllad – (Kənara) Vay, mənimki, deyəsən, elə bura qədərmiş! (Teymura) Bağışlayın,

qibleyi aləm, yaxşı eşitmədim.
Teymur – Deyirəm əlinə fürsət düşsəydi, mənim boynumu vurardınmı?
Cəllad – (Heyrətlə) Sizin?
Teymur – Bəli
Cəllad – Düzünü deyim, qibleyi aləm?
Teymur – Əlində qılıncın, bədəninin üstündə başının qalmasını istəyirsənsə yalnız

düzünü!
Cəllad – Düzü budur ki, baş kəsən cəlladın öz başı bir gün kəsilməlidir. Amma

mən... mən sizin başınızı vurmazdım!
Teymur – Niyə?
Cəllad – Bu ədalətsizlik olardı, şahım!
Teymur – Ədalətsizlik?
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Cəllad – Qibleyi aləm, demək istəyirəm ki, cəngavər gərək cəngavər qılıncı ilə
həlak olsun, cəllad qılıncı ilə yox!

Teymur – Doğrudur, yalnız buna görə?
Cəllad – Yox, şahım, mən sizi öldürsəm, adım tarixə düşər, sizin adınızla qoşa

çəkilər. Minlərlə günahsız baş vuran bir cəlladı ellər özünə qəhrəman, xilaskar sanar.
Bu isə tarix qarşısında ədalətsizlik olar, qibleyi aləm!

Teymur – Demək istəyirsən ki, minlərlə baş vuran bir cəlladın tarixə qəhrəman
kimi düşməsi ədalətsizlikdir?

Cəllad – Mən belə düşünürəm, qibleyi aləm, cəsarətimə görə əhv edin.
Teymur – Doğru düşünürsən, cəllad. Teymurun cəlladı elə belə olar! Amma,

cəllad , sənin kimi miskin, kiçik cəlladlar belə düşünürlər. Onlar düşünür ki, tarixə
qəhrəman, böyük sərkərdə, böyük şəxsiyyət kimi düşmək istəyirsənsə, gərək of
demədən milyonların başını vurasan, şəhərləri, kəndləri xərabəyə döndərəsən, anaları
ağlar qoyasan. Dünya belədir, cəllad! Get qapıçıya de, İlyası gətirsin. (Cəllad gedir.
Teymur öz-özünə) Minlərlə baş vuran bir cəlladın tarixə qəhrəman kimi düşməsi əda-
lətsizlikdir. Hm... Cəlladdakı ağıla bir bax! Mənim türklərə də divan tutduğuma görə
qoy gələcək nəsillər məni qınamasın. Türk dünyası hər vaxt mürgüləyən qırx başlı
əjdahadır. Bu başların oyaq qalması üçün hərdən bir başın vurulması vacibdir. Çünki
Çırağın başı vurulmasa işıq verməz. (İlyas Xoca daxil olub baş əyir. Teymur istehza
ilə) Hə, xilas oldun? Deyirlər qılınc vuran qolunu sındırıblar?

İlyas Xoca – Bəli, qibleyi aləm, mən...
Teymur – At o qılıncı yerə! Ta o sənə lazım deyil. Sağ əliylə özünü gözləyə

bilməyən bir cəngavər, sol əliylə qibleyi aləmini necə qoruya bilər? Ona necə şöhrət
gətirə bilər? At yerə!

-Qılınc vuran qolu sınmış cəngavər döyüşdə boynu sınmış qoç kimidir. Cəllad! 
İlyas Xoca – Qibleyi aləm!
Teymur – Çingiz xanın sərt qanunları mənə qurandan da müqəddəsdir. Qaralmış

piltənin başı kəsilməsə çıraq işıq verməz! Budur mənim ordumun vahid qanunu.
Cəllad! 

(Cəllad əlində qılınc daxil olur)
İlyas Xoca – Cəllad qılıncı ilə? Heç vaxt! (Öz qılıncını yerdən götürüb köksünə

soxur)

X ŞƏKİL

Səhnədə kəhriz içi görünür. Ömər Osman, Omba Qulamhüseyn və Yapalaq Murzo
daxil olurlar.

Şeyx Ömər Osman – Biz çoxmu gedəcəyik?
Omba Qulamhüseyn – Çatmışıq şahzadə, onlar dəli qızı buradan keçirib qalaya

aparacaqlar. Gərək bir az gözləyək.
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Yapalaq Murzo – (Quyuya rast gəlir. Bir daş götürüb içinə atır və qulaq verir)
Yaman dərindi. Bu nə quyudu, Omba?

Omba Qulamhüseyn – Buna Məlikməmməd quyusu deyirlər. 
Yapalaq Murzo – Nə? Məlikməmməd quyusu? Yəni “gedər gəlməz”?
Omba Qulamhüseyn – El içində “Gələr getməz” də deyirlər. 
Yapalaq Murzo – Nə fərqi varmış; Gedər gəlməz, yaxud gələr getməz. Bu

quyunun da bir sirri varmı, Omba?
Omba Qulamhüseyn – Deyirlər bir təhlükə olan kimi Əlincəlilər özlərini atırlar

bu quyuya və çağırırlar “Əlimi siçan dişlədi, əlimi siçan dişlədi” Bu vaxt taxçaya
gedən yollar açılır. 

Yapalaq Murzo – Taxça haradı? 
Omba Qulamhüseyn – Ordubad, Təbriz
Şeyx Ömər Osman – Çox səfeh əfsanələr danışırsan!
Omba Qulamhüseyn – Əlincənin işləri başdan-başa elə əfsanədir da, şahzadə,

mən neyniyim.
Şeyx Ömər Osman – Hanı o qaya?
Omba Qulamhüseyn – Budur, şahzadə, həmin qayadır.
Yapalaq Murzo – Odur şahzadə, həmin qayadır. Şükr tapdıq.
Şeyx Ömər Osman – Hə, indi isə həmin sözü söylə. 
Omba Qulamhüseyn – Mən o sözü bilmirəm, şahzadə.
Yapalaq Murzo – Yalan deyir, bilməmiş olmaz. Həmin sözü deyirlər nağıllardan

götürüblər.
Şeyx Ömər Osman – (Əlini atıb onun boğazından yapışır) Sən məni tovlayırsan,

kişi? Söylə dedim!
Omba Qulamhüseyn – Mən... mən... boğuluram, qoy deyim şahzadə, qoy deyim.

Gorun çatlasın Əlibaba, qapını aç! Çırağın sönsün Əliəddin, qapını aç! Sim-sim, ay
sim-sim, qapını aç! Açılmır şahzadə. Vallah bundan artıq nağıl bilmirəm, dərin gedəsən
nənə!

Şeyx Ömər Osman – (İtələyib onu yıxır və qılıncını sıyırır) Deməli bilmirsən? 
Omba Qulamhüseyn – (Kənara) Burda deyiblər bax, arxa su gəlincə qurbağanın

gözü bərələ qalar. Harda qaldı bu Əhəd? qoy deyim, şahzadə, Şəngülüm, Şüngülüm.
Yapalaq Murzo – Əl saxlayın, şahzadə, deyəsən, hənirti gəlir. Onlardı!
Şeyx Ömər Osman – Kənara çəkilin. (gizlənirlər) 
(Əhəd, Rəşid, Məlikə, Nərgiz daxil olurlar) 
Rəşid – Əhəd, ətrafa yaxşı baxdın?
Əhəd – Narahat olma, Rəşid, yüz il sonra da buralar ağıllarına gəlməz.
Məlikə – Gəl, Nərgiz, qurbanın olum, bacı, yeyin gəl.
Nərgiz – Məni hara aparırsınız?
Məlikə – Qalaya, Nərgiz.
Nərgiz – Qalaya burdan yol var?
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Məlikə – Var, danışma, gəl.
Nərgiz – Yox, mən getmirəm. Mən atamı, qardaşımı tək qoyub getmirəm. Ötürün

məni, ötürün məni!
Rəşid – (Yavaşca) Əhəd, hazır ol! Nərgizlə Məlikəni qayanın dalına. Hə söylə!
Əhəd – Gövhəri ləməkan, mənəm! 
Omba Qulamhüseyn – Şahzadə, bu Nəsiminin sözləridi.
Şeyx Ömər Osman – Sus. Kəs səsini.
Rəşid – Əhəd, arxaya dön, (Əhəd dönüb Ömərin üstünə atılır). Omba Qulamhüseyn

Murzonun arxadan sinəsini sıxır. Ömər Əhədi yaralayıb qaçır. Əhəd onun arxasınca
bıçaq atır. Bıçaq Ömərin kürəyinə sancılır. O səndələyib yenə qaçır. Nərgiz Murzonu
görüb iri bir qaya parçası əlinə alıb ona sarı gedir. Murzo geri çəkiləndə quyuya
düşür.Oradan səsi gəlir.

Yapalaq Murzo – Əlimi siçan dişlədi, əlimi siçan dişlədi
(Nərgiz qayanı quyuya salır. Dəhşətli bağırtı eşidilir.)
Məlikə – Qurbanın olum, Əhəd , yaran ağır deyil ki? 
Əhəd – Rəşid, Omba hanı?
Omba Qulamhüseyn – Mən buradayam. Bu qurmadan bir Qəmbərqulu çıxmadı ki?
Əhəd – Çıxdı. Ömər qaçdı, kürəyində də bıçaq.
Rəşid və Omba Qulamhüseyn Necə? Qaçdı ?

XI ŞƏKİL

Teymurləngin düşərgəsi. Teymurləng əsəbi halda o tərəf bu tərəf gəzişir. Yanında
iki döyüşçü dayanıb. 

Teymur – Cəngavərlərin meyidlərini qalın kəfənlərə bükün. Şəhrisəbzə qəbirstanlığına
aparıb keçən dəfə həlak olanların yanında dəfn edin. Bu qəbirstanlığa camaat haqlı
olaraq elə Əlincə qəbirstanlığı deyir. 

(Qapıçı daxil olur)
Qapıçı – Qibleyi-aləm, oğlunuz... O yaralıdır...
Teymur – Hardadır?
(Şeyx Ömər Osman daxil olub üzüquylu yıxılır. Döyüşçülərdən biri onun kürəyindən

xəncəri çıxarıb baxır və bir səmtə atır) 
Döyüşçü – Qan laxtalanır, xəncəri zəhərlidir, qibleyi aləm. 
Şeyx Ömər Osman – Ata... öyrəndik... sirri... Əlincənin...
Teymur – Nəhayət! Söylə görüm oğlum, söylə!
Şeyx Ömər Osman – Gizli yolu tapdıq, sirrini də... Orda... su... kəhriz..
Teymur – Hansı kəhriz? Hansı kəhrizdə? .. Dillən, Ömər! Susma! 
Şeyx Ömər Osman – Boğuluram, ata.. hava .. Or.. Kəhriz.. Qaya.. Gövhər.
Teymur – Danış! Nə qaya? Nə gövhər? Sirri o dünyaya aparma, oğlum, söylə!
Şeyx Ömər Osman – Sirr. O.. (Ölür)
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Şeyx Ömər Osman – Sirr. O.. (Ölür)
Teymur – Öldü! .. Öldürdüm səni, Ömər, öz əlimlə! (Dağlara) Öldürdünüz!!!

(Dağlar əks-səda verir) Odur, dağın köksündən adamlar qarışqa kimi bayıra tökülürlər,
ikisi, üçü, onu ... Qüllələr adamla doldu. Yoxsa məni xof basır? Bunlar bəyəm nə qə-
dərmişlər! Ah alov dilli zəhərli kürzələr, mən sizi!.. (səndələyir) Vəssalam! Dayandırın
döyüşü! Yas paltarımı gətirin! Ömərin üstünə göy örtük çəkin.. Saray Mülk xanım, di
çıx ərinin, oğlunun qalib pişvazına. Götürün!! (Camaat Öməri tabuta qoyub çiyinlərinə
alırlar. Teymur dönüb Əlincəyə baxır)

-Ey dağlar, siz mənə əbədi dağ çəkdiniz. Ancaq mən sizə əlvida demirəm! Yox,
mən bu dağlara əlvida demirəm!

(İrəlidə tabut, arxasınca Teymurləng, cəllad, təlxək və başqaları gedirlər. Səhnədən
çıxandan sonra Əmir Altun başqa tərəfdən səhnəyə enir)

Əmir Altun – (Gedənləri göstərir) 
Həqq əyan oldu gəlin, həqqi görün,
Həqqi batildən seçin, fərqi görün!
(Gilan ana, Məlikə, Nərgiz, Əhəd, Rəşid, Qasım, Omba Qulamhüseyn və başqaları

səhnəyə daxil olurlar)
Qasım – Gedirlər, namərdlər! Yaralı pələng kimi gedirlər. Ürəyimi parçalayıb

gedirlər. Yurdumu viran edib gedirlər.
Hamı – Əlincənin xilaskarına eşq olsun! Yaşasın Altun! (Altun baş əyir. Onlar

hərarətlə bir-birlərini sinələrinə sıxıb təbrik edirlər).
Gilan ana – (Altuna) Gəl oğlum, gəl yurdumuzun qeyrətli xilaskarını bağrıma

basım! (Altun gəlib onun qarşısında diz çökür. Gilan ana onun alnından öpür) Ananın
südü qoy sənə halal olsun igid! Bizim nicatımız doğrudan da öz oğullarımızın, öz öv-
ladlarımızın əlindədir.

Rəşid – Ə, Omba dostun gedir. Ora bax e, bütün ordu ombasını çəkir.
Omba Qulamhüseyn – Belə də olmalıydı! Nənəm sənə qurban, necə ki, qılınc

belə topalların əlindədir dünya hələ ombasını çox çəkəcək. 
Əmir Altun – Ey fateh gəldin, getdin! Nə qoydun, nə apardın. Görən başa

düşdünmü yumruq boyda xalqın da intiqamı yaman olur?
Gilan ana – Nə qazanacaq bala, cəllad geyimində gəldi, göy yas libasında getdi.

Oğlum, görən bu fatehlər yenəmi bu torpaqlara qayıdacaqlar.
Əmir Altun – Bilmirəm ana, yəqin ki, qayıdacaqlar. 
Əhəd – Qoy gəlsinlər, ey böyük xilaskarımız, haqq bizik, haqq bizdədir, haqq söy-

lədik!
Hamı – Haqq bizdədir, haqq söylərik!!

PƏRDƏ

S O N
1983

~50~




