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Bu kəskinsüjetli detektiv əsər müəllifin yaradıcı təxəyyülünün məhsulu sayılır. Romanda təsvir 

edilən hadisələr, ədəbi surətlərin adları, məkan, eləcə də başqa cəhətlər həyatda və 

reallıqdakılarla üst-üstə düşməsi istisna olunmur. Belə hallarda yazıçı milli qanunvericilik, ayrı-

ayrı fərd, eləcə də rəsmi qurumların qarşısında heç bir məsuliyyət daşımadığını bəri başdan 

bəyan edir... 

 

Áó êèòàáû éàçàðêÿí ìÿíÿ êþìÿêëèê ýþñòÿðÿí áöòöí äîñòëàðûìà þç òÿøÿêêöðöìö áèëäèðèðÿì... 
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Ñÿùùÿòèëÿ áàüëû, òÿãàöäÿ ÷ûõàí, ÌÒÍ-äÿ õöñóñè øÿðòè àäëà 
òàíûíàí, äåòåêòèâ, îíà åäèëÿí ãÿôèë çÿíýäÿí ñîíðà ìöÿììàëàðëà äîëó 
îëàí éîëà öç ãîéóð. Î, ÿñëèíäÿ áó, èøäÿí èìòèíà åòìÿê èñòÿéèð. 
Àììà òåëåôîíäà îüëóíóí îüóðëàíäûüûíû áèëäèðèá, àüëàéàí àòà 
ôÿðéàäûíà òàá ýÿòèðÿ áèëìèð. Ìÿëóì îëóð êè, îüóðëàíàí àäàì øÿùÿðèí 
ìåðè Ðçà Àáäóëàéåâäèð. Áó æèíàéÿòëÿ ÿëàãÿäàð àïàðûëàí ÿìÿëèééàòà 
Ìèëëè Òÿùëöêÿèçëèê Íàçèðëèéè áèðáàøà íÿçàðÿò åäèð. Ïàðàëåë àðàøäûðìàëàð 
íÿòèæÿñèíäÿ Ìèëëè Òÿùëöêÿñèçëèê Íàçèðëèéèíèí áó ÿìÿëèééàò 
ö÷öí õöñóñè òîïëàíìûø ÿìÿêäàøëàðûíûí éîëó ÌÒÍ-íèí êþùíÿ 
ðåçèäåíòè èëÿ êÿñèøèð. Èøäÿí êÿíàðëàøäûðûëàí êÿøôèééàò÷ûíû ÌÒÍ – áó 
ÿìÿëèééàòäàí êÿíàðëàøäûðìàã èñòÿéèð. Ëàêèí Ìèëëè Òÿùëöêÿñèçëèê 
Íàçèðëèéè 
êþùíÿ ÿìÿêäàøûíûí èø ñèñòåìèíÿ éàõøû áÿëÿä îëäóüó ö÷öí îíó 
éåíèäÿí èøÿ äÿâÿò åäèð. Ìèëëè Òÿùëöêÿñèçëèê Íàçèðëèéèíèí íÿçàðÿòè 
àëòûíäà ãàðàíëûã äÿðèíëèêëÿðÿ åíÿí äåòåêòèâ, ìöÿééÿí ìÿëóìàòëàð 
òîïëàéàíäàí ñîíðà ìÿðùóì Ðçà Àáäóëëàéåâäÿí äîüìà àäàìûíà 
ÿìàíÿò åäèëìèø ÷îõ ìÿõôè áèð øèôðÿ ìåéäàíà ÷ûõûð. Øèôðÿíèí à÷àðûíû 
òàïàí äåòåêòèâ ìÿõôè ìÿëóìàòëàðëà ðàñòëàøûð. ßñëèíäÿ äåòåêòèâ ìåðèí 
àòàñû Àááàñ Àáäóëëàéåâäÿí àëäûüû áÿçè ìÿëóìàòëàðäàí ñîíðà 
þçþçëöéöíäÿ 
þëêÿäÿ ìàñîí ëîúàñû ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð âÿ éà ýþñòÿðìÿê 
èñòÿéèð ãÿðàðûíû âåðìèøäè. Èíäè ÿëèíäÿ òóòäóüó ìàòåðèàëëàð áóíà àðòûã 
òÿñäèãëÿéèðäè. Äåòåêòèâ áó ãàðàíëûã, ñèððëè éîëäà áèð ÷îõ éîëëàðû 
ýþçäÿí êå÷èðèð âÿ ñîíäà èñòÿéèíÿ íàèë îëóð. Æèääè èø ðåúèìèëÿ ÷àëûøàí 
äåòåêòèâ ÷îõ êåøìÿêåøäÿí ñîíðà ìàñîí áèðëèéè öçâëÿðèíèí ùàíñû 
ìÿêàíëàðäà ýèçëÿíäèéèíè àðàøäûðûá òàïûð. Àçÿðáàéàí êÿøôèééàò÷ûñû áó 
àüûð ìöáàðèçÿäÿí ãÿëÿáÿéëÿ àéðûëûð. 
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PROLOQ 

                                                               

...O, seçildiyi qaranlıq cəmiyyətə itaət edirdi. Şöhrətə yüksəlməkdən ötrü bunun qarşılığında 

veriləcək bütün əmrləri həyata keçirməyə razılıq andını içdi. Bu sirr onun üçün ən uca zirvə 

sayılırdı. Bu adam hansı yolda addımladığını heç özü də yaxşı anlamırdı. Bu qaranlıq 

cəmiyyətdə hər kəs eyni yoldan başlanğıc götürürdü. Burada “birinci” dərəcədən başlayan üzvlər 

ən yüksək dərəcə olan “otuz üçüncü” dərəcəyə yüksəlmək üçün özlərini göstərməli idi. Qaranlıq 

cəmiyyətin gizli qardaşları – dərəcədən-dərəcəyə keçən üzvlərini böyük sınaqlardan çıxarırdılar. 

Gizli sirrlərə xəyanət edənlər qardaşlar tərəfindən layiqli cəzalandırılırdı.  

Bu cavan və kifayət qədər tanınmış şəxs hələ birinci dərəcənin imtahanından keçəndə vahiməyə 

düşdü. O, haqqında bir çox məlumat topladığı, bu gizli cəmiyyətin yeni üzvü seçilsə də, tutduğu 

yolun dəhşətini sonra başa düşdü. Lakin indi deyəsən vaxt çatdığını anladı. Ölkəsində həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulan planları “həzm” edə bilmədi, seçdiyi yoldan uzaqlaşmağı düşündü, 

vətənini şan-şöhrətdən, var-dövlətdən, vəzifə-hörmətdən üstün tutdu. O, məxfi qardaşlıq 

cəmiyyətinin bildiyi bir çox sirrinin harada gizləndiyini özünə doğma saydığı şəxsə danışdı. 

“Gizli qardaşlar” haqqında olan qapalı məlumatların yerini ən yaxın adamına söylədi. Ölkədə 

törədilən bir ciddi terror hadisəsindən sonra aylarca içini deşən sirri açıqlamağı özünə borc bildi.  

...Amma o, yaman yanılırdı. Onun düşündüyü  hadisəni törədənlər heç də fikirləşdiyi insanlar 

deyildi... 
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Gecə saat 23.55 

 

Aydın iyun səması qaranlıq zirzəmidən sürü halında çıxan yarasaları ayıltdı. Zirzəmidən gələn 

boğuq hənirti gecə səssizliyində itib-batmışdı... 

Əlləri arxadan bağlı vəziyyətdə oturdulan Rza eyni sözləri təkrar etdi:  

 – Mən sirri heç kimə açmamışam...  

Ona ruh kimi yaxınlaşan axsaq, üzü maskalı, qaralibaslı adam: 

 – Sən bilirsən ki, sirri paylaşanın cəzası əvvəl-axır veriləcək?  

 – Bilirəm. Əgər mən kiminləsə sirri paylaşmışamsa, onda cəzamı çəkməyə hazıram...  

Rza artıq ömrünün sonuna saniyələr qaldığını hiss edirdi. Amma nəyəsə ümid edirdi, onun əlində 

olan gizli məlumatların yerini yalnız bir nəfər bilirdi. Rza başını dik tutub son sözlərini ucadan 

söylədi:  

 – İnsanların ruhları ölümdən sonra yaşayır. Ölümdən sonra həyat var. O dünyada – ölüm 

sonrasında Tanrı yaxşı əməllərimizi qiymətləndirəcək, pis əməllərimizin isə mütləq cəzasını 

verəcəkdir. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 8 

 

    Axsaq Rzanın son sözlərini dinləyəndən sonra yaxınlaşıb onu stuldan yerə yıxdı. Bağırtı 

yavaş-yavaş zəifləyirdi. Bir neçə saniyədən sonra səs tamam kəsildi...  

 

2 

      Səhər saat 10.00 

 

Günəş çoxdan göy üzünü bəzəyirdi. Yuxudan ayılan anda əlini fasiləsiz zəng çalan saatın 

düyməsinə tərəf apardı. Gecədən yatağına qoyduğu, ingilisdilli “BBC Fokus” adlı xarici dərginin 

yeni sayında, az qala serial formasında uzanan “Təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı araşdırmalar 

davam edir...” məqaləsinin başlığına yenidən nəzər salanda, bir daha hirsləndi: 

“Bu adamlar, həqiqətən də normal deyillər,” – fikirləşib dərgini bir tərəfə tulladı.  

“Yaradan var, Allah birdir və təkdir,” – özü-özüylə danışa-danışa yataqdan qalxdı, ayaqyoluna 

tərəf addımladı.  

Vücudu bodibildinq idmançılarının bədəninə bənzəsə də, hər dəfə cudo idman növündə aldığı 

müxtəlif mükafatlara baxanda dərindən nəfəs alır, fərəh hissi duyurdu. İpək qara saçlarını arxaya 

daramağı adət halına gətirmişdi. Belə saç forması onu İtaliyadakı Sicilya mafia qruplarının 

üzvlərinə bənzədirdi.  

Boyu 180 sm çatırdı, bu isə onun çəkisi ilə 2 kilo fərq edirdi. 80 kilo çəki ilə bəzən özünü 

narahat hiss edirdi. Həftənin iki günü dənizkənarı Milli Parkda uzun məsafəyə qaçır, fəal 

idmanla məşğul olmağa çalışırdı. Evdəki idman otağını isə bir ilə yaxın vaxt ərzində hazır 

etdirmişdi. Hətta bir çox idman mərkəzlərində rast gəlinməyən avadanlıq və alətləri bura 

yığmışdı. Boks əlcəklərini isə həmin otaqda divara bərkidilmiş güzgünün üzərindən asmışdı. 

Maykasını çıxarıb “Adidas” markalı şortun ipini sıxan Skot, yuxudan tam ayılmaq üçün əl-üzünü  

yudu, sonra isə başını soyuq suyun altına saldı.  

 – Heç iştaham yoxdur.  

O, kreslonun üstündə maili vəziyyətdə qalan notbukunu açdı. İnternetə daxil olanda Londondan 

elektron məktub gəldiyini gördü.  

 – Oho, köhnə dostlar bizi unutmayıb...  
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Məktub Londonda yaşayan dostu Mark Pol tərəfindən göndərilmişdi. Təqaüdə çıxan Mark, 

Londonda tarix müəllimi işləməklə bərabər, tarixi araşdırmalar dərnəyinin rəhbəri vəzifəsində 

çalışırdı.  

Elektron məktuba tələsik cavab yazdı: “Çox sağ olun. Bizləri yaddan çıxartmadığınıza görə sizə 

təşəkkürümü bildirirəm. Bir də, “BBC Fokus”  jurnalınızın serial formasında uzanan “Darvin 

araşdırmalarına...” artıq son qoyun...” Cümlənin sonunda gülüş mimikası işarəsini qoyub 

məktubu göndərdi...  

Telefon səsi eşidildi.  

– Buyurun, – Skot “Siemens” markasından olan telefonun kabelsiz dəstəyini götürüb üzü üstə 

divana uzandı. Hələ də yuxudan tam ayılmadığını hiss etdi. Xəttin o başından gələn səs vahiməli 

idi. 

– Salam, sizinlə görüşmək istəyirəm. Danışan Beynəlxalq Turizm Agentliyinin rəhbəri Abbas 

Abdullayevdir.  

Skot yuxu görürmüş kimi, onunla ilk ünsiyyət qurduğu vaxtı yadına saldı.  

MTN tərəfindən saxlanılan 20 kq heroinin sahibi Abbas Abdullayevin özəl kauçuk şirkətinin 

işçisi çıxmışdı. Dindirilən Abbas Abdullayev bu hadisədən xəbəri olmadığını deyib vəkilinin 

köməyi nəticəsində cinayətdən yaxa qurtara bilmişdi. Həmin vaxt Abbas Abdullayev şəhərin 

meri vəzifəsində çalışırdı.  

– Sizə necə kömək edə bilərəm? – Skot birtəhər yorğun səslə soruşdu. O, sanki söhbətin 

əvvəlindən ortada böyük problem olduğunu hiss etdi. 

– Oğlumu oğurlayıblar... 

– Mən nə edə bilərəm?  

– Ancaq siz mənə kömək edə bilərsiz. Buna əminəm. – Həyəcandan səsi titrəyən Abbas 

Abdullayev az qala ağlayacaqdı. 

– Səhhətimlə bağlı bir ilə yaxındır təqaüdə çıxmışam. Əgər sizə fəaliyyətdə olan xəfiyyə kimi 

məni təqdim ediblərsə, yanılıblar.  

– Xahiş edirəm sizdən, mənə kömək edin. – Abbas Abdullayev dili dolaşa-dolaşa yalvarmağa 

başladı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 10 

 

– Siz məni başa düşürsünüz? – Skot əsəbiləşdi.  – Mənim icazəm yoxdur. Mən işə dəvət almamış 

MTN-nin işini apara bilmərəm. Yoxsa siz elə bilirsiniz ki, mən oranın əməkdaşıyam, hə?! 

– Xahiş edirəm! – Abbas Abdullayev udqunub əlavə etdi: –  Güvəndiyim yeganə insan sizsiniz. 

– Siz məndən nə istəyirsiniz? Xahiş edirəm, gedin polis bölməsində dərdinizi danışın. –  Skot 

dəstəyi asmaq istədi. 

Abbas Abdullayev isə təkidlə təkrar etdi: 

–  Oğlumu oğurlayıblar. Siz məni başa düşürsüz? Mətbuatın xəbəri olmasını istəmirəm, – dedi və 

doğrudan da ağlamağa başladı.  

– Oğlunuzu oğurlayıblar?!  

Skot sanki yuxudan tam ayıldı. Ayağa qalxıb sol əli ilə qara, ipək saçlarını arxaya verib çaşqın 

halda başını silkələdi.  

– Bəs bayaqdan siz məni dinləmirdiz? – Abbas Abdullayev incik səslə soruşdu. 

– Çox yorğunam, bağışlayın. Diqqətlə sizə qulaq asa bilmədim.  

– Ünvanınızı desəydiz gəlib görüşərdik, – Abbas Abdullayev sanki özünü rahat hiss etməyə 

başladı. 

– Siz ünvanınızı deyin mən ora gələrəm. – Skot əminliklə cavab verdi. 

– Yaxşı, onda Beynəlxalq Turizm Agentliyi yerləşən ofisə gəlin. Mən işdə olacağam...  

Xəttin o başında telefon dəstəyi asıldı. 

 

                                                                        

3 

 

Beynəlxalq Turizm Agentliyi yerləşən bina.  

Günəş şüaları binanı düz bucaq altında kəsirdi. Ağ rəngli “Volksvagen Passat” markalı minik 

maşını dayandı. Skot maşından düşüb binaya yaxınlaşdı. Binanın ətrafı mühafizəçilərlə 

əhatələnmişdi. Mühafizəçilərə yaxınlaşıb giriş əmri olduğunu bildirən Skot silahsız olduğu üçün 
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özünü rahat hiss edirdi. Mühafizəçilər onu metal detektor aparatından keçirəndən sonra yuxarı 

məlumat ötürüb adını bildirdilər.  

 – Buyurun, keçə bilərsiz. – Yol göstərən mühafizəçi sifət cizgilərini sərtləşdirdi. 

Skot liftlə binanın üçüncü, sonuncu yuxarı mərtəbəsinə qalxdı. Bayırdan olduqca gözəl görünən 

binanın daxili görkəmi, zahiri yaraşığını tamamilə unutdururdu. Lüks dizayn, ən yeni 

siqnalizasiya sistemi, bir neçə tarixi şəxsiyyətin obrazı əsasında yaradılan əsl memarlıq işləri, 

yüksək zövqlə divarda işlənmiş ölkənin tarixi abidələrinin surətləri və başqa əl işlərinə rast 

gəlmək mümkün idi.  Xaricdən gətirlən müxtəlif güllər zövqlə dekorativ dibçəklərə əkilmiş, 

binanın bütün mərətəbələrinin foyelərinə düzülmüşdü. Skot ilk dəfə idi bu yaraşıqlı binaya ayaq 

basırdı. Yüksək dizaynla yaradılmış, bənzərsiz quruluşa malik binanın daxilinə maraqla nəzər 

yetirə-yetirə, nömrəsiz qapıya yaxınlaşdı. Qapının yuxarı hissəsində işıldayan qızılı hərflərlə 

rəhbərin kimliyi yazılmışdı: “A.A.Abdullayev”. 

Skot yazıya diqqətlə baxıb düşündü: “Bu adamın adındakı hərflər də dövlət maşınlarındakı 

seriya nömrəsinə bənzəyir...”  

Sonra qapını döyüb yavaşca açdı. Abbas Abdullayev tələsik ayağa qalxdı: 

– Bağışlayın, mənim xəbərim olmadan sizi aşağıda yoxlayıblar.  

Abbas Abdullayevin daz başı, uzun burnu, iri qulaqları bir-biri ilə sanki vəhdət təşkil edirdi. 

Çəksinin çox olması onsuz da bir o qədər də hündür olmayan boyunu lap balaca göstərirdi.  

– Burada nə var ki, onların işi odur! – deyən Skot özünü çox rahat hiss edirdi. 

– Buyurun, əyləşin, nə sifariş vermək istəyirsiz? Çay yoxsa...  

– Heç nə lazım deyil.  

Abbas Abdullayev özünü problemsiz, nazir görən idarə rəhbəri kimi aparırdı. 

– Yəqin ki, bunu bilirsiniz, mən bir ilə yaxındır səhhətimlə bağlı təqaüdə çıxmışam. Yəni 

bildirmək istəyirəm ki, mən bu yolda sizə öz köməkliyimi göstərməyə çalışacağam. Təkrar qeyd 

edirəm ki, mənim o səlahiyyətim yoxdur ki, DİN və ya MTN-nin işlərinə müdaxilə edəm. Qısası, 

müəyyən vaxta qədər bacardığım köməyi sizdən əsirgəməyəcəyəm. İndi isə buyurun, mümkünsə, 

mənə oğlunuz barədə geniş danışın.  

Abbas Abdullayev oturub bir anlığa fikrə getdi. Simasını dərin kədər bürüdü. Bir qədər sonra 

dərindən nəfəs alıb danışmağa başladı: 
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 – Yəqin ki, məlumatınız var. Oğlum şəhərimizin meri idi. Yaxınlarda ailə quracaqdı. Allahını 

tanıyan adam idi. Yalnız Tanrıya inanırdı. Dünəndən bəri, ondan bir xəbər ala bilmirik. Telefonu 

cavab vermir.  

Skot bir qədər duruxdu. Abbas Abdullayev diqqətlə süzüb: 

– Oğlunuz yalnız Tanrıya inanırdı? – Skot təəccüblə xəbər aldı.  

– Yalnız Tanrıya inanırdı! – Abbas Abdullayev təkrar etdi.  

– Oğlunuz deist idi? – Skot sualedici nəzərlə onu süzdü. 

Abbas Abdullayev bir qədər dayanıb dərindən nəfəs aldı.  

– Bəli, o, inam baxımından deist idi. Mən belə şeyləri qəbul etmirəm, bir dəfə mənə deizm 

barədə yaxın bir dostum geniş izahat vermişdi. Deistlərin nə kimi xüsusiyyətləri olduğunu mənə 

başa salmışdı. Özüm onun əleyhinəyəm. Rzaya İslam dininin gözəlliklərini həmişə başa salmağa 

çalışmışam, amma çox təəssüflər olsun ki, o, özünün seçdiyi inamla yaşayır, həyatda irəliləyirdi. 

– Abbas Abdullayev səmimi etiraf etdi. 

Skot dünya tarixində adları beyinlərə həkk olunan deistləri xatırladı. Atatürk, Bonapart 

Napaleon, George Vaşinqton kimi tanınmış tarixi şəxslər deist olaraq əksər inancları – İslamı, 

Xaçpərəstliyi, Buddizimi və başqa  böyük dinləri rədd edir, yalnız Yaradana, yəni Tanrıya inanır, 

onun var olduğunu qəbul edirdilər.  

– Dediniz ki, onun telefonu cavab vermir, nömrəsini verin zəhmət olmasa. – Skot təmkinlə 

həmsöhbətinə müraciət etdi. 

Abbas Abdullayev  dərhal oğlunun mobil nömrəsini qonağa söylədi. Skot mobil telefonunda 

lazım olan nömrəni yığmağa başladı. Xəttdəki “Buyurun” deyən MTN-nin əməkdaşı Lara gələn 

zəngin kimə aid olduğunu yaxşı bilirdi. Skot ondan nömrənin nə vaxtdan bağlı olduğunu 

öyrənmək üçün xahiş edib öz telefonunu söndürdü.  

 – Dediniz oğlunuz nişanlı idi? – Skot soruşdu.  

– Bəli, bəli. Əslən İrandan olan yeni qohumlarımız bizim şəhərdə çoxdan yaşayır. Qızın özü də 

oğlumun işçisidir. Onlar bir yerdə işləyirlər.  

– Aydındır. Kimlərlə tez–tez görüşürdü, bunu bilməmiş olmazsız.  
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– Açığını desəm, Türkiyədən bir yaxın dostu var idi. Adı Vedat İlker. Vedat, gənc olmasına 

baxmayaraq, yüksək intellektə malik, səviyyəli, dünyanı gəzib dolanmış bir şəxs idi. Tez-tez Rza 

ilə görüşürdülər.  

– Axrıncı dəfə kiminlə görüşəcəyi barədə təsadüfən sizə bir söz deməmişdir? – Skot xəbər aldı. 

– Xeyr.  

– Həmin türkə zəng edin, – deyən Skot telefonu göstərdi. 

– Çox təəssüflər olsun ki, onunla əlaqə qura bilmirik. – Abbas Abdullayev peşmanlıq hissi 

keçirtdi. 

– Neçə gündür? 

– Rza bizimlə əlaqəni kəsən gündən Vedat bəylə əlaqə yarada bilmirik.  

– Siz polis orqanları ilə nəyə görə əlaqə saxlamamısız? 

– Polis əməkdaşları hadisədən xəbər tutan kimi, jurnalistlər məni evdən çölə çıxmağa 

qoymayacaqlar. Bir sözlə, məni tez-tez sorğu-suala tutacaqlar. Bu da nə mənim, nə də əhatəmin 

xoşuna gələcək. Media nümayəndələri də bundan maksimum dərəcədə yararlanıb məni sorğu-

sual edəcəklər. Bilirəm bir qrupu uzun müddət şirkətimin qapısından kənara çəkilməyəcək.  

– Oğlunuzun iş yerinə gəlməməsindən şübhələnən işçiləri məlumatı onsuz da ictimaiyyətə 

yayacaqlar, bəs onda necə olacaq? 

– Oğlum bir neçə gündür növbəti məzuniyyətdədir. O baxımdan problem yoxdur.  

– Oğlunuzla türkiyəli vətəndaş nə vaxtdan tanışdırlar? 

– Univerisitetdə bir yerdə, bir kurs fərqlə oxuyublar. 

– Oğlunuzun neçə yaşı var? 

– Otuz beş. 

– Nə vaxtdan mer vəzifəsində çalışır? 

– İki ildir. 

– Yanılmıramsa, siz də əvvəllər mer vəzifəsində işləmisiz. – Skot qarşıdakını diqqətlə süzdü. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 14 

 

 – Bəli, işləmişəm. Ancaq müəyyən səbəblərə görə işdən azad olundum. Bir sözlə, uzun müddət 

işləmədim. 

Skot onun fikrini tam anlamışdı. Onu işdən, daha doğrusu oturduğu kreslodan güclə ayırmışdılar. 

O özünü yandıracağını mediaya bəyan etmişdi. Skotun gözündə Abbas Abdullayev əclaf adam 

sayılırdı.  

Telefona zəng gəldi. Lara incə səslə məlumat verdi:  

 – Sonuncu dəfə soruşduğunuz nömrənin qeydə alındığı telefonun siqnalı, şəhərin mərkəzi 

küçələrindən birində, banka yaxın, hazırda bağlı olan kilsənin yanında kəsildiyi bildirilir. 

– Çox sağ ol, Lara! Rəhbərliyə təşəkkürlərimi bildir. 

– Sizin bütün sorğularınıza dərhal baxılıb cavab verilməsi ilə əlaqədar rəhbərlik şəxsən özü əmr 

edib, – söyləyən Lara həlim səslə danışırdı.  

– Minnətdaram! – Skot telefonu söndürdü.  

– Sonuncu dəfə Beynəlxalq Bankın qarşısında olan kilsənin yanında telefonunun siqnalı kəsilib. 

Kilsə fəaliyyətdə deyil. Bankla əlaqələriniz var? – Skot ərklə Abbas Abdullayevdən soruşdu. 

– Bəli, rəhbərliklə əlqələrim güclüdür. İstəyirsizsə ora adamlarımı göndərə bilərəm. 

–Yox, biz əvvəl onun iş yeriylə yaxından tanış olmalıyıq...  

Skot ayağa qalxıb qapıya tərəf irəlilədi. Abbas Abdullayev siqaretini yandırmaq üçün alışqanın 

şaqqıldatdı, sonra tələsik onun arxasınca yüyürdü. 

 

4 

 

Yeni açılmış güllərin ətri, mailkanənin gözəlliyinə ayrı bir rəng qatırdı. Bağban heyəti həyətin 

mənzərəsinə nəzarət edirdi. Akasiya ağaclarının ətri ətrafı bürümüşdü. Gecədən bəri gözünə 

yuxu getməyən Flora xanımın əlindən mobil telefonu almaq mümkün deyildi. O, eyni nömrəni 

təkrar-təkrar yığırdı.  

– Adam, heç olmasa, xəbər edər, ürəyimə damıb nəsə bir hadisə baş verib... – Flora xanım 

ağlayırdı. 
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İsa Abdulayev isə öz kompyuterinə yeni proqramlar yazmaqla məşğul idi. O, arada Flora xanıma 

da təskinlik verməyi unutmurdu. 

– Darıxma, düzələcək, bu gün mütləq xəbər tutacağıq. İş yerini nə vaxt yığmısan? – İsa 

Abdullayev soruşdu. 

– Abbas ciddi tapşırıb ki, onun iş yerinə zəng etməyək. – Flora xanım gözündən axan yaşı silib 

cavab verdi. 

– Bu kişi də yalnız özünü düşünür. Birdən onu narahat edərlər. Bu gün bir xəbər almasaq, özüm 

gedib iş yerində maraqlanacağam.  

Flora xanım, yaşlı olmasına baxmayaraq, özünü cavan saxlamışdı. Çox vaxt özünü güzgünün 

qarşısında tanınmış kino ulduz Sofi Lorenin gəncliyinə bənzədirdi. Gur qara saçları, ağappaq 

dişləri gəncliyindən bir xatirə olaraq qalmışdı. Bədən görünüşü maniken qızlardan seçilmirdi. 

Abbas Abdullayev  onun yanında hava ilə şişirdilmiş böyük şara bənzəyirdi. 

 Flora xanım yenidən eyni nömrəni yığdı. Yenə səs həminki idi: “Bu nömrəyə zəng çatmır! 

Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsindən kənardadır...” – teleavtomatın zəhləaparan 

cavabı... 

 

5 

 

Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası. Mühafizəçilər onları içəri buraxanda , “Buyurun keçin!” –

deyən Abbas Abdullayev bura gəlməsinə peşman oldu. Skot ilk görünüşdə binanın  zahiri 

görkəmindəki bir şeyə təəccüb etdi. O özünə təsəlli verdi: “Adi əl işidir, bir şey deyil!” deyə 

fikirləşdi, başını bir balaca yellətdi. Fikrini dağıtmaq üçün Abbas Abdullayevdən soruşdu:  

– Siz özünüzü niyə narahat hiss edirsiniz? 

– Oğlum burada yoxdur. Fikirləşəcəklər görəsən nə olub? – Abbas Abdullayev qaşqabaqlı 

dilləndi. 

– Onsuz da biz onlarla ətraflı danışmalıyıq. – Skot əminliklə vurğuladı. 

Skot yenə də fikrə daldı. Qədim tikili sayılan binanın tarixi məlum idi. Bu gözəl tikili polşalı 

memar İosif Qoslavskin tərəfindən layihələşdirilmişdir. Olduqca gözəl tikilinin işıqlandırma 
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sistemi ən son texnologiya qurğuları ilə quraşdırılmışdı. Pilləkənlər qırmızı xalı ilə döşənmişdi. 

Skot polşalı haqqında düşünməyə başlayanda Abbas Abdullayev katibə ilə salamlaşdı.  

– Xahiş edirəm, siz və Rza bəyin şəxsi köməkçisi mənim yanıma gəlsin, – Skot katibə ilə 

salamlaşandan sonra fikrini səsləndirdi.  

Katibə təəccüblə onu süzüb soruşdu: 

– Siz kimsiniz?   

Abbas Abdullayev Skotun əvəzinə tez cavab verdi: 

– MTN-nin əməkdaşıdır, – dedi.  – Oğlum burada yoxdur, burada problem baş verib. O özü 

xaricdə olduğu üçün əvəzinə mən gəlmişəm. Yəni məni çağırıblar...  

Yalanı gözəl intonasiya ilə səsləndirən Abbas Abdullayev Skota göz vurdu. Katibə iri sinəsini 

qabağa verib dedi: 

– Mən mütləq hazırda Rza müəllimi əvəzləyən adamla görüşməliyəm.  

– Kiminlə istəyirsiz, görüşün, eyni zamanda məsul şəxslə mən də görüşmək istəyirəm, – bildirən 

Skot gülümsədi.  

Katibə uzun foyedəki yerişi ilə arxasınca baxan hər ikisini valeh etmişdi. O bir az aralıda 

yerləşən otağa daxil oldu.  

– Oğlunuzun nişanlısı haradadır, onu da görmək istəyirəm.  

– Xahiş edirəm, onları bu işə qatmayaq. İranlıların xasiyyəti olduqca mürəkkəbdir. Onu sonra 

dinləyərsiniz.  

Bir neçə dəqiqə ötdü. Katibənin daxil olduğu otaqdan bir nəfər çıxdı. Alçaqboylu, cılız, üz 

cizgilərindən cizgi filmi qəhrəmanlarına oxşayan bu adam klassik güləş turnirlərində ad 

qazanmış pəhləvanlar kimi yeriyirdi. Bədən forması ürəkaçan olmasa da, meymun kimi cəld 

yerişiylə fərqlənirdi.  

– Salam, Abbas müəllim, necəsiz? – salamlaşan adam özünü məsul şəxs kimi təqdim etdi: – 

Adım Əhməddir! – deyib Abbas Abdullayevlə görüşəndən sonra əlini Skota uzatdı.  

– Sizinlə görüşmək istəyirəm. Adım Skotdur, Skot Reyn, MTN-nin əməkdaşıyam. 

– Siz azərbaycanlı deyilsiz? – Əhməd təəccüblə soruşdu. 
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– Başa düşmədim? – Skot simasını sərtələşdirdi. 

– Adınız mənə bir qədər qəribə gəldi. Skot müsəlman adına bənzəmir. Xahiş edirəm, vəsiqənizi 

göstərin. Əks təqdirdə sizinlə görüşməkdən imtina edəcəyəm. Şəxsiyyət vəsiqəniz elə də vacib 

deyil, əməkdaşı olduğunuz təşkilatın vəsiqəsini göstərin... – Özünü ciddiləşdirən Əhməd 

qaşqabağını tökdü.  

Skot vəsiqə üstündə olmadığı təqdirdə heç bir işin öz qaydasında getməyəcəyindən əmin idi. 

İşdən azad olunanda xidməti vəsiqəsini geri qaytarmışdı.  

– Vəsiqə üstümdə deyil, buyurun, xidməti nömrəni yığıb mənim kim olduğumu araşdıra 

bilərsiniz! – deyib cibindən şəxsi mobil telefonunu çıxarıb Əhmədə uzatdı.  

Əhməd bir qədər duruxdu. 

 – Mənə burada problem yarandığını və sizin də məhz bu məqsədlə təşrif buyurduğunuzu 

bildirdilər. Nə problem baş verib? – deyə soruşan Əhməd başını dik tutub özündən xeyli hündür 

olan Skotun boğaz nahiyəsinə baxdı.  

Skot telefonu yenidən cibinə saldı, gözlərini yumub yenidən açdıqdan sonra vəsiqə barədə daha 

dərinə getməyən Əhmədə cavab verdi: 

– Sizinlə sizə tapşırılan otaqda söhbət etsək, daha məqsədə uyğun olar, zənn edirəm. – Skot 

diqqətlə qarşısındakı adamın gözlərinin içinə baxdı.  

– Buyurun, keçin. – Əhməd yol göstərdi. 

Abbas Abdullayev otağa qaranlıqda canavar şikarına hücum çəkdiyi kimi girdi. Otaq ona keçmiş 

günlərini xatırladırdı.  

– Sizin rəhbəriniz iki gündür yoxdur. Skot yerini rahatlayıb Əhmədi diqqətlə süzdü. 

Abbas Abdullayev sonuncu cümləni eşidəndə ildırım vurmuş ağac kimi oturduğu stulda qısıldı.  

– Necə yəni yoxdur? – Əhməd dəri kresloya başını söykəyib dartındı.  

– Siz axırıncı dəfə onunla nə vaxt əlaqə yaratmısız? – Skot təmkinlə soruşdu. 

– Üç gün öncə. – Əhməd dərhal cavab verdi. 

– Mən keçən gecədən danışıram, – Skot əlavə etdi: – İşdəki sonuncu gün sizinlə bir mövzu 

haqqında danışıb?  
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– Dincələcəyini bildirdi. Türkiyəyə istirahətə getməyi planlaşdırırdı. Dostu Vedat bəylə mənim 

yanımda bir saata yaxın telefonda danışdı. Vedat bəy, “Bütün hazırlıqları görmüşəm, nə vaxt 

istəsən, gələ bilərsən!” -demişdi. Mən telefon danışığından sonra Rza müəllimin mənə danışdığı 

söhbəti danışıram. – Əhməd boynunu əyib Abbas Abdullayevə nəzər saldı. Abbas Abdullayev 

gözlərini geniş açıb onu dinləyirdi.  

 – Sizcə, o, Türkiyəyə uçmaq üçün bilet almışdımı? – Skot iti baxışlarıyla Əhmədi yenidən 

süzdü.  

 – Yox, çünki bileti mənim şirkətim satışa buraxır, – bildirən Abbas Abdullayev işlərin 

qarışacağına inanmamaq istəyirdi.  

Skot sorğusuna cavab ala bilmədiyi üçün sualı yenidən səsləndirdi. 

– Sizcə, o, Türkiyəyə uçmaq üçün bilet almışdı? 

– Bilmirəm. – Əhməd başını hər iki yana tərpətdi. 

– Siz Vedat bəyi nə vaxt görmüsünüz? 

– Bir həftə bundan əvvəl. Rza müəllim Vedat bəyin Türkiyədə olduğunu bildirdi. Bütün işlər 

hazırdır, dedi.  

– Sizdə Rza müəllimin əlaqə nömrələri var? – Skot xəbər aldı. 

Abbas Abdullayev tez dilləndi: 

– Rzanın bizdən gizli heç bir əlavə nömrəsi yoxdur! 

– Görünür var,– deyə Skot sərt baxışla Abbas Abdullayeva baxdı.  

– Bizdə onun e-mail ünvanı var. – Əhməd əlavə etdi: – Əlaqə nömrələri bunlardır, – deyib 

qeydiyyat kitabını Skota uzatdı.  

– Bunlar bizdə də var. E-mail ünvanını, zəhmət olmasa, bizə verin.  

Əhməd masanın üstündən balaca bir ağ vərəq götürdü, Rzanın elektron ünvanını qeyd edib Skota 

verdi.  

– Katibə ilə görüşmək istəyirəm. – Skot Əhmədə müraciət etdi. 

– Ehtiyac yoxdur. Bu işi, düşündüyümə görə, heç kimin bilməsini istəmirsiniz. – Əhməd hər 

ikisini süzdü. 
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Skot başını razı halda tərpədib Abbas Abdullayevə çıxmağa görə işarə etdi. Əhməd onları yola 

salmadı. Ayağı ilə oturduğu kreslonun təkərlərini sürüdüb, pəncərənin yanında dayandı. Pərdəni 

aralayıb, onların arxasınca baxdı.  

– İndi hara gedirik? -Abbas Abdullayev  huşunu itirmiş adam kimi xəbər aldı. 

– Sizi bilmirəm, mənim təcili bir işim var, o işi görməliyəm, – Skotun iti baxışları pəncərədən 

onların arxasınca boylanan Əhmədin baxışları ilə toqquşdu. Əhməd pərdəni cəld bağladı.  

– Mən Beynəlxalq bankla əlaqə yaradım? – deyə soruşan Abbas Abdullayev sanki özünü çarəsiz 

hiss etdi. 

–Niyə? – Skot qaşlarını çatıb soruşdu. 

– Bəlkə onların mühafizəçilərindən onu görən olub. 

– Çox maraqlıdır, şəhərin meri tək–tənha bankın qarışısından keçir. Və bankın mühafizəçiləri 

onu görüb bir-birinə işarə edirlər. Sizcə, bu inandırıcıdır? Bura Avropa deyil, Abbas müəllim. –  

Skot istehza ilə gülümsünüb əlavə etdi: – Ən azı dörd cangüdənlə çıxıb bayıra, nə də olmasa, 

şəhərin meridir.  

– Nə demək istəyirsiz? 

– Demək istəyirəm ki, o, tək-tənha bankın qarşısında dolaşa bilməzdi. O kiminləsə görüşü həmin 

məkanda təşkil edib və oradan telefonu bağlı vəziyyətdə tez bir zamanda ayrılıb. Görüşü təşkil 

edən adam mütləq oğlunuzun tanışıdır. Başqa variantlar da ola bilər. Bir də bizi pəncərə 

arxasından seyr edən iranlını yaxından tanıyırsınız?  

– Yox. Oğlum bir-iki dəfə onun söhbətini edib, yaxşı insan olduğunu deyirdi.  

– Məncə, oğlunuz Vedat İlkerin də yaxşı insan olduğunu sizə dəfələrlə demişdi.  

Abbas Abdullayev bir söz deyə bilmədi, maşına əyləşəndə rəngi meyit kimi ağarmışdı. 

Skot maşına əyləşəndə yenidən başını qaldırıb binanın gözəl görünən “simasına” baxdı.  

– Gedə bilərik? – Sürücü soruşdu. 

Skot “Əsl memar işidir...” – fikirli-fikirli: – Bəli gedə bilərik, – dedi. 

Qara rəngli “Range Rover” markalı maşının mühərrikini işə salan sürücü eynəyini taxdı. 
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*** 

 Elə bu vaxt Əhməd köməkçini yanına çağırdı, ciddi məzəmmət edib deyindi:  

 – Bir də mənim yanıma birbaşa adam buraxmayın.  

   Köməkçi başını “oldu” mənasında yelləyib çıxdı. 

                                                              

                                                                6 

 

 Dəniz dalğaları oynaşırdı. Sanki bir-birinə yol vermək istəmir, rəqibini ötmək üçün şıltaqlıq 

edirdilər. Onlar sahilə yetişməkdən ötrü tələsir, elə bil yarışa girmişdilər. Bəzən belə hallar bir 

insanın çoxdan görmədiyi yaxınını, uzaqdan gördükdə tez qaçıb onun boynuna sarılmaq üçün 

tələsdiyinə bənzəyirdi. Turistlər dənizdə gəmi səyahətinə bilet almaq üçün ucadan danışan 

adama baxırdılar. Axsaq, enlikürək, qıvrım sarı saçı olan bu adamın əyri burnu üz cizgilərinin 

mənzərəsini dəyişirdi. Turistlər adama baxıb öz dillərində narazılıqlarını bildirirdilər. Adam 

kefini pozmadan bir manatlıq biletin baha olduğunu kassirə sübut etmək istəyirdi. Naməlum 

adam arxasına baxdıqda xarici turistlərin ona yad nəzərlərlə baxdığını görüb “Lənətə 

gələsiniz!”– deyib kassadan uzaqlaşdı.  

“No capisco!” (Başa düşmədim! – italyanca, red.) – Turistlərdən biri başını yellədi. 

Naməlum adam yavaş-yavaş uzaqlaşırdı. Onun yerişi qəribə idi. Sol ombasını qaldırıb–endirirdi. 

Bu yerişinə görə o, ilin “Ən yaxşı kişi obrazı” nominasiyası üzrə “Oskar” film mükafatına sahib 

ola bilərdi. Naməlum adam bir qədər geniş addımlar atandan sonra birdən sahildə arxası tərəf 

çevrilmiş bir nəfər onun gözünə sataşdı. “O, telefonda mənə sahil demişdi...” – xatırlayıb, həmin 

adamı səslədi. Çağrılan adamın adı naməlum adamın boğuq səs tellərindən çıxan nəfəsindən belə 

məlum olurdu: “Bos”.  

Bos adı ilə çağrılan bu adam sahildə görüşmək üçün kimisə gözləyirdi. Yanındakı mühafizəçi 

eynəyinə düzəliş verdi.  

Naməlum adam yenidən çağırdı:  

– Bos.  
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Addımlarını sürətləndirib ona yaxınlaşdı. O, hərəkətlərində səhvə yol verməmək niyyətində idi. 

On metr kənarda dayanıb Bosa yaxınlaşmaq üçün mühafizəçilərdən keçmək əmrini gözləyirdi. 

Bos isə əlini arxaya uzadıb barmağı ilə “buraxın gəlsin” işarəsini verdi. Naməlum adam ona 

yaxınlaşdı. Görüşmək üçün əlini uzatmaq istədi. Lakin uzatmadı. O onunla ilk təmasını yadına 

saldı. Telefonda tapşırılan işi yerinə yetirmiş, görüş yerinə sevincək halda gəlmiş, görüşmək 

üçün əlini ona tərəf uzatdığı gün yadına düşdü. Onun əli bir neçə saniyə havada asılı qalmışdı. 

Naməlum adam əlini bərk əsən şərq küləyinin yellədiyini hiss edib aşağı salmışdı. Bos üzünü 

ona çevirmədən danışdı:  

– Niyə gecikdin?  

– Kiçik problemlə üzləşmişdim. Naməlum adam cəld cavab verdi. 

– O işi tamamladın?  

– Dediyiniz kimi etdim.  

– Səni görən oldu?  

– Xeyr, heç kim görmədi.  

– Mən səndən dünən xəbər gözləyirdim.  

– Bağışlayın, kecikdim.  

– Təkrar soruşuram, səni görən oldu? 

– Xeyr, tam arxayın olun.  

– Afərin! Mükafatlandırılacaqsan. Gedə bilərsən.  

Naməlum adam axsaya-axsaya oradan uzaqlaşdı.  

 

                                                               7 

 

“X” №-li klinika.  

Ay işığı açıq səmada göz qamaşdırırdı. Cırcırama səsləri, sahibsiz itlərin hürüşü, klinikanın  gecə 

gözətçisini yatmağa qoymurdu. O, tez-tez diskinirdi. Hərdən isti külək qurumuş küknar ağacının 
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qabıqlarını silkələyib yerə tökürdü. Gecə zənginə cavab vermək istəməyən növbətçi həkim əsəbi 

halda yalnız “Alo...” – deyə bildi.  

Əks tərəfdən gələn səs mülayim səslənirdi, amma bu mülayimlik qorxulu cümləyə hakimlik 

edirdi. Adam özünü itirmədən danışdı:  

– Mən yaxınlıqda yaşayıram. Klinikanın əlaqə telefonlarını bildiyim üçün sizi narahat etməli 

oldum.  

– Könülsüz halda sizi dinləyirəm,  – deyən növbətçi həkim klinikada terapevt işləyirdi.  

– Yaxından keçirdim, yaralı bir adama rast gəldim. Adamın nəbzi vurur, özü sızıldayır, demək 

olar ki, can verir. Vəziyyəti olduqca ağırdır. Xahiş edirəm, Təcili Yardım maşınını göndərəsiz. 

Ünvanı sizə deyirəm. 

– Siz nə danışırsınız, yolda sərxoş olub yıxılan hər bir vətəndaşı biz gecələr klinikaya toplasaq, 

onda Səhiyyə Nazirliyindən bizə ilin ən aparıcı klinikası adı verərlər. Xahiş edirəm sizdən, bir də 

belə hallara görə bizi narahat etməyəsiz.  

– Siz nə danışırsınız? Adam bərk yaralıdır. Siz buna görə sonra cavab verməli olacaqsız. 

Yaralının vəziyyəti ağırdır. Dediyim kimi ağacın dibində yıxılıb...  

Telefondan səs kəsildi. Həkim dəstəyi yerə qoyub  yavaş səslə ağır söyüş söydü. Qəzet 

səhifələrini çevirən həkim “İşimiz çox çətindir,” – deyib qəzetin ilk başlığını oxudu: ”Sərxoş 

adamın 35 yaşlı vətəndaşa hücumu ağır nəticələndi”...  

 

                                                               8  

 

     Ağacın dibində  qıvrılıb uzanan adam bir əlini alnına qoyub, dilini çıxarıb sızıldayırdı. Onun 

simasını uzaqda parıldayan incə işıq şüası işıqlandırırdı. Adam əsəbi halda əvvəl həkimi, sonra 

mobil rabitə sisteminin zəifliyindən şikayətlənib ürəyindən keçən söyüşləri bərkdən səsləndirdi. 

İşıq şüası onu yaralının simasına diqqətlə baxmağa çağırırdı. Adam əyilib onun  dilinə baxdı. 

Şok içində olan adam:  

– Kömək edin, – deyə bağırdı.  
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Yaralının dili köpüklənirdi. Əlini alnından çəkən yaralı son dəqiqələrini yaşayırdı. Adamın gözü 

onun alnına sataşdı. Alnında nəsə yazılmışdı. Adam vahiməyə düşüb daha da bərkdən bağırmağa 

başladı:  

– Kömək edin! Kömək edin! 
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“Range Rover” markalı maşın ehmalca həyətə daxil olanda Flora xanım işlərin arzuolunan kimi 

getmədiyinə əmin idi. Abbas Abdullayev maşından düşüb irəlilədi.  

 – Nə oldu? – həyəcanla xəbər alan Flora xanım Abbas Abdullayevin başını iki yana 

tərpətməsindən sonra heç bir xeyirli xəbərin olmadığını anladı. Bu, əslində, həm də yoxluq 

əlaməti sayılırdı.  

Abbas Abdullayev ayaqqabılarını birtəhər çıxarıb zala daxil oldu. Çox yorğun görünürdü. Özünü 

lap hansısa səhrada köməksiz hiss edirdi. O, kondisionerə yaxınlaşdı, temperatur aşağı dərəcəni 

göstərirdi. Bir neçə dəqiqə sərin havanın qarşısında dayanandan sonra yataq otağına tərəf getmək 

istəyəndə, başının hərləndiyini hiss etdi. Taxta parketin üstünə oturdu. Bu oturuş bir növ işdən 

atılan rəhbər hərəkətinə bənzəyirdi. İsa Abdullayev onun nə vəziyyətdə olduğunu bilmirdi. 

Ficandakı kofedən bir qurtum aldıqdan sonra atmacalı suallarla Abbas Abdullayevi sual atəşinə 

tutdu:  

– Bəs necə olacaq? Polis də bilmir, bəs işi kim həll edəcək? Sizin işinizə qarışmaq kimi 

çıxmasın, amma qorxuram ki, onun həyatına bir təhlükə var. 

Abbas Abdullayev iti baxışlarla başını qaldırdı, həyatında ilk dəfə “Rədd ol” kəlməsini ona dedi. 

İsa Abdullayev dərhal salonu tərk etdi.  

Bir neçə dəqiqədən sonra “Təcili yardım çağırın!” – deyə xidmətçi çığırdı. Abbas Abdullayev 

artıq huşunu itirmişdi... 
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  “X” №-li klinika.  

Gecə gözətçisi əsəbi halda: 

– Giriş qadağandır! – deyib bərkdən bağırdı. O, kiçik pəncərəsindən eyni sözü təkrar edirdi:  

– Olmaz!  

Çiynində daşıdığı adamın bərk yaralı olduğunu bildirən ağköynəkli naməlum adam, taqətdən 

düşmüşdü.  

– Adam ağır yaralıdır, mütləq həkim baxmalıdır. – Ağköynəkli adam az qala yalvara-yalvara 

müraciət etdi.  

Təngnəfəs olan ağköynəkli adamın üz cizgilərini klinikanın gur elektrik fənərləri işıqlandırırdı. 

Gözətçi gecələr avaralanan bu adamı tanıyırdı. Adam yaxınlıqda yaşayırdı. Gözətçinin gecələr 

yanına toplaşan dostları ona demişdilər ki, bu adamdan özünü qoru, narkomandır. Gözətçi bu 

adama bələd idi. Onun çiynində gətirdiyi hər kimdirsə, onu heç maraqlandırmırdı da. Ağköynəkli 

adam yenidən qışqırdı. Səsi bir qədər vahiməli səslənsə də, mülayim səs idi: 

– Bu adam içki içməyib yaralıdır. Dilinə bax, çox xahiş edirəm! 

Gözətçi başını pəncərədən çıxarıb ağköynəkli adamın sağ çiyninə tərəf əyilmiş yaralı adamın 

köpüklü ağzına baxdı, onu sərxoş sanıb pəncərəni bağlamaq istədi. Amma gözü başqa bir yerə 

sataşdı. Yaralının alnına. Onun alnında nə isə yazılmışdı. O, həyəcan siqnalını basıb təcili yardım 

işçilərini çağırdı. Bir neçə dəqiqədən sonra növbətçi həkimlər toplandı. Adama ilk tibbi yardım 

göstərişi verildi.  

    Gecə gözətçisinin yaddaşından silinməyən bir söz onun alnına damğalamışdılar. Dəqiq oxuya 

bilməsə də o, sözün mənasını bilmək istəyirdi.  

Ağköynəkli adam gözətçiyə baxıb dedi:  

– Məni sənə, deyəsən, pis tanıdıblar.  

Pəncərəni bağlayan gözətçinin fikri adamın alınına yazılmış sözdə qalmışdı. “Görəsən nə 

yazılmışdı? O yazı nə məna verirdi?” – öz-özünə danışan gözətçi bu axşam istədiyi kimi rahat 

dincələ bilməyəcəyinə əmin idi. 
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  – Təcili Yardım maşınını göndərin, Abbas Abdullayevin vəziyyəti ağırdır! – Telefonda bərkdən 

qışqıran İsa Abdullayev böyük həyəcan keçirirdi.  

Növbətçi həkim həyəcanla “Bu dəqiqə!” – deyib telefon dəstəyindəki uzun uğultunu dinləməmək 

üçün onu yerindən asdı.  

Təqribən qırx dəqiqə keçdikdən sonra Abbas Abdullayevi  2 saylı palataya yerləşdirdilər.  

“Abbas Abdullayevin vəziyyəti sabitdir!” – deyə köməkçi həkim ailə üzvlərinə təmkinli 

olmalarını tapşırdı. 

Klinikada Abbas Abdullayevdən sonra gələn yaralının aqibəti gecə yarısı növbəyə çağrılan bütün 

həkimləri maraqlandırırdı. Reanimasiya şöbəsindən çıxan həkimi vahimə bürümüşdü. Öz-özünə 

deyirdi:  

 – Təcili polis çağırmaq lazımdır. Belə cəza mən hələ görməmişəm. Adam bir yerdən mənə tanış 

gəlir, amma siması itib, tanımaq olmur. 

Gecə saat dördü göstərirdi. Reanimasiyadan çıxan baş həkim təəssüflə bildirdi: “Xəstənin 

həyatını qurtara bilmədim!”  

Həkim həyəcanlı halda bir əlilə alnının tərini siləndən sonra telefon dəstəyini götürüb ərazidəki 

polis bölməsinin nömrəsini yığdı.  

– Dəhşətli bir qətl hadisəsi baş verib. Mərhumu damğalayıblar...  

Baş leytenant kiminlə danışdığını soruşanda həkim klinikanın ünvanını dedi, sonra isə 

leytenantın boşboğazlıq etdiyini duyub dəstəyi asdı.  

 

*** 

 

Baş leytenant:  
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 – Cəhənnəm olun başımdan, ölmüş adamın işini mənə yük etmək istəyirlər, – deyib telefon 

dəstəyinə bir az baxandan sonra divardan asdı. 
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Günəş tam çıxmamışdı. Buludlar kölgəsini  şəhərin mərkəzi küçəsində gəzişən insanların üzərinə 

salmışdı. Skot tam kölgə salmış ağacın dibinə yaxınlaşıb mobil telefon ilə harasa zəng etdi. 

– Alo!– deyən Lara yuxudan yeni ayıldığını sübut etmək üçün əsnədi.  

– Bağışla, narahat etdim. Heç bu vaxta qədər yatmaq olar? – Skot ərklə ondan soruşub güldü. 

– Gecə saat beşə kimi işləmişik. Saat üçdə da klinikadan bir məlumat gəldi. Abbas Abdullayevi 

təcili yardım maşını ilə klinikaya çatdırıblar.  

 – Ölüb? – Skot çaşqın halda soruşdu. 

– Yox, ölməyib, – Lara yataqdan ayağa qalxdı. Saçını arxaya, sonra isə qabağa yelləyib 

ayaqyoluna tərəf yeridi. – Daha sonra qəribə bir xəbər də daxil oldu. Həmin klinikaya müəmmalı 

bir adam meyiti gətirilib.  

Skot bu günün gözəl olduğunu düşünürdü. Deyəsən, bu heç də belə olmayacaqdı. 

– Davam et, – deyən Skot əlini söykədiyi ağacın qabığından bir parça qopartdı.  

– Adamı, polis bölməsi öz boynundan atıb. 

– Başa düşmədim, necə yəni öz boynundan atıb? – Skot tərəddüdlə soruşdu. 

– Növbətçi polis əməkdaşı klinikanın həkiminə gəlməyəcəklərini bildirib. Özün fikirləş, 

naməlum ölünü kim öhdəsinə götürər?  

– Sizdən kimsə gedib meyitə baxıb? – Skot tez soruşdu. 

– İki əməkdaşımız orada olub. Müəmmalı cinayət işinə oxşayır. Meyiti ekspertizaya yollayıblar.  

Əməkdaşlarımız da ekspert rəyini gözləyir. Onun alnını damğalayaraq nəsə yazıblar. Həm də dili 

damğalanıb. Kimliyi də məlum deyil.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 27 

 

– Meyiti klinikaya kim aparıb? Başa düşə bilmirəm ki, hansı axmaq meyiti klinikaya aparıb. 

Məncə, belə vəziyyətdə kim elə bir hadisə ilə rastlaşsa, qaçıb aradan çıxar... 

Lara gülüb dedi:  

 – Düz deyirsən, amma bu adamın özünün də ağlı başında olmayıb. Cəsədi klinikaya aparan 

naməlum şəxs narkomandır. Əməkdaşımız o adamı dindirəndə şəxsən özüm gözləmə 

kamerasında onun danışığını dinləmişəm. Dediyinə görə, hallı deyilmiş, evə gələndə bir ağacın 

dibində onu görüb, yaralı xırıldayırmış. Yaxınlıqda yerləşən klinikanın əlaqə nömrələrini bildiyi 

üçün dərhal klinikaya zəng vurub. Gecə növbədə olan həkimə telefonla məlumat verib. Baş 

həkim də öz növbəsində: “Biz sərxoşları klinikaya gecələr toplamırıq!” – deyərək narkomana 

rədd cavabı verib. Həkimin rədd cavabından sonra o, yaralını kürəyinə alıb klinikaya çatdırıb. 

Narkoman klinikanın gecə gözətçisini təqsirkar bilir. Onu iyirmi dəqiqəyə yaxın klinikanın 

qapısının ağzında gözlətdirib, dilinə, daha doğrusu, alnına baxandan sonra təcili yardım 

əməkdaşlarını köməyə çağırıb. 

– Dedin hansı ağacın altından tapıb yaralını? 

– Hə, ağacın altından, köhnənin narkomanı sayılan bu şəxs ağacın adını da dedi. Yanılmıramsa, 

“Akasiya”...  

 – Nə? – Telefonda çığıran Skot ətrafına nəzər saldı. Yanından ötən iki xanım ona diqqətlə baxıb 

öz aralarında pıçıldaşdılar. 

Skot dünəndən bəri bir qaranlıq zirzəminin ətrafında dolaşırdı. Amma bu zirzəmiyə girmək o 

qədər çətin idi ki...  

Xəttin o başından Lara “Nə olub?” – soruşandan sonra Skot özünə gələ bildi.  

– Lara, mən cəsədə mütləq baxmalıyam. – Skot bildirdi. 

– Sənə nə oldu? – Lara təəccüblə soruşdu. 

– Heç bir şey, mən cəsədə baxmalıyam. Adamın kimliyi açıqlanmadan cəsədə mütləq 

baxmalıyam. Bir də Abbas Abdullayev nəyə görə klinikadadır? Heç bu barədə səndən geniş 

soruşmadım.  

– Vəziyyəti birdən-birə ağırlaşıb.  

– Nə isə, Lara biz görüşməliyik. Sənə bir əmanət verəcəyəm. Mütləq görüşək.  
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– Harada olduğunu de, mən özüm ora gələrəm.  

Skot ona harada olduğunu deyəndən sonra telefonu söndürdü. 
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Maraqlı bir aparatın qarşısında bir neçə gənc toplaşmışdı. Onlar öz güclərini sınayırdılar. Biri 

özünü az qala boksçu Mayk Tayson sayırdı. Əlilə “çəkilin, çəkilin” işarəsi verib yumruğunun 

gücünü yoxlamaq üçün həmin aparatın qutusundan asılan döşəkçəyə zərbəsini endirdi.  

– Güclü zərbədir, – düşünən Skotun fikri axşam keçiriləcək oyunda qalmışdı. Hər il İngiltərədə 

futbol üzrə krallığın əsas birinciliyi – “Premier  League” başlamamışdan əvvəl ölkə çempionu ilə  

“FA” - Federasiya kuboku sahibi arasında gərgin qarşılaşma keçirilirdi. “Community Shield” 

adlanan bu final həyacanı bu gün yaşanılacaqdı yenə. “Mançester Yunayted” azarkeşi olan Skot 

sevimli komandasının “düşməni” sayılan “Çelsi”ni güclü rəqib hesab etmirdi.  

 “McDonalds” kafesinin qarşısında “Məzdəkə” rəqsi oynayan qıza, tamaşa edən bir neçə oğlan 

əyilib ona dəstək verirdi. Bu dəstək isə yalnız əl çalmaqla kifayətlənmirdi. Onlar fitlə qızı 

oynadırdılar. Qısa ətək geyinən qız öz işinin öhdəsindən ustalıqla gəlirdi. 

Skot onların yanından ötüb keçdi. Onun fikri bir neçə yerə dağılmışdı. Əsasən şəhərin meri 

barədə düşünürdü. Laranın telefonda söylədiyi məlumat yadına düşdü: “...Sonuncu dəfə onun 

telefonunun siqnalı şəhərin mərkəzi küçələrindən birində, banka yaxın hazırda bağlı olan  katolik 

kilsəsinin yanında kəsildiyi bildirilir...”  

Bu məlumatı dünən Abbas Abdullayevlə görüşdüyü vaxtda Lara telefonda ona demişdi. Həmin 

yer bura idi: katolik kilsə binasının yanı. Skot ətrafı dolaşmağa başladı. Kilsənin bir tərəfindən 

giriş qapısı daşla hörülüb bağlanmışdı. Kilsənin həyətinə girmək mümkün deyildi. Hər tərəf 

dəmirdən çəpərlə örtülü idi. Binanın bir hissəsinə “graffiti” rəsmlər çəkilmişdi. Sülhü 

dəstəkləyən loqolara, rep fenomenlərinin, futbol klublarının adlarına da rast gəlmək mümkün idi. 

Kilsənin arxa tərəfi, ön hissəsinə baxdıqda, olduqca müasir idi.  

Skot kilsənin müasir hissəsinə daxil oldu. Bura kitabxana idi. İçəri olduqca gözəl əl işləri ilə 

bəzədilmişdi. Taxta parketdən döşəmə, tavanda ulduza bənzər əl işləri, divara söykənmiş kitab 
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rəfləri daxildəki salona xüsusi gözəllik verirdi. Skot kitabxananın daxili qapısından keçib başqa 

bir ünvanla tanış oldu. Burada Azərbaycan folklorunun inciləri, musiqi alətləri suvenir şəklində 

satılırdı. Xarici ölkələrin sənət əsərlərinə də rast gəlmək mümkün idi. Onların arasında dünya 

şöhrətli rəssamların – Rafael Santinin rəsm əsərlərinin, Pikassonun sənət nümunələrinin, eləcə də 

başqa maraqlı rəsm əsərlərinin surətlərini görmək olardı.  

Skot satıcıya binanın tarixi barədə sualı yalnız bir-iki əntiq əşyanın qiymətini soruşduqdan sonra 

verə bildi. Kişi eynəyini çıxarıb dedi:  

– Bu binaya Maarifçi Qriqori kilsəsi deyirlər. Əvvəllər bura kilsə kimi fəaliyyət göstərib. 

Şəhərimizdə yaşayan ruslar və müsəlman olmayan başqa millətlər bura gəlib ibadətlərini 

edərmişlər.  

– Bəs indi niyə bağlıdır bura? – sualını Skot verə bilmədi. Çünki bu xüsusi əhəmiyyətli bir suala 

çevriləcəkdi. Skot onu maraqlandıran bu məsələni başqa bir sualla əvəzlədi:  

– Buranın açılacağı barədə hansısa məlumat var?  

– Biz eşitməmişik, – kişi bildirdi...  

– Çox sağ olun!  – deyə az qala satıcının sözünü yarıda kəsən Skot binadan çıxdı. 

Ətrafı dolanmağa başladı. Kilsənin arxa hissəsində “Beynəlxalq Bank” adını daşıyan yaraşıqlı 

bina ucalırdı. Skot kilsəyə sağ tərəfdən yanaşdı. Bir kişini yenidən söhbətə tutdu. Kişi yaşlı 

deyildi. O hər sözünün əvvəlində “Üzr istəyirəm!” – deyib özünü alicənab kimi göstərmək 

istəyirdi. Özünü turist kimi tanıdan Skot bu tarixi abidəyə giriş olub, yaxud olmadığını soruşanda 

kişi belə cavab verdi:  

– Bura çoxdandır ki bağlıdır. Buranı erməni əclaf Mantaşov tikdirib deyirlər.  

Kişi sonuncu cümləsinin axırında da “Üzr istəyirəm!” – dedi.  

Skot başını yelləyib ayaqlarını bir addım qabağa atdı. Kişi arxasını çevirib yoluna düzəldi. 

Skot binanın ətrafında xeyli dolaşandan sonra gözü bir yerə sataşdı. Bura kilsənin yan tərəfindən 

artırma idi. Onun damında kilsənin dəmirdən iri zəngi asılmışdı. Kilsə zəngi ilə yanaşı divara bir 

işarə vurulmuşdu. Skot dayanıb xeyli o işarəyə baxdı. Bu ulduz işarəsi idi. Telefonunun 

kamerasını işə salıb bir neçə dəfə ulduzun şəklini çəkdi. 

Buranı Skotu neçə vaxt idi narahat edən qaranlıq zirzəminin giriş qapısı da saymaq olardı... 
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Hava Limanı.  

 

Stüardessanın verdiyi məlumat üç dildə – azərbaycanca, rusca və ingiliscə təkrarlandı:  

– Türkiyəyə uçan təyyarə saat 17:00-da minik yekunlaşır...  

Telefonu açıb “Buyurun!” deyərək söhbətini davam etdirən naməlum adamın arxasındakı 

mühafizəçilərindən biri yüyürərək onların yanından ötən, qulağına pirsing əməliyyatı etdirən, 

cavan oğlanı sərt hərəkətlə gözləmə zalındakı oturacaqlarının üstünə uzatdı. Oğlan var-gücünü 

toplayıb ayağa qalxmaq istədi, amma bacarmadı...  

Ortaboylu naməlum adamın yüksək zövqə malik olması açıq-aydın görünürdü. Əlində çamadanı 

var idi. Əynində qara rəngli “Lacoste” markalı qolsuz köynək, çox enli olmayan açıq mavi rəngli 

ipək “U.S.Polo” markalı cins şalvar var idi. Telefonla danışan naməlum adam sakitcə “hə və 

yox” sözlərini təkrar edirdi. Qarşı tərəfdən gələn səsin yalnız uyultusu eşidilirdi.  

Naməlum adam: 

– Siz indi yola düşürsüz? Mən saat altıda yola düşəcəyəm, ətraflı söhbət edərik. İşi həmin adama 

tapşırmışdım. Bu dəfə bir az işini yüngül bilib yaxşı tamamlamayıb. Amma nəticə biz 

istədiyimiz kimi alınıb. Sonuncu dəfə olacaq, özüm söz verirəm. Bir də belə hal baş verməyəcək. 

Adamı xəstəxanaya çatdırıblar. Amma həkimlər həyatını qurtara bilməyiblər. Sizinlə çatan kimi 

əlaqə yaradacağam.  

Telefon söndürüldü. Naməlum adam telefonun qapağını bağlayandan sonra dərindən “oh” deyə 

bildi.  

Polis əməkdaşı mühafizəçilərə yaxınlaşıb bir az əvvəl oturacağın üstünə itələdikləri şəxs 

haqqında nəsə bildirmək istəyəndə, naməlum adam adamlarına bildirdi: “Onu yaxşı yola salın!”  

O yaxınlaşıb oturacaqların birində əyləşdi. Mühafizəçilərdən biri iri hərflərlə “NO SMOKING” 

yazılmış siqaret çəkməyin qadağan olunduğu lövhəni naməlum adama göstərdi. 
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– Biz həmişə qaydalara riayət edirik, – söylədi və öz növbəsində yenicə yandırıdğı siqareti 

söndürdü. Sol qolundakı “Swatch” markalı saat səs etdi. Saat 17:50-ni göstərirdi.  

– Gedə bilərik, – deyib hazırlaşdı.  

10 dəqiqə keçdi. Saat 18:00. Bakı – Türkiyə reysindəki “Boing – 8” sərnişin təyyarəsi havaya 

qalxdı. Naməlum adam təyyarənin kiçik pəncərəsindən Xəzər dənizinin sahillərini seyr etdi. 
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Klinika xadiməçiləri Abbas Abdullayevin yatağını hazırlayıb, otağın hava təmizləyicisini işə 

saldılar.  

– Bir xəbər yoxdur? – Abbas Abdullayev soruşdu.  

Xəyala dalmış Flora:  

– Hə, nə dedin?  

Flora yuxudan diksinib ayılan adama bənzəyirdi. 

–Yox, bir xəbər yoxdur, – Flora ani verdiyi sualı özü yenidən cavablandırdı.  

Bir qədər keçəndən sonra Flora ondan vəziyyətini soruşanda fikri tamam dağınıq idi.  

– Özünü necə hiss edirsən?  

– Səncə, necə hiss edə bilərəm?  
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Abbas Abdullayev sərt cavab verdi. Hər iki sual cavabsız qaldı. 
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Axşama doğru  əsən şimal küləyi  havanın hərarətini zəiflətmişdi. Yolda sürətlə yeriyən 

ortaboylu, yaraşıqlı gənc qız saçlarını arxaya darayıb yığmışdı. Alnı açıq görünsə də, bu onun 

gözəlliyinə heç bir təsir göstərmirdi. Qonur gözləri onun simasına xüsusi gözəllik verirdi. 

Əynində qara parçadan tikilmiş şalvar və ağ qısaqol köynək var idi. Köynəyinin yuxarıdan iki 

düyməsini açmışdı. Bu da havanın hərarətinin yüksək olmasından irəli gəlirdi. Qız diqqətlə 

hərəkət edir, ara-bir ətrafına nəzər yetirirdi. Bir qədər iri addımlar atandan sonra kiçik əl 

çantasından ağ, nəmli salfet-dəsmal çıxartdı. Gözəl qoxusu olan dəsmalla əllərini sildi. Yolun o 

biri hissəsinə keçən qız şam ağaclarını bol olduğu bağa girdi. Uzaqdan bir nəfərin onu 

gözlədiyini görürdü. Qız adama yaxınlaşdı.      

– Salam, telefonda birdən-birə sənə nə oldu? – deyə soruşan Lara əvvəldən də Skotun fikirli 

olduğunu bilirdi.  

Skot arxaya çevrilib qarşısında dayanan gözəl xanımı yuxarıdan-aşağıya süzdü.  

– Yaman gözəl görünürsən. – Skot düşünmədən etiraf etdi. 

– Təşəkkür edirəm! – Lara ciddi cavab verdi. 

– Ekspertin ünvanını bilirsən? – Skot soruşdu. 

– Yox, bilmirəm, amma öyrənə bilərəm.  

– Vaxtımız çox azdır, Lara. Sən təcili ünvanı öyrən. Cəsədin kimliyi açıqlanmadan mən ona 

baxmalıyam.  

– Bu dəqiqə orada ekspert rəyini gözləyən bizim əməkdaşlarımız var. Səni, ola bilsin, heç içəri 

buraxmasınlar.  

Sonuncu cümlədən sonra Skot fikrə getdi.  

– Darıxma, mən olan yerdə sənə heç kim bir söz deyə bilməz. – Lara onun könlünü almaya 

çalışdı.   
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Parkda insanlar qaynaşırdı. Cavan sevgililər əl-ələ, qocalar isə yan-yana dolaşırdı. Qoca bir 

kişinin səsi aləmi götürmüşdü. Aydın idi ki, onun qulağı ağır eşidirdi. O, müxalifət  liderlərinin 

arxasınca hey deyinirdi. Hazırkı dövlət strukturlarından razı olduğunu yüksək intonnasiya ilə 

vurğulayırdı. Bir neçə yaşlı onun əvvəllər demoqoq olduğunu düşünürdü. Adətən aparılan 

müzakirəni bərkdən səsləndirən adamı demoqoq kimi tanıyırlar.  

Böyüklər uşaqların fikirlərini müxtəlif əyləncəli oyunlarla qatırdılar. Əlil arabasında  dilənçinin 

dayanmadan eyni sözləri təkrarlamasından şikayətlənən, yanında gözəl xanımı olan cavan oğlan 

ayağı ilə arabanı aşırdı. Onun bu hərkətinə heç kim münasibət bildirmədi.  

Skot bu hərəkətə  məəttəl qalmışdı. Arxadan  atılan top Laranın ayağına dəydi. Çevrilib baxdıqda 

bir uşağın ona baxdığını gördü. Uşaq balaca olduğundan qorxudan topa yaxın gələ bilmədi. Lara 

topu yerdən götürüb ona tərəf aparmaq istəyəndə Skot əlindən topu yerə salıb: 

– Bizim vaxtımız məhduddur, – deyib addımlarını sürətləndirdi. 

Lara onun bu kobud hərəkətini bəyənmədi. O, yenidən topu yerdən götürüb, uşağa verdi. Sonra 

Skotun arxasınca yeridi. Arxaya bir dəfə çevriləndən sonra yenidən yoluna davam edən Skot:  

– Bax, Lara, sənin mənə köməyin lazımdır, başa düşürsən? Sənin uşaqla vaxt keçirməyinin bu 

dəqiqə heç yeri yoxdur. Topu mən də götürə bilərdim. Mən də uşağa topu verib onun gözündə 

yaxşı əmi kimi görsənə bilərdim. Amma mən çox tələsirəm, uşaqla əylənmənin yeri deyil. Məni 

başa düşürsən?  

Skot arxaya çevrildi, Laranın onun arxasınca gəlmədiyini görüb yerində fırlandı. Amma o yox 

idi. 
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  X saylı klinika 

Saat 18:00 
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 İsa Abdullayev klinikanın qarşısında dayanan “Range Rover” maşının hazır olmasını 

köməkçilərə tapşırdı. Abbas Abdullayev artıq özünü yaxşı hiss edirdi. O, işinin çox olduğunu 

bildirib, təcili sürətdə klinikadan ayrılmaq niyyətində idi. Flora xanım bunun qəti əleyhinəydi. O, 

Abbas Abdullayevin  hələ özünə gəlmədiyini bilirdi. Abbas Abdullayev yataqdan qalxıb oturdu.  

– Mən özümü artıq yaxşı hiss edirəm ,– dedi. – Bir hadisə baş versə, həkim gəlib evdə müayinə 

edər. Mən təcili olaraq o adamla görüşməliyəm.  

– O adam kimdir? – Flora çaşqın halda soruşdu. 

Onun Abbas Abdullayevin tutduğu işdən xəbəri yox di.  

– MTN-nin xüsusi əməkdaşıdır. İşi ona tapşırmışam. Ondan xəbərsizəm. Bəlkə bir yol tapıb?  

Flora bu xəbərə bir az sevinsə də, Abbas Abdullayev yerindən qalxanda özünü pis hiss edəcəyini 

düşünürdü. Bu belə olmadı. Abbas Abdullayev ayağa qalxıb yeridi.  

– Klinikanın qəbzini al, – deyə tələsik Floraya işarə etdi. Başını silkələyib özünü hələ tam rahat 

hiss etmədiyindən gileylənirdi. Avtomobilə yaxınlaşanda mühafizəçilərdən biri onun qolundan 

yapışıb maşına oturtdu. Maşın uğuldayıb hərəkət etdi. İsa Abdullayev Flora xanım ilə klinikanın 

hesabını ödəyəndən sonra şəxsi Mercedes maşınını işə saldı. Yerindən sürətlə hərəkət edən 

maşının səsi klinikada olanları həyəcanlandırdı. Bir neçə pəncərədən onların arxasınca baxdılar.  
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Böyük izdihamın içində çaşıb qalan Skot nə edəcəyini bilmirdi. O, ətrafa göz gəzdirib, yerə 

bərkidilmiş, üstündə yeraltı keçidə işarə verən, üzərində “Bar Metro” yazısı olan beton tikilinin 

üstünə çıxdı. Tikilinin üstündən ətraf aydın görünürdü. Nəticə onun istədiyi kimi olmamışdı. 

Telefonu çıxarıb zəng etmək istəyəndə, yeni bir ismarıc gəldiyini gördü. Tələsik açıb oxudu. 

İsmarıc Laradan gəlmişdi.  

– “Skot, bağışla, işlə əlaqədar təcili tək məni ekspertə çağırdılar. Mütləq görüşəcəyik”...  

Skot tikilidən yerə tullanıb fikrə getdi. 
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“Deməli işlər ürəkaçan deyil. Bu adam odur. Mən buna əminəm. Bu şəxs Abbas Abdullayevin 

oğludur. Mənim cəsədə baxmaq imkanım olmayacaq. Lara o barədə məlumatı, bilirəm, mənə 

verə bilməyəcək. Hər şey gizli saxlanılmalıdır. Mən bir çıxış yolu tapmalıyam. Mütləq bir yolu 

olmalıdır.” – Sanki öz-özünə danışırdı. 
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Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. 

 

Xüsusi xidmət mayoru Laraya öz kəskin etirazlarını bildirirdi.  

– Lara, Skot bizim keçmiş əməkdaşımız olub, onun bu məlumatdan xəbərdar olduğunu bilirik. 

Amma iş indi bizim üstümüzdədir. Skot bu işə yaxınlaşa bilməz. Biz onu dəvət etsək əgər, yalnız 

o zaman kömək edə bilər. Amma sən özün də bilirsən ki, indi onun köməyinə ehtiyacımız 

yoxdur. Ekspert rəyinə görə, müəmmalı meyit şəhərin meri Rza Abdullayevin cəsədidir. O, iki 

gün öncə qətlə yetrilib. Üzərində olan qan ləkələrinin göstəriciləri müayinə zamanı məlum oldu. 

Dünən gecə onu yaralı halda narkoman tapıb. O, tam bir gün yaralı vəziyyətdə qalıb. 

Lara bir anlıq çaşqınlıq hissləri keçirtdiyini hiss etdi.  

– Onu damğalayıblar, – deyən mayor qələmi əlində fırladıb başını oturduğu dəri kresloya 

söykədi.  – Dilində olan damğa bilinmir, amma alnında maraqlı bir yazı yazılıb: “NEBE”. 

– Bunun mənasını bilən var? – Məyus halda soruşan Lara əlini başına aparıb gicgahlarını masaj 

etməyə başladı.  

– Hələlik axtarış davam edir. Bu istiqamətdə işləyən xeyli sayda əməkdaşımız var. 

– Mən başa düşə bilmirəm, – Lara tələsik əlavə etdi:  – Onu hadisə gününün səhəri heç kəs 

görməyib, yoxsa görüblər, sadəcə yaxın duran olmayıb?  

– Fikrimcə, onun ağzı köpüklənirmiş, görənlər içkili olduğunu düşünüb yaxın durmayıblar. Bir 

də işgəncə möhkəm verilib. – Mayor aydınlıq gətirdi. – Əgər dilində olan damğa biz 

düşündüyümüz möhürdürsə onda hər şey açıq–aydındır. 

Lara diqqətini cəmləyib yenidən soruşdu:  
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– Aydın olan nədir? Möhür kimlərin möhürüdür ki?  

Mayor kreslonu 360 dərəcə fırılatdı.  

– Hələ məlum deyil. Aydınlaşdırılanda, açıqlanacaq. 
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Türkiyədəki əsas hava limanı.  

Naməlum adam mühafizəçiləri ilə birlikdə “Boeing – 8” sərnişin təyyarəsindən endi. O, təyyarə 

trapında ikən ətrafa göz gəzdirirdi. Eyni vaxtda düşən təyyarəni gözləyirdi. Eyni vaxta enən lüks 

“Challenger – 604” özəl təyyarə sürətini azaltdı. Naməlum adam sevincək halda təyyarəni 

görəndə trapdan tələsik düşməyə başladı. Mühafizəçilər onunla bərabər tələsdilər.   

 

          21 

 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi.  

Lara stolun üstünə qoyulmuş fincandakı suyu içdi. Mayor onun həyəcanlı olduğunu anladı. 

– Lara, sənə nə olub, niyə belə həyacanlısan?  

– Skot məndən xəbər gözləyirdi. O, cəsədin Abbas Abdullayevin oğlu olduğunu sanki bilirdi. 

Mən ona ekspertin yanına yollandığımı dedim və Skotu aldatdım.   

– Xahiş edirəm, Skotun adı bir də çəkilməsin. Biz buna görə cavab verməli olacağıq. Mayor sərt 

şəkildə bəyan etdi.  

– Nəyə görə? – Lara əsəbi halda qeyri-ixtiyari sualını zildən səsləndirdi.  

– Lara, bilirəm yorğunsan, hələlik son hadisələrin həyəcanını üstündən atmamısan. Ona görə bir 

az dincəlməyin məsləhətdir.  
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– Biz nəyə görə cavab verməliyik? – Lara səsini alçaltdı.  

– İşimizə bizdən başqa heç kəs müdaxilə edə bilməz. Bunu başa düşürsən, yoxsa yox? Skot artıq 

işdən kənarlaşdırılıb.  

    Lara mayorun haqlı olduğunu bilirdi. Amma o, ürəyində olan fikirləri Skotla bölüşmək 

istəyirdi. Buna icazə yox idi. O, əmrə tabe olmalı idi. Bu iş ciddi əhəmiyyətli işə çevrilib, buna 

artıq Skot müdaxilə edə bilməzdi. Bu, dövlətin rəsmi işi olduğu üçün gizli saxlanılmalıdır. Lara 

bunları yaxşı başa düşürdü.  

– Abbas Abdullayevə xəbər vermisiniz? – soruşan Lara artıq özünə gəlirdi.  

Mayor: 

– Yox! – deyib ayağa qalxdı. – İndilərdə yəqin xəbər verəcəyik. Abdullayevlər ailəsinə 

başsağlığı verib, cəsədi yaxın vaxtlarda onların ixtiyarına ötürməliyik. Bu gün Abbas Abdullayev 

klinikadan ayrılıb, məlumatlara görə, özünü yaxşı hiss edir.  

Lara razı halda başını yellədi. Mayor daxili əlaqə telefonuyla köməkçisini çağırdı. Köməkçi içəri 

daxil oldu, hərbi qaydada salamı verib dayandı.  

 – Abbas Abdullayevi çağırın gəlsin, – mayor əmr etdi.   
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Türkiyənin əsas hava limanı .  

 

“Challenger – 604” markalı özəl təyyarənin trapı açıldı. İki mühafizəçi çıxıb ətrafa baxandan 

sonra işarə ilə içəridə olanın çıxmasını istədilər. İçəridən bir nəfər çıxdı. Qara kostyumlu, 

alçaqboylu, ağsaçlı adam eynəyini taxıb dərindən nəfəs aldı. Yorğun addımlarla aşağı enməyə 

başladı. 

Mühafizəçilər çoxalmışdı. Arxada olan altı mühafizəçi öndə düşən adamı hər tərəfdən mühafizə 

edirdi. Adam yaşlı olmasına baxmayaraq, olduqca şıq görünürdü. Son model qara rəngli “BMW” 

markalı minik maşınına yaxınlaşdılar. Mühafizəçilərdən biri qapını açdı. Ağsaçlı adam oturdu. 
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Qapı örtüldü. Mühafizəçi ön oturacaqda əyləşdi, getmək üçün sürücüyə əli ilə işarə etdi. Ağsaçlı 

adam maşının arxa oturacağında yanaşı oturan adama: 

– Vedat bəy, işləriniz ürəkaçan deyil, – söyləyib başını oturacağın qırağına söykədi.  

– İşlərimiz yolunda gedir. İşi pozmaq istəyənlərin cəzası verildi, – deyə Vedat bəy bütün olayları 

danışmaq üçün az qala səbrsizlik göstərirdi.  

– Eşitdiklərimə görə işi yaxşı yerinə yetirə bilməmisiz.  

– Çox təəssüflər olsun ki, bu belə oldu. Amma biz işi tamamladıq. İşi pozan adam öldü.  

– Bilirsiz, Vedat bəy, siz o adama xüsusi fərqləndirici işarə qoymusunuz: bu işarə olduqca 

tanınmış işarədir. Siz bu işarə ilə açıq-aşkar fikrinizi bəyan etmək istəmisiz. Bunu başa düşdük, 

amma siz cəsədi hara gəldi tullamamalıydız...  

– Düzdür, bu bizim ən böyük səhvimizdir. Vedat İlker müsahibi ilə razılaşmağa məcbur idi. 

– İcazə verin sözümü bitirim, – deyən ağsaçlı adam eynəyinin altından barmaqları ilə burnunun 

üstünü ovuşdurdu.  

 – Buyurun, üzr istəyirəm! – Vedat İlker özünü yaxşı hiss etmirdi.  

– Rəhbərlik sizin tutduğunuz işi bəyənməyib. Siz özünüzü açıqlamaq istəmisiniz, biz kimik 

demək istəmisiniz. Belə olmaz. Biz işlərimizi pozan adamlara layiqli cəzasını verib onu dəfn 

edirik. Amma siz bunu etməmisiniz. Siz tamam ayrı bir iş görmüsünüz.  

– Mən səhvimi başa düşürəm, – deyən Vedat bəy özünü az qala itirmişdi.  

– Mən sizi başa düşməyə çalışıram. Amma rəhbərlik nə deyəcək, bunu hələ ki heç özüm də 

bilmirəm.  

– Sizdən xahiş edirəm, məni əfv etmək üçün öz xahişinizi rəhbərliyə bildirin.  

– Bu barədə, çox güman ki,  rəhbərlik birgə qərar qəbul edəcək.  

Vedat İlker üzünü maşının pəncərəsinə tərəf çevirdi. Mərmərə dənizinin sularında gəmilər 

hərəkət edirdi. Maşın iki qitəni ayıran İstanbul boğazının üzərində salınan körpünün üstündə iti 

sürətlə şütüyürdü. 
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Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. 

 

– Bu ola bilməz, siz nə danışırsız? Mənim oğlum yaşayır, o, sağdır. Siz yalan danışırsız, bu ola 

bilməz, – deyə başını stolun üstünə qoyub ağlayan Abbas Abdullayev nə edəcəyini bilmirdi.  

– Çox təəssüflər olsun, Abbas müəllim, oğlunuz artıq dünyasını dəyişib, bu acı həqiqətlə 

barışmalısız.  

– Onu kim öldürüb, heç olmasa bunu bilirsiz? – Abbas Abdullayev üz cizgilərini sərtləşdirib 

soruşdu. 

– Yox, hələ ki bunun üzərində işləyirik. Narahat olmayın, çox yaxın vaxtda qatil mütləq 

tapılacaq.  

– Çox yaxın vaxtda? Bu nə deməkdir? Mən əmr edirəm, bu gün onun qatili tapılmalıdır. 

Tapılmalıdır, tapılmalıdır, – Abas Abdullayev yerindən ayağa qalxıb mayora tərəf hücum etmək 

istəyirdi.  

– O, böyük həyəcan keçirir, təcili həkim çağırın, – mayor köməkçisinə işarə etdi.  

Lara otaqda  bir yerdə dura bilmirdi. Abbas Abdullayev ayaq üstündə dayana bilməyib yerə 

yıxıldı.  

– Təcili həkim çağırın, tez gəlsin. – Lara qışqırdı.  

– Lara, hər şey qaydasındadır. Bu dəqiqə həkim gələcək. – Mayor əyilib Abbas Abdullayevin 

kürəyindən tutub qaldırdı.  

Həkim içəri daxil oldu, xəstəyə ilk tibbi yardımı göstərdi. Abbas Abdullayev iki dəqiqə keçəndən 

sonra özünə gəldi. 

– Rza, sən ölməməliydin, – yana-yana təkrarlayan Abbas Abdullayev faciə ilə barışmalı oldu...  

– Oğlumu görmək istəyirəm. – Abbas Abdullayev mayora müraciət etdi.  

– Yolu göstərin, – mayor köməkçisinə əmrini verdi...  

– Əməliyyat qrupu Rza Abdullayevin iş yerini gözdən keçirtməlidir. – Mayor Laraya fikrini 

bildirdi. 
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– Bunu Skot artıq edib, – Lara mayora yad nəzərlərlə baxdı. 

– Başa düşmədim? Biz bunu yenidən icra edəcəyik. Biz öz işimizi görürük.  

– Elə demək istəmədim. – Lara əlavə etdi:  – Mən onunla əlaqə saxlamışdım. Skot onların bir 

xəbəri olmadıqlarını bildirdi. Rza Abdullayev işçilərinə Türkiyəyə gedəcəyini bildirib. Onlar 

yalnız bunu bilirlər. Üç gündür ki, Rza Abdullayev məzuniyyətə çıxıb.  

– Biz bir də araşdıraq, – deyə mayor telefonla harasa zəng etdi.  

  

                                                 24 

 

Skot taksafon kabinetinə yaxınlaşanda yaxınlıqda olan məsciddən azan səsi eşidildi. Telefonda 

tələsik klinikanın nömrəsini yığıb səsini tənzimlədi.  

– “Alo, buyurun, növbətçi həkim sizi dinləyir.” 

– Danışan X saylı polis bölməsinin rəisidir. Dünən axşam növbədə olan həkiminizin adı və 

ünvanı lazımdır.  

Növbətçi həkimin dili dolaşdı. O, dünənki müəmmalı cəsədin kimə aid olduğunu bilmək 

istəyənlərdən biri idi. Sanki öz-özünə dedi: “Deyəsən, artıq məlum olub!” Amma nəyə görə 

dünən növbədə olan həkimin nömrəsini istəsinlər. Bax bu ona qaranlıq qaldı.  

 Skot əsəbi halda: 

– Sizinlə deyiləm? 

– Bir dəqiqə bağışlayın, bu saat  deyirəm, ünvan...  

Skot deyilən məlumatı yaddaşına köçürdükdən sonra dəstəyi asıb tələsik taksafon kabinetindən 

çıxdı.  

Növbətçi həkim özünü itirmişdi. Üzünə asılan dəstək, dünən növbədə olan həkimin heç də işinin 

ürəkaçan olmadığını göstərirdi. Növbətçi həkim həyəcandan nə edəcəyini bilmirdi. O, dünən 

növbədə olan həkimə zəng etmək istədi, amma bacarmadı. Onun adını və ünvanını bayaq özünü 

polis rəisi kimi təqdim edən şəxsə dəqiq demişdi. Bu, bir növ, həmkarlar arasında satqınlıq 

sayılır. 
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Flora xanımın fəryadı yaxınlarını narahat edirdi. Onun vəziyyətinin heç də yaxşı olmadığını 

bilirdilər.  

– Təcili həkim gəlməlidir, – deyən İsa Abdullayev Flora xanımın vəziyyətinin pis olduğunu 

yaxınlarından birinə söylədi.  

– Belə olmamalıydı, – Abbas Abdullayev hər dəqiqə təkrarlayırdı. O, başını aşağı salıb ağlayırdı.  

– Mərhumu yerdən götürməliyik, – məclisi idarə edən adam növbəti dəfə öz fikrini Abbas 

Abdullayeva çatdırdı.  

– Necə deyirsiz, elə də olsun. – Abbas Abdullayev zəif səslə cavab verdi. 

İsa Abdullayev mühafizəçilərə hazır olmaq əmrini verdi. Flora xanıma ağrıkəsici iynə vurub 

yatağa uzatdılar. Bir neçə mühafizəçi meyiti yerdən qaldırdı.  

Abbas Abdullayev dəsmalını üzünə tutub məclisi idarə edənin yanındaca gedirdi. İsa Abdullayev 

toplaşan insanları yönlədirir, onlara göstərişlər verirdi. Flora xanım cəsədin evdən çıxmasından 

xəbərsiz idi. Bədəninə vurulan dərmanın təsirindən ayılaraq bərkdən çığırdı: 

– Rza! – Onu yenidən sakit etdilər.  

– Oğlum haradadır? – soruşan Flora xanım yataqdakı yorğan və balışları dağıdıb bərkdən 

hönkürürdü. Bir qədər keçəndən sonra malikanədəkilərə meyitin torpağa tapşırılması xəbəri 

çatdırıldı.  

– Oğlumun üzünü mənə göstərmədilər. Onun üzünü son dəfə görə bilmədim, – çığıran Flora 

xanım fəryad qoparırdı.  

Rza Abdullayevin cəsədin evə gətirəndə üzünü örtmüşdülər. Oğlunun meyitini təhvil alan Abbas 

Abdullayev özü bu barədə xüsusi tapşırıq vermişdi. İsa Abdullayev də daxil olmaqla, heç kəsə 

cəsədin üzünü açmasına icazə verilməmişdi...  
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...Abbas Abdullayev ekspertdən çıxan cəsədə baxandan sonra gözlərini eyni bir nöqtəyə zilləyib 

ürəyində cəsədin alnına yazılan sözü təkrar edirdi. Ekspertizanın əməkdaşı cəsədin dilini çıxarıb 

ona göstərəndə Abbas Abdullayev özünü az qala itirmişdi. Cəsədin dilində üçbucağa bənzər bir 

şəklin möhürü vurulmuşdu. Özü də o, tam aydın görünmürdü.  

– Sizcə, bu nəyin işarəsidir? – soruşan Abbas Abdullayev artıq özünü idarə etməkdə çətinlik 

çəkirdi.  

–Biz də heç bir şey başa düşmədik... – deyə həkim cavab verdi.  

Yenidən mayorun iş kabinetinə daxil olan Abbas Abdullayev həmin sualı bu dəfə təkrar olaraq 

mayora ünvanladı. Mayor: 

– Dəqiq məlum deyil, – deyib onu gözüyolda saxladı. 

Cəsədin üzərində olan yaraları kimsə görməməsi üçün Abbas Abdullayev mühafizəçilərinə 

“Meyitin üzünü açmayın!” tapşırığını vermişdi.  
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Türkiyə, İstanbul. 

 

Bahalı “BMW ” markalı maşın Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu qədim İstanbulun çıxışı 

olmayan, labirintə bənzəyən küçələrində astaca hərəkət edirdi.  

Çöldə yağmur çiskinləyirdi. Yerə düşən yağış damcıları xoş qoxu yaradırdı. Bəzi qədimi evlərdə 

yaşayan qadınlar pəncərələrdən bir-biri ilə söhbət edir, xörək reseptləri barədə məlumatları bir-

birinə ötürür, bayırdakı yağışa əhəmiyyət vermirdilər. Yayda olan belə yağışlı havaya İstanbulun 

daimi sakinləri artıq öyrəşmişdi... 

Velosipetini almaq üçün özündən yaşca böyük olan oğlana ağlaya-ağlaya yalvaran uşaq, çarəsiz 

qalıb yerdən nəsə götürüb onun başına çırpdı. Bu hərəkət maşında başını oturacağa söykəyən 

ağsaçlı adamın gözündən yayınmadı, “Oho, afərin!” söylədi. Dalanın tinində dayanan oğlan 

maşınları diqqətlə seyr edirdi. Oğlan dayanan yer yolu dörd hissəyə bölürdü. Sağa dönən maşın 

oğlanın gözündən yayınmadı. O, maşının arxasınca baxırdı. Maşının qabaq oturacağının 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 43 

 

başlıqaltısının arxasındakı monitordan geriyə baxan ağsaçlı adam onları arxadan seyr etməkdə 

olan oğlanı gördü. Bir qədər baxandan sonra gülümsədi.  

Dalanın sonundan 500 metr aralıda qədim bir kilsə ucalırdı. Köhnə, amma işlək vəziyyətdə olan 

məbəd idi. Maşın kilsənin yanında dayandı. Maşının qapısı açılanda mühafizəçi artıq onun 

yanında dayanmışdı. Kilsənin giriş qapısında bu qədim tikilinin tarixi barədə heç bir məlumat 

yox idi. Sürücü də mühafizəçi missiyasını yerinə yetirirdi. O, maşından düşüb, ətrafa diqqətlə 

nəzər yetirdi. Sonra ağsaçlı adamla birlikdə kilsəyə daxil olan Vedat  İlker dua etdi... 

  

                                              27 

 

Lara evinə daxil olan kimi, mobil telefonu ilə Skota zəng etdi. Onun mobil telefonu 

söndürülmüşdı. Daha sonra ev telefonu ilə Skotun yaşadığı mənzilin nömrəsini yığdı. Telefon 

bir-iki dəfə çağırandan sonra səsli ismarıc sistemi işə qoşuldu: “Xahiş edirik, siqnal səsindən 

sonra məlumatınızı saxlayın”...  

– Tələsik səndən ayrıldığıma görə məni bağışla, Skot! Bu yaxında biz səninlə mütləq 

görüşəcəyik. Bir neçə gün mənim telefonum cavab verməyəcək. Mən özüm səni axtaracağam! –

deyib dəstəyi asdı.  

Lara tutduğu işdən peşman olmuşdu. Amma yaxşı bilirdi ki, Skot onu düzgün başa düşəcək. 

Çünki Skotun özü də bu ağır yolun yolçusu olub.  

Siyirməni gəzib bir disk çıxartdı. Pleyeri işə saldı. Universitet illərindən Andrea Bocelli fanatı 

olan Lara hər gün onu dinləmədən özünü rahat hiss etmirdi. “Melodramatik” italiyan tenoru 

ustalıqla “işini” yerinə yetirirdi... 

                                                28 

 

Türkiyə, İstanbul.  

 

İki nəfər məbədə daxil olan zaman kilsənin zəngi vuruldu. Ağsaçlı adam əlini sinəsinə aparıb xaç 

çəkdi. Vedat bəy kilsənin boş zalını gözdən keçirtdi. Ətraf olduqca sakit və qaranlıq idi. Kilsənin 
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rahibi onların yanından keçəndə başını əyib salam verdi. Vedat bəy salamı alıb ağsaçlı adama 

üzünü tutdu və maraqla soruşdu:  

– O haradadır? – sualının cavabsız qaldığını görüb simasını sərtləşdirdi. 

Rahib onlardan təxminən on beş metr aralıda asılmış, çox köhnə görünən pərdənin arxasına 

keçdi. Kilsənin ön hissəsi zəif işıqlandırılmışdı. Divardan dini mövzuda müxtəlif rəsmlər 

ikonalar asılmışdı. Rahib gözdən itəndən sonra Vedat doğma torpağında özünü narahat hiss 

etməyə başladı. Tez-tez dönüb ətrafına baxırdı.  

Ağsaçlı adam onun qorxduğunu hiss edib xəlvətcə güldü. Oturacaqların bir hissəsi yenicə təmir 

edilmişdi. Qalan hissəsi sınıq-sökük idi. İrəli doğru addımladıqca, ön oturacaqlar aydın 

görünməyə başladı. İkinci sırada arxası onlara çevrilmiş bir nəfər oturmuşdu. Addım səsləri 

eşidildikdə ona doğru gələn addımları duyub üzünü çevirmədən dedi: 

–  Xoş gəlmisiz! 

Ağsaçlı adamla birlikdə hədəfə çatan Vedat bəy o adamla görüşüb qucaqlaşdı. Onlar çarpaz 

şəkildə çiyinlərini bir-birinə vurdular. Ağsaçlı adam “Bəs o haradadır?” – deyəndə, üzü 

görünməyən adam dilləndi: 

– O sizinlə görüşəcək! Mən sizi onunla görüşdürəcəyəm, – deyib irəli doğru addımladı.  

İki nəfər onun arxasınca gedirdi. Öndə gedən adamın üzü görünmürdü. Onun üzündə iki gözü 

bağlı olan maska vardı. O, kilisənin arxa qapısından çıxdı.  

– Mən buradan yol olduğunu heç düşünməzdim, – deyə Vedat bəy başını iki yana tərpətdi. 

Kilsənin arxa qapısı ot basmış xəlvəti bir küçəyə açılırdı. Bu dar küçə olduqca xəlvəti və ayaq izi 

dəyməyən bir cığıra bənzəyirdi. İrəlilədikcə küçənin sonu get-gedə daralırdı. Arxadan önə doğru 

piramida şəklində başa çatan bu küçə şəhərin bu hissəsindəki kanalizsiya sistemlərinin qovşağı 

kimi tanınırdı. Çürümüş ağac yarpaqları ayaq altına yapışıb iz buraxmağa yol vermirdi.  

– Görəsən rahib bu yolu bilir? – Öz-özünə sual verən Vedat bəy ağsaçlı adamın başını aşağı salıb 

kirmişcə yeriməsinə lap məəttəl qalmışdı. Ürəyində – “Bu necə səbrli adamdır?” – deyirdi.  

Bir qədər addımlayandan sonra üstü nəm çayırlar basmış dəmir qapıya çatdılar. Qapı aşağıya 

doğru açılırdı. Üzü maskalı adam əyilib qapını açdıqdan sonra aşağı doğru düşməyə başladı.  

– Buradan pilləkən var? – deyə soruşan Vedat bəy tamam çaşıb qalmışdı.  
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Ağsaçlı adam danışmır, öndə gedənin arxasınca düşüb onu izləyirdi.  

Maskalı adam:  

– Parolunuz yadınızdadır?  – soruşanda Vedat bəyə hər şey aydın oldu.  

Bura onun hələ də yaxşı tanımadığı gizli qərargahlardan biri idi. Vedat bəy son dəfə başını 

qaldırıb qaranlıq göylərə baxdı. Buludlar olduqca tutqun və qatı görünürdü. Bir-birinə dəyib 

vahiməli səs edən buludlardan gözünü çəkib –  “Bilirik!” – deyə o da sualı cavablandırdı. 

Ağsaçlı adama “Qapını ört” əmri verildi. Ağsaçlı adam son pilləni düşəndən sonra qapını 

bağladı. Ətrafa zülmət qaranlıq çökdü. Alışqanla divara bərkidilən məşəli yandıran maskalı adam 

banklarda kompyuter sistemi ilə işləyən dəmir kassaların siyirməsinə bənzəyən qapının yanına 

yaxınlaşdı. Maskalı şəxs qapının dəmir tordan olan hissəsinə parolunu dedi. Sonra isə o, Vedat 

bəy ilə ağsaçlı adama da öz parollarını deməsini buyurdu. İki nəfər parolu dəmir tordan içəriyə 

səsləndirdi. İçəridən cavab gəlmədi. Bir neçə saniyədən sonra qapı kilidi şaqqıldadı, adamın ətini 

ürpəşdirən cırıltı səslə açıldı. Təşrif buyuran üç nəfər içəri daxil oldu. 

Qaranlıq zal. Vedat bəy ətrafında ağsaçlı adamdan başqa birinin olmamasını hiss etdi. Yuxarıdan 

işıq yalnız bir yeri işıqlandırdı. Bu işıq ortadakı yeganə stulda oturan adamın üzərinə düşürdü. 

Vedat bəy işıq yanandan sonra yanındakı maskalı adamın yoxa çıxdığını gördü. Tək stul 

yuxarıdan işıqlandırılırdı. Ağsaçlı adam yaxınlaşıb eyni vəziyyətdə onunla görüşdü. Vedat bəy 

də hərəkətləri təkrar etdi. Ayaq üstə dayanan iki nəfər suallara cavab vermək üçün səbirlərini 

güc-bəla ilə basırdılar... 

...İlk sual Azərbaycanda törədilən səs-küylü qətlin lazımı şəkildə icra edilməməsi barədə oldu. 

Vedat bəy dili dolaşa-dolaşa verdiyi cavab eynilə ağsaçlı adama söylədiyini təkrarı idi. Ağsaçlı 

adama İsraillə bağlı sualı verəndə o cavabında – “Hər şey yolunda gedir!”– söylədi.  

Oturan adam söylədi: 

 – İşi tamamla! – deyə Vedat bəyə son xəbərdarlığını etdi və əlavə olaraq bildirdi: – 

...Azərbaycanda təqaüdə çıxmış kəşfiyyatçılardan bir nəfər sənin işini pozmaq, daha doğrusu 

bizim sirrləri faş etmək, üzə çıxartmaq niyyətindədir. Onu dərhal aradan götürmək əmrini 

verirəm. Vedat bəy, “Üzünü işığa çıxartsan bir də qaranlığa mənim yanıma gəlmə!” Son tapşırığı 

yerinə yetir. Bu sənin andındır. Əslində bu, son görüşümüz deyil, səhv atılan addımla bağlı bura 

toplaşmışıq. Bizim qarşıdakı planlarımız tezliklə həyata keçməlidir. Buna görə biz lazımi 

səviyyədə çalışıb işimizin öhdəsindən gəlməliyik. Çox yaxın vaxtda Azərbaycanda loja 

qurulacaq və bütün Qafqazın idarə edilməsi bizim üzərimizə düşəcək. Azərbaycandan yaxınlarda 
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Rza Abdullayevin yerinə adamımız seçiləcək. Müvəqqəti olaraq işlər sənin üstündədir. Bir də 

səhvə yol vermə, işi sonacan tamamlamamısan. Öhdənə düşən işi sona yetir. Tamamla, mənim 

sizə söyləyəciklərim bu qədər. Çıxa bilərsiz... 

İki nəfər zaldan çıxıb məşəlin verdiyi zəif işıqla dar küçəyə açılan qapını tapdılar. Kilsədən 

üzünün tərini silə-silə çıxan Vedat maşına oturanda “oh!” deyib dərindən nəfəs aldı.   

                                                             

 

 

29 

 

Gecə saat 23:00. 

 

44 saylı binaya sanki dərin sükut çökmüşdü.  

Yenicə dayanan “Volkswagen Passat” markalı  maşının güclü işıq şüaları qarşıdan keçən səfil 

itin gözlərinə düşdü. Külək bərk əsdiyindən binanın birinci blokuna kəndirlə bağlanan uşaq 

yelləncəyi yellənirdi. Yelləncək binanın divarlarına sürtünüb qəribə, küt səs çıxarırdı. Skot 

maşından düşüb ikinci bloka girdi və liftə yaxınlaşdı. Liftə daxil olub üstündə dörd rəqəmi 

yazılmış düyməni sıxdı. Liftin qapıları bir də onun düşmək istədiyi mərtəbədə açıldı. Bir anlıq 

“dejavyu” hissinə qapıldı. Qapının üstündəki ad və soyad onun görmək istədiyi adama məxsus 

idi. Qapı zənginin düyməsini sıxdı, sonra isə onu astaca döydü. İçəridən “Kimdir?” – deyə 

uşaqlara məxsus səs eşidildi.  

– Zəhmət olmasa açın! – Skot mülayim səslə qapının arxasından gələn səsə cavab verdi. 

Qapını kök, yaraşıqsız bir qadın açdı. Skot həkimin evdə olub-olmadığını soruşanda, qadın incə 

səslə onun evdə olduğunu bildirdi. Səs bu qadına məxsus ola bilməzdi. Bu səs ayıdan çıxan pişik 

səsinə bənzəyirdi. Bu barədə ürəyində fikirləşən Skot içəri daxil oldu. Həkimin xoşagəlməz 

simasını görəndə, bu adamla işləməyin çətin olacağını düşündü.  

– Siz kimsiz? – Həkim ilk cümləsini təəccüb dolu sualla başladı. O, sağ gözünü tez-tez qırpırdı.  

– Mən qonşuluqda yaşayıram. Bu binanın yeni sakiniyəm. – Skot tez cavab verdi.  
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– Mən sizi birinci dəfədir ki, görürəm. – Həkim onu başdan-ayağa süzdü. 

Skot sonucu cümləyə fikir vermədi.  

– Özümü çox pis hiss edirəm, qonşum sizi məsləhət gördü. – Skot özünü xəstə kimi qələmə 

verdi.   

– Qonşunuz kimdir? – Həkim təəccüblə soruşdu. 

Bu sual Skotu çaşdırmadı. O, belə bir sualın əvvəlcədən veriləcəyini təxminən bilirdi. “Futbol  

planeti” qəzetinin daimi oxucusu olan Skot sonuncu blokda yaşayan köşkçünü bir dəfə yağışlı 

havada bu binaya gətirmişdi. Adı da Skotun həkimə dediyi kimi idi.  

– Rauf Yunusov. Qəzet satan işləyir və sizi də mənə məhz o məsləhət gördü.  

Skot adı söyləməmişdən öncə o hadisəni bir daha yadına saldı. Köşkçünü yağışlı havada yolda 

qoymayan Skot onu evinə gətirəndə adını soruşmuşdu. Dəfələrlə ondan qəzet alsa da, adını 

bilmirdi. Özünü xoş niyyətlə təqdim edən köşkçü həyəcandan və ona olunan yaxşılığın 

qarşılığını verə bilmək üçün, adı ilə bərabər soyadını da demişdi.  

– Buyurun, keçin bu otağa, – həkim yol göstərib, onu şəxsi kabinetinə saldı.  

 Skot içəri daxil olanda nədən başlayacağını bilirdi. İçəridə stol, stolun üzərində iynələr, spirt 

qabı  və ağ rezin əlcək var idi. İki stul kiçik stola söykənmişdi. Yatağın üzərində ağ mələfə 

səliqəli görünürdü. Kiçik ekranlı televizor işə salındıqdan sonra, Skot  özünü yenidən tamam 

başqa formada təqdim etdi. Həkim çaşıb qaldı.  

 – Siz məni aldatmısız! – həkim səsini qaldırmaq istəyəndə, Skot cəld arxaya çəkilib onun ağzını 

əli ilə qapadı.  

– Yavaş, sus! Evindəkiləri təlaşa salma. Mən səndən, sadəcə dünən  klinikaya gətirilən cəsədin 

kimliyini və üzərində olan yaralar barədə  məlumat öyrənməyə gəlmişəm. Əlimi çəkirəm. Sakit 

ol, danış görüm!  

Əlini çəkən kimi həkim stolun üstündən boş iynəni götürüb Skotun ayağına batırdı. İynə onun 

baldır nahiyəsinə keçmişdi. Qəflətən vurulan bu zərbə sarsıdıcı alındı. Skot özlüyündə onu güllə 

zərbəsilə bərabərləşdirdi. Həkim cəld əlini telefona tərəf uzadıb dəstəyi götürmək istəyəndə, Skot 

arxadan onun boğazını tutub ağzını qapadı. Həkim diz üstə yerə çökmüşdü. Qapının arxa 

tərəfindən səslənən pişik səsli qadın:  

– Orada nə baş verir? – deyə həyəcanla soruşdu. 
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– Xəstə iynədən yaman qorxur, – Skot sakit səslə cavab verəndə qapının o tərəfindəki pişik səsli 

qadının gülüşünü duya bildi. Skot əlini ayağına aparıb iynəni çıxartdı.  

– Sənə son dəfə xəbərdarlıq edirəm: mən rəsmi dövlət qurumunun – MTN-nin əməkdaşıyam. 

Səninlə əlaqə yaratmaq üçün məni göndərdilər. İstəyirsən bax, – deyib cibindən vəsiqəni 

çıxartdı. Həkim vəsiqəyə baxandan sonra başı ilə “oldu” işarəsini verdi. Həkim ayağa qalxdı. 

Yenidən Skota hücum çəkib onun ağzına yumruq zərbəsi endirdi. Skotun ona sürücülük  

vəsiqəsini göstərdiyini bilirdi. Zərbənin təsirindən Skot səntirlədi. Dərhal özünü toplayan Skot 

ona qarşı bir müdafiə fəndi işlətdi. Bu fənd “Dzyudo”da  “ippon” adlanırdı. Həkim kürəyi üstdə 

yerə sərildi. Skot onun ağzını yenidən qapayıb hirsli-hirsli dilləndi:  

 – Bax, səni və arvadını öldürüb oğlunu apara bilərəm. Bir daha soruşuram: mərhumun alnında 

nə yazılmışdı? – Skot səsini bir qədər də yüksəltdi. Həkim ona olunan müraciətdən çəkinib 

başını qorxmuş adam kimi tərpətdi. Skot bu mimikaları yaxşı bilirdi. Həkimin ağzından əlini 

çəkdi. Həkim az qala yalvara-yalvara dilləndi:  

– Xahiş edirəm, onlarla işiniz olmasın, istəyirsiz məni öldürün!.. 

– Heç birinizlə işim yoxdur, cəsəd haqqında mənə geniş məlumat versən, çıxıb gedərəm. – Skot 

sərt şəkildə cavab verdi. O, sadəcə qorxudurdu.  

– “Nebe...” – deyə həkim həyəcanla ayağa qalxdı: – Alnında “Nebe” yazılmışdı. Dili 

köpüklənirdi. Dilində damğa olduğuna əminəm. Onu damğalamışdılar. Adam şəhərin merinə 

bənzəyirdi. Üz–gözü şişmişdi. Simasın yaxşı görmək olmurdu. Üzərində olan qan ləkələri 

hadisənin yeni olmadığını sübut edirdi. Həkimlər hadisənin bir gün öncə törədildiyini əsas 

gətirdilər. Nə qədər əlləşdiksə, həyatını xilas edə bilmədik. Ekspertə yollamaq istəyirdik, amma 

MTN-nin əməkdaşları gəlib bizdən cəsədi təhvil aldı. Özüm əvvəlcə yaxınlıqdakı polis 

bölməsinə zəng etdim, amma onlar gəlməyəcəklərini bildirdilər. Mən indi də şokdayam, belə 

cəsədlə heç üzləşməmişdim. Çox ağır işgəncə vermişdilər yazığa. Nə qədər çalışdımsa, dilində 

olan damğanı başa düşə bilmədim. Dilinə, mənim fikrimcə, xüsusi möhür vurulmuşdu. Nəyin 

möhürü olduğunu bilmirəm, amma əminəm ki, o yara məhz möhür yerinə oxşayırdı... 

Həkim artıq özünü yaxşı hiss edirdi. Skot əlini alınına aparıb dərindən nəfəs aldı.  

– Alnına qazılan “Nebe” sözü, dilinə vurulan möhür. Çox maraqlıdır. – Öz-özünə pıçıldayan 

Skot qaşlarını çatıb dərindən fikirləşdi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 49 

 

O, bu sözün mənasını bilmirdi. Bu kəlmə ilə nəyə eyham vurulması barədə də heç bir şey 

fikirləşə bilmədi. Möhürün də olub-olmadığını dəqiqləşdirmək müşkül idi. Bəlkə də heç möhür 

də deyilmiş. 

– Deyirsiz, hadisə cəsədi klinikaya gəitrməmişdən bir gün öncə törədilib? – Skot soruşdu. 

– Bəli, bəli, biz müayinə zamanı bir neçə hallarla rastlaşdıq. Bəlkə vaxtında klinikaya 

çatdırılsaydı, həyatını qurtarmaq mümkün olardı.  

Skot dərindən nəfəs alıb danışdı:  

– Mən artıq gedirəm. Sakit ol! Bilirəm ki, polisə zəng etmək istəyinə düşməzsən. Əks-halda 

fikrimin üstündə duracağam. 

Həkim razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi. Skot ayağa qalxıb otaqdan çıxdı. Ağımtıl şalvarında 

xırdaca qan ləkəsi əmələ gəlmişdi. Bu, iynənin yeri idi. Uşağa göz vurub qadına minnətdarlıq 

edəndən sonra evdən çıxdı. Həkim onun arxasınca baxırdı. Otağa daxil olan qadın “Burada nə 

baş verib?” – deyə soruşanda Skot binadan artıq uzaqlaşmışdı. 

 

                                                                  

                                                                  30 

 

Yaşadığı binaya yaxınlaşan Skot  çaşqın halda “Nebe, nebe...” deyə-deyə sükanı burub qarajın 

qapısında saxladı. Kompyuter sistemli qarajın qapısını açmamış maşında oturub qarajın 

açılmasını gözləyən Skot siqnal verməyə başladı. O, qarajı kiminsə açmasını gözləyirdi. 

Yuxudan ayılmış kimi maşından düşüb məsafədən idarə edən qurğuyla qarajın qapılarını açdı. 

Maşını içəri salıb tələsik binaya yaxınlaşdı. Lifti çağırdı. O, çox tələsirdi. Liftin gec gələcəyini 

duyub pilləkənlərlə yuxarı qalxmağa başladı. Onun nəfəsi təngimək bilmirdi. O, pilləkənləri necə 

qalxırdısa, yorğunluğu hiss olunmurdu. Həftədə iki dəfə uzun məsafəyə qaçırdı. Pilləkənlər onun 

üçün liftə bərabər tutulurdu. O, dərhal yaşadığı mənzilin qapısının kilidini açıb kompakt 

kompyuterə yaxınlaşdı. Notbuku açıb internetə daxil oldu: “Google.com” axtarış portalının 

şəbəkə ünvanını yazdı. Sayt açılandan sonra dərhal “Nebe” sözünü qeyd edib axtarış əmrini 

verdi. O, verilən nəticələrdən razı qalmadı. İstədiyi şeyi əldə edə bilməmişdi. Linkdə olan 

səhifələri bir neçə dəfə çevirəndən sonra qarşısına maraqlı bir yazı çıxdı: “Nebe”, “Nəbə” – 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 50 

 

“Qurani-Kərim”in 78-ci sürəsi olub mənası “Böyük xəbər” deməkdir. Məkkədə nazil olmuşdur. 

40 ayədən ibarətdir. Sürədə Qiyamət xəbərlərindən də söhbət açılır...”  

O, çaşıb qalmışdı. Öz-özünə pıçıldadı: 

– Deməli, Qiyamət xəbəri! 

Eyni sözü yenidən araşdırmaq üçün  dostu  Mark Pola elektron məktub yazdı. Cavabı təcili 

olaraq gözlədiyini bildirdi. Kompyuteri söndürüb baş ağrısını kəsmək üçün ağrıkəsici həb qəbul 

etdi. Sonra yatağa uzandı. Hadisələri gözünün qarşısına gətirirdi. Yataqda sakit dura bilməyib 

hey fırlanırdı. Gün onun üçün uğursuz başlayıb sona qədər də elə davam etmişdi. Saatın 

əqrəbləri gecə 02:00 göstərirdi. 

                                           

                                                 31 

 

Günəş şüaları rahat yatağın sağ tərəfinə düşmüşdü. Skot başını yataqdan qaldırıb saata baxdı. 

Axşam başının ağrısından saatı qurmaq xəyalından belə keçə bilməzdi.  

“Özümü çox pis hiss edirəm” – deyə fikirləşdi, tələsik telefona yaxınlaşdı. Telefonunun 

displeyində 1 yeni ismarıcın olduğunu görüb dərhal düymələri sıxdı. İsmarıc dünən axşam 

Laradan gəlmişdi. Mesajı dinləyəndən sonra telefon stoluna birləşmiş kresloda oturub əlini sıx 

saçlarında gəzdirdi. Kompyuteri açdı, yeni elektron məktub gəlmədiyini görüb onu da söndürdü. 

Kompyuteri yenidən açdı. Rza Abdullayevə aid olan elektron ünvanı  yazıb şifrədə dayandı. Bir 

neçə adda şifrə yazdı, amma “Şifrəni yenidən yazın...” qeydi ekranda təkrar-təkrar göründü. Skot 

sanki öz-özü ilə danışırmış kimi yavaşdan dedi:  

– Mənə Laranın köməyi mütləq lazımdır. Şifrə qıran cihaz, onu haradan tapa bilərəm? 

Qapının zəngi eşidildi. Qapıya yaxınlaşan Skot əynində heç bir şey olmadığını divardakı geniş 

güzgünün qarşısından keçəndə gördü.  

– Özümü tamam itirmişəm,  – “Adidas” markalı şortu geyinib qapını açdı. Qapıdan yalnız başı 

görünən Skot bir uşağın ona məktub uzatdığını gördü.  

– Sənə bunu kim verdi? Skot xəbər aldı. 

Uşaq maşının markasını məharətlə yadda saxlamışdı:  
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– Qara rəngli “Hyundai Grandeur” markalı maşın idi. Kök, balacaboy uşaq maşının adını pəltək 

səslə səsləndirdi.  

– Sənə məktubu verən adamı görsən tanıya bilərsən?  

– Əlbəttə, tanıyaram. – Uşaq gördüyü işin qarşılığında ənam almaq niyyətində idi.  

– Hə, onda de görüm, necə adam idi? – Skot soruşdu. 

– Eynək taxmışdı. Qara rəngli kostyum geyinmişdi. Deyəsən saçı sarı idi. Amma səsi bir az 

qorxulu idi. Mən dəhşət filmlərini çox xoşlayıram.  

Söhbətin çox uzandığını görən Skot qapının arxasında şaqüli vəziyyətdə dayana bilməyib açığa 

çıxdı. Uşaq ona baxıb güldü.  

– Siz lütsüz ki, – söyləyib təkrar güldü.  

– Buna lüt deməzlər, – Skot əlavə etdi: – Bax, şort geyinmişəm. O adam sənə başqa bir söz dedi?  

– Yox, heç bir söz demədi. Hə, onu deyirdim axı, – uşaq əlavə etdi: – Danışan adamın səsi 

dəhşət filmlərini səsləndirən adamın səsi ilə eyni idi, – deyib liftə yaxınlaşdı.  

Skot qapını örtüb məktubu açdı. Yazılan iki cümləni oxuyandan sonra təkrar-təkrar bir neçə dəfə 

oxudu.  

– “Bizi axtaranları, bizə lazım olanları biz özümüz tapırıq. Sonuncu xəbərdarlıq”...  

– Bu nə deməkdir, ilk xəbərdarlıq mənə nə vaxt olunub ki, – öz-özünə deyinən Skot məktubu 

təkrar oxuyub siyirməyə atdı. Qapı təkrar döyüldü. O, yay köynəyini geyinib qapını açdı.  

– Salam, buyurun, bu da qəzetləriniz!  – Bu cavan poçtalyon Skotun evinə həftədə 5 dəfə gəlirdi.  

Qəzetləri alan Skot üstəkinin manşetindəki başlığı oxudu: “Şəhər Administrasiyasının rəhbəri 

Rza Abdullayev işgəncə ilə qətlə yetrilib. Onu dünən axşam torpağa tapşırıblar. Abdullayevlər 

ailəsi bu barədə mətbuata heç bir açıqlama verməyib. Beynəlxalq Turizm Agentliyi hadisədən 

xəbər tutmuş və Abbas Abdullayevə başsağlığı göndərmişdir...”  

Skot qəzeti əlində bir neçə saniyə eyni vəziyyətdə tutub fikrə getdi.  

“Alnında “Nebe” yazılan adam Rza Abdullayevdir. Mən buna əmin idim...” – Skot əminliklə 

düşündü. 
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Qapı yenidən döyüldü. O, qapıya yaxınlaşana qədər son günlərdə baş verən bütün proseslər 

gözünün qarşısından ötüb keçdi.  

– Skot, neçə gündür səni axtarıram,  – deyə tanışı qapını itələyib içəri daxil oldu.  

– Yenə nə olub Leo? – fikirdən ayılan Skot dostunu içəri buraxanda özünü normal hiss etməyə 

başladı.  

Leon ləqəbi ilə tanınan oğlan, uzunboylu, arıq idi. Leon adını ən sevdiyi filmdən götürmüşdü. Bu 

film – baş qəhrəmanı kimi – “Leon” adlanırdı. Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə adı bir az qəliz 

olduğuna görə, “Mənə elə Leon deyin, kifayət edər!” – yaxın dostlarına söyləyərdi. Əsl adı və 

soyadı Məkan İsmayılov idi.  

 – Xəbərin var: şəhərimizin merini öldürüblər! – Leon əlavə etdi: – Müəmmalı qətli kim törədib? 

Bütün şəhər bu qətl hadisəsi barədə danışır. Sənsə oturmusan evdə, heç nədən xəbərin yoxdur. 

Yenə əvvəllər MTN-nin əməkdaşı idin, hadisələrdən xəbərdar olurdun. İndi qocalıb çıxmısan 

təqaüdə, haradan xəbərin olacaq, ay yazıq!?  

– Leo, məni əsəbləşdirmə, sənə hadisəni törədən adam lazımdır. Odur sən də mənim üstümə 

qaçmısan. Yaxşı bilirsən ki, bu hadisə barədə sənə qəzetlərdən də çox mən geniş məlumatlar 

verə bilərəm. Mən də sənə heç bir söz deməyəcəyəm. Sonra başqa bir sifarişin varmı?  

– Oho, dostum, sənin bu alicənablığına mən uşaqlıqdan həsəd aparmışam. Sən zarafat 

anlamırsan? Özün yaxşı bilirsən ki, mənim səndən başqa dostum yoxdur. Əvvəllər sən MTN-də 

işləyəndə, mənim qarşımda heç kim rahat gəzə bilmirdi. İndi səni işdən atıblar bayıra, mən də 

qalmışam yiyəsiz.  

– Leo, başımı ağrıtma, indicə yuxudan oyanmışam. Çox yorğunam, iştahamı açıb bir azdan yenə 

yatacağam. Sən gedə bilərsən.  

– Dostum, bu olmadı ki... Sən axı əvvəllər belə deyildin. Nə olub sənə?  

– Sənin dərdini bilirəm, məndən məlumat alıb özünü çoxbilmiş kimi göstərmək niyyətindəsən. 

Bütün binaya yayacaqsan ki, mən bilirəm meri kim qətlə yetirib. Ancaq inandırım, bu dəfə sənə 

heç bir məlumat verə bilməyəcəyəm. Çünki mən özüm də heç bir şey bilmirəm. Bax, elə indicə, 

– Skot əlindəki qəzeti dostuna uzatdı, – bunu sənin tanışın olan poçtalyon gətirib. Mən də 

buradan öyrəndim ki, şəhərin merini qətlə yetiriblər.  

– İndi deyirsən, sənin heç bir məlumatın yoxdur? – Leon özünü istintaqdakı müstəntiq kimi 

aparmağa başladı.  
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– Yoxdur, cənab rəis, – söyləyən Skot tələsik mətbəxə keçdi.  

Qəzeti vərəqləyən Məkan incik halda deyindi: 

– Bunları elə mən də bilirdim, – Skotun ardınca mətbəxə daxil oldu.  

– Nəyin var, nə yeyəcəksən? Mən də yaman acmışam, dostum. Gecə də heç nə yeməmişdim. Bir 

fincan süd içib yatmışam. Bilirsən də mənim ən sevdiyim içki təzə süddür.  

Skot dinmədi, işində idi.  

– Oho, “Espresso”, italyan qəhvəsi, hazır edə bilirsən? – Leon fincanı düz qəhvə hazırlayanın 

yanına qoydu. – İçib fincanının dibində saxlayarsan, mən də sənin hesabına o qiymətli cənnət 

içkisindən dadaram.  

– Bəsdir, özünü tülkülüyə vurma, otur gözlə! – Skot səsini qaldırdı. 

Özünü yığışdıran Məkan araya söz qatdı: 

– ...Yadındadır?..  

– Heç bir şey yadımda deyil, get otur yerində, – deyə Skot onun sözünü kəsdi.  

Məkan zala keçib stolun üstünə qoyulan jurnalların səhifələrini tələsik vərəqləməyə başladı.  

– Nəhayət tapdım. Deməli, sənin belə işlərin də var?  

Əlində qəhvə dolu iki fincan zala daxil olan Skot təəccüblə soruşdu: 

– Nə işlərim var?  

– Bu nə şəkillərdir? Bu nə jurnaldır, dostum?  

– Onu sənin kimi axmağın biri gətirib. Yadından çıxıb, burada qalıb. Götür sənin olsun, – Skot 

ironiyayla bildirdi.  

Tələsik “Playboy” jurnalını götürüb qoltuq altına basan Leon gülümsündü. Skot qəhvədən bir 

qurtum alandan sonra gözlərini yumub dərindən nəfəs aldı. Leon divara bərkidilmiş çərçivədəki 

şəkilə baxdı. Şəkildə kişi ilə qadın yanaşı durmuşdu. Ortadakı balaca uşaq hər ikisinin əlindən 

tutmuşdu. Leon bir qədər duruxub dedi: 

– Allah rəhmət eləsin! Bu günə kimi yadımdadır.  

– Kim yadındadır? – Skot sualı gözlərini açmadan verdi. 
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– Uşaqlıqda həyətdə oynayırdıq. Birdən səni evdən çağırdılar. Sən tez evə qalxdın. Mən də evə 

getdim. Rəhmətlik anamdan soruşdum ki, nə olub? O, kədərlə söylədi: “Skotun atası ilə anası bir 

də evlərinə qayıtmayacaqlar!”. Anamdan bunun səbəbini soruşanda, o, araya söz qatdı: “Tez ol, 

yeməyini ye, çox sual vermə...” Üstündən bir qədər keçəndən sonra bu barədə səndən soruşanda, 

belə cavab verdin: “Onlar kinofilmlərdəki kimi öldülər...” Sonralar mən o sözü çox fikirləşdim: 

“Kinofilmlərdəki kimi!”. Böyüyəndə isə onların avtomobil qəzasında faciəli surətdə  həlak 

olduqlarını bildim. Bizim taleyimiz belə oxşar olub, Skot...  

Leon əlindəki kofe fincanını yerə qoydu. Ailəsi ilə birlikdə olan son şəklinə Skot özü də nəzər 

yetirdi.  

– Mən də valideynlərimi avtomobil qəzasında itirmişəm. Tale elə gətirdi ki, mən qəzaya düşmüş 

maşının içindən sağ çıxdım. O zaman artıq mən yaşa dolmuşdum, iyirmi yaşım var idi. Sonralar 

çox əziyyət çəkdim. Bütün yolları gözdən keçirtdim. Sənə ölənə kimi minnətdar olacağam, çünki 

məni pis, əsl ölüm yolundan çəkindirmisən. Birinci səfər, daha doğrusu, ilk dəfə üstümdə heroin 

olanda məhz səninlə rastlaşdım. Sən uşaqlıqdan çox diqqətli idin. Mən özümü çox şübhəli 

apardığımı hiss etmişdin. “Sən hara gedirsən?” – deyəndə, özümü tamam itirdim. Dalanın tinində 

malı təhvil verməli idim. Yaxamdan yapışıb, “Yenə nə yaramaz işlər görürsən?” – deməyin 

mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Özün heç xatırlayırsanmı o hadisəni, yadındadır?  

– Yadımdadır, Leo, yadımdadır, – Skot başını tərpətdi.  

– Həmin anda sən qarşımda duranda elə bildim ki, doğmaca qardaşım mənə nəsihət edir. 

Günlərimiz çox ağır keçib, hə dostum?   

O gözlərini pəncərədən bayıra zilləyib ağır-ağır silkələnən köhnə cökə ağacına baxdı. Yaman 

kövrəlmişdi... Sonra söhbətinə davam etdi:  

– Həmin gün malı yiyəsinə çatdırmadım. Dalana çatmamış kiçik paketi açıb yerə tökdüm. Sonra 

tapdaladım. Onlar bir neçə gün məni axtardılar. Qaçıb gizlənirdim. Yavaş-yavaş bəla sovuşdu. 

Mənimlə daha işləri olmadı. Yadındadır, sən bütün günü Artur Konan Doylun kitablarından 

ayrılmazdın. Şerlok Holms sənin xəyallarının qəhrəmanı idi. Həmişə deyirdin ki, mən 

böyüyəndə Şerlok Holms kimi ağıllı, gülərüz, dərrakəli, səmimi, hər kəsin qayğısına qalmağı 

bacaran məxfi xəfiyyə olacağam. Məncə, elə oldun da.  

Skot sonuncu cümlədə özünü saxlaya bilməyib güldü.  

– Səncə, oldum? – Skot gülə-gülə soruşdu. 
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– Hə, məncə, oldun. Sən Şerlok Holmsdan heç də geri qalan xəfiyyə deyilsən... 

Skot gülümsəyib əlavə etdi: 

– Amma məncə, sən əvvəldən avara olmaq istədin və avara da oldun, – deyib ikisi də bərkdən 

güldülər... 

Leon söhbətin yumşaldığından istifadə edib sualı yenidən səsləndirdi: 

– Skot, həqiqətən də merin ölümüdən sən xəbərsizsən? 

– Sənə dedim ki, xəbərsizəm.  

– Hə, onda mənə icazə ver. Mən gedirəm.  

– Niyə gəlmişdin ki, məndən xəbər almağa, yoxsa qəhvə içməyə?  

– Birini etdim, qaldı biri, – deyib gülərək qapıya yaxınlaşan Leon qoltuğu altına  yerləşdirdiyi 

jurnalı düzəltdi, “Bay-bay!” deyib mənzildən çıxdı.  

 – Sənə də dediyindən. – Skot arxası qapıya tərəf olan kürsüdən qalxmayaraq bildirdi. – Bu adam 

düzəlməyəcək də. 

 

 

                                                                32 

 

 

Xidmətçilər səhər yeməyinin stolunu günəşin zərif şüalar saldığı akasiya ağacının altında 

hazırladılar. Abbas Abdullayev işə getməyə hazırlaşırdı. Qalstukunu bağlayıb həyat yoldaşı  

Flora xanıma yaxınlaşan Abbas Abdullayev onun kosmetikaya boyanmamış tər sifətini öpdü.  

– Hər şey düzələcək. Cinayətkar ədalət qarşısında cavab verəcək. Səni çox sevirəm, – deyib əlini 

onun kürəyinə qoydu.  

Flora xanım onunla bərabər həyətə düşəndə onları uzaqdan seyr edən İsa Abdullayev 

malikanənin üçüncü mərtəbəsindən bağı gözdən keçirirdi. Onu uzaqdan səsləyən Abbas 

Abdullayev bildirdi: 
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– Səninlə işim var...    

Masaya yaxınlaşan Abdullayevlər ailəsinin üç üzvü birlikdə masanın arxasına keçdilər. Masa 

arxasında ilk olaraq hər üçü bir-birinə yenicə qohum olduqları iranlılar barəsində sual etdi. 

Sualın cavabını Abbas Abdullayev özü verdi.  

– Onlarla əlaqəmiz kəsildi. Cənazədə özünü yad kimi aparan Vəliəhd Xocəvi ürəyindən keçəni 

mənə açıq deyə bilməsə də, onun razılığını qəbul edib, “Qızınız azaddır!” – dedim. –  “Nişanı isə 

qaytaracağıq...” 

Flora xanım yenə üzünü yana çevirib ağladı.  

 – Bax, belə olmaz. Sən hər dəfə belə etsən, onda özünə də nəsə olacaq. Belə olmaz, başını dik 

tut. Biz birlikdə hər şeyə qalib gələcəyik...  – Abbas Abdullayev onu sakitləşdirməyə çalışdı. 

Səhər yeməyini tamamlayan Abdullayevlər ailəsinin üzvləri masadan qalxanda Flora xanım 

dilləndi: 

– Mən bir az oturmaq istəyirəm! 

O, içərisində portağal şirəsi olan bardağı götürdü. Qədəhə süzüb, ağır-ağır içməyə başladı. 

– Necə istəyirsən, – deyə Abbas Abdullayev İsaya üzünü tutdu:  – Mənimlə gəl. 

Sonra hər ikisi evə daxil oldu.  

Abbas Abdullayev siyirməni açıb zərf çıxartdı. Bir qədər tamaşa edəndən sonra nəhayət zərfi ona 

uzadıb danışdı: 

– İsa, vaxtı gələndə bu zərfi Skot Reynə çatdırarsan.  

– Skot Reyn? – İsa Abdullayev çaşqın halda kürəyini kostyum qarderobuna söykədi, sonra 

soruşdu: – Kimdir o adam? Müsəlman deyil? 

– MTN-nin məsul əməkdaşı olub, hazırda təqaüddədir. Müsəlmandır. Bu zərfi ona çatdırmağını 

istəyirəm. Amma vaxtı gələndə...  

– Vaxtı nə zaman gələcək? – deyə təəccüblə soruşan İsa Abdullayev çaşıb qalmışdı.  

– Bunu sən özün təyin etməlisən.  

Abbas Abdullayev diqqətlə onu süzdü. Başını aşağı salıb otaqdan çıxdı. Zərfi əlində tutan İsa 

Abdullayev onun hər iki tərəfini gözdən keçirtdi. Zərf adsız ünvana yollanmaq üçün 
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hazırlanmışdı. Abbas Abdullayev tələsik maşına əyləşdi. Masa arxasında oturan Flora xanıma əl 

yelləyəndən sonra maşın hərəkət etdi.  

İsa Abdullayev Flora xanıma yaxınlaşdı:  

– Bu adam problemlərin düz mərkəzində dayanıb. Onun yeri mərkəz deyil, bu dəqiqələrdə o, 

müdafiədə oynamalıdır. – Zərfi əlində oynadan İsa Abdullayev fikrini bildirəndən sonra 

uzaqlaşdı. 

Flora xanımın fikri dağınıq idi. O heç İsanı da eşitmədi. 
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Lara yuxudan ayılan kimi telefonuna gələn zəngləri yoxlamağa, nömrələri gözdən keçirməyə 

başladı. Mayorun altı cavabsız zəngini görüb dərhal ona zəng etdi. Mayor telefona bir neçə 

dəqiqə cavab vermədi. Lara eyni nömrəni bir neçə dəfə yığdı. Mayor telefonu götürəndə, sanki 

işi tamamlayıblarmış kimi, danışdı.  

– Salam, Lara, nə olub, niyə belə həyəcanlı danışırsan? – O, hirsini boğmağa çalışdı.  

– İndicə yuxudan ayılmışam. Bu gün istirahət günü olduğunu düşünmüşdüm.  

Mayor telefonda səsini qaldırdı:  

– Bizim üçün nə istirahət?  – Deyəsən hətta əlini masanın üstünə çırpdı. Bu səsi Lara telefonda 

açıq-aydın duya bildi.  

– Lara, mən sənə söz demək istəmirəm. Rza Abdullayevə aid şəkillər toplanılıb. Onlara baxış 

keçirilir. Sən bu vaxta qədər yatmısan. Sonra da mənə istirahət günündən danışırsan.  

– Bağışlayın, bu dəqiqə gəlirəm. – Xəttin o başında telefon söndürüldü. 
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İşıqforda dayanan “Range Rover” markalı minik avtomobili uzun maşın sırasının dərinliyində 

sanki itmişdi. Abbas Abdullayev telefonu ilə zəng edirdi. Bir neçə saniyə gözləyəndən sonra 

danışmağa başladı:  

– Danışan Abbas Abdullayevdir. Sizə maraqlı məlumatlar verəcəyəm. Qız Qalasının yanında sizi 

gözləyirəm. Mütləq gəlin, – deyib telefonu söndürdü.  

 – Qalanın yanında bir yerdə saxlayarsan, – sürücüyə tapşıran Abbas Abdullayev saatına baxdı. 

Bahalı qol saatının əqrəbləri saat 11:00 göstərirdi. Sanki özü-özüylə danışırmış kimi söylədi: –

Yaxşı vaxtdır. Söhbətimiz uzun olmayacaq, o adamla görüşəndən sonra dərhal işə yollanacağıq.  

Sürcüyə gözləməyi tapşıran Abbas Abdullayev maşından düşdü. Bərk əsən isti cənub-şərq küləyi 

arxadan Abbas Abdullayevin əynindəki qara ipək kostyumunun astarını üzə çıxardırdı. O, 

qalstukunu bir az boşaldıb addımlarını sürətləndirdi. Yolu keçəndə telefonunu çıxardıb zəng etdi. 

Sürücü onun arxasınca baxırdı. Qız Qalasının giriş qapısında iki mühafizəçi ətrafa nəzarət edirdi. 

Xarici turistlər qalanın aşağıdan-yuxarıya doğru ucalan silindrik hissəsinin şəkillərini rəqəmli 

fotoaparatın yaddaşına köçürdür, qalanın tarixi barədə yenicə eşitdiklərini müzakirə edirdilər. 

Divarlarının hündürlüyü iyirmi səkkiz metr, qalınlığı beş metr olan qalanın tarixi XII əsrə aid 

edilsə də, bəzi mütəxəssislər onu daha qədimi tikili sayırdı. Əhəng daşından hörülən qala iki 

hissədən ibarət idi. Qala daxildən yastı günbəzlərlə səkkiz mərtəbəyə bölünmüşdü. Qalanın 

zirvəsinə daxilindən pillələr vasitəsilə qalxmaq mümkün idi. 1964-cü ildən eyni zamanda muzey 

kimi fəaliyyət göstərən qala, əcnəbi turistlərini valeh etmişdi.  

Bu gün həm də məktəbli uşaqlar və universitet tələbələri bu möhtəşəm abidəni ziyarətə 

gəlmişdilər. Bir neçə xarici turist qaladan bir qədər kənarda Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin 

inciləri ilə tanış olurdular.  

Skot qol saatına baxanda əqrəblər 11:20 göstərirdi.  

– Salam, – deyə Abbas Abdullayev ona əl uzatdı.  

Skot arxaya dönüb ona tərəf uzanan əli sıxdı.  

– Sizinlə çox əhəmiyyətli bir məsələni müzakirə etmək istəyirəm. Bir az gəzək. 

Abbas Abdullayev pencəyini çıxarıb əlində tutdu. Ağ, qısaqol köynəyinin boğazını qaldırıb 

qalstukunu çıxartdı.  
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– Buyurun, sizi dinləyirəm, – deyə Skot ətrafa göz gəzdirirdi.  

– Kiminlə gəlmisiz? – Skot ilk sualı özü verdi. 

– Sürücüm məni maşında gözləyir.  

Skot arxaya baxanda, yolun o biri hissəsində dayanan qara “Range Rover” markalı maşının 

sürücüsünü şəhər icra hakimiyyətinin binası qarşısında görmüşdü. 

– Sizə bir söz deyim, – Abbas Abdullayev əlavə etdi: – Mənimlə əlaqə yaradanda, bir az diqqətli 

olun. Çünki bilirəm bu dəqiqə sizi məndən çox izləyirlər.  

– Siz bunu haradan bilirsiz? – Skot tərəddüdlə soruşdu. 

– Bilirəm.  

– Mənə zərf gəlmişdi. İçində məni tapdıqlarını bildirmişdilər.  

– Zərf sizdədir? – soruşan Abbas Abdullayev özünü itirdi.  

– Məndədir.  

Abbas Abdullayev ətrafa göz gəzdirib bildirdi: 

– Mən çox qorxuram. Bilirsiz ki, ailəm hələ də məzarlıqdan ayrılmayıb. Mən bu dəqiqələrdə 

evdə ailəmin yanında olmalıyam. Amma bilirəm ailəm təhlükədədir. Rza torpağa tapşırılıb. 

Bunun davamı gələcək. Növbədə mənəm. 

Skot müəmmalı səslənən son cümləyə diqqətini cəmlədi. Baxışlarını Abbas Abdullayevin 

gözlərindən ayrımayaraq onun qarşısına keçdi: 

– Niyə? 

– Çünki mən sizinlə əmin olmadığım, amma şübhələndiyim bir sirri müzakirə etməyə gəlmişəm. 

Bu sirri oğlum mənə açmışdı. Çox keçmədi onu qətlə yetirdilər. Oğlumun hansısa məxfi bir 

cəmiyyətə qoşulduğunu hiss edirdim. Ola bilsin, hadisələr üst-üstə düşsün. Olsun ki, mənim 

bildiyim bu sirrin içində bir sıra qaranlıq fikirlər cəmlənib. Skot, mənim bir dostum var, daha 

doğrusu o adam, oğlum Rzanın dostu idi. Həmin adamla məni Rza özü tanış etmişdi. O, 

Akademiyada işləyir.  

 – Hansı akademiyada? – deyə maraqla soruşan Skot ani bir səs eşitdi. Abbas Abdullayev göz 

qapaqlarını geniş açıb Skotun gözlərinin içinə baxandan sonra onun üstünə yıxıldı. Arxadan 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 60 

 

açılan atəş Abbas Abdullayevin ürək nahiyəsinə dəymişdi. Ağ köynəkdə qan ləkəsi çoxalırdı. 

Skot özünü itirmədən yolun kənarında dayanan maşına baxdı. Sürücü maşından düşüb yolu əl 

hərəkətləri ilə maşınları saxlayaraq keçdi. Skota yaxınlaşan sürücü:  

– Nə oldu? – həyəcanla soruşub tez Abbas Abdullayevin yerə düşən pencəyini qaldırdı.  

   Arxadan gələn səs:  

– Əllərinizi qaldırın, təslim olun, – dedi.  

Sürücü əlini yerə yıxılmış Abbas Abdullayevin üstündən çəkib pencəyi yerə buraxdı. Məktəblilər 

yerə yıxılmış adamın köynəyinin qana bulaşmasını görüb çığırdılar.  

– Əllərinizi başınıza qoyun, diz üstündə oturun. – Xəbərdarlıq edən mühafizəçi əlaqələndiricini 

çağırıb dəstək istədi.  

Skot gözünü sürücüdən ayırmırdı. İkisi də əllərini başına qoyub diz üstündə oturdu. Bir azdan 

hadisə yerinə adamlar toplaşdı.  

Sonra yaxınlıqda polis maşını dayandı. Mülki formada olan iki polis əməkdaşı vəsiqələrini 

göstərib onlara yaxınlaşdılar. Dərhal iki nəfərin əllərini bağlayıb maşına apardılar.  

– Təclili Yardım maşını çağırın, – bir nəfər ucadan dedi.  

– Artıq gecdir, adam ölüb, – polis əməkdaşlarına özünü  həkim kimi təqdim edərək yerə sərilmiş 

Abbas Abdullayevə yaxınlaşan adam söylədi. 

 

                                                              35  

 

Skot polis bölməsinin yerləşdiyi binanın pilləkənlərindən enəndə, bir neçə media nümayəndəsi 

Abbas Abdullayevin sürücüsünü dindirirdi. Sürücü gözlərini ona tərəf gələn adama zillədi. Skot 

onun yanından ötüb keçəndə, sürücü onu çağırdı.  

– Skot Reyn, bir dəqiqə. – Jurnalistlərdən ayrılan sürücü yaxınlaşdı: – Təşəkkür edirəm, sərbəst 

buraxılmağımda sizin rolunuz böyük oldu.  

Skot əlini adamın kürəyinə vurub bildirdi: 
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– Belə hallar çox olur... – deyib sonra soruşdu: – Abbas Abdullayevə arxadan atəş açdılar. Siz 

atəş açan adamı görə bilərdiz. Siz onu gördünüzmü? 

Skot sürücüyə hipnozedici baxışlarla nəzər yetirdi. 

Özünü itirən sürücü dilucu dilləndi:  

– Mən heç kimi görmədim... 

Skot başını yellədi, sonra küçəyə çıxıb taksi saxlamağa çalışdı. 

Jurnalistlər Skota yaxınlaşıb tez maraqlandılar: 

– Bu adamı haradan tanıyırsınız?  

– Köhnə iş yoldaşım olub, – deyə Skot onları başından edib maşına oturdu. 

Sürücü onun arxasınca bir qədər baxandan sonra öz maşınına oturub yola düşdü.  

Mikrofona geniş, izahalı məlumatlar verməyi xoşlayan reportyor xanım ölkənin öndə gedən 

televiziya kanalı ilə canlı bağlantı yaratmış, həyəcanlı danışırdı:  

“Bu yaxınlarda Rza Abdullayev torpağa tapşırılandan sonra növbə Abbas Abdullayevə çatdı. Bu 

gün Abbas Abdullayevi şəhərin mərkəzi küçələrindən birində, Qız Qalasının ətrafında qətlə 

yetiriblər. Abdullayevlər ailəsi dünənki dəhşəti hələ beyinlərindən atmadıqları halda, bu gün 

törədilən qətl onları daha çox məyus edəcək. Silsilə qətllər çoxmu davam edəcək? Bunu bilən 

yoxdur. Hadisə yerində olan Abbas Abdullayevin sürücüsünün bildirdiyinə görə, hadisə yerindən 

bir qədər kənarda, müdirinə aid “Range Rover” markalı maşında oturmuş, rəhbərin tanışıyla 

kiçik söhbətindən sonra onu iş yerinə yəni, Beynəlxalq Turizm Agentliyinə aparacaqmış. 

Qəflətən Abbas Abdullayevin müavizinətini itirdiyini görüb dərhal ona yaxınlaşıb. Abbas 

Abdullayev onunla söhbət edən adamın üstünə yıxılıb. Sürücü və hadisənin şahidi olan bir neçə 

adam atəşin arxa tərəfdən açıldığını qeyd edirlər. Abbas Abdullayevin kiminlə söhbət etdiyi 

məlum deyil. Bu qədər. Son məlumatları Liana Serkova çatdırdı. 
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Dolaşıq dalanın sakitliyini pozan naməlum adam axsaya-axsaya cibindən telefonunu çıxartdı. 

Havanın hərarəti yüksək olduğundan, köynəyinin yaxasını üstdən üç düymə açmışdı. Boynundan 

asılan boyunbağının ortasından bumeranqa bənzər dəmir parçası asılmışdı. Əlindəki çamadanını 

yerə qoyandan sonra “alo” dedi. Telefonda xırıltılı səslər eşidilirdi. 

– İşi tamamladım. Tam əmin olun. Dediyiniz kimi oldu. Bəli həmin adamla görüşdü. Artıq 

qəzetlər yazmağa başlayıb. Abbas Abdullayev öldü. Bundan əmin olun. Onun söhbətləşdiyi 

adamı nə vaxt Abdullayevin yanına yollayacağıq? Oldu. Zənginizi gözləyəcəyəm.  

Telefonu söndürən naməlum adam çamadanını götürüb dar dalandan çıxdı. Dalanın sonu 

“Counter Strike” adlı internet klubla tamamlanırdı. O, klubun yanından keçəndə qəfildən “Vur, 

vur, vur, əla qazandıq...” kimi səslər eşidəndə diksindi. 
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Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi.  

 

Skot hər dəfə ona yaxşı tanış olan bu binaya girəndə, burada işlədiyi köhnə vaxtlar yadına 

düşürdü. Binanın yuxarı mərtəbəsinə qalxanda, köhnə vaxtlarda olduğu kimi, pillələri saymağa 

başladı. Foyedə Nazirliyin yeni, cavan əməkdaşlarını görəndə sanki öz-özümə dedi: “Bu ölkənin 

kəşfiyyatçıları ən güclülərdən olmalıdır! Rusiya, Amerika, İsrail kimi bir çox ölkələr vaxt 

gələcək bizim praktikamızdan istifadə edəcək. Necə ki, indi bəziləri təcrübəmizdən 

yararlanırlar...” 

Qapını döyüb açdı.  

– Buyur, – deyən mayor ayağa qalxıb onu qarşıladı. 

Köhnə tanışlar kimi görüşdülər. 

– Sən sürücüdən şübhələnirsən? – Soruşan mayor qələmi əlində oynadıb kresloya oturdu.  

Skot bir an duruxdu.  

– Abbas Abdullayevə yaxın olan hər kəsdən artıq şübhələnməyə başlamışam. – Skot cavab verdi.  
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– Skot, səni əməkdaşlığa dəvət etmək istəyirəm. Əgər razı olsan, biz bu işi birlikdə görə bilərik. 

– Mayor qəflətən ona əməkdaşlıq təklif etdi. 

– Böyük məmnuniyyətlə. – Skot tərəddüdsüz razılaşdı.  

– Laranı sənə, həmişə olduğu kimi, köməkçi verəcəyəm.  

– Bu isə lap yerinə düşər. Lara bəs haradadır? – Skot soruşdu. 

– İndicə, bu dəqiqə gələcək, – deyə mayor siyirməni açıb Rza və Abbas Abdullayevlərə aid 

müxtəlif vəziyyətlərdə fotoşəkilləri çıxardıb masanın üstünə qoydu.  

Skot fotoşəkilləri əlinə aldı, əvvəlcə ekspertizadan çıxan Rza Abdullayevin şəklinə diqqətlə 

baxdı. “Nebe” yazısına təkrar rast gəldiyində bədənində ürpərti hiss etdi. 

– Son görüşdə Abbas Abdullayev sənə nə dedi? – Mayor sualedici nəzərlə ona baxdı. 

Skot şəkillərdən fikrini yayındırmayaraq suala cavab verdi:  

– Çox qorxduğunu bildirdi. Bildirdi ki, “Ailəm təhlükədədir!” “İndi növbə mənimdir...” deyəndə 

arxadan atəş açıldı. Abbas Abdullayev mənimlə üzbəüz dayanmışdı. O mənim üstümə sərldi. 

Sürücüsü maşından düşüb bizə tərəf qaçdı. Sonra polis əməkdaşları ikimizi də tutub apardı.  

Mayor diqqətlə Skotu nəzərdən keçirib söhbətin dəqiqliyinə əmin olmaq istəyirdi.  

– Başqa bir söz demədi? – Mayor dəqiqləşdirmək üçün onu süzdü. 

– Yox...  

– Ardbaard iki  müəmmalı qətl hadisəsi. Abdullayevin ailəsi bu yükü daşıya bilməyəcək. Təzəcə 

Rza Abdullayevin ölüm xəbərini eşitmişdilər, bu gün də Abbas Abdullayevin. Çox böyük faciə, 

səs-küylü hadisədir. Skot, səni polis bölməsindən azad etmək üçün bir qədər əziyyət çəkməli 

oldum. Yuxarı rəhbərliyə kimi xəbər verdim. Hər halda razılaşaq ki, qətlə yetirilənlər heç də 

sıravi vətəndaşlar deyil, ölkənin tanınmış insanlarından, vəzifəli şəxslərindən idilər. Polis 

bölməsinin rəisi ilə danışanda o bir ağıza bildirdi ki, “Biz bu işi həll edəcəyik!” Abdullayevlər 

ailəsinin bütün işlərinə biz baxırıq dedim. O isə heç cür razılaşmaq istəmirdi. 

– Niyə razılaşmadı? Mən polis rəisinə bir-iki maraqlı əhvalat danışardım, amma yeri deyil.  

– Birini danış, biz də bilək, – deyə mayor gülümsündü.  
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– Xatırladım ki, Rza Abdullayevin reanimasiyada olan cəsədinə baxmaq üçün həkimlər polis 

nəfərlərini çağırıblar. Həkimlərdən onun öldüyünü öyrənən polis əməkdaşları telefonun dəstəyini 

asıblar. İndi hansı ölüm işindən danışmağa hünərləri çatar?  

– Nə isə, olan artıq olub. Polis rəisi ilə telefon söhbətindən sonra rəhbərliyə mərüzə etdim. Heç 

beş dəqiqə keçmədi, xəbər gəldi ki, səni buraxıblar.  

Söhbətin bu yerində Lara otağa daxil oldu.  

– Salam, Skot Reyn artıq azadlıqdadır? – Lara gülümsəyib soruşdu.  

– İstəmirdiz? – deyə Skot da güldü.  

– Əlbəttə istəyirdim. – Lara ciddiləşib cavab verdi. 

– Skot, mənə elə gəlir ki, Abbas Abdullayevin sürücüsünü dindirmək lazımdır. – Mayor təklif 

etdi. 

– Bu işi mən özüm görmək istəyirəm. İcazə versəniz, onunla özüm görüşərdim. – Skot 

arxayınlıqla fikrini bildirdi. 

–İcazə verirəm. Bu dəqiqələrdə Abbas Abdullayevin nəşini torpağa tapşırırlar. Onu 

ekspertizadan hərtərəfli müayinə edəndən sonra ailəsinə təhvil veriblər. Həyat yoldaşı Flora 

Abdullayevanı isə xəstəxanaya aparıblar. İndi təkcə kiçik oğlu İsa Abdullayev bütün işləri aparır.  

– Abbas Abdullayevi bizim ekspertlər müayinə etdi? – Skot dərhal xəbər aldı. 

– Əlbəttə, onu bizim ekspertlər müayinə etdilər. Ürək nahiyəsini deşən güllə snayper tüfəngindən 

atılıb. Xüsusi hazırlanıb. Beynəlxalq Turizm Agentliyi ilə Şəhər İcra Hakimiyyətinə yeni 

rəhbərlər təyin ediləcək. Şəhər İcra Hakimiyyəti rəhbərliyinə namizədlik Rza Abdullayevin  

köməkçisinin adı hallanır. Əhməd Ziya. Ola bilsin, rəhbərliyi o etsin.  

– Ola bilsin yox, artıq o, idarə edəcək, – dəqiqləşdirən Skot adamı gözünün önündə canlandırdı. 

Pərdənin arxasından onları izlədiyi an bir anlıq gözlərinin önündən ötüb keçdi.  

– Mən o adamı da danışdırmaq istəyirəm.  

– Kimi? – Mayor ayağa qalxdı.  

– Rza Abdullayevin yerinə müvəqqəti təyin olunmuş adamı deyirəm. – Skot açıq-aşkar sanki 

meydan oxuyaraq fikrini bildirdi. 
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– O hələ təyin olunmayıb. Sən onu tanıyırsan? – Mayor şübhəli-şübhəli soruşdu. 

– Bəli, tanıyıram. O adamdan şübhələnirəm. Bu işdə mütləq onun əli olduğuna inanıram.  

 – Lara sizin orada olduğunuzu və sənin heç kimdən şübhələnmədiyini mənə demişdi, – mayor 

Laraya diqqətlə baxdı.  

Lara heç bir söz demədi.  

– Mən özüm Laraya elə danışmışdım, – Skot əlavə etdi: – Tam əmin olmaq üçün bir az 

gözləməyi düşündüm. Bəli, mən ora getmişdim. Oradan Rza Abdullayevin sonuncu dəfə olduğu 

ünvanla də tanış olmuşam.  

– O yer haradır? – Mayor Skota bir qədər də yaxınlaşdı.  

– Mən onun son dəfə mobil telefonunun siqnalının harada kəsildiyini öyrəndim. Sonra həmin 

yerə getdim orayla yaxından tanış oldum.  

– O ünvanı bilmək olar? – soruşan Mayor barmaqlarını sıxıb şıqqıldatdı.  

Skot gülümsünüb əlavə etdi: 

– Şəhərin mərkəzi küçələrindən biri, insanların sıx olduğu yer. Köhnə katolik kilsənin qarşısı. 

Rza Abdullayevin mobil telefonun siqnalı orada itmişdir.  

– Bir şeyə rast gəldin?  

– Xeyr.  

Skot stolun üstündəki mineral suyu götürüb stəkana süzdü, sonra bir nəfəsə başına çəkdi.  

– Mənim bunlardan xəbərim yox idi, – deyə mayor əsəbiləşdi. – Onda belə çıxır ki, Lara mənə 

çox şeyi danışmayıb. 

– Skot məndən Rza Abdullayevin telefon nömrəsinin nə vaxtdan bağlı olduğunu soruşanda, hələ 

bizə onun ölümü barədə məlumat gəlməmişdi. Düzdür, mən bir az şübhələndim ki, görəsən, 

şəhər merinə məxsus telefon nömrəsinin bağlanması Skotu niyə bu qədər maraqlandırır? Mən 

sizə bunu deməmişəm. Bu mənim böyük səhvimdir. Sizi inadırıram ki, bu mənim sadəcə 

yadımdan çıxmışdı. Həmin anda özümü tamam itirmişdim. – Mayora etiraf edən Lara çox məyus 

görünürdü. 

– O adamı niyə sorğuya çəkmək istəyirsən? – Mayor başını yelləyib təkrar soruşdu. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 66 

 

– O adamla söhbət etdim. Danışığında bir səhvə yol vermədi. Amma özünü şübhəli aparırdı. 

Oradan ayrılanda bizi pərdənin arxasından güdürdü. Mən onu gördüm, o, dərhal pərdəni bağladı. 

Düzünü desəm, kürsüsündən qalxıb bizi heç yola da salmadı.  

 – Skot, iş artıq sənindir. – Mayor əminliklə qeyd etdi. – Lara sənə lazım olan köməyi edəcək. 

Lara razı halda başını yellədi.  

– Mənə rəsmi vəsiqə lazımdır, – deyə Skot gülümsündü.  – Buna görə bir neçə dəfə böyük 

problemlərlə qarşılaşmışam.  

– Hazırlanar, – deyə mayor otaqdan çıxdı.  

– Lara, telefonunu artıq aça bilərsən. Bir də bu elektron poçt ünvanını yoxla, Rza Abdullayevə 

məxsusdur. Şifrəsini qırmaq lazımdır. – Skot əlindəki kiçik kağız parçasını Laraya uzatdı.   

– Mənim bölməmə keçək, – deyə Lara qapıya tərəf addımladı.  

O, telefonu söndürdüyünə görə peşmanlıq hissi keçirtdi. Lakin bu hissini bildirmədi. Dəhlizdə iri 

addımlar atan Skot qapıya yaxınlaşanda qapının üstündəki yazını oxuyub Laraya göz vurdu.  

– A.Ş. N 01.  

Lara baş barmağını elektrikli qapının sağ tərəfinə yaxınlaşdırdı. O, divara vurulmuş qara şüşənin 

üzərinə barmağını qoydu. Qapı iki hissəyə ayrılaraq açıldı. Kompyuter sistemli otağa daxil 

olanda Skot dilləndi: 

– Bura necə də müasirləşib? – O, “Səs müşahidəsi” aparatına yaxınlaşdı.  

– Siz hamını dinləyə bilirsiz? – Skot soruşdu. 

– Yox, təkcə səni dinləyirik, – Lara əsəbi halda əlinə qələm alıb nə isə qeyd etdi.  

Otaqda bir neçə sistemli aparatlar Skotun diqqətini çəkdi.  

 – Mənim vaxtımda belə aparatlar yox idi. Deməli, inkişaf var. – Skot əminliklə başını tərpətdi. 

Son texnologiya aparatları, xüsusi hazırlanmış avadanlıqlar. “Barmaq İzləri Eyniləşdirməsi 

Sistemi”, “Ad  Yoxlama”,  “Eşelon”... 

– Oho, bu aparat bizdə də quraşdırılıb? – deyə “Eşelon”u göstərib soruşan Skot lap məəttəl 

qalmışdı.  
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 – Sən hələ çox şeyə təəccüb edəcəksən. – Lara gülümsəyib onun verdiyi elektron ünvanı qeyd 

etdi.  

Skot aparata diqqətlə baxırdı. Bir neçə saniyədən sonra aparat qeyd edilən elektron ünvanın 

şifrəsini qırdı.  

– Bütün yaddaş silinib. – Lara təkərli kürsünü arxaya verib üzünü Skota çevirdi.  

– Bilirdim belə olacaq. O adamla görüşməliyəm.  

– Kiminlə? Lara ayağa qalxdı.  

– Mənə bu elektron ünvanı verənlə, Rza Abdullayevin köməkçisi Əhməd Ziyayla.  

O, bir anlığa fikrə getdi. Nədənsə yorğunluğu hiss olunurdu. Nə qədər özünü şux göstərsə də, 

yorğunluq, bütün insanlar kimi, onu da ruhdan salırdı. Skot bu dəqiqələrdə çox yorğun 

görünürdü. 

 – “Eşelon” – yaddaşımda ikən qeyd edim, – aparatı göstərən Skot əlavə etdi: –Çeçenistanın 

lideri Dudayev bu aparatın ucbatından öldürüldü. Danışıqlarını dinləyəndən sonra siqnalla yerini 

təyin etmişdilər. Onun yerini bu aparat təyin etdi. Bu məlumat artıq qüvvədən düşsə də, 

düşünmək üçün deməyi məsləhət bildim. Çünki bu məlumatı qəzetlər, müxtəlif internet saytları 

lap çoxdan yazmışdılar. 

– Bunları biz  vaxtında öyrənmişdik, – Lara gülümsədi.  

– Mən bilirəm bizim kəşfiyyatımız ən güclülərdəndir...  

Skot güzgünün qarşısında saçını əli ilə arxaya verib kabinetdən çıxdı. 

– Lara, bilirəm, bəlkə də məndən incimisən, amma mayora onu bildirməliydim. 

– İncimədim, kim deyir ki, incidim?! Onsuz da mən o məlumatı mayora verəcəkdim. Bir az 

başımı itirmişdim. 

 – Onda mən tez tərpənmişəm, – deyə Skot güldü. Onun telefonuna zəng gəldi. Skot narazı halda 

başını tərpədib danışmağa başladı: – “Leo, əgər xəbərin varsa, deməli, mənim səndən əvvəl 

xəbərim var. Bügün işim olduqca çoxdur...”  

Telefonu söndürən Skot narazı halda bildirdi: 

 – Bu adam məni yaman yorub... 
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Lara Skotdan o adamın kim olduğunu soruşdu.  

– Dostum, həm də qonşum Leo məndən Abbas Abdullayevin ölüm xəbərini eşidib, – 

eşitmədiyimi soruşur. Mən də söylədim ki, eşitmişəm.  

Skot tələsik pilləkəni düşüb maşına oturdu. Lara onun arxasınca baxırdı. Maşının pəncərəsindən 

Laraya əl eləyən Skot dedi: 

– Telefonunu söndürmə, səninlə əlaqə saxlayacağam... – sonra üzünü sürücüyə tutdu: – Gedək.   

 

 

                                                            38  

 

    Bir neçə həvəskar balıqçı istirahət gününün ləzzətini çıxartmaq üçün dənizin sahilində balıq 

tuturdu. Yerli insanlarla bərabər türk və bir neçə başqa əcnəbiyə də rast gəlmək mümkün idi. 

Günəş sanki dənizin üfüq xəttinin arxasında istəksiz yoxa çıxırdı. Sahildən kənarda, 

atraksiyonlarda uşaqlarla bərabər yaşlı insanların sevinc dolu yüksək, həyəcanlı səsini duymaq o 

qədər də qeyri-adi görünmürdü. Yaşlılar da artıq uşaqlaşmağa meylli idilər.  

Diyircəkli konkiçilər öz məharətlərini boş oturacaqların üstündən aşmaqla göstərirdilər. Gənc 

ailələr arabalarda yenicə doğulmuş körpələrini parka təmiz hava almaq üçün çıxartmışdı. Dəniz 

çox sakit görünürdü. Dalğanın hündürlüyü demək olar ki, adi gözlə görsənmirdi. Sahilin 

kənarında uzun, ağ rəngli yaxta cüzi dalğalanan suyun üzərində bir balaca yellənirdi. Yaxtanın 

üstündə dayanan iki mühafizəçi, havanın hərarətinin yüksək olmasına baxmayaraq, rəsmi 

formalarını düymələmişdi.  

Qulaqcığı qulağına sıxıb içəri məlumat ötürən mühafizəçi ağsaçlı bir nəfəri yaxtanın giriş 

qapısından içəri buraxdı. Ağsaçlı adam içəri daxil olanda onu qarşılayan şəxs, hündürboylu, 

ağırçəkili, enlikürək, sarışın, üz cizgiləri və qamətindən məşhur “Agent 007” – Ceyms Bond 

rolunu oynayan, Hollivud ulduzu Şon Konrini xatırladırdı.  

– Xoş gördük, – qarşıdakı adam yelləncəkdən ayağa qalxıb onunla qucaqlaşdı. 

– Doktor, nə gözəl mənzərədir! Ağsaçlı adam əlini uzadıb yaxtanın qarşısında gözəl panorama 

yaradan günəşin batmasını göstərdi.  
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– Həyat gözəldir. Yaşamaq isə ondan da gözəl. Dəniz gözəldir. Günəş də ondan gözəl. İşlərini 

hazır edəndən sonra dincəlmək isə saydığım bütün gözəlliklərin toplu halıdır, – qəribə bir 

əminliklə bildirən, “Doktor” ləqəbi ilə şifrələnən naməlum adam ağ, yumşaq yelləncəyə uzanıb 

masanın üstündən bahalı viski şüşəsini götürdü.  

– İçirsən? – soruşan Doktor ikinci badəni doldurmaq istəyəndə ağsaçlı adam tez dilləndi: 

– Mən spirtli içki qəbul etmirəm!  

– Sənin bildiyin Fələstin malı deyil. – Doktor şüşəni qaldırıb viskinin markasını – “Macallan”ı 

göstərdi: – Şotland məhsuludur. Ötən əsrdə hazırlanıb, 1945-ci ildə buraxılıb. İkinci Dünya 

müharibəsi bitəndən sonra doldurulub. 

– Yox, mənim üçün fərqi yoxdur. İstər Fələstin malı olsun, istər İsrail, spirtli içki qəti surətdə 

qəbul etmirəm.  

Şüşəni qaldırıb badəni dolduran Doktor xəfifcə gülümsədi. Şüşəni yerə qoyub, masanın küncünə 

yerləşdirilən siyiriməni açdı. Kiçik soyuducudan buz dolu qabı götürdü. Gümüş maşa ilə kub 

şəkilli buz parçasını götürüb badəsinə saldı. Badəni əlində silkələyib bir qurtum içdi. 

– Köhnə vaxtlar artıq geridə qaldı, – deyə Doktor içinin birdən-birə sərinləşdiyini hiss edərək 

gözəl həzzin dadını çıxartmaq üçün gözlərini qapadı. – Elə bilirsən yenə təlimlərdəsən? Artıq 

yaşlaşmısan, daha təlimlər yoxdur. Ancaq idarə etmək var. İdarə etmək. İndi rəhbər vəzifəsini 

yerinə yetirirsən. İndi sənin əmrinlə təlimlər həyata keçirilir. Gəncliyində, bilirəm, bütün gözəl 

hisslərdən uzaq durmusan. Elə mən də sənin kimi. Amma indi əziyyətlərimin faydasını görürəm. 

İndi içib dünyaya başqa gözlə baxıram. Tamam başqa nəzərlərlə...  

Ağsaçlı adam: 

 – Təlimin də ayrı yeri var idi, – deyib dərindən nəfəs aldı.  

Doktor təkrar viskidən bir qurtum içəndən sonra dedi: 

– Nə qədər caza qulaq asmaq olar. İndi balaban səsinə çox xoşum gəlir. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycan milli musiqi alətləri məni həmişə valeh edib.  

– Başa düşmədim, balaban məgər Azərbaycan musiqi alətidir? Mən bilən, bu qədim musiqi aləti 

ermənilərə məxsusdur. 

Ucadan gülən Doktor: 
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– Bu ermənilərdən nə desən, gözləmək olar. Balabanı da özlərinin milli musiqi aləti kimi qələmə 

verməyi xoşlayırlar. Tarixi sənədlər, Şərq klassiklərinin əsərlərində də göstərilir ki, balaban sırf 

Azərbaycan milli musiqi alətidir.  

Ağsaçlı adam çiyinlərini çəkdi: 

– Bilmirdim...  

Doktor məsafədən idarəedici ilə musiqini dəyişdi. Yaxtada həzin balaban səsi ətrafa yayıldı.  

– Yaxşı, de görüm, qəzetlərin əsas xəbər başlıqlarına baxmısan? – Doktor masanın üstündə olan 

qəzeti ona tərəf uzatdı.  

Ağsaçlı adam üstdəki qəzetin birinci səhifəsində olan şəkilə baxdı. Abbas Abdullayev Skotun 

üstünə yıxıldığı vaxt həvəskar telefon kamerası ilə çəkilmiş foto öz işini görmüşdü. Şəkildəki 

mənzərədə Skot, Abbas Abdullayevi qucağında saxlayıb diqqətlə onun kürəyinə baxırdı.  

– Bu sənə nəyi xatırladır? – Doktor ağsaçlı adama göz vurub badəni masanın üstünə qoydu.  

Ağsaçlı adam: 

– Yox, xatırlamadım, – dedi.  

– Mikelancelonun məşhur “Pieta” əsərinə bənzəyir,  – deyib bərkdən gülən Doktor ağsaçlı 

adamın kürəyinə vurdu. Ağsaçlı adam da güldü.  

– Vedat bu dəfə işinin öhdəsindən layiqincə gəlib. Onu gördüyü işə görə qiymətləndirmək 

vacibdir. İndi növbə başqasınındır.  

Ağsaçlı adam onu diqqətlə dinləyirdi.  

– Skot Reyn, bu adamın zamanı, məncə, çatıb! – Doktor ayağa qalxıb yaxtanın qabaq tərəfinə 

keçdi. – Onun barəsində sizə bir dəfə məlumat vermişəm. Adam artıq özündən böyük işə 

yanaşmaq istəyir. Biz onun cəzalandırmalıyıq. Azərbaycanın köhnə kəşfiyyatçılarındandır. Belə 

desək, MTN-nin dincələn rezidentidir. Deyəsən, yenidən rəsmi işə dəvət alıb. Bizim 

əməliyyatları çökdürmək istəyir. Fikrimcə, Skot Reyn öz şəxsi kimliyini daşımır. Skot Reyn 

onun şərti adıdır. Sən necə fikirləşirsən, Lavri, – deyə geriyə çevrilən Doktor uzun burunlu 

“Revolver” markalı silahının güllələrini çıxarıb ovcuna tökdü. Yenidən yelləncəyə yaxınlaşıb 

oturdu. Dəsmal ilə güllələri bir-bir silməyə başladı.  
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 – Məncə də öz kimliyini daşımır, – ağsaçlı adam, Lavri Xetser başını yelləyib əlavə etdi: – 

Fikrimcə, həyatına son qoyulmalıdır.  

Güllələrdən gözünü ayıran Doktor qaşlarını sıxaraq dedi:  

– Skot Reynin ölüm əmri verildi. Aradan götürülsün... 

 

 

                                               39 

 

Skot binanın pilləkənini qalxdıqca, Əhməd Ziya ilə olan söhbəti yadına salırdı. Deyəsən bu gün 

də lift yubanmışdı. Yaşadığı mənzilin qapısını açanda üzbəüz qonşu Leon ləqəbli avara qapıya 

çıxdı.  

 – Skot, bu gün səni ikinci dəfə evdə görürəm. Bu, inanılmazdır.  

 – Sən məni izləyirsən? – Skot arxasını ona tərəf çevirib qapının kilidini açdı.  

 – Bir bura bax, sənin sifarişini yerinə yetirdim.  

 – Yenə nə olub, – Skot qapını açıq saxlayıb evə daxil oldu. Arxasınca içəri daxil olan Leon 

qapını örtüb dedi: – Budur! – Əlindəki DVD, diski ona tərəf uzatdı: – “Reguiem For a Dream” 

adlı filmi tapmağı o gün mənə tapşırmışdın. Nə tez unutdun! Al, bu da sənin filmin.  

Skot diski əlinə aldı və minnətdarlığını bildirdi: 

– Təşəkkür edirəm!  

 – Səbrini bas, Skot Reyn.  

Leon bugünki qəzeti ona uzatdı. Skot qəzetin ilk səhifəsində olan fotoşəkilə baxdı.  

– Bu, fotomontajdır. – Skot qəzeti ona tərəf uzatdı, Leona əhəmiyyət verməməyə çalışdı.  

– Sən nə danışırsan, ölkənin tanınmış simalarından birini sənin qucağında niyə montaj etsinlər? 

Özü də güllələnmiş vəziyyətdə.  

– Yaxşı, onda məlumatın olsun ki, o, hadisə zamanı mənimlə bərabər olub, indi inandın? – deyə 

Skot Leonla üzbəüz dayandı.  
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– Hadisə necə baş verib, xahiş edirəm, mənə də danış.  

– Leon, söz verirəm, vaxtı çatanda, mütləq sənə ətraflı danışacağam. Amma mənə bir az vaxt 

ver. İndi çox yorğunam. Özün gördüyün kimi, bir neçə saat bundan əvvəl dəhşətli bir hadisə ilə 

üzləşmişəm. Səncə, halım necə olmalıdır?  

– Söz verirsən ki, ətraflı danışacaqsan?  

– Söz verirəm. Qaldı gətirdiyin filmə, hə, bu filmin soundtrekinə çox xoşum gəlir. Film özü də 

pis deyil.  

– Hə, bilirəm. Səhər gözəl espresso hazırlamışdın. Dadı hələ də damağımdan getməyib.  

 – Gəl damağına bir zərbə endirim, onda daha dad bilməyəcəksən. – Skot əsəbiləşib köynəyini 

çıxarıb başını soyuq suyun altına saldı.  

 – Skot, sənə isti-isti yeni bir xəbər verim. Təxminən bir saat bundan əvvəl “Hyundai Grandeur” 

markalı maşın binanın qarşısında dayanıb, içindəki şəxs məhəllə uşaqlarından sənin burada 

yaşayıb-yaşamadığını dəqiqləşdirib. Mənə də bu barədə uşaqlar dedilər.  

Başını suyun altından çəkən Skot gözləri qapalı vəziyyətdə soruşdu: 

– Kim görüb? – Skot gözlərini siləndən sonra sinəsinə axan suyu dəsmalla quruladı.  

– Uşaqlar görüb.  

– Hansı uşaqlar?  

– Bir neçə balaca uşaq. Onlar həyətdə oynayanda maşın dayanıb, içindən bir adam düşüb.  

– Adam necə adam idi? – Skot kresloda oturub diqqətini cəmlədi.  

– Uşaqların dediyinə görə, balacaboy, kostyum geyinmiş bir cavan olub. İstidə necə kostyum 

geyinirlər, bax, bu məni həmişə düşündürüb də... 

– Görəsən onun təxminən neçə yaşı olardı?  

– Mən haradan bilim. Mənə də uşaqlar dedilər.  

– Onunla danışan uşaqları çağır gəlsin, mən də sənə dadlı qəhvə hazırlayım...  

Leon tələsik qapıdan çıxdı. Skot divara işlənmiş güzgünün qarşısına keçib üzqırxan maşını işə 

saldı. Üzünü qırxandan sonra dodağının altından çənəsinə doğru özü bilmədən piramida şəkli 
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alan tüklər, Skotun bədəninə soyuq külək kimi təsir etdi. Bir neçə dəqiqə güzgüdə üzündə 

yaranmış mənzərəyə baxandan sonra bucağı simasından itirdi. Mətbəxə keçib ayaqüstü yeməyə 

hamburger hazırladı. Soyuducunu açıb, sərin portağal şirəsi götürdü. Yenidən zala daxil olan 

Skot divana oturub ayaqlarını stulun üstünə qoydu. Hazırladığını iştahayla yemək istəyirdi ki, 

qapı döyüldü. Yanındakı uşaqla içəri daxil olan Leon üzünü balacaya tutub buyurdu: 

– Budur o, danış görüm... 

Skot əlindəkini masanın üzərinə qoyub diqqətlə uşağa qulaq asdı.  

– Qara “Hyundai Grandeur” maşını binanın qarşısında saxladı. İçindən cavan oğlan düşdü. 

Məndən sizin evi soruşdu. Mən eyvanınızı göstərdim.  

Skot əlini başına aparıb hirsini boğmaq üçün başını qaşıdı.  

– Adam məndən soruşdu ki, burada yaşayır? Cavab verdim: gecələr gəlir... 

– Əla etmisən, – deyən Skot, Leonu göstərib, ironiyayla əlavə etdi: – Bundan fərasətli 

olmayacaqsan ki? İkiniz də çıxın bayıra...  

– Bəs qəhvə? – Leon xəbər aldı. 

Uşağa “Çıx gedək!” deyən Leon üzünü Skota tutub incik halda bildirdi: 

– Görüşərik... O, qəhvə adını çəkəndə Skotun sərt baxışlarıyla üzləşmişdi. 

Skot arxadan qapının kilidini bağladı. 

– Onlar artıq məni izləməyə başlayıblar. – Siyirməyə yaxınlaşıb açdı. Tünd qara rəngli “FN 

Five-Seven”  20 patronluq tutumu olan Belçika istehsallı tapançasının darağını açıb yoxlayandan 

sonra silahı hazır vəziyyətə gətirdi. – Mənim həyatım həqiqətən də təhlükədədir.  

Silahı kürəyinə salıb köynəyini geyindi. Pilləkəni düşəndə telefonunu çıxardıb zəng etdi: “Lara, 

vəsiqəni hazırladılar? Oldu, gəlib götürəcəyəm...” 

“Volkswagen Passat” markalı maşın uğuldayaraq qabağa şığıdı... 
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– ...Sən artıq öz işinin peşəkarısan,  – ucadan gülən Vedat bəy siqarın arxa hissəsini kəsib 

klassik, xaçpərəstlərin xaçına bənzəyən alışqanla onu yandırdı. – Mənə zəng gəldi. Sənə yeni iş 

tapşıracağam. – Vedat xüsusi qeyd etdi. 

Naməlum adam ayağa qalxıb Vedat bəyin əlindən öpdü. 

– Mən insanı aradan götürəndə özümü çox yaxşı hiss edirəm, – naməlum adam yerinə oturanda 

axsadı.  

– Yeni işin əsl istədiyin adamdır. Mənə telefonda “Onun işini nə vaxt bitirəcəyik!” soruşduğun 

şəxsi, Skot Reyni deyirəm.  

Axsaq sevincindən təkrar ayağa qalxıb yenə Vedat bəyin əlindən öpdü.  

– Bir də ikinci işin, Rza Abdullayevin məzar daşının üzərindəki işini tamamlamaqdır.  

– Bos, – deyə axsaq, vahiməli, xırıltılı səsi ilə bildirdi: – Məzar daşı hazır deyil!  

Başını razı halda tərpədən Vedat bəy: 

– Bu, Skot Reynin yaşadığı ünvandır. Onun ünvanı bir neçə saat əvvəl dəqiqləşdirilib.  

Kağızı axsağa uzatdı. Axsaq ünvana baxandan sonra boynundan asılan bumeranqa bənzəyən 

dəmiri öpdü.  

– Bu mənə uğur gətirir. Uğurlu pərgardır.  

Vedat bəy ona göz vurub dedi:  

– İnanıram bizlər kimi, sənə də o pərgar uğur gətirəcək.  

Axsaq ayağa qalxıb Vedat bəyin əlindən təkrar öpəndən sonra axsaya-axsaya qapıya tərəf 

addımladı. Vedat bəy siqarından bir udumluq tüstü sinəsinə verəndən sonra baxışlarını tavana 

tərəf apardı və yüksək dizaynla işlənmiş göz rəsminə zillədi.  

– Hər şeyi görən göz! – deyə bərkdən güldü.  
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Çox sürətlə hərəkət edən “Volkswagen Passat” markalı maşın şəhərin yaraşıqlı tikililərindən 

sayılan Nazirlər Kabineti binasının qarşısından ötdü. Sağ tərəfdə küknar ağaclarının arxasından 

mavi dənizin dalğaları sahildəki betonlara çırpılırdı. İşıqforda sürətini zəiflədən maşın guruldadı. 

Maşının içərisində həzin musiqi dalğaları səslənirdi. Virtouz sənətçi Əlixan Səmədov balabanda 

“Sarı gəlin” xalq musiqisini ifa edirdi. Qədim milli alət sayılan balabanda, xalq musiqisi çox 

gözəl səslənirdi.  

Telefonla zəng edən Skot maqnitafonun səsini alıb bir neçə saniyədən sonra danışdı: “Lara, 

mənə təcili sürətdə İsa Abdullayevin mobil telefonun nömrəsini tapın...”  

O, telefonu söndürüb Şəhər İcra Hakimiyyəti binasının yaxınlığında maşını sakit bir yerdə 

saxladı. Binaya yaxınlaşanda onun zahiri görkəminə təkrar nəzər salıb telefonun kamerasını işə 

saldı. O dəfə bura gələndə, “Adi əl işidir!” deyə fikrini yayındırmışdı. O, rastlaşdığı mənzərənin 

şəklini bir neçə dəfə çəkdi. Skot içəri daxil olanda mühafizəçilərə köhnə vaxtlarda olduğu kimi 

vəsiqəsini təqdim etdi. Mühafizəçi vəsiqəni qaytarıb, “Buyurun!” dedi. Qapının qarşısında sanki 

onun gəlişini gözləyirmiş kimi dayanan Əhməd Ziya hərarətlə görüşməyə çalışdı:  

– Xoş gördük, buyurun, əyləşin! 

Skot təklif olunan yerdə oturdu.  

– Nə içirsiz? Siz söyləyin, mən deyim, hazırlasınlar.  

– Heç nə lazım deyil. Güman ki, son hadisələrdən xəbəriniz var? – Skot gözlərini qıyıb soruşdu. 

Televizorun səsini almaq üçün uzaqdan idarə edicini əlinə alıb düyməni tez-tez sıxan Əhməd 

Ziya soruşdu: 

– Nədən?  

Skot gözlərini ekrandan ayırıb saata baxdı. Saat 18:00 göstərirdi.  

– Üst-üstə düşən hadisləri deyirəm, xəbəriniz, məncə, olmalıdır. – Skot xüsusi vurğuladı. 

– Hə, çox pərişan oldum. Abbas Abdullayevin qətli bizlər üçün çox ağır zərbə oldu.  

Sinirlərinə hakim ola bilməyən Skot yerindən sıçradı. O, Əhməd Ziyaya tərəf əyilib qulağına 

pıçıldadı:  

– Yaxşı bilirəm, sən də onlara işləyirsən.  
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Skot gizli çəkiliş kameralarına baxdı. Dörd tərəfdən gizli kameralar görüntüləri yaddaşa 

köçürürdü.  

Dərindən udqunan Əhməd Ziya: 

– Siz nə danışırsız? – stulun altındakı düyməni basdı. İki mühafizəçi içəri daxil oldu. Skotun 

qollarından yapışıb kənara çəkdilər. Tutduğu işdən razı qalan Skot mühafizəçilərdən aralanıb 

dedi:  

– Sən şahmat taxtasında piyadasan, sənin şahın mənə lazımdır. – Skot yenidən kameraya baxıb 

otaqdan çıxdı.  

Əhməd Ziya dərhal əlini telefon aparatına aparıb harasa zəng açdı. Həyəcanla “Alo!” deyən 

Əhməd Ziya sanki məruzə etdi: “Bura gəldi, məni təhdid etdi, kamera görüntülərini sizə 

yollayacağam...” 

Telefonu söndürəndən sonra sanki özü özüylə danışırmış kimi pıçıldadı: “Çox az qalıb, Skot 

Reyn, çox az qalıb!..” – Sonra qalstukunu əsəbi halda açıb tulladı. 
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Skot maşına yaxınlaşanda arxa təkəri gözdən keçirtdi.  

–Heç anlaya bilmirəm, bu adamı danışığından iranlılara bənzədirəm. Amma inanmıram iranlı 

olsun. Köynəklərini hulğumlarınadək düymələdiklərini bütün dünya bilir. Amma qalstuk taxan 

iranlı çətin tapılır.  

O, maşının arxa hissəsinə keçdi, təkəri ayağı ilə yoxlayandan sonra maşına oturdu. Siyirməni 

açıb telefonu götürdükdə dörd cavabsız zəngin gəldiyini gördü, eyni nömrəni yenidən yığdı. 

Maşın hərəkət edəndən sonra telefonu qulağına aparan Skot danışdı: “Nə oldu, öyrənə bildiz? 

Əla! Növbəti tapşırığı yerinə yetirsəniz gözəl olar, Lara, şəhər merini müvəqqəti olaraq 

əvəzləyən adamın şəxsi, eyni zamanda bütün telefon danışıqlarını dinləməyinizi istəyirəm. Bu 

qədər. Skot gülüb əlavə etdi: hələlik bu qədərdir! Davamı gələcək...” 
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Telefonu söndürəndən sonra İsa Abdullayevin mobil telefon nömrəsini yığdı. Telefona zəng 

çatmırdı.  

“Əhməd Ziya, onsuz da əlimə düşmüsən. Sənin əlinlə böyüklərinə yol tapacağam. İndi bu 

dəqiqələrdə, inanıram, rəhbərlərin mənim kamera kadrlarımı maraqla izləyib badələrini  ölüm 

əmrimin tezləşməsi münasibəti ilə qaldırırlar. Amma mən sizin cəmiyyətin axırına çıxacağam. 

Deməli, ölkədə yenə özbaşınalıq baş qaldırılmasına çalışırsız. Buna heç vaxt yol 

verilməyəcək...”  

Ayağını qaza basaraq maşının sürətini artıran Skot günəşə qarşı eynəyini gözünə taxdı.  
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Beynəlxalq Turizm Agentliyi. 

Üçrəngli  Azərbaycan bayrağı  binanın yüksəkliyində dalğalanırdı. İclas zalına toplaşan turizim 

işçiləri Abbas Abdullayevin müəmmalı qətlinin səbəblərini araşdırırdılar. Müdir köməkçisi ayaq 

üstə dayanıb maraqlı jestlərlə ifadələrinə aydınlıq gətirirdi. İşçilərdən biri söz alıb ayağa qalxdı.  

– Biz həmişə onunla fəxr etmişik. O, bizə atalıq edirdi. Şəxsən mənə çox köməklik edib.  

Oturan adamlardan biri  yanındakı yoldaşına pıçıldadı:  

 – Yaltaqlıq insanı cılız göstərir. Gör necə cılız görünür...    

Ayaq üstə Abbas Abdullayevə tərif yağdıran, onu yerə-göyə sığdırmayan, qlobusa bənzər qarnı 

ilə fəxr edən turizim mütəxəssisi Alim Zeynalov,  fikirlərini təsdiqləmək üçün həmkarlarına 

üzünü tütdü: 

– Bəlkə düz demirəm? – deyə eyni sualı təkrar etdi. 

Oturanlardan bəziləri çarəsizlikdən başlarını yelləyib “Düz deyirsən!” – deyə onun söylədiklərini 

təsdiqləyirdi. Söz “imkanları” geniş olan Alim çıxışının sonunda özü-özünə əl çalmaqla 

kifayətlənmədi, hətta iclas iştirakçıları tərəfindən alqışlanmağı özünə şərəf bilib əl hərəkəti ilə 

sanki “Məni alqışlayın” fikrini bildirmək istədi.  

İşçilər onun hərəkətini görüb alqışlamağa məcbur oldular. İclas başlayandan bəri oturacaq 

yoldaşının qulağına pıçıldayan adam ayağa qalxıb Zeynalovun geniş çıxışını alqışladı. Bayaqdan 
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bəri Zeynalova tənqidi münasibət bəsləyən, onun danışıqlarını rədd etmək istəyən adamın bu 

hərəkətinə yoldaşı tamam məəttəl qalmışdı. Ayaq üstə alqışlayan adam yuxarıdan-aşağıya baxıb, 

yoldaşına dedi:  

 – Nə edəsən, azlıq çoxluğa tabedir.  

Oturan şəxs isə narazı halda başını yellədi. 

– İnsanları tanımaq olmur, belələrinin sayı gündən-günə artır. – Öz-özünə deyindi.  

Müdir köməkçisi bir neçə işçiyə söz verəndən sonra, iclası qapalı elan etmək üçün yekun 

fikirlərini məclisdəkilərə çatdırdı:  

– Abbas Abdullayevi torpağa tapşırdıq. Ailəsinə baş sağlığı verdik. Bizə yeni rəhbər təyin 

olunacaq. Yeni rəhbər təyin olunana kimi, bütün işlərə özüm başçılıq edəcəyəm. Bu qədər...  
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Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi.  

– Sən bura gəlməmişdən iyirmi dəqiqə əvvəl bizə nota göndərildi. 

– Kim göndərdi? – soruşan Skot oturan yerdə dikəldi.  

– Sən bir az əvvəl şəhərin merini müvəqqəti əvəzləyən adamı təhdid etmisən. Buna səbəb, Abbas 

Abdullayevin ölmünü göstərmisən. O, səni məhkəməyə vermək barədə düşünür. 

Skot ayağa qalxıb dedi:  

– Ona qalsa, mən gərək onu öldürəydim. Əclafın biri, əminəm ki, onlara işləyir.  

 – Kimə? – deyə mayor masanın üstünə yığılan sənədləri vərəqlədi.  

Skot dillənmədi. Mayor davam etdi: 

– Bir az əvvəl hökumət nümayəndələri bir araya gəlib mövzunu müzakirə ediblər. Baş nazir və 

digər nazirlər heyəti yaranmış gərginliyin aradan qaldırılmasına dair ölkə prezidenti tərəfindən 

iclasa çağrılıblar...  
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Skot başını yelləyib dedi:  

– Abbas Abdullayev ölümündən əvvəl mənə bir məlumat verəcəyini demişdi.  

Mayor yenidən diqqətlə dinləmək üçün gözlərini ona zillədi.  

– Akademiyada bir dostu olduğunu söylədi. Oğlunun hansısa qaranlıq bir məxfi cəmiyyətlə 

əlaqəsi olduğunu demək istədi. – Skot qeyd etdi. 

– Bunu sən mənə deməmişdin, – deyə mayor təəccüblə Skota baxdı.  

– Özümdə deyildim, – onunla razılaşan Skot davam etdi: – Mən belə düşünürəm, akademiyada 

olan müəllimlə bərabər mer vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı bizi istədiyimiz ünvana aparıb 

çıxardacaq.  

– Sən buna tam əminsən? – deyə soruşan mayor əlavə sənədləri qovluqlara yerləşdirən Laraya 

baxdı.  

– Əminəm, – Skot gözlərini qıydı. – Bir də...  

– Bir də kim? – Mayor ayağa qalxdı.  

– Bir də Abbas Abdullayevin şəxsi sürücüsü bu işin içində olmalıdır...  

– Mən səndən onun müqəssir olduğunu soruşanda, qəti cavab vermədin. – Mayor rəhmsizcəsinə 

Skota qəzəb dolu gözlərini zillədi. 

– Mən düşünmək istəyirdim. Sadəcə, çoxlu düşünmək.  

– Əlinizdə onunla bağlı faktlar varmı? – Mayor tez soruşdu. 

–Xeyr, hələ ki yoxdur. Amma mən onları yola gətirməyin yolunu tapacağam.  

– Sən sürücüdən necə şübhələndin? – Mayor xəbər aldı. 

Skot hadisədən bir qədər əvvəl olanları gözünün qarşısına gətirdi.  

– Mən Abbas Abdullayevdən kiminlə gəldiyini soruşdum. O, arxaya dönüb dedi ki, sürücümlə. 

Sürücü oturmuş vəziyyətdə, maşının açıq qalmış pəncərəsindən bizə tərəf baxırdı. Abbas 

Abdullayev həyatının təhlükədə olduğunu bildirəndə mən onun qarşısına keçdim. Üzbəüz 

dayandıq. Həmin vaxtda maşının pəncərəsi bağlanmışdı. Abbas Abdullayev mənə sürücüsünü 

göstərəndə maşının pəncərəsi açıq idi. Abbas Abdullayev akademiyada işləyən dostu barədə 

məlumat vermək istəyəndə, çox təəssüflər olsun ki, bu xəbər məni çaşdırdı və maşından fikrim 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 80 

 

yayındı. Ani olaraq atəş açıldı. O, mənim üstümə yıxıldı. Mən onun kürəyinə baxandan sonra 

vurulduğunu görüb dərhal maşına tərəf baxdım. Bir neçə saniyədən sonra maşının qapısı açıldı 

və sürücü bizə tərəf qaçmağa başladı.  

– Səncə, atəş maşından açılıb? – Mayor Skota yaxınlaşdı. O, verdiyi sualın cavabını gözləməyə 

səbri çatmadığını sübut etmək istəyirdi.  

– Hə, fikrimcə atəş maşından açıldı. Mənim fikrim Abbas Abdullayevin üstümə yıxıldığı anda 

dağıldı. Atəş açan ya sürücüdür, ya da maşına başqa bir nəfər oturub və o, gülləni atıb. Bir də 

mənə qaranlıq qalan başqa bir vəziyyət də oldu. Sürücü bizə yaxınlaşan kimi, Abbas 

Abdullayevin əlindən yerə düşən pencəyini qaldırdı. Bu vaxt mən yenə səhvə yol verdim.  

– Niyə? – Mayor həyacanlandı.  

– Mən diqqətimi ondan yayındırmamalıydım. Mühafizə əməkdaşları “Əllərinizi qaldırın!” 

deyəndə, mən arxaya dönüb səs gələn tərəfə baxdım. Bu vaxt o istədiyini götürə bilərdi.  

– Nəyi? – hər iki tərəfdən gələn suala Skot həm mayora, həm də Laraya baxıb sualı 

cavablandırdı.  

– Mikrafonu...  

– Nə? – Mayor yenidən kürsüyə oturub başını iki dəfə onun möhkəm hissəsinə vurdu.  

– Fikrimcə, Abbas Abdullayev öz sürücüsü tərəfindən dinlənilirdi. Maşının pəncərəsi bağlananda 

dinləmə əməliyyatı başlanıb. – Skot əminliklə vurğulayıb əlavə etdi: – Abbas Abdullayev 

akademiya adını çəkəndə, ya sürücü, ya da maşına oturan naməlum şəxs tərəfindən ona atəş 

açıldı. Sürücü bizə yaxınlaşıb yerdəki pencəkdən mikrofonu götürdü.  

Lara sənədləri hazır edəndən sonra dedi:  

– Polislər sürücünün üzərindən heç bir əşya tapmayıblarsa, onda sürücü mikrofonu yerə tullayıb. 

Mikrofon oralarda bir yerdədir.  

– Mən də elə düşünürəm, təcili olaraq ora baş çəkməliyik. – Skot razılaşdı. O, ayağa qalxıb 

tələsdi.  

– İndi hadisə yerini polis əməkdaşları mühafizə edir, – deyə mayor mineral suyu stəkana süzdü.  

 – Biz hadisə yerinə bir yol tapıb girərik. Lara, gedək! – Skot tələsik söylədi. 
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Bakının füsunkar gözəlliyi gecə zamanı, ay işığında daha cəlbedici görsənirdi. Hər tərəf çıraqban 

idi. Yeni qurulmuş elektron işıqforlar sükan arxasında oturanlar üçün təhlükəni azaldırdı. 

Bayırda insanlar qaynaşırdı.  

Skot maşının sürətini hər işıqfor keçidindən sonra daha da artırırdı. O, nədənsə, çox həyacanlı 

idi. Həm də yaman tələsirdi. Həyəcandan təhlükəsizlik kəmərini də bağlamamışdı. Qədim Qız 

Qalası aşağı hissədən güclü işıq projektorlarıyla işıqlandırılırdı. Qala ilə üzbəüz Xəzərin 

sularında lövhər salmış müxtəlif ölçülü gəmilərin işıqları uzaqdan adamı cəlb edirdi. Füsunkar 

üçrəngli bayraq dalğalanaraq Dənizkənarı Milli parkın gözəlliyini daha da artırırdı.  

Baş Dövlət Yol Polisinin dörd növbətçi maşını qalanın ətrafında dayanmışdı. Maşın onlardan bir 

qədər aralıda dayandı. İki nəfər maşından düşüb addımladı. Mühafizə altında yer sayılan ərazinin 

bağlı lentini qaldırıb ora daxil olmaq üçün iki xəfiyyə vəsiqəsini göstərdi, həmin dəqiqə giriş 

icazəsi aldılar. Onlar ayrılaraq ətrafı axtarmağa başladılar. Kiçik lazer fənərini çıxaran Lara 

ehmalca hərəkət edirdi.  

Skot bir qədər axtarış aparandan sonra sarı işıqlarla bol olan elektrik ağacının yanına çatıb 

dayandı. Aşağıya doğru əyilib düyməyə bənzər bir şeyi nəzərdən keçirməyə başladı.  

– Lara, bura gəl, – yoldaşını yanına çağıran Skot əşyanı yerdən götürmək üçün cibindən ağ rezin 

əlcək çıxartdı.  

Lara ona yaxınlaşdı.  

– Bu da sənə dəlil, – Skot “böcək” adlanan xırda məsafəli mikrofonu ehtiyyatla paketə qoydu.  

– Sən həqiqətən də maraqlı insansan, – Lara dostunun peşəkarlığını etiraf edib güldü.  

Polis əməkdaşlarına təşəkkür edəndən sonra maşına yaxınlaşan xəfiyyələr uğurlu axtarış və 

tapıntını yüksək qiymətləndirdilər. Maşına oturan kimi İsa Abdullayevə zəng edən Skot, nəhayət, 

onunla əlaqə yarada bildi.   
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“Danışan yeni dostlardan biridir. İsa Abdullayev, biz sizinlə harada görüşə bilərik?” – Soruşan 

Skot açıq danışa bilmədi.  

“Kimdir? Mən “X” saylı klinikadayam, buyurun, kimsiz, gəlin orada görüşək...” – İsa 

Abdullayev yavaş səslə cavab verdi. 

İsa Abdullayev, çox güman, həyatının təhlükə altında olduğunun fərqində deyildi. Özünə qarşı 

ola biləcək təhlükədən çəkinmirdi.  

 “Oldu, bu dəqiqə gəlirəm!” – Skot telefonu söndürdü.  

– Haradadır? – Lara soruşdu.  

– Klinikada. Güman ki, Flora xanımın yanındadır. Telefonda açıq danışa bilmədim. Ola bilsin, 

onun telefonunu dinləyirlər.  

– Skot, axı bunlar kimlərdir?  

– Yaxında biləcəyik, əlbəttə, əgər ölməsək.  

Lara ona baxıb nəsə demək istədi, amma bacarmadı. Maşın iti sürətlə qabağa şütüyürdü. Bir neçə 

dəqiqə maşında sükut hökm sürdü. Klinikanın giriş qapısını işıqlandıran “Volkswagen Passat” 

markalı maşın gecə gözətçisini yuxudan ayıltdı. Skot maşını klinikanın həyətinə salıb sıra ilə 

əkilmiş şam ağaclarının altında saxladı. Yenidən İsa Abdullayevə zəng açdı.  

– İkinci mərtəbəyə qalxın, – sanki İsa Abdullayev də zəng edən şəxsin qarşısında görmək istədiyi 

adam olacağını ürəyində hiss etmişdi.  

Skot pilləkəni qalxdı, foyedə bir nəfərin onları gözlədiyini gördü. Foyedə arxası pilləkənə 

çevrilmiş adam pəncərəyə tərəf baxırdı.  

– İsa Abdullayev sizsiz? – sakit səslə soruşan Skot Lara ilə birlikdə ona tərəf addımladı.  

Adam çevirilib Skotla üzbəüz dayandı. İkisi də ildırım vurmuş kimi bir-birinə gözlərini 

zillədilər. Adam bədənində ürpərti hiss etdi.  

 – İsa Abdullayev haradadır? – Skot başını dik tutub düşməni sorğu edən kimi qarşısındakı 

adamadan soruşdu.  

– Onunla siz görüşmək istəmisiz? Bu dəqiqə gəlir.  

Skot arxasını adama çevirib Laraya yaxınlaşdı və yavaş səslə dedi:  
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– Bu adam ağacın dibinə tullanan “böcəy”in – mikrofonun sahibidir...  

– Sürücü budur? – Tələsik soruşan Lara göz qapaqlarını geniş açıb adama tərəf addımlamaq 

istədi.  

 – Sakit ol, İsa Abdullayev ilə görüşüb işimizi görməliyik. – Skot ona təmkinli olmasını tapşırdı. 

Qapı açıldı və İsa Abdullayev göründü. Saçını qısa vurdurmuş bu cavan oğlanın təxminən 25 

yaşı olardı. Əynindəki qolsuz qara mayka, tünd göy cins şalvar, qara idman ayaqqabısı eyni 

ölkənin dünyada tanınmış bir çox firmanın – məşhur brendlərinin adlarını daşıyırdı. İtaliyan 

firmalarına böyük maraq göstərən İsa Abdullayev Kolizeydə çəkdirdiyi şəklini ən bəyənmiş 

olduğu şəkli sayırdı. Qardaşı ilə atasının hesabına hər il yayda dincəlmək üçün İtaliyaya üz 

tuturdu və əynindəkilərini də oradan almışdı. Seyrək saqqalını ovuşduran İsa Abdullayev Skot ilə 

Laraya tərəf irəlilədi. Skota əl uzadıb salam verdi.  

– Siz kimsiz? – deyib qarşısındakı bu iki nəfər naməlum şəxsi başdan-ayağa süzdü.  

– Adım Skot Reyndir, sizinlə aşağıda danışmaq istəyirəm.  

İsa Abdullayev arxaya baxıb sürücünü göstərdi: 

– Bu adam mənim qardaşım sayılır. Onun yanında danışa bilərsiz.  

– Mən sizinlə tək görüşmək istəyirəm, məsələ şəxsidir. – Skot üzünü İsa Abdullayevə tutdu: 

“Buyurun!” – söyləyib yol göstərdi.  

İsa Abdullayev başı ilə arxaya işarə etdi. Yanındakı iki nəfərə baxıb, “Gedək!” – dedi. Onlar 

klinikanın həyətinə düşdülər. Sürücü pəncərəyə yaxınlaşıb həyətdə dayanan maşına baxdı. 

Dərhal telefonu çıxarıb zəng etdi. İlk cümləsini pıçıltı ilə səsləndirən sürücü ətrafına baxandan 

sonra dedi:  

– İzlə və işi bitir.  

Skot əlini İsa Abdullayevin çiyninə qoyub onu özünə doğru çəkdi. Birlikdə yeriməyə başladılar.  

– Sizə bir sual verəcəyəm, amma xahiş edirəm sualı səmimi və dəqiq cavablandırın. – Skot 

diqqətlə ətrafına baxdı. 

– Buyurun! – Razılığını təsdiqləyən İsa Abdullayev diqqətini cəmləməyə çalışdı.  

– Atanızın akademiyada işləyən dostu var? – Skot cəld soruşdu. 
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İsa Abdullayev bir anlıq duruxub qaldı. Skot diqqətlə onun gözlərinin içinə baxdı.  

– Sizi nə maraqlandırır, heç nə başa düşmürəm. Mən heç sizi tanımıram, sizi birinci dəfədir 

görürəm. Siz şəxsi məsələnizlə bağlı mənimlə danışmaq istəyirdiz. Bu nə sualdır, mənə verirsiz? 

– İsa Abdullayev əsəbiləşdi. 

– Mən MTN-nin əməkdaşıyam, – Skot xidməti vəsiqəsini çıxarıb ona göstərdi. – Məsələ 

mənimlə bağlı deyil, sizin şəxsi məsələnizdir. Ona görə suallarıma dəqiq cavab verməyinizi 

məsləhət bilirəm.  

İsa Abdullayev duruxub qaldı. Vəsiqəsini ona tərəf uzadan adama bir xeyli gözlərini qıyıb baxdı. 

Sanki bir az çəkindi də. Sonra fikrini qətiləşdirdi. 

– Var. – deyə cavab verən İsa Abdullayev sonra klinikanın ikinci mərtəbəsinə nəzər saldı. 

Pəncərədən ani olaraq kölgə keçdiyini gördü. 

 – Hansı akademiyada? – deyə soruşan Skot ortadakı gərginliyi aradan qaldırmaq üçün 

gülümsündü.  

– Düzünü desəm, əslən türk olan Baykal Özdəmir qardaşımın dostu idi.  

– Aha, mən də onu deyirəm. – Onunla sanki razılaşan Skot ardından soruşdu: – Hansı 

akademiyada işləyir?  

– Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında. Siz onu niyə soruşursuz ki? – İsa Abdullayev 

təəccüblə, bir qədər də qorxaraq soruşdu. 

– Atanla son görüşümüzdə, akademiyada dostu işlədiyini demişdi.  

İsa Abdullayev diqqətlə Skotun üzünə baxıb dedi:  

– Sizi indi xatırladım. Siz sonuncu dəfə atamla birlikdə olan adamsız.  

– Elədir, o adamı haradan tapa bilərik, ünvanını bilirsiz? – Skot xəbər aldı. 

– Xeyr, təəssüflər olsun, onun ünvanını dəqiq bilmirəm. Amma dəqiq bilirəm ki, o, akademiyada 

məsul şəxlərdən biridir. Mən onu bir dəfə görmüşəm. Qardaşımla bir gecə bizə axşam süfrəsində 

qonaq olmuşdu. Təxminən bir ilin söhbətidir. O adamın təxminən 50 yaşı var, bəlkə də çox olar. 

İsa Abdullayev elə bil özünü rahat hiss etməyə başlamışdı.  

– Çox sağ olun, biz gedirik, özünüzdən muğayat olun. – Skot onunla xudahafizləşmək istədi. 
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– Bir dəqiqə, adız, dediz, necə oldu? – İsa Abdullayev təkrar soruşdu. 

– Skot Reyn. – Skot əlini sıxdığı İsa Abdullayevi bir də diqqətlə nəzərdən keçirdi. 

– Mən də sizə veriləcək bir əmanət də var, Skot Reyn! – İsa Abdullayev düz Skotun gözlərinin 

içinə baxdı. 

Lara yenidən onlara yaxınlaşdı. İsa Abdullayev Laraya baxıb soruşdu: 

– Bəs bu xanım kimdir? 

– Mənimlə birlikdədir, – deyə Skot cavab verdi.  

İsa Abdullayev başını yelləyib təkrar etdi:  

– Dediyim kimi, məndə sizə aid bir əmanət var. Bu əmanəti Abbas Abdullayev şəxsən sizə 

təqdim etmək üçün mənə xüsusi olaraq tapşırmışdı.  

 – Nə əmanətdir? – maraqla xəbər alan Skot az qala çaşıb qalmışdı.  

 – Bir bağlı zərf... 

Skot həyacanını bildirmək istəməsə də, özündən asılı olmayaraq səsini yüksəltdi:  

– Zərf? – Skot tez Laraya baxdı.  

– Bəli, zərf. Ölümündən iki saat  əvvəl zərfi mənə verdi. Bu bağlı zərfi vaxtı gələndə sizə 

çatdırmağımı tapşırdı.  

Skot çaşıb qalmışdı.  

– İndi zərf üstünüzdədir? – deyə soruşan Skot ani olaraq klinikanın ikinci mərtəbəsindəki 

pəncərə önündə dayanan adamın kölgəsini gördü.  

– Yox üstümdə deyil. Evdədir. – İsa Abdullayev çaşqın halda cavab verdi. 

– Sürücünüz hər an sizə xələl gətirə bilər. Bunu sizə deməliyəm, çalışın özünüzü şübhəli 

aparmayın. Sadəcə, heç nə bilmirmiş kimi hərəkət edin. – Skot sanki İsa Abdullayevə təlimat 

verirmiş kimi dedi. 

– Siz nə danışırsız? O, mənim qardaşım sayılır...  

– Elə düşünməyin. O, sizin düşməninizdir.  
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İsa Abdullayev başını qaldırıb pəncərənin arxasında gizlənən kölgəni yenidən gördü.  

– Nə vaxt görüşək? – Skot sanki tələsirdi.  

– Sabah görüşək.  

– Mən sizə nə baş verdiyini açıq aydın danışacağam. Siz də mənə zərfi gətirməyi unutmayın. Bir 

də sürücünüzə başqa heç nə danışmayın. Bizim nə üçün gəldiyimizi soruşsa, sadəcə olaraq 

Abbas Abdullayev ilə bağlı məsələ idi deyərsiz.  

– Oldu.  

 İsa Abdullayev əlini uzadıb yenidən Skotun əlini sıxdı. Başı ilə Laraya təşəkkür etdi.  

Skot maşına tərəf yaxınlaşanda maşının siqnalizasiya sistemi işə düşdü. İsa Abdullayev onlardan 

uzaqlaşdı. O, klinikanın pilləkənini qalxanda bina təkana tab gətirə bilməyib silkələndi. İsa 

Abdullayev əlini pilləkən tutacağından çəkib yerə yıxıldı. 

Partlayış klinikadakı pəncərələrin şüşələrini yerə tökdü. İsa Abdullayev ayağa qalxıb klinikadan 

çıxanda alovlanan “Volkswagen Passat” markalı maşının bir hissəsi yüksək partalayışla yenidən 

havaya qalxdı. İsa Abdullayev gözlərini yumub açdıqdan sonra dəhşətli hadisənin yuxu 

olmadığını anladı... 

 

 

     46 

 

    Geniş zalda, rəngli daşların qarışığından gözəl mozaika yaradılmışdı. Ağ rəngli mebelin 

qarşısında yerə salınmış pələng dərisi zalın gözəlliyini daha da artırırdı. Masanın üzərinə səpilən 

müxtəlif çiçək ləçəkləri zalın qoxusunu füsunkar, təravətli etmişdi. Əlində viski qədəhini tutub, 

başını yanında uzanan qızın çılpaq sinəsinə qoyan Vedat bəy qəbul etdiyi spirtli içkinin 

təsirindən gözlərini qapatmışdı.  

Sarısaçlı qız üstünə yıxılan kəlləni itələyib ayağa qalxdı. Badəsində qalan içkini içəri ötürüb bir 

neçə metr aralıda olan saunanın qapısından içəri daxil oldu. Telefonun səsi susmaq bilmirdi. 

Soyuq içkinin üstünə dağıldığını hiss edən Vedat bəy ayağa qalxdı. Çılpaq bədəninin bir hissəsi 

yanmışdı. Vücudunda soyuq içkinin damcıları  yuxarıdan aşağıya doğru iz buraxırdı. Telefona 
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yaxınlaşan Vedat İlker “Buyurun!” deyə bildi. O dəqiqə də Vedat bəy sevincdən qəh-qəh çəkib 

güldü.  

– Səni təbrik edirəm. Mükafatlandırılacaqsan. Dəqiq məlum deyil? – Səsi bir qədər sərtləşdi. –

Onda dəqiq məlum olanda, zəng edərsən! – deyib telefonu əsəbi halda söndürdü. 

Telefonu söndürəndə arxasında dayanan adamın kim olduğunu xatırlamaq istəmədi.  

– Kimi mükafatlandıracaqsan? – deyə soruşan sarısaçlı qız ona yaxınlaşdı. – Öncə mənim 

ödənişimi versən, daha gözəl olar... 

Vedat bəy yanından ötüb keçən qızın lüt vücuduna xeyli baxdı. Qız onun qarşısından keçəndə 

yerişini dəyişdi. Vedat bəy başını silkələyib özünü birtəhər cəmlədi. Qız başını qaldırıb ona göz 

vurdu, sonra dar şalvarını əyninə çəkdi.  

 – Sən haradan çıxdın? – təəccüblə soruşan Vedat bəy bir də başını silkələdi. O, axşam sifarişlə 

gətirtdiyi fahişənin pulunu ödəmək üçün masanın üstünə atdığı şalvarın cibindən pulqabısını 

çıxartdı. Deyəsən yavaş-yavaş özünə gəlirdi.  

– Borcum nə qədərdir? – Vedat bəy başını təkrar silkələyib xəbər aldı.  

Qız çantasını əlinə alıb tez dilləndi:  

– 500 dollar! – İstədiyi məbləği alan qız, barmağını onun alnından dodaqlarına doğru 

sürüşdürərək, sanki “S” hərfi yazdı. Sonra qapıya doğru yaxınlaşıb əli ilə görüşərik deyərək 

dəstəyi burdu, çölə çıxdı. Vedat bəy onun arxasınca xeyli baxdı.  

– Nə isə, bu gecə uğurlu gecə olmalıdır. 

Saat 23:00 göstərirdi.  

– Mən nə tez yatmışam, – öz-özünə danışan Vedat İlker sauna qapısından içəri daxil oldu.  

– Hələ məlum deyilmiş. Maşın partlayıbsa, oradan sağ çıxan adamın gərək yeddi canı olsun, – 

deyib suya girdi. 

 

                                             47 

İsa Abdullayev alışıb yanan maşına şok vəziyyətdə xeyli baxandan sonra əli əsə-əsə mobil 

telefonu çıxardıb “102” nömrəsini yığdı. Telefonu qulağına aparanda isə İsa Abdullayev əlindən 
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kiminsə onun telefonu aldığını hiss etdi. Arxaya çevrilən İsa Abdullayev sürücünün telefonu 

söndürdüyünü gördü.  

– Sən nə edirsən? – İsa Abdullayev sürücünün üstünə hücum çəkmək istədi.  

– Lazım deyil, polis bizdən şübhələnəcək. Ona görə də biz buradan tez ayrılmalıyıq. Sürücü  

fikrini bildirəndən sonra telefonun nömrəsini çıxardıb sındırdı.  

– Gecə gözətçisi məni onlarla danışanda gördü, – deyə İsa Abdullayev tamam çaşıb qaldı.  

– O işi mən həll edərəm, indi isə biz tez buradan çıxıb gedək.  

Sürücü gözətçinin klinikanın şəxsi telefonundan hansısa nömrəni yığdığını görüb arxadan başına 

atəş açdı. Səssiz açılan atəş nəticəsində gözətçi yerə yıxıldı. Yenidən İsa Abdullayevin qoluna 

girib maşına tərəf aparan sürücü klinikanın arxa hissəsinə keçdi. Bir neçə növbətçi həkim sınmış 

pəncərələrdən yanan maşını seyr edirdi. Həkimlərdən biri “Polisə zəng edin!” – dedi.  

Maşına yaxınlaşıb oturmaq istəyən sürücü arxadan gələn səsə dayandı.  

– Əllərini qaldır, yerə yat!  

Əmr formasında səslənən cümlənin sonunda öskürən adam onlara yaxınlaşdı. İsa Abdullayev 

maşının arxasına qayıdanda ikinci silah ona tərəf tuşlandı.  

 – Sən də əllərini qaldır.  

Sürücüyə yaxınlaşan Skot onun ayağına təpiklə vurub yerə çökdürdü. O, sürücünün əllərini 

arxadan bağlayıb maşına oturtdu. Lara silahın ucu ilə İsa Abdullayevə başa saldı ki, sükanın 

arxasına keçsin. İsa Abdullayev sükan arxasına keçməyə məcbur oldu. Öskürməyin qarşısını 

nəfəsini tutmaqla saxlayan Skotun üzündə partlamış maşının qaraltıları görünürdü.  

Arxada oturan sürücünün yanına Skot özü keçdi. Ön oturacaqda Lara silahını İsa Abdullayevə 

tərəf tutub “Sür!” əmrini verdi. Maşın klinikanın həyətindən çıxanda Skot əlilə dayan işarəsini 

verdi. Paralel vəziyyətdə iki qırmızı ağ zolaqlar üzərində FHN ( Fövqalada Hallar Nazirliyi ) 

yazılmış maşın dayandı. Dərhal işə başlayan FHN əməkdaşları yanan maşını söndürmək üçün su 

nasoslarını işə saldılar. Skot pəncərədən seyr edərkən iki Dövlət Yol Polisi maşınının da hadisə 

yerinə çatdığını gördü.  

 – Sür,  – deyə Skot maşının pəncərəsini bağladı.  
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...Skot onun çənəsinə yumruq zərbəsi endirəndən sonra stulda özünü saxlaya bilməyən sürücü 

arxası üstə yerə yıxıldı. Qapı döyüldü. Skot Laraya barmağı ilə işarə etdi. Lara qapıya yaxınlaşdı. 

Qapının gözlüyündən baxan Lara bildirdi: 

– Bir oğlandır.  

Skot qapıya yaxınlaşdı. Qapı yenidən döyüldü.  

 – Skot, sənə maraqlı söhbət edəcəyəm. Qapının arxasından naməlum adam pıçıltı ilə fikrini 

bildirdi. 

– İndi işim var, – deyə Skot qapını açmadı.  

Qapının arxasından gələn səs həyəcanlı idi.  

– Skot, bu nə hərəkətdir, sən məni qovursan? Mən sənə vacib olan bir söhbət edəcəkdim. 

Skot qapıdan ayrılıb otağa daxil olmaq istəyəndə, qapının arxasından Leon danışdı: 

– Səni axsaq bir adam axtarırdı.  

Skot otaqda arxası üstə yerə uzanan sürücüyə yaxınlaşıb onu qaldırdı.  

– Axsaq kimdir? – deyib yenidən ona zərbə endirdi. Sürücü təkrar arxası üstə yıxıldı.  

– Skot, bu çox vacibdir, qonşular səsimi eşitdi. Qapını aç. – Leonun səsi təngiyirdi.  

– Sənə deyirəm axsaq kimdir? – Skot sürücünün boğazından yapışdı.  

İsa Abdullayev divanda oturub ona doğru tuşlanan tapançanın təsirinə düşmüşdü. Qapının 

arxasından səs kəsildi. Sürücü bərkdən güldü. Ağzında köpüklənən qanın arasından sınmış 

dişlərini tüpürən sürücü pəltək səslə dedi:  

– Skot Reyn, qapının arxasında dayanan sənin dostundur?  

Skot cavab vermədi. Sürücü əlavə etdi:  
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– O səni çox sevir, ona yazığın gəlsin. Ola bilsin, onun səsini bir də eşitməyəsən. – Sürücü  

bərkdən güldü. Skot sürücünü yerdə təpikləməyə başladı.  

– Axsaq kimdir? Onu mənim dalımca kim göndərib? Cavab ver, əclaf, – təkrar onu təpiklədi. 

Sürücü ağzından qan töküldüyünü hiss edib danışdı:  

 – Sənin canını almağa gəlib. Amma ilk növbə dostunundur, – deyib öskürə-öskürə güldü. 

Skot dişlərini bir-birinə sıxıb sürücünü yenidən təpiklədi.  

– Abbas Abdullayevi sən öldürdün, Rza Abdullayevi də sən öldürmüsən. Abbas Abdullayevi sən 

dinləyirdin, budur, – Skot mikrofonu sürücüyə göstərdi. – Onun mənimlə nə barədə danışacağını 

siz artıq təyin etmişdiz. Ona görə onu öldürdüz. Danış sən kimlərə işləyirsən? – Skot artıq 

sinirlərini cilovlaya bilmirdi. 

Sürücü öskürüb, yenidən danışdı:  

 – Axmaq, sən heç nə bilmirsən. Rza Abdullayevi Abbas Abdullayev özü öldürüb, – deyə sürücü 

gözlərini yumdu.  

İsa Abdullayev Laranın silahı ona tuşlanmasına fikir vermədən ayağa qalxdı. Sürücüyə 

yaxınlaşıb çənəsinə ayağı ilə zərbə endirdi. Sürücü bərkdən çığırdı.  

–İsa Abdullayev, o bizi çaşdırmaq istəyir, – deyə Skot onu sakitləşdirmək istədi.  

Lara yenə silahı ona tərəf tərəf tuşladı.  

– Sonuncu dəfə soruşuram, axsaq kimdir?  

Sürücüdən səs gəlmədi. Skot əyilib onun qulağına qışqırdı: 

– Əhməd Ziya kimdir? 

Sürücü gözlərini açıb ətrafa baxdı. Başı dumanlanırdı.  

– Kimdir rəhbəriniz? – Skot soruşdu. 

Sürücü verilən sualları cavablandırmaq istəyirdi. Amma danışa bilmirdi. Skot onun gözlərinin 

içinə baxdı.  

– Əhməd Ziya kimdir? Axsağı üstümə kim göndərib? Rəhbəriniz kimdir? – Skot təkrar-təkrar 

eyni sualı səsləndirdi. 
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Sürücü sualları dalğası itən radio kimi başa düşürdü. Dalğa sualı ona gah yaxınlaşdırır, gah da 

uzaqlaşdırırdı. Yenidən gözlərini yuman sürücü danışmağa başladı. Pəltək səslə dodaqlarını bir-

birinə vururdu.  

– Andıma sadiq qalmışam. Mən andıma sadiq qalmışam. Sirri heç kimlə paylaşmayacağam. Sirri 

heç kimlə paylaşmayacağam. Andıma sadiq qalmışam.  

Gözlərini yenidən açan sürücü duman kimi ona yaxınlaşan simaya baxdı. Skot onu dinləmək 

üçün başını aşağı əymişdi. Sürücü gözlərini yumdu. Skot onun nəbzini yoxladı.  

– Artıq cəhənnəmə vasil oldu, – təəssüflə bildirən Skot əlavə etdi: – Bunu ölüxanaya təhvil 

vermək lazımdır...  

Yerdən onu qaldıranda Skot onun boynundakı boyunbağını qopartdı. Boyunbağının ortasından 

dəmir pərgar boyunbağı asılmışdı.  

– Bir dəqiqə, – deyə İsa Abdullayev Skota yaxınlaşdı.  – Bu, mənim qardaşımda olan 

boyunbağıya oxşayır. Budur, onu boynumdan asmışam. – Boynundakı boyunbağını çıxarıb 

uyğunlaşdırdı.  

Skot onun gözlərinin içinə baxdı. Boyunbağını İsa Abdullayevdən alıb dedi:  

– Xahiş edirəm, bu boyunbağı bir neçə gün məndə qalsın. – İsa Abdullayev başını razılıq əlaməti 

olaraq tərpətdi.  

– İndi cəsədi morqa təhvil verək, Skot sürücünü çiyninə alıb qapıdan çıxdı. Lara silahı belinə 

taxıb qapını bağladı. O, maşının yük yerinə meyiti yerləşdirdi. Binanın qarşısından dayanan 

Leon Skota yaxınlaşıb təşvişlə soruşdu: 

– Bu kimdir?  

Skot hirslə ona əmr etdi: 

– Otur maşına!  

Leon dərhal maşına oturdu. Abdullayevlər ailəsinə məxsus “Range Rover” markalı maşın sürətlə 

hərəkət etdi.  

– Deməli, cüt boyunbağı. Bu boyunbağı başqa bir neçə nəfərdə də ola bilər... 

– Axsağı sən tanıyırdın? – Skot İsa Abdullayevdən soruşdu.  
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– Xeyr, mən axsağı heç vaxt görməmişəm. – İsa Abdullayev cavab verdi. 

Leon həyacanlanaraq danışdı:  

– Mən tanıyıram. O adam çox təhlükəlidir, Skot. O, sənin qapının ağzında dayanmışdı. Mən ona 

kimi istəyirsiz deyə soruşdum. Arxaya çevrilib mənə bir neçə saniyə baxandan sonra liftə 

yaxınlaşdı. Əlində çamadan var idi. Təxminən qırx yaşı olardı. Qara mayka geyinmişdi. Şalvarı 

da deyəsən qara idi. Mən dərhal pilləkənlərdən enib, onun arxasınca baxdım. Binanın tinində 

maşına əyləşdi. Adam axsayırdı. Düzünü desəm, mən çox qorxdum. Dedim bəlkə o məni elə 

orada qətlə yetirəcək. Amma o çıxıb getdi. – Leon onu diqqətlə dinləyən Laraya baxıb əlavə etdi: 

– İnsanı xırdalıqlarına kimi gözdən keçirtməyi, baxın, sükan arxasında oturan bu vətəndaş mənə 

öyrədib! – etiraf edən Leon Laraya göz vurdu. Lara ona əhəmiyyət vermədi. 

Skot bir qədər düşünəndən sonra dedi: 

– Zərfi mənə nə vaxt verəcəksiz?  

– Sabah. – İsa Abdullayev əminliklə dedi. 

Leon yenidən danışdı:  

– Skot, bəs sənin maşının haradadır? Yoxsa, maşınını dəyişmisən? 

– Mənim maşınım yandı, – deyə Skot işıqfora yaxınlaşdığına görə maşının sürətini azaltdı.  

Leon onun zarafat etdiyini başa düşüb pəncərədən şəhərin gözəl mənzərəsini seyr etməyə 

başladı. 

 

                                                         

                                                          

                                                     49 

 

Polis müstəntiqi növbətçi həkimlərdən nə baş verdiyini soruşanda, onlar heç nəyi görmədiklərini 

bildirdilər. Klinikanın gecə gözətçisi yerə düşmüş telefon aparatının üstündə uzanmışdı. Polis 

əməkdaşları onun cəsədini rezin çexola saldı. Növbətçi həkim məyus halda ağlayan tibb 
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bacılarını sakit etdi. Flora xanım nə baş verdiyini növbətçi həkimdən soruşanda, o cavab verdi ki,  

maşın partladıldı...  

    Flora xanım “Bu ola bilməz!” – deyib çığırdı. Növbətçi həkim ona sakitləşdirici iynə vurdu. 

Bir neçə dəqiqədən sonra “İsa Abdullayev evindədir!” məlumatını çatdıran polis əməkdaşları  

hadisə onun buradan ayırldığından sonra baş verdiyini söyləyib Flora xanımı sakitləşdirməyə 

çalışdılar. Flora xanım sevincdən polis nəfərlərinə dərindən təşəkkür etdi.  

– Ona bir şey olsa, gərək mən də öləm, – etiraf edən Flora xanım ağladı. 
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    Mərkəzi Bankın qarşısında maşını saxlayan Skot Leon ilə İsa Abdullayevə üzünü tutdu: 

– Siz iki nəfər məni parkda gözləyin.  

 – Bir şey başa düşmədim, – yenə deyinən Leon maşından düşdü. Arxasınca İsa Abdullayev 

maşından enəndə Skot bir daha onlara tapşırdı: 

– Məni mütləq burada gözləyin...  

Maşın yerindən sürətlə tərpəndi. 

– Hara gedirik? – yavaşca soruşan Lara lap çaşıb qalmışdı.  

– Cəsədi ölüxanaya təhvil verəcəyik. Mayor bu dəqiqələrdə məndən xəbər gözləyir.  

– İndi biz qərargaha gedirik?  

– Əlbəttə, biz cəsədi orada qoyacağıq. Onlar özləri ölüxanaya təhvil verərlər. Bir də mayor 

məndən izahat tələb edəcək. Çox yorğunam, mən danışa bilməyəcəyəm. Lara, xahiş edirəm, 

mənim əvəzimə sən danışarsan da. Mən bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyəm ki, bunu ancaq özü  

yaşayan adam anlaya bilər,  – deyib gülümsədi. – Silahım səndədir?  

– Al, – Lara onun silahını çıxartdı: – Bu cür silaha ilk dəfədir rast gəlirəm, – Lara silahı ona tərəf 

uzadanda diqqətlə gözdən keçirtdi. 

– Belçika istehsalıdır, dəhşətli silahdır. Xatırladım ki, bunun “SS190” gülləsi amerikalıların 

hazırladığı “PAGST” gülləkeçirməz köynəkləri, eləcə də hərbiçi kaskalarını dəlib keçə bilir. 
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Düzünü desəm, səndə silah olduğunu bilmirdim. Sən silahı haradan tapıb İsa Abdullayevə 

tuşladın? – Skot yenidən gülümsəyib həmkarından soruşdu. 

Lara heç bir fikir bildirmədi. Maşın sağa hərəkət edib dayandı. Skot binaya qalxanda özündə 

sanki yüngüllük hiss etdi. 

– Özümü burada həmişə təhlükəsiz hiss edirəm. – O, dərindən nəfəs aldı.  

Qapını döyüb içəri girən Skotun üzündə partladılmış maşının his ləkələri hələ də qalmışdı.  

Mayor diyircəkli kürsünü arxaya çevirib sakit tərzdə dindi: 

– Xoş gördük sizi! 

Gələn iki nəfər oturdu.  

– Lara, səni dinləyirəm, – mayor qazlı suyu stəkana süzdü. – Skotun üz-gözündən bilinir ki, 

maşınını partladıblar. Danış görüm, İsa Abdullayev haradadır?  

– Abbas Abdullayevin şəxsi sürücüsü əlimizə keçdi. Təəssüflər olsun ki, İsa Abdullayev 

bilmədən sürücünü öldürdü. Klinikada olmağımızı sürücü kiməsə xəbər vermişdi. Bizi maşınla 

birlikdə partlatmaq istədilər. Amma bacarmadılar.  

 Skot, əlini cibinə salıb, iki boyunbağı çıxartdı. Mayor boyunbağılara diqqətlə baxıb soruşdu: 

– Bunlar nədir belə?  

– Biri Rza Abdullayevin boyunbağısıdır, o birini sürücünün boynundan çıxartmışıq. Fikrimcə, 

onların ikisi də bir məxfi cəmiyyətə itaət edirdi. Abbas Abdullayevin şübhələndiyi “qaranlıq 

cəmiyyətə”... 

–Bu ki, pərgardır, – mayor hər iki nəfəri diqqətlə süzdü. – İsa Abdullayev indi haradadır? – 

Təkrar soruşdu. 

– Məni gözləyir, – Skot qeyd etdi. – Bu gün onu evinə getməyə qoymayacağam. Çünki onu 

təhlükə gözləyir. Sabah sizə haqqında məlumat verdiyim adamla məni görüşdürəcək.  

– Hansı adamla? – Mayor təəccübləndi.  

–Akademiyada işləyən müəllimlə. Adını öyrəndim, Baykal Özdəmir. Bir də İsa Abdullayev 

mənə bir zərf verəcəyini dedi. Zərfi Abbas Abdullayev ölümündən bir saat əvvəl ona verib və 

tapşırıb ki, başına iş gəlsə, bir hadisə baş versə, zərfi mənə çatdırsın. 
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– Çox maraqlıdır, – mayor maraqlandı: – Görəsən, o nə zərfdir elə? Deməli, İsa Abdullayevi 

yolda maşından salıbsız. Sən necə dedin, sürücünü İsa Abdullayev özü qətlə yetirib? Cəsədi nə 

etdiz? – Mayor iki nəfərə diqqətlə baxdı.  

– Cəsəd hazırda idarə etdiyim maşının arxa hissəsindədir. Xahiş edirəm, iki adam göndərin onu 

ölüxanaya təhvil versinlər. – Skot qolunun əzələlərini ovuşdurub cavab verdi. 

Mayor başını razı halda tərpətdi:  

– Sabah nə vaxt müəllimlə görüşəcəksiniz? – Mayor səbirsizliklə xəbər aldı. 

– Səhər saat onda. İsa  Abdullayevə həmin vaxta müəllimlə görüş təyin etməsini tapşırmışam.  

– Skot, özünüzdən muğayat olun. Bir də Skot, sözüm sənə aiddir. Köynəyini dəyiş, maşının 

tüstüsü səni birtəhər edib, – deyə mayor ucadan güldü.  

Skot saata baxanda əqrəblər 02:00 göstərirdi.  

                                                               

                                                                   51  

 

İki yorğun adam yenicə təmirdən çıxmış mərkəzi parkda bir qədər gəzişdi, sonra keçib elektirik 

fənərin yanındakı oturacaqda əyləşdilər. 

– Siz nə işlə məşğul olursuz? –  deyə İsa Abdullayevdən soruşan Leon siqareti yandırmaq üçün 

alışqanın düyməsini sıxdı.  

– Mən proqramçı–dizayner üzrə ixtisaslaşmışam. Hazırda başım o qədər qarışıb ki, kompyuterlə 

məşğul olmağa heç vaxtım yoxdur. – İsa Abdullayev son günlərin faciəli hadisələrini yada saldı, 

qardaş və ata itkisinə görə ürəyi sızıldadı, üstəlik də klinikada xəstə yatan anasını xatırlayıb 

başını aşağı saldı. Parkdakı küçə fənərin gur işığı onun yanaqlarında süzülən göz yaşlarına 

xüsusi kədər qatırdı. Sonra özünü ələ alıb yanındakından soruşdu: 

– Bəs siz nə işlə məşğul olursuz?  – əslində İsa Abdullayev Leonun bekar adam olduğunu elə ilk 

görünüşdəcə anlamışdı.  

– Mən, gördüyünüz kimi, avaranın biriyəm. Bütün günü yatıram. Aradabir məhəllə uşaqları ilə 

bilyarda gedirik. Bir də Skot mənim ən yaxın dostumdur. Uşaqlığımız bir yerdə keçib. Əvvəllər 
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MTN-də işləyirdi. Sonra səhhətində bir az problem yarandı. Bu səbəbdən işdən cavan yaşında 

ayrılmalı oldu. İndi o da mənim kimi işsizdir. Aradabir onlara gedirəm, kart oynayırıq. 

– Siz nə danışırsız? Skot Reyn bu dəqiqə də MTN-nin əməkdaşıdır. – İsa Abdullayev danışanın 

sözlərinə məəttəl qalmadı. İstehza ilə gülümsəyərək Leona baxdı. 

– Sən məndən azı on yaş kiçiksən. Sənə mən yalan danışan deyiləm ki... – aradakı rəsmiyyəti 

unudan Leon yaman əsəbiləşdi. – Deyirəm Skot da hazırda işsizin biridir, vəssalam. – O, üz-

gözünü turşutdu. 

– Siz heç bilirsiz ki, mənim... – deyib dayanan İsa Abdullayev üzünü yana çevirdi.  

– Sənə nə oldu? – Leon onu sakitləşdirməyə çalışdı. – Nə olub danış da...  

– Mənim atamla qardaşımın cinayət işinə Skot Reyn baxır, bundan xəbəriniz var? 

– Kimdir sənin atan ilə qardaşın? – Leon özünü ciddi aparmağa çalışdı.  

– Abbas Abdullayev mənim atam, Rza Abdullayev isə qardaşımdır.  

Leon sərsəm adamlar tək az qala çığırdı: 

– Nə? Rza Abdullayev, yəni şəhərin keçmiş meri sənin qardaşındır? – deyə udqundu.  

– Bəli, mənim qardaşımdır.  

– Üzr istəyirəm, məni bağışla, bilmirdim. Allah hər ikisini rəhmət eləsin. Deməli, onların işini 

Skot özü aparır? – Leon tez soruşdu. 

– Bəli, Skot Reyn aparır.  

– Belə-belə işlər, – Leon qaşlarını oynatdı.  

İki dəfə siqnal verəndən sonra maşından səslənən Skot onları çağırdı: 

– Tez gəlin! 

İki nəfər maşına oturan kimi “Range Rover” uğuldayaraq hərəkət etdi.  

– Bəs o xanım hara getdi? – soruşan Leon arxa oturacaqdan önə doğru əyildi.  

Skot əsəbi halda cavab verdi: 
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– İşi çıxdı. Birlikdə sizə yollanırıq. Siz zərfi evdən götürdükdən sonra mən rahat olacağam, – 

deyə Skot uzun, tıxacsız yola baxdı. Yorğunluğu hərəkətlərindən hiss olunurdu. Ətraf sakitlik 

idi. Tək-tük maşınlar işıqforlarda saxlayıb yenidən hərəkət edirdi. Skot yolu qısaltmaq üçün 

səssiz oturan Leonu söhbətə tutdu. 

 – Leon, İsa müəllim ilə yaxından tanış oldunmu?  

–Desəm inanmayacaqsan, elə səndən bir neçə saniyə öncə İsa Abdullayevi tanıdım.  

–Sənin bütün işlərin belədir – bildirən Skot güldü.  

    Malikanənin ətrafında iki mühafizəçi dayanmışdı. Maşının seriya nömrəsini görən kimi 

qapıları açdılar. İsa Abdullayev maşından düşən kimi mühafizəçilərə yanaşdı.  

–Bizi soruşan olub?  

    Mühafizəçilərdən biri  – xeyr heç kim sizləri soruşmayıb  – dedi.  

–Bir neçə dəqiqədən sonra özünü narahat hiss edən Skot  maşının şüşəsindən arxada oturan 

Leona baxdı. Leon malikanənin gözəlliyinə ağzını açıq saxlayıb baxırdı.  

–Nə olub, hara baxırsan, Skot Leonu xəyalında qurduğu planlardan adi həyata qaytardı.  

–Deyirəm belə imkanın olsun, amma özün içində rahat yaşa bilməyəsən. Necə acınacaqlı 

vəziyyətdir.  

–Oho, deməli siz belə də düşünə bilirsiniz?  

–Bəs necə?! Leon dartındı. 

Maşının qapısı açıldı. İsa Abdullayev zərfi Skota uzadıb oturdu.  

–Sən müəllimlə görüş vaxtını təyin etdin? Skot soruşdu. 

–Bəli etdim.  

– Düz deyir, mənim yanımda danışdı – deyən Leon şahid rolunu ustalıqla oynadı. Maşın 

malikanənin həyətindən çıxan kimi Skot zərfi açdı.  

–İkinizdən də xahiş edirəm maşından düşün.  

    İki nəfər ona diqqətlə baxdılar. Bir söz demədən maşından düşdülər. Skot zərfin içindən kağızı 

çıxarıb diqqətlə oxumağa başladı:    
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“Skot Reyn, sizə inanıram. Məndə belə bir inam var ki, bu məktub şifrəli qapının açarı rolunu 

oynayacaq. Məhz siz bu qaranlıq mövzunu aydınlaşdıracaqsız. Oğlum, Rza Abdullayev məni 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında işləyən bir müəllimlə tanış etmişdi. Türkiyəli Baykal 

Özdəmir bir gecə bizdə axşam yeməyinə qonaq oldu. Baykal Özdəmir həmyaşıd olduğu üçün 

sonralar mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayır və biz tez-tez görüşürdük. Hətta dost olmuşduq. Bir 

dəfə oğlum mənimlə maraqlı, amma dərin bir mövzunu müzakirə etdi. O bildirdi ki, Bakı 

şəhərində işarələnmiş binalar var. Daha doğrusu, simvolik işarələr daşıyan tikililər var. Bu 

işarələr bir neçə ölkədə də mövcuddur. Həmin işarələr dünyanı idarə edənlərin simvollarını 

özündə əks etdirir. Onlar bir neçə ölkədə özlərinin var olduğunu isbat etmək üçün belə işarələrlə 

nişanlar qoyurlar. Belə işarələrə memar işlərində rast gəlmək mümkündür... 

Oğlum mənə bu söhbəti 5 may 2009-cu il tarixində etmişdi. O, 2009-cu il aprelin 30 tarixində 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qanlı hadisədən çox kədərləndiyini bildirdi. 

Rza təəssüflə deyirdi: “Bizlər nə vaxta kimi əcnəbiləri gətirib, ölkəmizin bir nömrəli gəlir yeri 

olan neftimizə mütəxəssis kimi rəhbər təyin edəcəyik?!”  

Akademiyada baş verən qanlı hadisə zamanı kimlərsə gələcək nəsli – peşəkar milli 

mütəxəssislərimizi tələf etməyi qarşılarına məqsəd qoymuşdu. Rza isə buna görə çox 

əsəbiləşmişdi. Bir dəfə mənlə Baykal Özdəmir restoranların birində nahar edirdik. Söhbətimiz 

gəlib memarlıq işlərinə çatdı. Bir qədər müzakirə edəndən sonra, səhvə yol verib, Rzanın 

mənimlə paylaşdığı bilgiləri ona açdım və paytaxtımızda da işarələnmiş binaların olduğunu 

dedim. Baykalın üz cizgiləri sərtləşdi. O, hətta çəngəli əlindən yerə saldı. Bir neçə dəqiqədən 

sonra biz restoranı tərk etdik. Onunla bir neçə saatdan sonra əlaqə saxlamaq istədim. Amma 

telefonu cavab vermədi. Təzyiqi qalxdığını bildirmişdi. Bu hadisədən bir gün sonra oğlum Rza 

yoxa çıxdı. Daha doğrusu, onunla əlaqəmiz təmiz kəsildi... 

Oğlumun da hansısa qaranlıq cəmiyyətə qoşulduğundan şübhələnirəm. Mən Baykal Özdəmirdən 

şübhələndiyimi qeyd etmək istəmirəm. Amma onu yoxlamaq lazımdır. Məktubumu burada 

tamamlayıram. Amma mənə elə gəlir ki, məsələ bununla bitmir. Mən tamamlayıram, ancaq 

oğlum Rza Abdullayev hələ də davam edir. O mənə qəribə bir şifrə verib. Mənim evimdə divara 

işlənmiş bir soba var. Sobanın üst hissəsinə seyf yerləşdirilib. Seyfi Rza özü hazırlatdırıb. Mənə 

o seyfin şifrəsini verib. İnanıram ki, bu şifrə haqqında bəhs açdığım o qaranlıq otağın çırağıdır. 

Şifrə isə budur: “D C L X V I” . Sizə inanıram, Skot Reyn!”  

Skot tüklərinin qalxdığını hiss etdi. İşarələnmiş binalar, qaranlıq cəmiyyət: Skot bir neçə 

hadisəni gözünün qarşısına gətirdi. Tanış olduğu yerlər bir-bir gözünün qarşısından ötüb keçdi. 

Birdən sanki dərin fikirdən ayrıldı, üzünü İsa Abdullayevə tutdu: 
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– Dərhal maşından düşüb sizin evə baxmalıyıq, – deyə Skot onu tələsdirdi. 

– Nə olub? – tələsik soruşan İsa Abdullayev özünü itirdi.  

 – Leon, sən burada gözlə, – Skot İsa Abdullayevə baxdı: – Vaxtımız çox azdır, içəri girməliyik.  

Saatın əqrəbləri 03:22-ni göstərərək sanki uçurdu. Leon çaşıb qalmışdı. Malikanəyə yenidən 

daxil olan İsa Abdullayevin fərdi mühafizəçilərinə, eləcə də dövlət tərəfindən ayrılmış xüsusi 

polis əməkdaşlarına diqqətli olmalarını tapşırdı.  

– Evinizdəki soba haradadır? – Skot tələsik soruşdu. 

– Bizdə bir neçə soba var, hansını deyirsiz?  

– Rza tərəfindən xüsusi göstəriş ilə tikiləni!  

İsa Abdullayev onu diqqətlə süzdü. Bir anlıq özünü itirən İsa Abdullayev Skota baxdı və dedi: 

–Arxamca gəlin!  

İki nəfər tikilinin üçüncü mərtəbəsinə qalxdı. Skot malikanənin hər tininə diqqətlə baxırdı. İkinci 

mərtəbənin bir otağının qapısı açıq qalmışdı. Skot qapının yanından keçəndə otağa nəzər yetirdi. 

Geniş otağın yan divarının uzunluğu təxminən on beş metr olardı. Divara yerləşdirilmiş kitab 

rəfini görən Skot soruşdu: 

– Bu kitablar kimə məxsusdur?  

– Hamısı mənə məxsusdur. Orada beş dildə kitab var. Kitabların qırx faizi italiyan dilindədir. 

– Sən italiyan dilini bilirsən? – Skot aradakı rəsmiyyəti pozdu. 

– Öyrənirəm. – İsa Abdulayev gülümsədi. 

– Əcənəbi dillərdə roman oxumaq mənim də xoşuma gəlir. – İsa Abdullayev, fikrimcə, kitab 

oxumayan kəs heç vaxt həyatdan zövq ala bilməz. 

– Elədir! – İsa Abdullayev həmsöhbətinin dediklərini təsdiqlədi.  

Onlar malikanənin üçüncü mərtəbəsinə qalxdılar. Geniş bir zala daxil oldular. Divarlar bahalı 

taxtadan işlənmişdi. Sol tərəfdən divara yerləşdirilən soba aydın gözə çarpmırdı.  

– Budur, – əli ilə işarə edən İsa Abdullayev divara işlənmiş odun sobasını göstərdi. Sobanın üst 

hissəsi mərmərdən hazırlanmışdı. Mərmərin rəngi divarlara vurulmuş taxtanın rəngi ilə eyni idi. 
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Skot sobaya yaxınlaşıb üst hissəsinə göz gəzdirdi. Barmağını büküb sobanın divarına 

taqqıldatmağa başladı. Sobanın üst hissəsində qəribə səs gəldi.  

– Bura boşdur, – tələsik bilidirən Skot sarı mərməri tərpətdi, sonra sağa tərəf əydi. Mərmər 

yerindən tərpənmədi. Bir az güc vurub mərməri sağ tərəfə əyməyi bacardı. İsa Abdullayev 

gözlərini sobadan ayırmayaraq təkrar-təkrar soruşurdu:  

– Siz nə edirsiz? 

Skot mərməri tam əyib dəmir seyfin üstünü açdı. Arxaya çevrilib İsa Abdullayevə baxdı. İsa 

Abdullayev çox həyəcanlı idi.  

Malikanənin siqnalizasiya sistemi işə düşdü. Mühafizəçilərin silah səsləri qulaq batırırdı. Skot 

mərməri yenidən əyib yerinə apardı. Silahını hazırlayıb pəncərəyə yaxınlaşdı. Pərdənin 

arxasından “Range Rover” maşınının qapısına başını söykəyən bir nəfər yerə çökmüşdü. Skotun 

gözləri bir anlıq bir neçə saat əvvəl olan hadisəni canlandırdı.  

“Skot Reyn, qapının arxasında dayanan sənin dostundur? O səni çox sevir. Ona yazığın gəlsin. 

Ola bilsin, onun səsini bir də eşitməyəsən,” – deyib bərkdən gülən sürücü Skota diqqətlə 

baxırdı...  

Skot gözlərini yumub yenidən açdı. Leon, yerə çöküb, başını maşının qapısına dayamışdı.  

– Sən burada gözlə, mən aşağı düşməliyəm.  

İsa Abdullayev qorxu içində başını tərpədib razılığını bildirdi. Skot tələsik malikanənin aşağı 

mərtəbəsinə endi. Qapının qarşısında arxası üstə sinəsindən vurulmuş mühafizəçi uzanmışdı. 

Silahını hazırlayıb həyətə çıxdı. Maşına tərəf yaxınlaşdı. O, böyük həyəcan keçirirdi. Pəncərədən 

onun gözünə görünən adam maşının yanında yox idi. Dövlət tərəfindən ayrılmış xüsusi iki 

mühafizəçi və Abdullayevlərin həyətini mühafizə edən mühafizəçi yerdə uzanmışdı. 

– Leon, hardasan, məni eşidirsən? – Skot ətrafa göz gəzdirdi.  

Yerdə uzanan mühafizəçilərdən biri sızıldayırdı. O, mühafizəçiyə yaxınlaşdı. Mühafizəçi batıq 

səslə dedi:  

 – Apardı, o adam onu apardı...  

Xırıltıyla deyilmiş sözlərdən sonra Skot başını iki əli ilə tutub bərkdən çığırdı.  
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– Ölmüş adamı hara aparıb əclaf?! Mən söz verirəm, Leon, sən günahsız idin, qisasını mütləq 

alacağam! – Həyəcandan Skot heç özü də bilmirdi ki, nə danışırdı...  

İsa Abdullayev, ətrafa diqqətlə baxandan sonra, Skota yaxınlaşdı.  

– Nə baş verib? Bəs Leon haradadır? – təşviş içində olan İsa Abdullayev tez Skotdan soruşdu. 

– Onu öldürüblər...  

– Bəs meyiti haradadır? – təəssüflə soruşan İsa Abdullayev, vicdan əzabı çəkənlər kimi, əlini 

üzündə gəzdirdi.  

– Əclaflar, cəsədini də özləri ilə aparıblar.  

Skot yenidən mühafizəçiyə tərəf əyildi.  

– Adamı görə bildinmi? – soruşdu. Mühafizəçidən səs gəlmədiyini hiss etdi. Əlini nəbzinə aparıb 

bildirdi: – Artıq bu da öldü.  

Skot təəssüflə əlini yellədi. 

– Biz işimizi tamamlamalıyıq. – Mühafizəçiləri sürüyüb həyətə saldılar. 

– Yuxarı qalxaq. – İsa Abdullayev əlini Skotun çiyninə vurub dedi: – Hər şey yaxşı olacaq.  

Onlar yenidən malikanənin üçüncü mərtəbəsinə qalxdılar. Leonun məzəli əhvalatları Skotun 

yaddaşında canlanırdı. Bu işə qarışdığına görə bir anlıq peşmanlıq hissi duydu. Sonra kefsiz 

halda sobaya yaxınlaşıb yenidən mərməri əydi. Mərmərin altında qara rəngli seyfin üzərində 

Skot öz şəklinin kölgəsini görə bildi. Seyfin üzərində olan hərflərə keçid düyməsini basdı. Seyfin 

kilidini açmaq üçün üzərində olan 0-dan 9-a qədər rəqəmləri, altlarında olan gizli hərflərlə əvəz 

etdi. Seyf hərfli şifrə sisteminə keçdi. Altıhərfli şifrə lövhəsi ekrana çıxdı. Skot diqqətlə Abbas 

Abdullayevin verdiyi şifrəni yığdı: “D C L X V I”. Seyf səs etdi, şıqqıldayaraq açıldı.  

İsa Abdullayev Skotdan gözlərini ayırmırdı. Seyfi açan Skot içində olan şeyə təəccüb etdi. 

Seyfin içində başqa bir kiçik seyf üzə çıxdı.  

– Bunun artıq məndə şifrəsi yoxdur, – deyə Skot, başını tutub, arxası üstə taxta parketin üstünə 

uzandı.  

İsa Abdullayev əyilib seyfin içinə baxdı, içəridəki seyfin ekranında üç hərfli şifrə lövhəsini 

görüb duruxdu. O, əlini seyfə yaxınlaşdırıb “Rza” sözünü yazdı. Seyf yenidən üç hərfli lövhəni 
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ekrana gətirib “Şifrə səhvdir” qeydini göstərdi. Skot sistemin birtəhər səsindən səhv şifrənin 

yığıldığını anladı.  

–İsa, belə seyflərin şifrəsi üç dəfə yığıldıqdan sonra qapanır. Onu açmaq çətin olur. Ona görə 

məndən xəbərsiz heç nə etmə, yaxşı?  

– Yaxşı! Mən Rzanın öz adını yazdım. – İsa Abdullayev etiraf etdi. 

– Deməli, səhv etmisən. Onun adı şifrə ola bilməz. O variant çox asan tapılandır.  

– Fikrimcə, mənim adımı qeyd edib, – İsa Abdullayev gülümsündü.  

– Bayaq, sənin fikrinə görə, qardaşın Rza öz adını qeyd etmişdi. İndi nə oldu, fikrini dəyişdin? 

Deyirsən, sənin adını qeyd edib? 

– Xeyr, düşünürəm ki, mənim adımı qeyd edib...  

– İsa, əgər sənin adın düz çıxmasa, bizim bir seçim imkanımımız qalacaq. Ona görə də bu 

məsələyə diqqətlə yanaşmalıyıq. Yoxsa, problemlə qarşılaşmalı olacağıq ki, onun da indiki halda 

həllinə qiymətli vaxtımızı sərf etməyə imkanımız yoxdur. Bəlkə orada olan məlumatlar 

çoxlarının həyatını xilas edəcək. Ona görə də diqqətli olmalıyıq...  

İsa dözə bilmədi, seyfin ekranına öz adını qeyd etdi. Yenidən eyni səsi eşidən Skot tamam 

hövsələdən çıxdı: 

– Bu nə deməkdir, sən nə edirsən? – deyə az qala çığırdı onun başına.  

– Ürəyimdən gələn səsi dinlədim. – İsa Abdullayev səmimi olaraq etiraf etdi: – O səs mənə öz 

adını qeyd et dedi.  

– Məni çox pis vəziyyətə saldın. Bizim bir seçimimiz qaldı. Əgər bu dəfə də uşaq kimi ağzına 

gələn şifrəni yığsan, onda bütün işlərimiz korlanacaq. İndi sən mənə de görüm, axsaq birini 

tanıyırdın? – Skot onun fikrini yayındırmaq üçün sualı yenidən səsləndirdi.  

– Yox, mən sizə bayaq dedim axı, eləsini tanımıram.  

Başını razı halda tərpədən Skot söhbəti uzatdı: 

– Fikrimcə, o adam Məkanı apardı. Sürücü mənə onu bir daha görməyəcəyimi demişdi. Məkanı 

o adam apardı. Mənim əvəzimdə Məkan öldü. Mənim ölüm əmrim çoxdan verilib. Amma öldürə 

bilmirlər. Ya mən çox şanslı adamam, ya da bunların bəxtləri heç üzlərinə gülmür.  
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İsa Abdullayev bir qədər duruxub soruşdu: 

– Məkan kimdir? 

– Məkan, dostum Leonun həqiqi adıdır. Sən elə bilirdin onun adı Leondur? O, özü bu ləqəbi 

seçib. 

İsa qaşlarını çatıb, başını tərpətdi. Skot yenidən əlində olan birinci hərfli şifrəni gözdən keçirdi. 

Bir anlıq bir neçə gün bundan qabaq marketdə olan hadisə yadına düşdü. Onda bir oğlan “XL 

enerji” adlı içkinin təsirini satıcıya izah edirdi: “Bu içkini içəndə özümü gumrah hiss edirəm. 

Sanki bütün qüvvəm toplanır. Bəlkə olimpiya oyunlarında hansısa idman növündə finala vəsiqə 

qazansaydım, bu içkidən dadıb mütləq qalib olardım. Brendin mənası isə bu deməkdir: “X” rum 

rəqəmlərində on deməkdir. “L” də yəqin ki, yüz olar. Yüzü də vur ona, nə etdi, min. Deməli, bu 

içkidən dadan adam min faiz qüvvətli olur...”  

Skotun fikrincə, axmaqcasına danışan bu cavan oğlan səhv danışırdı.  Rum rəqəmlərində “L”–

heç də yüz demək deyildi. Onu fikirdən telefonuna gələn siqnal səsi ayırdı. Skot telefonuna gələn 

siqnalı eşitmək üçün bir neçə gün idi ki, səbrsizliklə gözləyirdi. İngiltərədə yaşayan dostu Mark 

Poldan gələn elektron məktubları mobil telefonun ismarıc xidmətinə yönəltdirmişdi. Onun 

dəstəyinə həmişə ehtiyac duyub deyə belə etmişdi. Skot mesajı açıb bərkdən güldü. 

– “Oh, my god!* (“Aman Allah”, ingiliscə – red.) Sən bu tarixi yazıları haradan axtarıb tapırsan? 

“NEBE”. “Nebe” haqqında bir neçə yazıya rast gəlmişəm. Bunlardan biri İslam dininin 

müqəddəs səmavi kitabı sayılan “Qurani-Kərim”də,  78-ci surənin – “Nebe”, yaxud “Nəbə” 

surəsinin adıdır. Mənası “Böyük Xəbər” deməkdir. O surədə Qiyamət günündən də bəhs edilir. 

Məkkədə nazil olub. “Nebe” haqqında ikinci yazı masonlarla bağlıdır. Mason böyüklərinə, daha 

doğrusu, onların cəmiyyətinə, sirrlərinə xəyanət etmiş bir adamın qəbir daşında yalnız bu 

kəlməni qeyd edirlər. Mənası “YOXLUQ” deməkdir. Bir neçə kokteyl mərkəzləri, disko adlarını 

da qeyd edə bilərəm. Məndə olan məlumatlar bunlardır. Əgər sənə köməyim dəysə, sevinərəm. 

Köhnə dostun Mark Pol. London”...   

Skot məktubu oxuyub yenidən fikrə daldı. Hətta bir az gülümsədi də...  

Bu vaxt İsa Abdullayev zaldakı dolabdan bahalı şərab şüşəsini götürdü, başına çəkib içməyə 

başladı.  

Skot isə marketdə olan oğlanın məntiqsiz söhbətindən yayınaraq, dostunun göndərdiyi məktubun 

açmasının haradan qaynaqlandığına, hadisələrin belə tez-tez canlanmasına şübhə edirdi. Belə 

uğurlu proseslər onu bir tərəfdən sevindirirdi. O, birdən-birə nəsə hiss etdi. Şəhər İcra 
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Hakimiyyətinin yerləşdiyi binanın qarşısındakı işarə beynində işıqlandı. Kilsənin divarına 

vurulmuş ulduz işarəsi gözünün qarşısında canlandı. O, gözlərini yumdu. Təxminən bir dəqiqə 

gözlərini açmadı.  

Abbas Abdullayevin etiraf etdiyi bəzi məqamları yada salmağa çalışdı: “Bəli, o, deist idi!”, 

“Qaranlıq cəmiyyət qoşulub!” – kimi fikirləri xatırladı. Sonra klinikada çalışan həkimin “ Dilinə, 

mənim fikrimcə, möhür vurulmuşdu!” – sözləri  onun zehnində təkrarlandı. Skot yenidən 

işarələri gözünün qarşısında canlandırdı.  

Nədənsə Skot  “Yalnız Tanrıya inam!” (“In God We Trust!”* – “Biz Tanrıya inanırıq!”), (“The 

Great Seal”* – “Böyük Möhür”, ingiliscə – red.) kimi 1 ABŞ dollarlıq kağız əskinazının 

arxasında olan yazıları beynində canlandırdı. Göz qapaqlarını geniş açıb ətrafına baxdı. İsa 

Abdullayev içki şüşəsini əlilə qaldırıb istehsal tarixinə baxırdı. O, huşunu itirmiş kimi Abbas 

Abdullayevin etiraf etdiyi cümləni təkrarladı. Bununla bərabər işarələri təkrar-təkrar gözünün 

qarşısına gətirdi. Özü də hiss etmədən ağzından bir söz çıxartdı. 

 – Masonlar. 

İsa Abdullayev başını silkələyib ona diqqətlə baxdı. Nəsə soruşmaq istədi, amma diqqətini bir 

yerə toplaya bilmədi.  

Skot simasını sərtləşdirdi. O, nədən başlayacağını bilmirdi. Elə bil öz-özünə dedi: “Bunun şifrəsi 

mütləq qırılmalıdır!”.  

Skot seyfə bir qədər duruxaraq baxırdı. İti gözlərini seyfdən ayırıb zalın divarına bərkidilmiş 

çərçivədəki uşaq şəklinə nəzər saldı. Şəkildə uşaq bir yaşlı kişinin əlindən tutub ona nəsə 

göstərirdi. Bir anlıq uşaqlıq illəri gözünün qarşısında canlandı... 

 

*** 

 

Bazarın ən bahalı dükanlarından birində satıcı yaşlı kişiyə kürk geyindirirdi. Qışın hansısa ayı 

idi. Qar yerdə donub qalmışdı. Skot atasının əlindən tutmuşdu, birlikdə həmin dükana girdilər. 

Səfil uşaqlardan biri bazar dükanlarının pəncərəsindən sallanan buz parçasını qoparıb sovururdu. 

Skot balaca dilənçiyə diqqətlə baxdı, onu atasına göstərdi.  

– Bax, o uşaq buzu sovurur. Ata, bəs o uşaq üşümür?  
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Atası cavab verdi: 

– Yox oğlum, o balaca üşümək necə olur bilmir, soyuğu hiss etmir... 

Balaca Skot yenidən dükanın ortasında dayanan kök kişinin bərkdən danışığına qulaq asmağa 

başladı. Atası qalın toxuma köynəklərin birini əyninə geyinib güzgünün qarşısında əyninə olub-

olmamasını yoxlayırdı. Skot isə kök kişinin qarnına baxıb gülürdü.  

Bir neçə kürkü əyninə geyib dar olduğundan şikayətlənən balacaboy kök kişi sonuncu dəri kürkü 

əyninə geyindi.  

– Baxın, bunun ölçüsü altmışdır. Bizdə olan ən böyüyü budur. Bundan böyüyü yoxdur, – narazı 

halda deyinən satıcı əsəbləşib hövsələdən çıxırdı.  

Kök kişi əynindəkini çıxarıb, kürkün boyun hissəsinə göz gəzdirdi.  

– Sən nə danışırsan, burada altmış yazılmayıb, latın əlifbasıyla hansısa hərflər yazılıb. – Kök kişi 

satıcının onu ələ saldığını hiss etdi.  

Skot da kişinin əsəbiləşdiyini görüb atasına yaxınlaşdı. Atası əyninə geyindiyi yun köynəyi 

bəynib-bəyənməməsini ondan soruşan vaxt Skot satıcının son cümləsini eşitdi.  

– Ay kişi, bu “LX”in mənası elə altmış deməkdir də. Rum rəqəmlərində “L” – əlli, “X” isə on 

deməkdir. Bunların cəmi altmış sayılır...  

Kişi çaşqın halda altmış ölçülü kürkün də əyninə balaca olduğunu incik səslə bildirib dükandan 

çıxdı.  

Skot tələsik atasına dedi:   

– Əladır, ata, al gedək, çox üşüyürəm... 

Öz-özünə “LX” elə altmış deməkdir, – söyləyən Skot əllərini bir-birinə sürtüb qızışırdı. “L”– 

əlli, “X” isə on deməkdir!” – sözlərini təkrarlayan Skot atasının əlindən tutub dükandan çıxdı...  

 

*** 

 

   Skot xəyallar aləmindən ayılıb bərkdən qışqırdı:  
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 – Tapdım. Üç rəqəmli şifrə rum rəqəmləri ilə yığılmalıdır. Bax, bu yazı rum rəqəmlərinə 

işarədir. Əslində bu 666 deməkdir! – Skot Abbas Abdullayevin verdiyi şifrəni İsa Abdullayevə 

göstərdi. Masanın üzərində olan cib dəftərcəsini götürüb qələmlə yazmağa başladı: “D–C–L–X–

V–I”. D – 500, C – 100, L – 50, X – 10, V – 5, I – 1. 500+100+50+10+5+1= 666... 

Bu isə Şeytan rəqəmi kimi tanınırdı.  

İsa Abdullayev əlindəki şərab şüşəsini yerə buraxdı. Onun gözləri yuxusuzluqdan şişmişdi. Skot 

İsa Abdullayevə əhəmiyyət vermədi, seyfə yaxınlaşdı.  

– Sizdən çox xahiş edirəm, diqqətli olun, – deyə İsa Abdullayev bayaq etdiyi səhvə görə indi 

yaman peşman olmuşdu.  

Skot əlinin titrədiyini ani bir hərəkətdə hiss etdi. İkinci seyfin rəqəmlərə keçid düyməsini sıxdı. 

Rəqəmsal seyfin ekranı açıq mavi rənglə işıqlanırdı. Skot 666 rəqəmini yığdı. Seyfin ekranında 

olan yazılar itdi. Hər ikisi baxışlarını seyfdən ayırmırdı. Seyf bir neçə saniyə hərəkətsiz qaldı. 

Onlar bir-birinə baxdı. Təkrar seyfə nəzər salanda, seyf ağır-ağır açılmağa başladı. İsa 

Abdullayev, özündən asılı olmayaraq, Skotu qucaqladı. Skot seyfin tam açıldığını görəndən 

sonra dərindən “Oh” dedi, yenidən arxası üstə yerə yıxıldı. Seyfin içində qovluq aydın nəzərə 

çarpırdı. Skot döşəmədən qalxıb seyfdəki qovluğu götürdü. Sarı rəngli, bandrollaşdırılmış 

qovluğun üzərində iri qara hərflərlə “SECRET SOCIETY” (“Məxfi Cəmiyyət”, ingiliscə, – red.) 

 sözləri yazılmışdı.  

– Xahiş edirəm, buradan uzaqlaşmağı məndən tələb etməyin, – deyə İsa Abdullayev Skota 

yaxınlaşdı...  

...Skot qovluğu açdı. İçindəki jurnal formasında tikilən kağızların üst hissəsində ilk olaraq 

piramida şəklini görəndə, bir anlıq duruxdu.  

– Budur o: “Hər şeyi görən göz!” – deyə eynilə 1 ABŞ dollarının arxasında gizlənən, masonların 

məşhur simvolu sayılan piramidanın üst qapağındakı “gözü” İsa Abdullayevə göstərdi.  

– İsa, 1ABŞ dollarının arxasında,  500 “Hryvina” (500 Ukrayna qrivnası), 50 “krooni” (50 

Estoniya kronu) kimi kağız əskinazların üzərində masonların bu “hər şeyi görən göz” işarəsi 

həkk edilib. Eyni zamanda üç altının yanaşı durması mənə bir şeyi də xatırladır, – deyə Skot 

əlavə etdi: – 1 ABŞ dollarının eninin ölçüsü  66.6 millimetrdir... 

İsa Abdullayev heç bir söz demədi: onsuz da çox həyəcanlı idi. Bir tərəfdən də bayaq dadına 

baxdığı içkinin təsiri özünü yavaş-yavaş göstərirdi. 
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İkinci səhifəni açanda bu dəfə üçbucaq şəkli ilə rastlaşdılar. Üçbucağın üst bucağında və aşağı 

hissəsində, sağ və sol bucaqlarında adlar yazılmışdı. Bucağın tən ortasında 666 rəqəmi qeyd 

edilmişdi. 666 rəqəmi dairəvi formada bir-birini sıralayırdı. Bir qədər kənara çəkib şəklə 

baxdıqda, “Hər şey görən göz” işarəsi ilə rastlaşmaq mümkün idi. Sıralanmış altılar bir-birinə 

birləşərək göz formasını əmələ gətirmişdi. 

Skot baxışlarını qovluqdan uzaqlaşdırıb qol saatına baxdı. Saatın əqrəbələri 04:00 göstərirdi.  

O, yenə diqqətini qovluqdakı materiala yönəltdi. Bucağın hər üç hissəsində adlar qeyd 

olunmuşdu. Üst hissəsində Doktor Cerom adı qeyd edilmişdi. Qarşısında “Səhifə 3” yazılmışdı.  

– Onun haqqındakı məlumatlar üçüncü səhifədə olacaq, – deyə İsa Abdullayevə izah edən Skot 

bucağın alt hissəsinə göz gəzdirdi.  

Alt sağ bucaqdakı Lavri Xetser adı qarşısında “Səhifə 4” qeyd edilmişdi. Sol alt bucaqda olan ad 

isə Vedat İlkerə aid idi, yanında “Səhifə 5” yazılmışdı.  

İsa Abdullayev heyrət içində bildirdi: 

– Bu, ola bilməz! Yaxın saydığın dost da adamı arxadan vura bilərmiş...  

– İsa Abdullayev, mənə çox maraqlıdır. Əgər bunlar haqqında qardaşın Rza məlumat toplayıbsa, 

onda onun özü də çox qapalı bir adam olub. Görəsən bunlar haqqında bu qədər məlumat Rzada 

haradandır? İsa Abdullayev cavab verə bilmədi. 

– İndi bunlarla yaxından tanış olaq, – Skot tələsik səhifəni çevirdi.  

“Səhifə 3.  

Doktor Cerom. 1958-ci ildə Amerikanın Kaliforniya ştatında kiçik şəhərlərin birində dünyaya 

göz açıb. Orta təhsilini həmin şəhərin məktəbində alıb. 1985-ci ildən etibarən Vaşinqtona gəlib. 

Burada bir neçə fəal qapalı qruplaşmanın üzvü olub, sonra başçı köməkçisi, daha sonra başçı 

vəzifəsinə qədər yüksəlib. Dövlət çevrilişinə cəhd etmək istəyən bir neçə qeyri-leqal təşkilatla 

əlaqə yaradıb, onların fəaliyyət sistemi ilə yaxından tanış olub. 1990-ci ildən etibarən dövlət 

çevrilişinə cəhd kampaniyasının öndə gedən rəhbərlərini bir-bir aradan götürmüşdür. 1986-ci ilin 

yanvar ayından etibarən Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi hesab olunan “CİA – i” 

tərəfindən mühafizə olunmuş və “CİA – i”nin məxfi agenti postuna yiyələnmişdir. Bir sıra dövlət 

çevrilişi kampaniyasına “CİA – i”nin məxfi agenti qismində qatılmışdır. 1995-ci ildən bir sıra 

mason yığıncağında fəal iştirak etmişdir. Bu gizli cəmiyyətin nümayəndəsi sayılır. Aldığı dərəcə 
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isə 33 sayılır. Bütün əmrləri özü verir. “Bilderberq” və bir sıra başqa gizli konfransda iştirak 

edib. Ailə vəziyyəti: subaydır. Yaşadığı ölkə məlum deyil. Müxtəlif ölkələrdə öz istəyi ilə idarə 

etməni qoruyub saxlayır. Bir neçə dövlət əhəmiyyətli şəxslərin qətl sifarişini şəxsən özü verib. 

Sifarişli qətllər, rəhbər dəyişiklikləri və başqa bir sıra qaranlıq proseslər onun əmri ilə həyata 

keçirilib...”  

Skot həyəcanla bildirdi:  

– Mən çaşıb qalmışam. Azərbaycanda məgər mason lojası fəaliyyət göstərir? Doktor Cerom: 

yazılanlardan məlum olur ki, bu şəxs islah olunmaz adam sayılır. 33-cü dərəcədən olan mason 

ustaları idarə edənlər sayılır. Doğrusu, bu dərəcəyə qədər yüksələnlərə bütün dünyanı idarə 

edənlər desək daha düzgün çıxar. – Skot düşdüyü uçurumun çox dərin olmasını yalnız indi 

anlamağa başlamışdı. 

– Onlar bizi gözlərini qırpmadan o biri dünyaya yollaya bilərlər. Onların lojaları ölkədə 

haradadır, onun yerini qeyd etməyib. Deməli, bu amerikalı sayılır. Amerikada tanıdığımız 

hökumət nümayəndəsi də eynilə bu formada rəsmi qulluğa başlayıb, sonra məxfi cəmiyyətin 

nüfuzlu şəxslərindən birinə çevrilib. Corc Herbert Ualker Buş. Bir sözlə, Ata Buş. O da əvvəllər 

“CİA – i”nin məşhur simalarından olub. Sonralar, məxfi məlumatlara görə, qapalı mason 

lojalarının birinin üzvü seçilib. Hamının yaxşı tanıdığı keçmiş SSRİ-nin ilk və yeganə prezidenti 

Mixail Qorbaçov. Amerikalı olmasa da onu da əlavə etmək istəyirəm. Rusiya KQB-sinin 

əməkdaşı olduğunu qeyd edirdilər. Bu adam bir cümlə ilə o boyda SSRİ-ni dağıtdı. 1990-cı ilin 

20 yanvar tarixindəki qanlı hadisələr. Bu hadisə Azərbaycan tarixinin səhifələrinə qanlı faciə 

kimi həkk olunub. Sovet qoşunları Bakını gülləbaran etdi. Günahsız insanları qətlə yetirdilər. Bu, 

səncə, kimin siyasəti idi?  

İsa Abdullayev başını “Bilmirəm” mənasında tərpətdi.  

Skot heç özü də bilmirdi ki, bütün bunları kimə və nəyə görə danışırdı... 

 – Bu, rusların, xüsusən də Mixail Qorbaçovun məkrli siyasəti idi. Azərbaycan dövlət 

müstəqilliyini əldə edib Rusiyanın əsarəti altından çıxmaq üçün can atırdı. Amma Rusiya buna 

imkan vermək istəmirdi. Bakını bir gecənin içində darmadağın etmək, əslində, bu millətə bir 

xəbərdarlıq idi. Yəni siz bizim əlimizin altındasınız, vurnuxub çıxmaq istəsəniz, başınıza bundan 

da pis oyunlar gələcək. Nəhayət ki, 1991-ci ildə SSRİ dağıldı, neçə ölkə müstəqillik qazandı, 

eləcə də Azərbaycan milli dövlətçiliyini ikinci dəfə bərqərar etdi. Azərbaycan hələ 1918-ci ildən 

dövlət müstəqilliyi uğrunda çarpışırdı. Hətta iki il müddətinə müstəqil ölkəyə çevrildi də. Amma, 

çox təəssüflər olsun, bu müstəqilliyini sonacan qoruyub saxlaya bilmədi... 
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İsa Abdullayevə Skotun danışdıqları bir o qədər də maraqlı gəlmirdi, o özünü daha çox qlobalist 

sayırdı, nəinki milli düşüncəli bir gənc. 

– Yadındamı, – Skot unudurdu ki, o vaxt İsa Abdullayevin balaca uşaq idi.,– 1991-ci ildə Mixail 

Qorbaçov çıxıb xalqa müraciət etdi: “Burada işimizi yekunlaşdırırıq, SSRİ artıq dağıldı. İş 

tamamlandı!” – O, İsa Abdullayevə diqqətlə baxıb soruşdu: – Səncə, Mixail Qorbaçov kim idi?  

İsa Abdullayev yenə də başını “bilmirəm” mənasında tərpətdi...  

– Ay avam, elə Mixail Qorbaçov da mason idi. Neçənci dərəcədən olduğunu deyə bilmərəm, 

amma o, gizli cəmiyyətin tanınmış üzvlərindən biri idi, – deyə Skot başını hirslə tərpətdi.  

İsa Abdullayev onun “çıxışına” müdaxilə etdi:  

– Orada olan məlumatlarda loja harada qurulacaq ölkənin adı qeyd olunmayıb. Bilmək olmaz, 

bəlkə də hansısa ölkədə oturub buranı idarə etmək qərarına gəliblər...  

– Sənin fikrində həqiqət var. Ola bilsin, Vedat İlker onlara bu yöndən yardım edir. Bəlkə də ona 

burada qurulacaq olan lojanın idarəetməsi tapşırılacaq. İnanmaq istərdim ki, bu, əslində, belədir. 

Vedat İlkeri ələ keçirmənin bir yolunu mütləq tapmalıyıq. Bu məsələdə o bizə mütləq kömək edə 

bilər.  

İsa Abdullayev fikirli-fikirli bildirdi:  

 – Qardaş kimi dostların arasından əclaf çıxa bilər, buna şübhəm yoxdur. Amma belə əclafı heç 

düşünmək istəməzdim. Biz Rzayla Vedat İlkerə qardaş demişik. Türk olaraq bizim qardaşımız 

sayılırdı, amma belə yaramaz axı. 

Skot adəti üzrə yenə qol saatına baxdı, əqrəblər 04:15 göstərirdi.  

– Altı saatdan sonra akademiyadakı müəllimlə görüşümüz olmalıdır. Çox narahatam...  

– Narahat olmağa dəyməz, – pafosla qeyd edən İsa Abdullayev olduqca soyuqqanlı görünürdü. –

Bu işin də öhdəsindən ustalıqla gələcəyik. Vərəqi çevirək, Lavri Xetser adı nəsə maraqlı gəlir 

mənə, – deyə o, səbirsizlik nümayiş etdirdi.  

Skot səhifəni çevirdi...  

“Səhifə 4.  
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Lavri Xetser. 1956-cı il ildə İsrailin Təl-Əviv şəhərində dünyaya göz açıb. Orta təhsilini Təl-

Əviv məktəblərinin birində alıb. Məlumatlara görə, hərbi xidmətini İsrail sərhəd qoşunlarında 

başa vurub. 1980-ci ildən etibarən İsrailin özəl kəşfiyyat xidməti hesab olunan “Mossad”ın   

4 hissəsindən birincisinin – “Əsgəri Kəşfiyyat”ın sıralarına qəbul edilib. “Aman” olaraq tanınan 

“Əsgəri Kəşfiyyat”ın əsas fəaliyyəti müsəlman ölkələri haqqında geniş məlumatları yığmaqdır. 

Müsəlman ölkələrinə, eləcə də Fələstin müxtariyyətinə “Mossad” tərəfindən müsəlman 

qiyafəsində göndərilən Lavri Xetser, bir neçə dövlət əhəmiyyətli sirrlərin üstünü açmağa nail 

olub. Daha sonra “Mossad”ın üçüncü hissəsi sayılan “Xarici Kəşfiyyat Xidmətin”də çalışmağa 

başlayıb. “Xarici Kəşfiyyat Xidməti”nin – “Varaş”ın yığıncaq vaxtı, yeri heç zaman məlum 

olmayıb. Onların vəzifəsi müxtəlif gizli xidmətlər arasında əlaqə yaratmaqdır. Lavri Xetserin 

Doktor Ceromla əlaqəsi buradan yaranıb. Xetser hazırda “Mossad”ın “Sayan” adlanan üzvü 

rolunda çıxış edir. Onlar heç bir əməliyyata qatılmazlar, sadəcə olaraq, ölkədəki lobbilərini 

qüvvətləndirmək üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bundan əlavə Lavri Xetser 27-ci dərəcəli 

mason lojasının tanınmış üzvüdür. Doktor Ceromun sağ əli sayılır. “Bilderberq”, “Dünya Yəhudi 

Kongresi” və bir neçə gizli konfranslarda iştirak etmişdir. Yaşadığı ölkə məlum deyil. Ailə 

vəziyyəti: subaydır...” 

– Bizim işimiz olduqca mürəkkəbdir, – xüsusi intonasiyayla qeyd edən Skot nə edəcəyini heç 

özü də bilmirdi. – Olduqca mürəkkəb bir işlə baş-başa qaldıq. Dünyanın iki ən böyük, nüfuzlu 

kəşfiyyat qurumu: “CİA – i” və “Mossad”. Məntiqli düşünüb addım atmaq lazımdır. Deməli, iki 

nəfərin artıq kimliyi məlum olub. Qaldı 5-ci səhifə, üçbucağın sol alt bucağı.  

İsa Abdullayev bayaqdan Vedat İlkeri gözünün qarşısında canlandırırdı. Onunla necə mehriban 

danışdıqları bir-bir gözünün önündən ötüb keçirdi.  

 – Səhifə beş, – Skot vərəqi çevirdi. 

“Səhifə 5. 

Vedat İlker. 1973-cü ildə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində dünyaya gəlib. Orta 

təhsilini İstanbulda alıb, 1993-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunub. 2004-cü ildən 

Bakı – Ankara beynəlxalq iqtisadi forumunun rəhbəri vəzifəsində çalışıb. 2005-ci ildə 

vəzifəsindən istefa verib. Əldə olunan məlumatlara görə, hansısa gizli mason cəmiyyətinin fəal 

üzvüdür. Cəmiyyətin bir sıra əmr və xüsusi tapşırığını müvəffəqiyyətlə həyata keçirib. Mason 

cəmiyyətində neçənci dərəcədə olduğu məlum deyil. Azərbaycanda loja yaratmaq istəyini qəbul 

etmişdir. Bir neçə ölkədə muzdlu qatillərə dövlət adamlarının qətllərinin sifarişini verib. 

Yaşadığı ölkə məlum deyil. Ailə vəziyyəti: subaydır...” 
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Skot üzünü İsa Abdullayevə tutdu və təəccüblə bildirdi: 

– Burada ən az məlumat Vedat İlker haqqındadır ki?! Məncə, bu adam burada yaşayır. Mütləq 

mən onun ölkəyə nə vaxt daxil olduğunu və ölkədən nə vaxt çıxdığını araşdırmalıyam. –  Skot 

vurğuladı. – Bir az dincələk, saat 10-da müəllimlə görüşümüz olacaq. Çox yorulmuşam, bir 

gecədə nə qədər hadisə baş verər?! – O, kürsüyə başını söykəyib gözlərini yumdu. Yenidən 

gözlərini açıb dedi: – İsa, bu üç adamın adındakı baş hərfləri, soyadlarıındakı baş hərflərlə 

birlikdə gözünün qarşısına gətir.  

İsa Abdullayev yarıyoxulu dindi: 

– DC, LX, Vİ...  

– Deməli, Şeytan üçlüyü verilən şifrənin açması imiş. Doktor Cerom, Lavri Xetser, Vedat İlker... 

– Skot sanki öz-özünə dedi: – Masonlar! Demək, yanılmamışam... 

Zaldakı qədimi saatın əqrəbləri 05:00 göstərirdi... 

   

                                                                    52 

 

Saat 07:30.  

“Eşidirəm”,  – deyə mobil telefona cavab verən Vedat bəy yatağından qalxdı. Günəş çıxmışdı. 

Pəncərənin qarşısına qoyulmuş gül dibçəklərinin kölgə portreti pərdəyə düşürdü. Telefonu sol 

əlilə sol çiyninin üstünə qoyub danışan Vedat bəy ev paltarını əyninə geyinə-geyinə danışırdı: 

“Deməli, saat 10-da akademiyada olacaqlar. İsa Abdullayevin telefonunu dinləməyi davam et.  

Müəllimi öldür. Üçünü də bir yerdə məhv et!” – Vedat bəy növbəti qanlı tapşırığını verdi. O, 

əsəblərini cilovlaya bilməyib mobil telefonu bir kənara tulladı.  

 – Vaxtın artıq yetişib Skot Reyn, sən artıq bizim boğazımıza ilişmisən...  

Mobil telefon yenidən zəng çaldı. Vedat bəy çox bahalı, hər cür dinləmələrə qarşı xüsusi 

qorunma proqramı olan, lazım gələndə danışan adamın səsini başqa səslə əvəzləyən mobil 

telefona bir qədər tamaşa edəndən sonra əlinə götürdü. O, telefonu açıb “Alo” deyəndə, özünü 

istər-istəməz cəmlədi. Boğazını təmizləyib, başını silkələdi, danışmağa başladı: “Oldu, mütləq 

gələcəyəm, sizə yeni xəbər gətirmək mənim borcumdur. Mütləq gələcəyəm. Baş üstə...” – 

Telefonu söndürüb yenidən yatağa uzandı.  
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– Bu gün görüş olacaq. Skot Reyn hələ ölməyib. Mən buna görə cavab verməli olacağam...   
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…Mağazaların qapılarına “Open” (“Açıq” – ingiliscə. – red.) yazıları asılır, gecənin qaranlığını 

aydınlaşdıran işıqlar söndürülürdü. Aydın hava insanları daha çevik göstərirdi. Yollara baxan  

xidmətçilər artıq işlərini tamamlamaqda idilər: onlar zibil qutularının içindəkilərini böyük 

zibildaşıyan maşının arxadakı yük yerinə boşaldırdılar. Səhər saat səkkizdə sərnişinlərin ən çox 

istifadə etdiyi mikroavtobuslar dayanacaqlarda saxlayıb işə tələsənləri və tələbələri götürürdü. 

Yol boyu uzanan mobil telefon mağazaları ilə üzbəüz səkidə Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyasının möhtəşəm binası günəşin al şəfəqlərinə boyanmışdı.  

Mobil telefon mağazalarının qarşısından keçən qara rəngli “Audi” markalı maşın tutqun rəngli 

pəncərələri ilə ətrafdakıların diqqətini cəlb edirdi. Maşın olduqca asta hərəkət edirdi. Yüksək 

dizayn ilə işlənmiş maşına adamlar, xüsusən də gənclər istər-istəməz diqqətlə baxırdı. 

Akademiyadan təxminən 150 metr aralıda dayanan maşından əlində kiçik çamadanla bir nəfər 

düşdü. Naməlum adam axsaya-axsaya qeyb oldu. Maşın yenidən hərəkət etdi... 

 

                                                         

                                                               54 

    

Başını axar suyun altından çıxaran Skot  İsa Abdullayevi tələsdirdi:  

– Bir qədər tələs, vaxtı saxlamaq olmur, – dedi. – Birdən bizim müəllimimiz səbrsiz adam olar, 

görüşə vaxtında getmədiyimiz üçün hövsələsizliyini göstərib aradan çıxar.  

İsa Abdullayev qalstuk taxaraq tez bildirdi:  

– Mən hazıram!  
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– Maraqlıdır, sən nə vaxtdan qalstuk taxmağa başladın? Mən bilən, İsa Abdullayev idman stilini 

xoşlayanın biri kimi həmişə sadə geyinməyi xoşlayıb axı... – Skot gecənin dəhşətlərini 

unutdurmaq üçün İsa Abdullayevə göz vurdu  

– Görüşümüz rəsmidir, ona görə intellektual görsənmək istəyirəm... – İsa Abdullayev də söz 

altda qalmaq istəmədi.  

Skot silahını belinə bərkitdi, köynəyini şalvarının üstünə çıxartdı.  

O hər dəfə əməliyyata gedəndə sadə geyimdən istifadə edirdi. Skot heç vaxt rəsmi formada 

əməliyyatda iştirak etmirdi. Hər zaman iş yoldaşlarına rəsmi formada özünü narahat hiss etdiyini 

deyirdi. Bir dəfə smokinqdə çox ağır və mürəkkəb bir əməliyyatda iştirak etmişdi. Əməliyyatda 

iştirak edən digər əməkdaşlar ona bu formada “Azəri Bond” ləqəbini qoymuşdu. Həqiqətən də 

həmin əməliyyatda saçlarını arxaya darayan smokinqli xəfiyyə oteldə işinin öhdəsindən 

məharətlə gəlmişdi.  

–Yox, bu köynəkdə gedə bilmərəm. Partladılmış maşınımın qara ləkələri bunun üstündədir. 

Sənin idman stilli maykalarından birini geyinmək istəyirəm. – Skot köynəyi çıxarıb divanın 

üstünə tulladı. – İsa Abdullayev, mənə bir mayka ver. 

– Gəlsənə sizə İtaliyanın əla markalı bir kostyumunu geyindirək: – İsa Abdullayev paltar 

dolabının qapısını aralayıb kostyumlarını göstərdi.  

– Yox, mən kostyumda özümü rahat hiss edə bilmirəm. Mənə bir sadə mayka ver, yetər. Bir də 

dostum Leonun bir sözü vardı: “Mən isti havada kostyum geyinənləri başa düşə bilmirəm!”  

Skot dostu Leonun adını çəkəndə, bir az duruxdu. Ürəyində qəribə hisslər oyandı. İsa 

Abdullayev onun dərin fikrə daldığını görüb, qara rəngli maykanı Skota uzatdı. Skot dərhal 

fikirdən ayıldı, İsa Abdullayevin uzatdığı maykanı əyninə geyib güzgünün qarşısına keçdi.  

– Belə, yaraşırmı? Bu mayka bundan sonra oldu mənim...  

Skot gizli məlumatlarla dolu olan qovluğun içinə Abbas Abdullayevin məktubunu atıb 

qoltuğunda tutdu. Pilləkəni düşməyə başladı. İsa Abdulayev də onun arxasınca düşdü. Dünən 

gecədən yerdə yıxılıb qalan mühafizəçiləri həyətə saldılar. 

Qara “Range Rover” malikanənin həyətindən çıxandan sonra İsa Abdullayevin özü həyət 

darvazalarını bağladı. Skot mobil telefonuyla harasa zəng etdi. 
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“Lara, adam göndərin, – sükanı sağa döndərib maşına sürət verən Skot telefonu sağ qulağına 

sıxaraq danışmağa başladı. – Səhərə yaxın Abdullayevlərin evinə basqın oldu, dörd mühafizəçi 

öldürülüb. Onları həyətdən götürmək lazımdır. İkinci tapşırığı da dinlə. Əhməd Ziyanın 

telefonları dinlənilməsi davam etdirilsin. Bu tapşırığı ikinci dəfə təkrar edirəm. Adamlardan 

kimlərisə onun ətrafında gəzdirsəz, çox əla nəticə alınar. Əhməd Ziya həm ciddi dinlənilsin, həm 

də izlənilsin. Nə olsun ki, şəhərimizin müvəqqəti meridir, biz onun necə düz adam olduğunu 

isbat etmək istəyirik. Sonda üçüncü tapşırığımı dinlə. Vedat İlker adlı şəxs şəhərdə yaşayır. 

Axrıncı dəfə nə vaxt şəhərə daxil olub, sonuncu dəfə nə vaxt ölkəni tərk edib, bir il ərzində neçə 

dəfə ölkədən çıxıb, bunları dəqiqləşdirmək lazımdır. Hava limanında, yanılmıramsa, bütün 

kamera görüntüləri və biletlərlə bağlı siyahıya alınma işləri arxivə köçürülür. O adamın kamera 

görüntülərini tapsanız, məni sevindirmiş olarsız. Şəklini hələ tapa bilməmişəm. Amma inanıram 

ki, İsa Abdullayev bu məsələdə bizə çox kömək edə bilər. Düzünü desəm, mən onun şəklinin 

Rzada olduğunu düşünmüşdüm, amma yanıldım. Adam çox incəliyinə qədər düşünülmüş bir 

plan hazırlayıbmış. Abdullayevlər ailəsi ilə heç bir şəkil çəkdirməyib. Hətta Rza Abdullayev ilə 

də şəkli yoxdur. Nə vaxt şəkil çəkdirməyi təklif ediblərsə, şəkildən xoşu gəlmədiyini bildirib. 

Vedat İlker, ola bilsin, kimlərləsə ölkəyə daxil olub və ya kimlərləsə ölkədən xaricə çıxıb gedib. 

Kamera görüntülərini əldə etsəniz, əla olar. Lara, sən mənim dediklərimi həyata keçirsən, hələlik 

yetərlidir. Biz indi akademiyaya yollanırıq. İnanıram ki, işlərimiz istədiyimiz kimi gedər. Bayaq 

maraqlandım, deyəsən Abbas Abdullayevin sürücüsü malikanədəki gizli videokameraların  

Vedat İlkerlə bağlı olan bütün görüntülərini silib. Oldu...” – Skot mobil telefonu söndürdü.  

Skot 28 may adlanan küçənin insanlarla qaynaşdığını görüb dedi:  

– İsa Abdullayev, insanlar sıx olan yerdə cinayətkar çox asanlıqla öz cinayətini törədə bilir.  

İsa Abdullayev ona diqqətlə baxdı. 

– Nə demək istəyirsiz, nəsə hadisə baş verə bilər? – deyə İsa Abdullayev həyəcanla Skotdan 

soruşdu. 

– Hər şey ola bilər... – Skot gün eynəyini taxıb maşından düşdü...  

Saat 09:55 dəqiqəni göstərirdi. Maşın Neft Akademiyasının yerləşdiyi qədim binanın giriş qapısı 

ilə üzbəüz, yolun kənarında dayanmışdı. Skot Akademiya binasının giriş qapısının üst hissəsində 

betona işlənilmiş iri loqonu görüb özünü itirdi. 

– Bu, ola bilməz! – Skot, heç özü də hiss etmədən, bərkdən söylədi. 
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Mobil telefonun kamerasını işə salan Skot, tikilinin giriş qapısındakı loqonun şəklini bir neçə 

variantda çəkdi. Masonların nəhəng piramida simvolu Neft Akademiyasının yerləşdiyi əsas 

binanınn giriş qapısının üstünə həkk edilmişdi.  

Skot İsa Abdullayevə işarə etdi: – Odur, bir nəfər yaşlı adam binadan çıxır. Mən səni 

gözləyirəm. Adamla başqa yerdə söhbət edəcəyik...  

İsa Abdullayev yolu keçmək istəyəndə Skot arxadan çağırdı.  

– İsa, diqqətli ol! 

İsa Abdullayev başını tərpətdi, yolun o biri hissəsinə keçmək üçün bir neçə maşının ötməsini 

gözlədi. Tələbələrin bir qismi akademiyanın giriş qapısına toplaşmışdı. Piyadalar hərəkət edir, 

müəllim geniş izdihamın içində gah görünür gah da yoxa çıxırdı. Amma o, olduğu yerdə 

dayanmışdı: akademiyanın qapısının qarşısında gözləyirdi.  

İsa Abdullayev növbəti iki “Mersedes” markalı minik maşınının qabağını kəsib keçmək 

istəyəndə tələbələrdən biri qışqırdı:  

– Vurdular!.. 

İsa Abdullayev gözlərini maşından ayırdı, qışqıraraq qaçan qızların həyəcanını eşidəndən sonra 

dönüb arxaya baxdı. Skot da ona tərəf qaçdı. Bayaqdan şütüyən maşınlar dayandı. Mağazalardan 

çıxan satıcılarla bərabər alıcılar da akademiyanın qarşısına toplaşmışdı. 

Skot yerdə yıxılan adama baxıb sağa döndü və qaçmağa başladı. Adam sol tərəfdən boğazından 

vurulmuşdu.  

İsa Abdullayev əlini adamın nəbzinə aparıb qışqırdı:  

– Təcili Yardım maşını çağırın...  

 

  55 

 

Skot belə hadisələrlə çox rastlaşmışdı.  
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“O, hadisə yerindən əlli metr aralanıb, minimum əlli metr...” – özünə təsəlli verdi. “Snayper 

silahından açılan atəşin məsafəsi həmişə minimum əlli metr olub!” – deyə yaxınlıqdakı tikilinin 

arxasına keçdi.  

Binaların damlarına diqqətlə baxdı. Birdən çığırtı eşitdi. Dayandığı bina ilə paralel vəziyyətdə 

tikilən binadan gələn səs tükürpərtici idi.  

Skot binanın qarşısında dayanıb gözlədi. Çiynində kiçik çamadanla bir nəfər binanın tinindəki su 

turbasından yerə sürüşürdü. Skot adama uzaqdan bir qədər baxandan sonra onun yerə düşüb 

axsaya-axsaya yüyürdüyünü gördü. Skot bərk həyəcan keçirirdi. O, axsayan adamın arxasınca 

qaçmadı. Axsaq yavaş-yavaş gözdən itirdi.  

– Odur, odur, – qonşu eyvandan çığıran qadının səsi təngiyirdi.  

Mənzilinin arxa eyvanına çıxan qadın hadisəni törədən adamın damdan düşməsini görmüşdü.  

Skot gözünün qarşısında bir neçə adamı canlandırdı...  

“...Abbas Abdullayev:  – Bunun davamı gələcək. Növbədə mənəm!..” 

“...Abdullayevin sürücüsü: – Ona yazığın gəlsin!..” 

 “...Leon: – Axı biz dostuq, sən məni qovursan?!.” 

Onların bu sözləri Skotun yaddaşını cırmaqladı.  

Skot yuxudan ayılmış adam kimi birdən axsağın arxasınca qaçmağa başladı. Ona çatmağa az 

qalmış arxadan əmr formasında qışqırdı:  

– Dayan! 

Axsaq arxaya baxmadan yenidən qaçmağa davam etdi.  

– Dayan, əclaf, eşitmirsən, sənə nə deyirəm?!  

Skot silahını çıxarıb hazır vəziyyətə gətirdi, sonra havaya bir xəbərdarlıq gülləsi atdı. O, qatilin 

axsayan ayağını nişan alıb atəş açdı. Axsaq bağırıb yerə yıxıldı. Skot ona yaxınlaşanda binanın 

arxasına qara rəngli “Audi” markalı maşın keçdi. Maşından iki nəfər düşüb atəş açmağa 

başladılar.  

Skot cəld axsağa yaxınlaşıb başını qaldırdı, tapançanı onun başına tuşlayıb qışqırdı: “Adamlarına 

de ki, atəşi  kəssinlər!..”  
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Qadın binanın dördüncü mərtəbəsindən əlini üzünü aparıb çığırmaq istəyirdi. Amma o nədənsə 

qışqırmırdı.  

Axsaq əlini qaldırıb “Atəşi kəsin” işarəsini verdi.  

Skot onlara yaxınlaşan iki adamı gözdən keçirtdi. Sonra ani bir hərəkət etdi. Axsağın belində 

olan səsboğucu tapança ilə hər ikisini yerə sərdi. Eyvandakı qadın sevindiyindən əlini oradakı 

dəmirə çırpıb bərkdən dedi: 

– Əz, onun da başın əz!  

Skot ağrıdan inildəyən axsağı sürüyüb elə onların öz maşınlarına saldı. Maşın uğuldayıb hərəkətə 

gəldi.  

Ətraf binaların sakinləri qarşı tərəfdə olan hadisəyə görə evdən çıxıb akademiyanın qarşısına 

yığılmışdı. Təcili Yardım xidmətinin əməkdaşları müəllimi maşına qoyanda İsa Abdullayev 

sərrastcasına onun boynundan pərgar formasında boyunbağını aça bildi. Həkimlər “O, artıq 

ölüb!” – deyəndə İsa Abdullayev öz maşınına yaxınlaşdı. Hadisə yerinə gəlib çıxmış polis 

əməkdaşları, eləcə də başqa rəsmi qurumların nümayəndələri ora yığılmış insanları 

akademiyanın qarşısından uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Jurnalistlər çalışdıqları televiziya 

kanalları ilə canlı bağlantı yaradır, hadisə haqqında operativ məlumatları çatdırmağa səy 

göstərirdilər. 

İsa Abdullayev maşına oturdu, hirsini boğmaq üçün əlini dəri ilə işlənmiş sükana çırpdı. Bir neçə 

saniyədən sonra qara “Range Rover” markalı maşın insan izdihamından uzaqlaşıb gözdən itdi... 

 

                                                                   56 

 

...Skot axsağın ayaqlarını stula bağlayandan sonra əllərini arxadan qandalladı. Axsaq dözülməz 

ağrılardan az qala bağırırdı. Güllə onun axsayan ayağına dəymişdi.  

– Leon haradadır? – Əsəbi halda soruşan Skot, iradəsini ram edə bilmədi, axsağa güclü yumruq 

zərbələri ilişdirdi.   

Axsaq təkrar bağırdı. Mobil telefonun zəng səsi gəldi. Skot axsağa baxdı. Axsaq dilləndi:  

– Mənim telefonumdur. Sağ cibimdən onu çıxart və pəncərədən tulla.  
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Skot, əvvəl təəccüb etdi, sonra yaxınlaşıb yenidən onun çənəsinə möhkəm bir yumruq zərbəsi 

endirdi.  

– Axmaq, mənə psixoloji təsir etmək istəyirsən? 

Sonra Skot onun cibindən mobil telefonu çıxartdı. Displeydə “Bos” yazısı işıqlandı.  

– Bos sənin böyüyündür, adı nədir onun? – Skot hirsli-hirsli soruşdu. 

– Heç kim mənim böyüyüm deyil. Rəhbər mən özüməm, telefonu isə sizə verirəm, atın getsin, – 

axsaq hələ ki, özünü çox ciddi aparırdı.  

– Yox, bu belə olmayacaq, sən danışacaqsan və deyəcəksən ki, işi tamamladım, indi də sizin 

yanınıza gəlirəm. Bildin, hələlik bu qədər.  

– Skot Reyn, səncə, mən bunu edərəm? – Axsaq istehza ilə gülümsədi. Onun burnundan qan 

damırdı. 

– Oho, sən hətta mənim adımı da bilirsən?! Səni peşəkar qatil kimi görmürəm. Sadəcə, muzdlu, 

axmaq bir qatilsən. Sənə iş tapşıran isə səndən də axmaqdır.  

– Mənim haqqımda belə danışmağa sizin ixtiyarınız yoxdur. – Axsaq simasını bir qədər də 

sərtləşdirdi. 

– Mən səni axmaq hesab edirəm. Sən necə professional qatilsən ki, əməliyyat zamanı mobil 

telefonunu açıq saxlayırsan. Bəs fikirləşmirsən ki, telefonunun səsi səni ələ verə bilər? Sən 

yaramazın birisən. De görüm, müəllimin ölüm əmrini kim verib?  

– Heç kim, mən əmrləri özüm verirəm.  

– Sən kimsən ki, əmr də verəsən? – Skot əsəbiləşdi. 

– Mən sənin dostunu diri-diri basdıran adamam. – Axsaq sırtıq-sırtıq gülümsədi.  

Skot dirsəyi ilə axsağın başına zərbə endirdi. Axsaq bərkdən çığırdı...  

– Onu hara aparmısan? – Soruşan Skot silahını hazır edib axsağın ağzına dirədi.  

Axsağın mobil telefonu yenidən zəng çaldı. Skot telefonu açıb gözlədi. Əks tərəfdən eşidilən səs 

mülayim səs idi: “Afərin, canlı xəbərlərə baxdım, bəs o birilərini nə vaxt aradan götürürsən?”  

– Çox az qalıb, – deyə Skot mobil telefonu söndürdü. O, öz mobil telefonundan işə zəng etdi.  
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– Alo, Lara, sənə bir telefonla zəng edəcəyəm. Skot saatına baxıb əlavə etdi: – Saat 10:30-a  

həmin nömrəyə gələn zənglərin yerini təyin et və ora bir neçə adam göndərin, deyəsən artıq izə 

düşmüşük.  

Axsaq hirslə oturduğu stulu tərpətdi. Skot axsağın mobil telefonu ilə Laranın telefon qeydiyyat 

aparatının nömrəsini yığıdı.Telerobot “Bağlantı yaradıldı!” cavabını verdi. Skot axsağa 

yaxınlaşıb boğazından yapışdı.  

– Sənə son dəfə deyirəm: bildiklərini mənə bir-bir danışacaqsan, ya yox? Sənin kimilərini  MTN-

də  necə mədəni surətdə danışdırıldığını təfərrüatı ilə izah etməyə lüzüm görmürəm. Mən, sadəcə 

sənə yumruq vururam, bununla sənə nə olacaq ki?! Bir az nəfəs al, sonra danışarsan...  

Ağrıdan inildəyən axsaq az qala çığıraraq bildirdi: 

– Mən heç nə bilmirəm... 

Skot yenidən ona yumruq zərbəsi endirdi. 

 

 

                                                      57  

 

...Vedat İlker danışdığı adamın səsinin birtəhər olduğunu başa düşmüşdü. O, mühafizəçilərdən 

bir nəfər çağırıb tapşırıq verdi:  

–Təcili buradan çıxamalıyıq.  

Mühafizəçi əlaqələndirici vasitəsilə həmkarları ilə əlaqə yaratdı. Mühafizəçilər toplaşdı.  

– Mən hazırlıq görüncə, siz həyətə ciddi nəzarət edin. Şübhələndiyiniz halda xəbər etmədən atəş 

açın. Polis əməkdaşları da gəlsə, düşünmədən onları öldürün. Məni hər dəqiqə xəbərdar edin...  

Sonra Vedat bəy həyəcan içində otaqlardan birinə daxil oldu. Gizli şifrəni yığıb, divara işlənmiş 

Van Qoqun yaratdığı məşhur əsərlərindən birinin cırıltıyla açılmasını baxdı. Divara işlənmiş 

rəsm əsəri ortasından iki hissəyə ayrılaraq açıldı. Arxasında ikinci seyf göründü. Vedat bəy 

yenidən ikinci seyfin şifrəsini yığdı. İkinci seyf də açıldı. Seyfdə olan sənədləri cəld qovluqlara 

yerləşdirən Vedat bəy yaman tələsirdi. Daha sonra hazır qovluqları çantaya qoydu. Yenidən 

şifrəni yığıb seyfi bağladı. Arxadan kimsə yavaş səslə dedi:  
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– Əllərini qaldır, yerə çök!  

 

                                                               58 

Dünən törədilən partlayış hadisəsindən sonra İsa Abdullayev klinikaya getməmişdi. Flora xanım 

oğlunu görən kimi yatağından qalxdı.  

– Salam əzizim! Artıq özümü yaxşı hiss edirəm, evə gedək! – deyə Flora xanım çarpayıdan 

qalxdı.  

Oğluna tərəf gəldi, onun yanağından öpdü: 

– Dünənki dəhşətli hadisədən xəbərin oldumu? – Flora xanım sakit tərzdə soruşdu.  

– Elə mən də televizordan izlədim. Göstərilənlərdən belə anladım ki, mən buradan çıxandan 

sonra klinikada kiminsə maşını partladılıb. Xəbərim var. Bunu bir kənara qoyaq, demək 

istəyirəm ki, sənin burada bir az da dincəlməyin lazımdır. Evdə özünü yaxşı hiss etməyəcəksən.  

– Yox, mən indi yaxşıyam. Bir də əgər sən televizorda belə bir hadisə eşitdinsə, nəyə görə mənə 

məlumat vermədin? Heç zəng edib mənimlə maraqlanmadın da! Məndən niyə bir xəbər almadın? 

Bəlkə məni də öldürmüşdülər, hə? İsa, cavab ver, görüm! – Flora xanım yaman  əsəbləşdi. 

– Bağışla, mən hadisəni bu gün izlədim. Dərhal da sənin yanına gəldim. Sənə söz verirəm, bir az 

işlərim var, onları hazır edəndən sonra gəlib səni mütləq buradan çıxaracağam.  

– Sən tanıyıram da, lap gec gələcəksən. Mən evə getmək istəyirəm, burada yaman sıxılıram, ay 

İsa! – Flora xanım yumşaldı. 

– Az qalıb, çox az. Abdullayevlər ailəsinin qatilləri üzə çıxacaq. Sən ondan sonra dərin nəfəs ala 

biləcəksən. Mən söz verirəm, bura, sənin yanına həmin xoş xəbərlə gələcəyəm. Sən də buradan 

rahatlıqla çıxıb evimizə yola düşəcəksən.  

Flora xanım ağlamağa başladı.  

İsa Abdullayev oturduğu yerdən qalxıb həkimi çağırdı.  

– Xahiş edirəm, onun üzərində diqqətiniz olsun, təzyiqi qalxa bilər. Mən isə getməliyəm.  

Flora xanım yenidən yatağına uzandı. İsa Abdullayev klinikanın foyesində cibindən boyunbağını 

çıxarıb diqqətlə baxdı. 
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– Bu da həmin iki boyunbağının oxşarıdır. Deməli, müəllim də onlara itaət edirmiş. Skot Reyn  

üzümə vurmadı, axı qardaşım Rzanın da boyunbağısı bunlardan idi. Deməli o da onlara, gizli 

mason cəmiyyətinə itaət edirmiş...  

 

                                                               59 

Skot mobil telefonuna cavab verəndə, özünü rahat hiss etdi:  

“Mən evdəyəm, buyur gəl.” 

Telefonu söndürən Skot sanki özü-özünə pıçıldadı: 

– Şükür, – Danışdığı adamın sağ-salamat qalmasına sevindi. 

O, yenidən axsağa yaxınlaşdı.  

– Sən fransız deyilsən?  

– Mən azərbaycanlıyam, – deyə axsaq sinəsini qabağa verdi.  

– Ölkənin çaqqalı da olar, aslanı da. Sən hansı sinifə aidsən?  

– Sən bunu yaxşı bilirsən! – axsaq qürurla söylədi: Mən əsl aslanam!  

– O, sənə elə gəlir, əsl fransızsan, burnun onlarınkına bənzəyir. – Skot axsağın burnuna zərbə 

endirdi. Axsaq bağırdı. O, yenidən arxası üstə döşəməyə çırpıldı. Qıpqırmızı qan axsağın sifətini 

boyamışdı.   

– Səni gərargaha aparacağam. Orada səni necə danışdırarlar, özün görərsən. – Skot nifrətlə 

bildirdi. 

Qapı döyüldü. Skot silahını hazır vəziyyətə gətirib çöl qapısına yaxınlaşdı. Arxadan səs eşidildi: 

– Mənəm, İsa Abdullayevdir, açın qapını! 

Skot gözlükdən bayırı diqqətlə müşahidə edəndən sonra qapını açdı.  

İsa Abdullayev elə bayır qapısının qənşərindəcə əli ilə tanış boyunbağını göstərib havada yellədi.  

– Budur, baxın, bunu akamediyadakı türk müəllimin boğazından açmışam. – İsa Abdullayev 

şıltaqlara məxsus hərəkətlə Skota göz vurdu, ərklə içəri daxil oldu. 

– Mən heç bu əclafın boynuna baxmamışam. – Skot cavab verdi. 
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– Kimdir o əclaf, – İsa Abdullayev əsas otağa daxil olanda arxası üstə stula bərkidilmiş axsağın 

döşəmədə vurnuxduğunu gördü.  

– Axsaq budur, – Skot onu yerdən qaldırdı. Əlini onun kürəyinə salıb oxşar boyunbağını qırdı. – 

İsa, al bunu. Bu boyunbağını da o biri boyunbağıların üstünə qoyarsan.  

Axsaq heyrət içində onlara baxırdı.  

– Neçə oldu? – Skot soruşdu. 

– Dörd oldu. İsa Abdullayev cəld cavab verdi. 

İsa Abdullayev axsağı görən kimi xatırladı: bu adamın siması onu uzun bir qış axşamına apardı... 

Gecə saatlarında Rza Abdullayevin ad günündən ayrılan Vedat İlkeri yola salanda bu adam onun 

sürücüsü kimi özünü tanıtmışdı.  

– Bu adam mənim yadıma düşdü, Vedat bəyin sürücüsü olub. – İsa Abdullayev axsağı göstərib 

üzünü Skota tutdu.  

– Onu mən idarəyə aparacağam. Bu adam xoşluqla danışmaq istəmir. Orada birinci bunun adını 

öyrənərik, sonra yavaş-yavaş min bir gecə nağıllarının qəhramanı Şəhrizad kimi uzun-uzun 

danışar, biz də qulaq asarıq. – Skot axsağın ayaqlarını açdı.  

– Qara “Audi” maşınını sən sürəcəksən. – Skot açarı İsa Abdullayevə tərəf uzatdı. – Sənin 

maşının binanın qarşısında qalar. Bizim məhəllədə maşın həvəskarı o qədər uşaq var ki, gəl 

görəsən. Onlara tapşırarıq. İndi isə bu adamı həyətə qoyun kimi sürü! – Skot İsa Abdulayevə göz 

vurdu. – Hə, nə qədər unutmamışam deyim, öz maşınının siyirməsində olan qovluğu 

götürərsən... 

 

                                                            60 

 

– ...Siz məni hara aparmaq istəyirsiz ? – deyə hiyləcərcəsinə soruşan Vedat bəy çantanın altından 

əlini belinə tərəf aparmaq istədi. Başqa bir nəfər arxadan onun şalvarına keçirilmiş silahı 

çıxartdı. Çantasını alıb əllərini qandalladılar.  

– Siz kimsiz? Kömək edin! Məni öldürmək istəyirlər. –   Haray qoparan Vedat İlker bərkdən 

bağırırdı.  
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– MTN-nin məsul əməkdaşıyam, adım Rafaeldir. Başqa sualın varsa, cavablandıra bilərəm. Sizi  

aparmalıyam...  

Vedat İlkeri bayıra çıxaranda malikanənin həyətində əlləri boynunda diz çökmüş on iki 

mühafizəçisini görüb hirslə yerə tüpürdü. Rəsmi geyimdə, üzümaskalı xüsusi hərbi qrup 

əməkdaşları əllərində avtomat, onların başlarının üstündə dayanmışdı. Maskalılardan birinin 

kürəyində MTN yazısını görən Vedat İlker yanındakı mülkü geyimdə olan məsul əməkdaşa 

hədə-qorxu gəlməyə başladı: 

– Sizi məhv edərlər! Əgər məni buraxsanız...  

– Bunu idarədə aydın danışarsan... – deyə Rafael göz altına alınanın sözünü yarımçıq kəsdi, əlilə 

“Salın bunu maşına,” işarəsini verdi.  

“Volksvagen Transporter” maşınının qapısını yana itələyərək açan MTN-in başqa bir əməkdaşı 

sərt hərəkətlə Vedat İlkerin başını əyib maşına oturtdu. Maşın sürətlə hərəkət etdi. Xüsusi hərbi 

qrup əməkdaşları isə mühafizəçilərin əllərini bağlayaraq onları hərbi maşına saldılar. O maşın da 

hərəkətə gəldi. Xüsusi ayrılmış bir neçə əməkdaş isə malikanənin həyətini mühafizə etməyə 

başladı... 

 

                                                       

 

 

                                                          61 

 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. 

Skot axsağı pilləkənlərdən qaldıranda saat 12:00 göstərirdi. Lara onların qarşısına çıxdı.  

– Skot, bu adam kimdir? – Lara təəccüblə soruşdu. 

– Məşhur axsaq budur, Lara. Bu əclafı özüm dindirmək istəyirəm.  

– Sənə şad xəbərlərim var, Skot. Tapşırdığın bütün əməliyyatlar uğurla başa çatdırılıb.  
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MTN-nin əməkdaşları axsağı kameraya saldılar. Skotun tapşırığı ilə təcili olaraq həkim 

briqadasını çağırdılar. Skot yorğun halda Laranı maraqla dinləməkdəydi.  

– Cənab mayor bu dəqiqələrdə gəlməlidir. Səni qucaqlayıb təbrik edəcəyini söyləyərək bayaq 

harasa çıxdı.  

Laranın sözləri Skotun canına yağ kimi yayıldı və o, istər-istəməz gülümsədi.  

– Səni dinləyirəm. Bir az tez elə, daha nə olub, onları da danış. – Skot təmiz səbirsizlik göstərdi.  

– Abbas Abdullayevin həyətindən dörd mühafizəçinin cəsədi götürüldü, rəsmiləşdirilərək 

ölüxanaya təhvil verildi.  

Skot məzəli şəkildə barmağını qatlayıb dedi: 

– Bu, bir...  

– Hava limanı və “AZAL” – Dövlət Hava Yolları Şirkəti bizim rəsmi tələblərimizin hamısını 

yerinə yetirdi. İl ərzində paytaxtın əsas aeroportunda çəkilmiş bütün video-kamera görüntülərini 

və ölkəyə giriş-çıxış edənlərin siyahısının bir nüsxəsini bizə təqdim etdilər. Vedat İlker bu il 

ölkədən xaricə yeddi dəfə səfər edib. Sonuncu səfəri üç gün bundan öncə olub. Səhəri gün 

yenidən respublikamıza qayıdıb.   

– Onun səfəri hara olub? – Skot həyəcanla soruşdu və masanın üstünə qoyulmuş mineral suyu 

başına çəkdi.  

– Vedat İlkerin səfərləri əsasən Türkiyə Respublikasına olub, – Lara əlavə etdi: – Kamera 

görüntülərindən adamın kim olduğunu təsbit edə bilməmişik.  

– Deməli, Vedat İlker başqa kimlik daşımır. Qəribədir! – Skot dəiqləşdirdi. – Vedat İlkeri İsa 

Abdullayev daha yaxşı tanıyır. Bu dəqiqə maşında məni gözləyir, onu çağıraram, bizə yaxından  

kömək edər.  

Lara onun qolundan tutub Skotu yerinə oturtdu.  

–Tələsmə, söhbətimi bitirməmişəm. Vedat İlker bu gün bizim qonağımızdır o, bu dəqiqələrdə 

burada olmalıdır. Sənin verdiyin nömrənin yerini təyin etdik, xüsusi fövqəladə qrup ora yollandı. 

Bir qədər bundan əvvəl onlarla əlaqə yaratdıq, artıq bu dəqiqələrdə qiymətli şikarla birlikdə bura 

qayıtmalıdırlar.  

Skot əlini masanın üstünə çırpıb yüksəkdən “Bravo” söylədi. 
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– Onların bütün telefonlarını izləməyə davam edin. Mütləq Lavri Xetserin, bəlkə də Doktor 

Ceromun izinə düşə bildik. – Skot növbəti tapşırığını verdi. 

– Onlar kimdir? – Lara baş-gözündən yorğunluq tökülən Skota diqqətlə baxıb soruşdu.  

– Onları şahmat taxtasında yüksək mənsəb sahibləri kimi düşün...   

Mayor içəri daxil oldu. Larayla Skot o dəqiqə əsl hərbiçilər kimi ayağa qalxdılar. Mayor onu 

qucaqlayıb sevincək halda təbrik etdi:  

– Skot, əla əməliyyat həyata keçiribsən.  

– Hələ ardı davam edir, cənab mayor! – Skot mobil telefonunu Laraya uzatdı və xahiş etdi:– 

Fotoalbomdakı gizli qovluğun şəkillərini çıxart, zəhmət olmasa!  

Lara telefonu alıb şübhələnən adam kimi Skota baxdı.  

– Hələ ardı var? – deyə mayor da gözlərini Skota zilləyib oturdu: dostlar nəzərə alın ki, bu 

əməliyyat ən yüksək səviyyədə aparılmalıdır.  

– Cənab mayor, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ölkəmizdə mason lojası qurulmaqdadır, bəlkə 

də fəaliyyət göstərir artıq. Güman edirəm ki, artıq bu istiqamətdə böyük bir fəaliyyət planı da 

tutulub. Bunlara dair əlimdə müəyyən qədər sübut və dəlillər də var.  

– Dəlillər haradadır? – Mayor həyəcanlı şəkildə tələsik maraqlandı.  

– Aşağıda, maşında.  

Mayor əlaqə düyməsini basdı. Köməkçilərdən biri içəri daxil oldu.  

– Qara “Audi” markalı maşınında oturan İsa Abdullayevdən siyirmədə gizlətdiyim qovluğu alıb 

bura gətirin. – Mayorun əvəzinə Skot köməkçiyə tapşırıq verdi.  

Köməkçi yerindən tərpənmədi.  

– Dediyini edin, – mayor tapşırığı təsdiqləyəndən sonra köməkçi başını tərpədib kabinetdən 

çıxdı.  

– Bu əməkdaşınız, deyəsən, yenidir? – Skot narazı halda soruşdu. 

– Davam et, əsəbiləşmə, – deyə mayor araya yeni söz qatdı: – Xəbərlərdə akademiyadakı türk 

müəllimin cəsədini gördüm, əməkdaşlarımızdan orada olanı olub, şəkillərini çəkiblər. Atəş 

snayperdən açılıb.  
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– Vuran adam bizim saxlanma kameramızdadır, – Skot özünə vurğunluqla gülümsədi.  

Mayor başını tərpədib dedi:  

– Əməkdaşlarımızdan biri qonşuluqda yaşayan bir qadını dindirib. Qadın o adamı bir nəfər 

apardı demişdi. O, sən demə, Skot Reyn imiş, – deyə gülümsəyən mayor Laranın əlində tutduğu 

fotoşəkilləri alıb diqqətlə baxmağa başladı. Bu barədə polis orqanlarına xəbər verməliyik. Onlar 

axtarış aparırlar. Polisin tanınmış müstəntiqlərindən biri bu işə şəxsən özü başçılıq edəcəyini 

media nümayəndələrinə bildirib. Adam dindiriləndən sonra polis bölməsinə xəbər verin. – Sonra 

mayor diqqətlə Skota baxıb soruşdu: – Bu şəkilləri şəxsən özün çəkmisən?   

– Özüm çəkmişəm. – Skot təsdiqlədi. – Bu şəkillər Şəhər İcra Hakimiyyətinin yerləşdiyi 

möhtəşəm binada, qədim Katolik Kilsədə, bir də Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 

binasında çəkilib.  

– Masonların məşhur simvolları, – deyə mayor qaşlarını əydi. – Bu altı güşəli ulduzu başa 

düşmədim. Mayor kilsənin divarında əks olunan ulduzu göstərdi.  

Skot izah etdi:  

– Rza orada kiminləsə görüşüb, sonradan əlaqə kəsilib. Mən orada oldum. Sizə bunu demişəm. 

Kilsənin ətrafını demək olar ki, bir neçə dəfə tam gəzib dolandım. İçəri girmək mümkün olmadı. 

Kilsə artıq bir neçə ildir bağlıdır. Gözüm bu ulduza sataşdı və onun şəkillərini çəkdim. Dedim 

bəlkə lazım olar. Görürəm indi daha çox lazım oldu...  

–Necə? – Mayor soruşdu. 

Skot dedi:  

– Bu ulduzu, iki üçbucağın birləşməsi kimi gözünüzün qarşısına gətirin.  

Mayor başını tərpədib narazı halda söylədi:  

– Bizi bu işə görə başqa cür başa düşə bilərlər. – Sonra əlavə etdi: – Dediyiniz formada olan 

ulduzdan istifadə edən ölkələr var. Hətta İsrail dövlətinin rəsmi bayrağında altı güşəli ulduz əks 

olunub. Səncə, bu cür fikirlərimiz düzgün hesab edilər?  

– Yox, – deyə Skot fikirlərini davam etdi: – İcazə verin açıqlayım. Mən heç də İsrail dövlətinin 

bayrağındakı ulduz haqqında danışmıram. Kilsənin qarşısına vurulmuş ulduzdan söhbət açıram. 

Bu ulduz da altı güşəlidir. Mason cəmiyyətlərindən danışırıqsa, oradakı ulduzu bu cür təsəvvür 

edək. Ulduz iki üçbucağın birləşməsindən əmələ gəlib. Yuxarıya doğru üçbucaq və onun tam 
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əksi, aşağıya doğru əyilmiş üçbucaq. Bunun İsraillə hər hansı bir əlaqəsi, bağlılığı barədə isə  

düşünmək istəmirəm...  

– Axı sənin çəkdiyin şəkildə, yəni kilsənin qarşısındakı ulduz, heç də iki üçbucağın 

birləşməsindən yaranmayıb. – Mayor simasını bir qədər sərtləşdirdi. 

Skot əlinə qələm götürüb fikirlərini aydınlaşdırmağa çalışdı:  

– Təkrar edirəm, əgər söhbət mason cəmiyyətlərindən gedirsə, bu ulduzun forması belə başa 

düşülməlidir, – deyə Skot yuxarıya doğru ucalan üçbucağı aşağıya doğru enən üçbucaqla 

birləşdirib altı güşəli ulduz şəklini yaratdı. – İki piramidanın birləşməsi. Bu ulduz ola bilsin, 

divarda başqa formada əks olunub, amma Rza Abdullayev bu kilsənin ətrafından qaçırılıb və ya 

öz xoşu ilə harasa aparılıb. Söhbət əgər mason cəmiyyətindən gedirsə, işarənin mənası məhz  

budur. Düzdür, orada olan altı güşəli ulduz, iki üçbucağın birləşməsindən yaranmayıb. Təkrar 

edirəm, söhbət mason cəmiyyətlərindən gedirsə, bunu yalnız bu cür izah etmək olar. 

Mayor çəkilən şəklə diqqətlə baxıb başını razı halda tərpətdi.  

– Mərhumun alnına yazılmış “NEBE” yazısının mənasını açıqlamaq istəyirəm, – deyə Skot 

otaqda sakitlik yaratdı. Mayor tam səssizlik yaratmaq üçün əlindəki qələmi masanın üstünə 

qoydu.  

– “NEBE” kəlməsinin mənası mason birliklərinin fəlsəfəsində “yoxluq” mənasını daşıyır. 

Adətən bu yazı qəbir daşlarının üzərində yazılır. Hər hansı bir mason, cəmiyyətinə itaət edib, 

sonradan onun sirrlərini yayan, məxfi cəmiyyətə xəyanət edən adamın qəbir daşının üzərində bu 

kəlmə həkk edilir ki, başqalarına da ibrət dərsi olsun.  

– Deməli, Rza Abdullayevin dilinə vurulan möhür məşhur “Hər şeyi görən göz” piramida 

simvolunu ifadə edir? Bir növ, möhürdür? – soruşan mayor sevincək bildirdi: – Artıq hər şey  

təsdiqləndi. – Əməkdaşlarımız bu fərziyyə üzərində işləmişdilər. Onlar da “NEBE” sözünün bir 

mənasını masonlarla bağlamışdı. Mən, düzünü desəm, bunu açıqlamaq istəmirdim. Yəni sənin 

fikirlərini bilmək mənim üçün də maraqlı idi... 

Skot əlavə etdi:  

– Rza Abdullayevin cəsədi akasiya ağacının altından tapılıb. Bu ağac masonların ən sevimli 

ağacı sayılır, az qala ona pərəstiş edirlər. Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, Rza Abdullayev deist 

olub. Dünya tarixində adları çəkilən deistlərin  əksəriyyəti müxtəlif mason lojalarının üzvləri 

olublar. 
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Mayor tərəddüd içində çiyinlərini qaldırdı, dodaqlarını qəribə formada büzdü.  

– Məlumatlarda Abbas Abdullayevin özü də oğlunun onunla hansısa sirri bölüşdüyünü bildirib. 

Sonradan Abbas Abdullayev özü oğlunun açıqladığı sirri yaxın tanışı, Neft Akademiyasının 

müəllimi işləyən Baykal Özdəmirə açıb. Çox güman ki, Baykal Özdəmirin özü də hansısa mason 

cəmiyyətinin üzvü olub və rəhbərliyinə bu məsələni çatdırıb. Sonra rəhbərlik qərar çıxarıb ki, 

Rza Abdullayev ölməlidir. 

– Lakin bir şey qaranlıq qalır, – mayor Skotdan soruşdu: – Bəs nəyə görə o kəlməni öldürülən 

adamın alnına həkk ediblər? Sən deyirsən ki, bu söz məhz məzarlığdakı başdaşlarının üzərində 

yazılır.  

– İzah etməyə çalışram. Rza Abdullayevi və bir neçə şəxsi qətlə yetirən, hazırda bizi saxlama 

kamerasında gözləyən axsaq ləqəbli adam axmağın yekəsidir. Əslində, adam öldürmək, 

kimlərinsə başını, əl-ayağını, yaxud da dilini kəsmək, doğramaq kimi cinayət hərəkətləri onun 

üçün adi bir işdir. Məlumdur ki, mərhumu torpağa tapşırandan bir müddət sonra başdaşı qoyulur. 

Fikrimcə, onun başdaşının qoyulmasını gözləməyə səbri çatmayıb. Rza Abdullayevə əzab 

vermək üçün bu yolu seçib, yazını alnına damğalamışdı, – Skot ayaqüstə dayanıb 

universitetlərdə mühazirə deyən müəllimlər kimi əl-qol ataraq danışırdı.  

– Deməli, bu axsaq həmin gün Rza Abdullayev ilə kilsənin qarşısında görüşüb. Onda belə çıxır 

ki, Rza Abdullayev axsağı tanıyırmış? – Mayor qalın qaşlarını oynadıb soruşdu.  

– Bir şeyi əlavə edim, – deyə Skot fikirlərini sona çatdırmaq istədi: – İsa Abdullayevin dediyinə 

görə, onların ailəsi bu axsağı Vedat İlkerin sürücüsü kimi tanıyırdılar.  

– Aydındır. – Mayor oturduğu kürsünü fırlatdı.  

– Rza Abdullayev Türkiyəyə yola düşməmişdən öncə Vedat İlkerin sürücüsü ilə təmasa girib. 

Görüş yeri kimi kilsənin ətrafını təyin ediblər. Çox güman ki, bu zaman axsaq Rza Abdullayevi 

aradan götürmək üçün əvvəlcədən seçdiyi yerə aparıb. – Skot əminliklə öz fərziyyəsini irəli 

sürdü. 

– Maraqlıdır, – mayor da əlavə etdi: – Mənim fikrimcə, onların Neft Akademiyasında olan 

adamları artıq həyatda yoxdur. Yəni oradan idarəetmə dayanıb. Belə-belə işlər, öz məkirli 

planlarını həyata keçirmək üçün, görün bir, haranı mərkəz kimi seçiblər?!  
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– Zənn edirəm, onların rəhbərləri ələ keçməyincə, Neft Akademiyasına yenə öz adamlarını 

soxacaqlar... – deyə Skot otağa daxil olan mayorun köməkçisindən qovluğu aldı. Mayora uzadıb 

dedi: – Oxuyun, görün bir burada nələr var...  

Köməkçi bayıra çıxdı. Mayor eynəyini taxıb oxumağa başladı.  

Bu vaxt otağın qapısı döyüldü. Təxminən 28-29 yaşlı, ucaboy bir cavan içəri daxil oldu.  

– Onları gətirdik, – deyə gələn Skota diqqətlə baxdı. 

– Bu adam kimdir? – Skot bayaqdan dinməz-söyləməz onlara diqqətlə qulaq asan Laraya 

müraciət etdi.  

– Tanış olun, Rafael bizim gənc detektivlərimizdəndir. Rütbəsi kapitandır. Bu isə Skot Reyndir, 

– deyə Skotu göstərən Lara zarafatından qalmadı: – Sabiq detektivimizdir... – deyib gülümsədi...  

Rafael əlini Skota uzadıb salam verdi. Skot yerindən qalxıb onun əlini mehribanlıqla sıxdı.  

– Kimi gətirdiz? – Skot maraqla soruşub Rafaelə göz vurdu.  

– Vedat İlker və onun adamları bizim əlimizdədir. Bu isə onun çantasıdır, – Rafael çantanı stolun 

üstünə qoydu.  

Skot çantanı açdı. Qarşısına çıxan ilk kağız plan xəritəsi idi. Skot planın geniş izahlarını bir-bir 

tapıb çıxartdı.  

– Budur, bu da sui-qəsdin xüsusi hazırlanmış planı.  

 Mayor isə təşviş içində nə deyəcəyini bilmirdi. Telefon zəng çaldı. Rafael cibindən iki mobil 

telefon çıxartdı.  

– Bunlar, Vedat İlkerə məxsus mobil telefonlardır, ona zəng gəlir. – Rafael əlindəki mobil 

telefonları masanın üstünə qoydu.  

– Lara, dərhal “GPS” koordinatlarını təyin et, – deyə Skot zəngi səslənən telefonu götürüb açdı. 

Səsi mikrofona ötürüb otağa yaydı.  

Qarşı tərəfdən yaşlı adam səsi gəldi: “Təbrik edirəm, müəllim öldü. Bizim bu gün görüşümüz 

olacaq. Görüşüb bir yerdə çıxarıq. Yenə həmin yerdə görüşək, məni eşidirsən?” – deyə soruşan 

yaşlı adam “oldu” sözündən başqa heç nə eşitmədi... 

– Lara, koordinatlarını təyin edə bildinizmi? – Skot telefonu söndürüb soruşdu.  
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– Etdik. – Lara tez cavab verdi.  

– Rafael, işini uğurla başa çatdırdın, afərin. İndi də davam et. – Skot onun kürəyinə dostyana  

vurdu.  

Rafael başını razı halda tərpədib telefon siqnalının göstərdiyi yerin ünvanını aldı. Mayor yenidən 

məlumatları diqqətlə oxumağa başladı. O, sanki telefon danışığını dinləmirmiş kimi davrandı. 

Rafael bayaqdan çölə çıxmışdı. Mayor bir qədər oxuyandan sonra danışmağa başladı:  

– Deməli belə, Lavri Xetser, yəni “Mossad” agenti! Onu ələ keçirmək bizim üçün olduqca çətin 

olacaq. Onların yaşlarına baxmayaraq, çox mürəkkəb adam olurlar. Fikrimcə, ikinci adam odur. 

Üçüncü adamımız Doktor Ceromu onun əli ilə ələ keçirmək asan olar.  

– Əhməd Ziyanı görüşə çağıraq? – Skot sualı səsləndirib hər iki nəfərə baxdı.  

– Lavri Xetser və Doktor Cerom əlimizə keçən kimi onu çağırarıq. Qoy bir az müvəqqəti icra 

etdiyi vəzifənin dadı damağında qalsın. – Mayor öz fikrini bildirdi.  

– Skot, Əhməd Ziyanın hökümət telefonundan başqa bütün danışıqlarını dinləyirdik, hələ ki bir 

şeyə rast gəlməmişik, – deyə Lara qapıya yaxınlaşdı.  

– Düşünürəm ki, bu adam başçısının bütün tapşırıq və əmrlərini canla-başla yerinə yetirir. Buna 

tam əminəm.   

Mayor boyunbağıları alıb dedi:  

– Deyirsən, belə bir boyunbağıdan Əhməd Ziyada da var?  

– Elədir ki, var, cənab mayor. – Skot pəncərəyə yaxınlaşıb dərindən nəfəs aldı.  

Boyunbağıların ortasından asılan pərgarlar masonların tarixi keçmişinə işarə idi...   

 

                                                             62 

 

Lavri Xetser qol saatına baxıb “Çıxaq!” dedi. Şəxsi mühafizəçilər onun ətrafında dolaşırdı. Lavri 

Xetser pencəyini əlində tutub maşına oturdu.  

– Mən onun zəngini nə qədər gözləməliyəm? – sanki öz-özünə sual edən Lavri hirslə şəxsi 

sürücüsünə tapşırdı: – Sür görüm!  
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Maşın hərəkətə gəldi. Malikanənin qapıları bağlandı.  

Rafael hərəkət edən maşını göstərib öz sürücüsünə əmr etdi: 

– Onun ardınca, məsafə saxlamaqla onu izləyin! – sonra mobil telefonla zəng edib məlumat 

verdi: “Alo, izlədiyimiz adam malikanəsindən çıxdı, biz onların dalına düşmüşük. Bir az 

gecikdik. “Qrup” evdə axtarışa başlayıb. Adamın mühafizəçilərini aradan götürdük. Biz 

malikanədən uzaqlaşmışıq. Obyekt, deyəsən, aeroporta tərəf yola düşüb. Biz iki nəfərik. Bir 

dəqiqə, onların maşını dayandı!” – deyə Rafaelin mobil telefonunun səsi kəsildi...  

...Bu zaman Rafaelin danışdığı mayor nə qədər telefona “Alo-alo!” desə də, daha səs-soraq 

gəlmədi.  

– Lara, Rafaelin telefon siqnalının yerini müəyyən et. Skot, təcili ora yollanmaq lazımdır. –

Mayor tələsik tapşırıq verdi...  

...“Mersedes” markalı maşın dayanan vəziyyətdə gözləyən “Volksvagen” markalı maşına 

arxadan zərblə çırpıldı.  

Rafael tez-tələsik “Təcili uzaqlaşmalıyıq!” deyəndə arxadakı maşının iki yan pəncərəsindən 

avtomatdan onlara atəş açıldı. Qarşıda dayanan maşının lyukundan bir nəfər atəş açmağa başladı. 

“Volksvagen” iti sürətlə onların yanından şütüyüb keçdi. “Mersedes” onların arxasınca düşdü.  

– Tələyə düşdük, – deyən Rafael nə edəcəyini bilmirdi. Yenidən telefonla zəng etdi: “Alo, bizi 

tələyə salıblar, “Qrup” bizdən ayrıldı. Biz iki nəfərik. Kömək lazımdır!..”  

Lavri Xetser əlaqəli telefonla zəng etdi.  

“...Doktor, yerimiz məlum olub. Vedat İlker də deyəsən ələ keçib. Görüş yerini mütləq dəyişmək 

lazımdır...  

                                                               

                                                              63 

 

Skot yanlarından ötən maşına fikir vermədi. O, telefonda ünvanı dəqiqləşdirdi.  

Rafael arxadan gələn “Mersedes”dəki üç nəfəri artıq zərəsizləşdirə bilmişdi. “Volksvagen” 

aeroport yolunun kənarında tüstüləyirdi.  
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Skot tez dilləndi: 

– Odur, tüstüləyən maşın onlarındır.  

Rafael maşının qarşısında dayanmışdı. Köməkçisi də bir qədər kənarda dayanıb maşını seyr 

edirdi. “Volksvagen” maşını düz onların qarşısında dayandı. Skot iki nəfəri səslədi. 

– Gecikdiniz, onlar sizdən təxminən iki dəqiqə əvvəl bizdən aralandılar. Siz onlarla yolda 

rastlaşmalı idiniz. – Rafael əsəbi halda başını o tərəf-bu tərəfə verib maşına oturdu. 

– Biz bir maşınla qarşılaşdıq, qara rəngli “Mersedes” idi... 

Rafael tələsik bildirdi: 

– Obyekt elə o maşın idi də!  

– Eybi yox, biz gedək, maşını gəlib apararlar. Əlimizdən heç bir yerə qaça bilməyəcəklər. – Skot 

əminliklə vurğuladı.  

Maşın sürətlə irəli şığıdı.  

 

                                                64 

 

 

...Vedat İlkerin “Məni öldürün!” yalvarışına cavab olaraq mayor bildirdi: – Sən bizə hələ çox 

lazımsan!  

Vedat İlkerin baş-beyni az qala dağılırdı. O, başını masanın üstünə qoyub az qala yalvarırdı: 

– Siz məndən nə istəyirsiz? 

Skot saxlama kamerasının gizli pəncərəsindən baxanda özünü ələ ala bilmədi: 

– Yaxşı olub İsa Abdullayev mənim yanımda deyil, yoxsa Vedat İlkerin istəyini yerinə 

yetirərdi... – qeyzlə söylədi.  

Sonra üzünü Laraya çevirib soruşdu: 

– Lara, cənab mayor neçə dəqiqədir içəridədir?  
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– Təxminən beş dəqiqə olar.  Vedat İlker elə hey “Məni öldürün!” deyir. – Lara qeyd etdi. 

– Heç vaxt, o ölməməlidir. O əclafa yeddi cildlik romanın həcmi qədər suallar hazırlamışam. 

Onlara cavab verməmiş o ölməməlidir. Bir də o, bunu çox gözəl bilir ki, bizdə, qeyri millətlər 

kimi ölüm hökmü mövcud deyil. Yalnız ömürlük həbs.  

Mayor kameranı tərk edəndən sonra bu iki nəfərə yaxınlaşdı.  

– Hələlik özündə deyil. “AZAL”-dan göndərilən videokamera görüntülərini hazır edin. Bəlkə 

onda bu əclaf bizə yanındakı adamın kim olduğunu açıqlayacaq.  

Mayor iki əlilə saçlarına düzəliş etdi.  

...Lara kabinetə daxil olub geniş ekran “LCD” monitoru işə saldı. DVD- diskə yerləşdirilən 

kamera görüntülərini hazır edən Lara “Gəlsin!” deyə tapşırdı. Rafael Vedat İlkeri Laranın 

kabinetinə saldı. İçəri daxil olan Vedat İlker “Mən haradayam?” – deyə soruşanda başını qaldırıb 

geniş ekranda görünən qeyri-ixtiyari adamın adını çəkdi:  

 – Lavri Xetser, onu da öldürəcəksiz?  

 – Təcili “AZAL”-a, o cümlədən hava limanına, avtovağzal və dəmiryolu vağzalına, eləcə də 

dövlət sərhəd xidmətinə Lavri Xetserin fotoşəkillərini göndərin. Şəkillər müxtəlif vəziyyətdə 

olsun. Bu şəxs ölkəni təcili tərk edə bilər, – əməkdaşlarına tapşırıq verən mayor çox soyuqqanlı 

görünürdü. 

– Oldu, – deyə Lara hamıdan əvvəl otaqdan çıxdı... 

 

                                                                65 

 

Yamyaşıl çəmənliyin üstündə iti addımlar atan Lavri Xetser mühafizəçilərinə gözləmələrini 

tapşırdı. Saat 15:00 göstərirdi. Taxtadan hazırlanan evin pəncərələrini sarmaşıqlar örtmüşdü. 

Çəmənin üzərinə döşənmiş parketlər boz rənglə boyanmışdı. Evin damına dörd tərəfdə əkilmiş 

ağacların kölgəsi düşürdü. Doktor təlaşlı zala daxil olan Lavri Xetserə dedi:  

– Mən səni heç belə düşünməzdim. Sən çox güclü adamsan. Amma, deyəsən, yaman qorxursan?  

– Qorxmuram, sadəcə, tədbirli olmaq istəyirəm. Sizə məsləhət etməyə gəlmişəm. Nə edək? 

Vedat İlker həbs olundu. MTN bəlkə də ondan istədiyini ala bildi.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 134 

 

– Vedat İlker nə bilir ki?! – Doktor istehza ilə fikrini Lavriyə çatdırmaq istədi. – Bir-iki sui-qəsd 

planının yerinə yetirməkdə iştirak edib. O, bizim sirrlərə yiyələnmək üçün hələ çox cavandır. 

Eybi yox, qoy MTN ona bildiyini etsin.  

– Mən onu demək istəmirdim. Sirrlərdən söhbət etmirəm. Bilirəm, Vedat İlker o barədə heç bir 

şey bilmir. Mən onun əli ilə bizim izimizə düşəcəklərini demək istəyirəm.  

– Vedat İlker içdiyi anda sadiq qalmalıdır. –  Doktor Cerom əsəbi halda oturduğu taxta kürsüdən 

ayağa qalxdı. Əsəblərini cilovlaya bilməyib bərkdən çığırdı: – MTN-nin binasını yerlə yeksan 

etdirərəm. Onlar məni gəlib həbs edə bilməzlər. Vedat İlker andına sadiq qalmasa, 

məzarıstandakı başdaşının üzərində məlum kəlmə həkk edilsin. Artıq heç bir sualı dinləmək 

istəmirəm. Rəhbərlikdən mənə xəbardarlıq ediblər. Tutduğumuz işi bəyənməyiblər. Səhv yolda 

olduğumuzu bildirdilər. Buna görə də mən indidən gələcəyimizi düşünürəm. Onların planına 

görə Azərbaycanda loja qurmaq niyyəti indi deyil, yaxın gələcəkdə gercəkləşməli idi. 

Hadisələrin belə inkişafı isə onları narahat edib. Mason imicinə xələl gətirən addım atmışıq. Biz, 

əslində, onlara heç bir xəyanət etməmişik. Sadəcə olaraq, özümüzü daha da qüvvətləndirib bütün 

Qafqazı idarə etmək niyyətindəydik. Çox təəssüflər olsun ki, bizim rəhbərlikdən xəbərsiz 

atdığımız bəzi addımlar onları yaman narahat edib. Mən ilk dəfə belə bir səhvə yol verdim. 

İstəməzdim belə olsun. Gördüyüm işə görə qiymətləndiriləcəyimi düşünmüşdüm. Çox təəssüf! 

Yəqin biz cəzalandırılacağıq. Biz sadiq qardaşlarımızdan gizli iş tutub onlara yalan söyləmişik. 

Bunun cəzası ağırdır. Atdığımız səhv addım qardaşlarımıza xəyanətə aparıb çıxartdı. Xəyanətin 

cəzası ağır olur. Lavri, bunu sən məndən də yaxşı bilirsən!.. 

Lavri Xetser bir qədər duruxub həmsöhbətinə baxdı. Nə edəcəyini bilmirdi. Öz rəhbərliyinə 

xəyanət etmiş bir adamın ağır cəzasını xəyalında canlandırırdı. O, Dr. Ceroma çox arxayın idi. 

Birgə söhbətlərində Cerom ona xaricdəki rəhbərliyin bu ideyadan xəbəri olduğunu söyləmiş, 

yalan məlumatlar vermişdi.  

Azərbaycanda qurulacaq loja haqqında rəhbərlikdə heç bir məlumat yox idi. Bu, bəlkə də yaxın 

gələcəkdə baş verəcəkdi. Lavri Xetser hər zaman Doktor Ceroma sadiq qalmışdı. Bu dəqiqə 

bəlkə də yalan məlumat verdiyi üçün onu öldürə bilərdi, amma o yenə də onun hörmətini saxladı, 

sanki onu əfv etdi. Səhvini ona bağışladı. 

– Mən heç yerə yola düşə bilmərəm, – narazı halda dillənən Lavri çarəsiz baxışlarla Doktor 

Ceroma baxdı. – MTN məni hava limanında, eləcə də hər yerdə, hər an həbs edə bilər.  

– Lavri, onlar səni tanımırlar, səni görməyiblər, necə həbs edə bilərlər? Heç olmasa, son 

günlərini doğma yəhudi torpaqlarında yaşa. 
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Lavri Xetser başını tərpətdi, heç bir söz demədən qapıya yaxınlaşdı. Arxadan səslənən Doktor 

Cerom son sözünü dedi:  

– Lavri, əgər ağlına yeni bir fikir gəlibsə, dilinin altına əmanəti qoymağı unutma.  

Lavri  narazı halda başını tərpədib birdəfəlik çıxdı. 

 

                                                               66 

 

Skot əlini masanın üstündə geniş açaraq qəzəblə axsağı sorğu-suala tutmuşdu. 

– Axı sən kimsən, adın yoxdur? – deyə növbəti sualı verdi. 

– Mən heç kiməm! – axsaq eyni cavabı təkrarladı. 

Onun sağ əli biləngindən qara kəmər ilə bağlanmış, kiçik qutuya bənzər qara şüşənin üzərinə 

qoyulmuşdu. Axsaq sağ əlinin bərk sıxıldığını görüb tərpətdi. Amma əlini şüşə qutunun 

üzərindən çəkə bilmədi.  

Bu qara şüşə qutu “Yalan detektoru” idi. Skot qulqcığı qulağına sıxıb əlaqə yaratdı. Saxlama 

kamerasından kənar Skota axsaq barədə məlumat ötürən Lara ona söylədi: “O, çox 

həyəcanlanır!” 

Axsaq aparatın nə məqsədlə qoyuludğunu başa düşməmişdi. Qara şüşə qutu onun dediyi bütün 

yalanları üzə çıxaracaqdı. Lara komyuterin qarşısında oturub axsağın bütün qeyri-ixtiyari 

hərəkətlərinin məğzini Skota çatdırırdı.  

Birdən axsaq danışdı: 

– Mənim adım olmayıb. Mənim adımı onlar bilir, yalnız onlar...  

– Onlar kimdir? – Əsəbi halda soruşan Skot axsağın özünü itirdiyini düşünürdü.  

– Mənim tarixim yoxdur, tariximi siliblər. Mənim adım yoxdur, adımı siliblər. Mən onlara 

xidmət edirəm. Mən sadiq rəhbərlərimə sadiq qalmışam. Mənim andım mənim hər şeyimdir. 

Mənim andım mənim adımdır, tariximdir, ölkəmdir, vətənimdir!  

– Rəhbərlərin kimdir?  
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– Rəhbərim mənə rəhbərlik edənlərdir!  

– Adlarını bilmək istəyirəm.  

– Adını bilmirəm.  

“O, yalan deyir!” – Lara Skota yeni məlumatı ötürdü. 

– Sən, kimin sürücüsü olmusan? Skot soruşdu. 

– Vedat İlkerin.  

– Bəs o sənin rəhbərin deyil?  

– Yox, mənim rəhbərim onun rəhbəridir. Rəhbərim onu mənə tapşırıb.  

– Başa düşmədim? – deyə Skot duruxdu.  

– Rəhbərim vaxtı gələndə, onu öldürəcəyimi mənə tapşırmışdı.  

– Lavri Xetser sənin rəhbərindir?  

–Yox, elə birini tanımıram.  

– Doktor Cerom sənin rəhbərindir?  

– Yox. 

– Yalan danışırsan əclaf.  

Skot həmişəki metodla işini yerinə yetirirdi. Axsaq çığırmağa başladı. Bir neçə dəqiqə keçəndən 

sonra axsağın gözləri yumuldu.  

Skot yüksək səslə soruşdu:  

– Sənin rəhbərin kimdir?  

– Vedat İlker, – deyə axsaq gözlərini açdı, qarşısında duran adama diqqətlə baxdı və yenidən 

gözlərini yumdu. 

Heç bir reaksiya vermədi. Lara dəqiqləşdirib, yenidən məlumatı ötürdü. O, düz danışırdı. 

– Rza Abdullayevi sən öldürmüsən? – Skot arxayınlıqla soruşdu. 

– Mən öldürmüşəm. – Axsaq ağır-ağır başını silkələdi.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 137 

 

– Harada öldürdün?  

– Zirzəmidə.  

– Öldürməmişdən əvvəl onunla harada görüş təyin etmişdin?  

– Köhnə kilsənin qarşısında. 

– Sən onunla özün əlaqə saxlamışdın?  

–Yox, mənə o ünvanı Vedat İlker verdi.  

– Rza Abdullayevin alınındakı yazı nəyə işarə idi, onun alnındakı yazını nə ilə yazmışdın?  

–Alınına yazını dəmir parçasını qızıdırıb damğalamışdım. Mən o yazını onun qəbir daşının 

üzərində yazacaqdım. İşimi tamamlamamışam. Söz verirəm sizə, mütləq tamamlayacağam. Hələ 

qəbirüstü başdaşı qoyulmayıb. Yazının mənasını isə heç özüm də bilmirəm. 

Skot qulaqcığı qulağına sıxıb yavaş səslə Laradan məlumatı aldı. Lara onun düz danışdığını 

yenidən Skota çatdırdı. Ağzını Skotun əlinə aparan axsaq, onun əlini öpmək istəyirdi.  

– Yeni tapşırığım nə olacaq? – deyə soruşan axsaq artıq sayıqlamağa başlamışdı...  

Skot suallarını yenidən səsləndirdi.  

– Abbas Abdullayevi necə öldürdün?  

– Snayper tüfəngi ilə. 

– Atəşi haradan açdın?  

– Maşından. Abbas Abdullayevin maşınından. 

– Abbas Abdullayevin ölüm əmrini kim vermişdi?  

– Siz vermişdiniz, yadınızdan çıxıb? – deyə, axsaq Skotun əlini yenidən öpmək istəyəndə Skot 

əlini ona tərəf uzatdı. Axsaq onun əlini öpdü.  

– Yeni tapşırığımı verin. Mən adam öldürmək istəyirəm.  

– Abbas Abdullayevin sürücüsünü tanıyırdınmı? – Skot yenidən ondan soruşdu.  

– Tanıyırdım.  

– Adı nə idi?  
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– Adını bilmirdim.  

– Abbas Abdullayevi öldürəndə, onu gizlicə dinləyirdiz?  

– Yox, mən dinləmirdim. Sürücüsü dinləyirdi. Sonra mən maşının pəncərəsindən onun “Vur!” 

əmri ilə Abbas Abdullayevi öldürdüm.  

– Planı kim qurmuşdu?  

– Vedat İlker.  

– Bəs sürücüyə kim Abbas Abdullayevin bütün danışıqlarının dinləməyi tapşırmışdı?  

– Müəllim.  

– Müəllim kim idi?  

– Müəllim xətasız qurban.  

– Bəs onu niyə öldürdün?  

– Rəhbər əmr vermişdi.  

– Sürücü müəllimin adamı idi? 

– Hə.  

– Sən müəllimi öldürəndə sürücü sənə heç bir təsir göstərmədi? Axı o müəllimin adamı idi. 

– Sürücü əmrin qarşısında acizdir. Əmr verilibsə, buna sürücü heç bir müdaxilə edə bilməzdi. 

Çünki sürücünün özü də əmrə tabe idi. 

– Deməli belə. Bəs müəllimi kim idarə edirdi? 

– Vedat İlker. 

– Doktor Cerom kimdir?  

– Bilmirəm.  

– Lavri Xetseri tanıyırsan?  

– Yox, elə birini tanımıram.  

Skot udqunub soruşdu: 
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– Skot Reynin dostunu öldürdün?  

– Dostunu tanımıram.  

– Qonşusunu deyirəm, sənin qarşına çıxan adamı soruşuram. Rza Abdullayevin evinə basqın 

etdiyin gün maşında gözləyən adamı deyirəm, onu öldürdün?  

– Yox, onu boğazına kimi zirzəmidə basdırmışam.  

Skot iki əli ilə axsağın boğazından yapışıb boğmaq istədi. Amma sinirlərinə hakimlik etməyi 

bacardı.  

– Hansı zirzəmidə? – Skot soruşdu. 

– Mənim zirzəmimdə. Rza Abdullayevi də orada damğalamışdım.  

Skot qulaqcığı yenidən qulağına sıxıb Laradan məlumatı aldı. Axsaq düz danışırdı. 

– Oranın ünvanını de, mən Skot Reynin dostunu görmək istəyirəm. Ona mənim əlimdə olduğunu 

söyləyəcəyəm, – deyə Skot səbirsizlik göstərdi. 

Axsaq yenidən onun əlini öpdü.  

– Səsimi eşidərlər, qulağınızı aşağıya əyin.  

Axsaq yavaşca Skotun qulağına pıçıldadı. Skot tez kameranı tərk etdi. Lara onun qarşısına çıxıb 

dedi: 

– Nə oldu, istədiyini ala bildinmi?  

– Təcili mənə dediyi ünvana yollanıram.  

– Skot, bu, tələ ola bilər. Qoy bizimkilərdən ikisi səninlə gəlsin.  

Skot razılıq əlaməti olaraq başını yellədi...   

 

                                                               

 

                                                       67 
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Mayor qulaqcığı qulağına sıxıb gözü ilə Rafaelə işarə etdi. Rafael öhdəsinə düşən işi layiqincə 

yerinə yetirdi. Vedat İlker az qala bayılırdı. “Yalan detektoru” aparatına Vedat İlkerin də əli 

bağlanmışdı. Bu dəfə “Yalan detektoru”nun məlumatını mayorun şəxsi köməkçisi, həm də 

ekspert kimi tanınan əməkdaş ötürürdü. Bir neçə dəqiqə keçəndən sonra Vedat İlker pıçıldadı:  

– Mən andıma sadiq qalmışam! 

Mayor onun boynundakı tanış boyunbağını açdı.  

– Bu tamam başqa formadadır, onu ayrı qoyun, – deyə Rafaelə işarə etdi. 

Vedat İlkerə məxsus boyunbağının ortasından üçbucaq asılmışdı.  

– Sən kimsən? – Mayor ondan soruşdu.  

– Vedat İlker.  

– Bu ölkəyə niyə gəlmisən, bu ölkədə sənin işin nədən ibarətdir?  

– Mən Azərbaycanda qurulması planlaşdırılan lojanın rəhbəriliyini öhdəmə götürəcəyəm. 

Rəhbərlik mənə idarəetməni tapşıracaq.  

– Rəhbərlərlə harada görüşürsüz?  

– Görüş yerini onlar təyin edirlər.  

– Kimlər? – Mayor gözlərini qıyıb diqqətlə onu dinləyirdi.  

– Görüş yerini Doktor Cerom təyin edir.  

– Doktor Cerom Azərbaycana haradan gəlib?  

– Amerikadan.  

 “O, düz danışır. Heç bir qeyri-ixtiyari hərəkət müşahidə edilmir...” – Köməkçi ekspert məlumatı 

mayorun diqqətinə çatdırdı. 

– İndi o harada yaşayır? – Mayor soruşdu.  

– Müvəqqəti olaraq Azərbaycanda məskunlaşıb. O bizim hakimimizdir. Biz ona itaət edirik.  

– Doktor Cerom sənə burada loja qurmaq tapşırığını verib? 

– Bəli.  
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– Bəs Lavri Xetser kimdir?  

– O, Doktor Ceromun sağ əli sayılır. Əmr verməyə qadir ikinci şəxs sayılır.  

– Azərbaycana haradan gəlib?  

– Əslən İsraildəndir.  

– Harada yaşayır?  

– İndi müvəqqəti olaraq Azərbaycanda yaşayır. Məskunlaşdığı ölkəni dəqiq bilmirəm.  

– Əhməd Ziya kimdir?  

– O, sadəcə bizə itaət edəndir.  

– İşi nədən ibarətdir?  

– O, Rza Abdullayevin idarəsinə bizim tərəfimizdən yerləşdirilmişdi. Onun köməkçisi vəzifəsini 

yerinə yetirirdi.  

– Bəs onu Rza Abdullayevin yanına kim yerləşdirmişdi?  

– Doktor Ceromun əmri ilə mən Rza Abdullayevdən xahiş edib işə götüzdürmüşdüm...  

– Müəllim kimdir?  

– O da bizə itaət edəndir.  

– Neçə ildir Azərbaycan vətəndaşıdır və nə vaxtdan sizinlə bir yerdədir? 

– Üç ildən çoxdur...  

– Vətəndaşlığı nə vaxt qəbul edib? Mayor təkrar soruşdu. 

– İki ildir.  

– Nə vaxtdan akademiyada fəaliyyət göstərir?  

– İki ildir.  

– Deməli müəllim ləqəbli Baykal Özdəmir, üç ildir sizə itaət edir? – Mayor dəqiləşdirdi. 

– Hə. 
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– O, iki ildir ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib? – Mayor yenidən sualedici nəzərlə Vedat 

İlkeri süzdü. 

– Elədir.  

– Bəs onu kim akademiyaya işə düzəldib?  

– Özü. Neçə il idi ki, Azərbaycana gəlib-gedirdi.  

– Nəyə görə məhz Akademiyada işə düzəlmişdi?  

– Çünki ora bizim tariximizlə bağlı məkan sayılır. Binasında tarixi simvolumuz yaşayır.  

Mayor bir anlıq fikrə getdi. O, akademiyanın giriş qapısındakı masonların məşhur piramida 

simvolunu gözünün qarşısına gətirdi.  

Köməkçi ekspert qulaqcıqlar vasitəsilə Vedat İlkerin söylədiklərində yalan olmadığını mayora 

bildirdi. “Yalan detektoru” bu saata qədər heç bir səhv məlumat qeydə almamışdı. Köməkçi 

ekspert diqqətlə aparatı gözdən keçirirdi. 

– Azərbaycanda olan simvollar haqqında bu geniş məlumatları sizə kim verib? Mayor diqqətlə 

Vedat İlkerə baxdı. 

– Bizim hər yerdə adamlarımız mövcuddur. Biz hər şeyi və hər yeri aydın görürük.  

Mayor əsəbi halda yenidən cümləni təkrarladı. 

– Səndən soruşuram: sizə Bakıdakı simvollar barədə məlumatları kim verib, mənə nağıl danışma.  

– Bu barədə mənə əmr verilib. Simvolların var olduğunu rəhbərliyə kimlər məlumat ötürüb, bunu 

mən də dəqiq bilmirəm. 

– Simvollarınız haqqında məlumat toplayandan sonra burada loja qurmaq eşqinə düşdüz?  

– Yox. Bizim bu ölkədə loja qurmaq istəyimiz həmişə öz aktuallığını saxlayıb.  

– Nə vaxtdan?  

– Bunu mən bilmirəm.  

– Sənə bu barədə kim danışıb?  

– Doktor Cerom.  
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– Belə çıxır ki, harada bu işarələri görsək, siz orada mövcudsuz? – Mayor dəqiqləşdirdi. 

– Yox. Bəzi adamlar özlərini güclü göstərməkdən ötrü bizim simvollardan istifadə edir. Amma 

onlar bilmirlər ki, bizim işarələrlə kimlərəsə qorxu gəlib nə isə əldə etsələr belə, onun ağır cəzası 

əvvəl-axır veriləcək... – deyə Vedat İlkerin başı yenə fırlandı...  

– Deməli belə. Üçbucaq simvolunuzdan və ya piramidadan hansısa memar öz əl işində istifadə 

edirsə, o deməkdir ki, həmin şəxs də sizlərdəndir, masonlara itaət edir? – Mayor Vedat İlkerin 

özündə olmadığını düşünüb eyni sualı başqa formada səsləndirdi. 

– Yox, bu belə deyil. Adamları ancaq biz özümüz seçirik.  

– Bəlkə akademiyanın qarşısında olan, simvol adi əl işidir, niyə siz bunu özünüzə məxsus 

olduğunu düşünürsüz ki? – deyə soruşan mayor başını ona tərəf əydi.  

– Biz elə düşünmürük. Orada işarə olduğunu görüb oraya adamımızı yerləşdirmək istədik. Özü 

də bunu bacardıq. Biz var olduğumuzu sübut etmək istədik və bunu da əla bacardıq.  

Mayor başı ilə Rafaelə işarə etdi. Bir dəqiqə keçəndən sonra Vedat İlker öz-özünə danışmağa 

başladı. Bu ana qədər Vedat İlkerin bütün danışdıqları “ Yalan detektor”unda həqiqətə uyğun 

olaraq qeydə alınmışdı. 

– Mən haradayam? – deyə heyrətlə soruşan Vedat İlker az qala sayıqlamağa başlamışdı. 

– Deməli harada sizin simvollarınızı görsək, siz orada varsız? – Mayor təkrar dəqiqləşdirdi. 

– Yox. – Vedat İlker başını iki yana yellədi. – Bu simvollar həddən-artıq tanınmış işarələr 

olduğundan, bəzi adamlar onlardan sui-istifadə edir. – Vedat İlker sözünü bitirəndən sonra başını 

silkələdi.  

 – Sizin fikriniz nə idi, nə etmək istəyirdiz? – Mayor soruşdu.  

– Ölkənizdə loja qurub, buradan Qafqazı idarə etməyi planlaşdırırdıq.  

– Rza Abdullayev sizə nə vaxtdan itaət edirdi?  

– Rəhbər seçiləndən sonra.  

– Deməli o binada işarənizi gördüz və Rza Abdullayevə yol tapıb onu sıralarınıza qatdınız. 

Elədir?  

Vedat İlker gözlərini sağa-sola oynadıb, başını təsdiq işarəsi olaraq silkələyirdi.  
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– Rza ilə necə tanış olduz?  

– Mən vaxtilə onunla bir universiteti oxumuşam.  

– Rəhbərliyiniz şəhərin yeni merini öz aralarına qatmaq üçün səni onunla yaxın münasibət 

qurmağa tapşırıq verdi? 

– Bəli.  

– Sən ona nə dedin, onu necə yola gətirdin?  

– Biz bir-birimizi yaxşı tanıyırdıq. O, mənə inanırdı. Mən ona daha da qüvvətli olmaq üçün 

sıralarımıza qatılmasını istədim. Bunu bacardım.  

Mayor boğazını ovuşdurdu.  

– Belə çıxır ki, o binada işarənizi gördüz və Rza Abdullayevə yol tapıb onu sıranıza qatdız. 

Elədir? – Mayor oxşar sualı Vedat İlkerin məlumatlarını daha da dəqiqləşdirmək üçün yenidən 

səsləndirdi. 

– Bunu rəhbərlik istədi. Mən də onların tapşırığını yerinə yetirdim. 

– Bəs sən o cəmiyyətə hansı yolla seçilmisən?  

– Mən öz istəyimlə üzv seçilmişəm. Böyük ustalarımız məni seçiblər.  

– Kimdir böyük ustan?  

– Doktor Cerom.  

– Onunla ilk görüşünüz harada olub?  

– Görüş yerini onlar təyin edirlər. Məni isə o ünvana gözü bağlı aparıblar. 

– Sən hansı dərəcədənsən?  

– On yeddinci dərəcədən.  

– Siz tərəfinizdən seçilmiş şəxsləri zor tətbiq edib seçirsiz?  

– Xeyr, bizə layiq olanları seçirik. Biz heç kimi qeyri-ixtiyari seçmirik. Ola bilsin, görüşə dəvət 

edilsin. Amma əgər istəməsə, bu onunla sərt rəftara aparıb çıxartmır. Əgər qəbul etmirsə, biz 

ondan ayrılırıq. Və o, sadə həyatını yaşamaqda davam edir.  
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– Sizin həyatınız bəs adi həyat sayılmır?  

– Hər halda, sadə, adi həyat deyil.  

– Skot Reynə təhdid məktubunu kim göndərmişdi? 

– Xəbərdarlıq məktubunu mən göndərmişdim. 

– Bəs sənə əmri kim vermişdi? 

– Doktor Cerom. 

– Abbas Abdullayev kimdir?  

– Ölümünə əmr verilmiş adamdır.  

– Ölüm əmri kim tərəfindən verilib?  

– Mən vermişəm.  

– Bəs sənə kim tapşırığı verib?  

– Doktor Cerom.  

– Müəllimin ölüm əmrini kim verib?  

– Mən vermişəm.  

– Sənə kim tapşırığı verib?  

– Doktor Cerom. 

– Bəs Rza Abdullayevi kim öldürtdürüb?  

– Onun ölüm əmrini mən vermişəm.  

– Bəs sənə tapşırığı kim vermişdi?  

– Doktor Cerom. 

– Bütün bu qətllərin əmri nə səbəbə verilib?  

– Anda sadiq qalmayanların cəzası işgəncəli ölümdür.  

– Müəllim və ya Abbas Abdullayev, onlar da sizin andınızı pozmuşdu?  
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– Xeyr.  

– Bəs nəyə görə onların ölüm əmrini verdiz? 

– Bu elə də olmalı idi. 

– İşi kimə tapşırırdın?  

– Axsağa. 

– Adı nədir?  

– Adı Yura. 

– Azərbaycana haradan gəlib?  

– Rusiyada uşaq evindən götürülüb.  

– Neçə yaşı var?  

– Otuz beş.  

– Peşəsi nədir?  

– Onun işi adam öldürməkdir. Ondan savayı əlindən bir iş gəlmir.  

– Bəs Əhməd Ziya Azərbaycana haradan gəlib?  

– Əslən İrandandır. 

– Azərbaycan vətəndaşlığını neçə ildir qəbul edib? 

– Bilmirəm. Bizlər tərəfindən bir il olar ki, seçilib.  

– Bəs sui-qəsd planlarını kim hazırlayıb? Nəyə görə bu planlar hazırlanmışdı?  

– Mən hazırlamışam. Respublikanın bir neçə vazifəli şəxsini aradan götürüb yerinə öz 

adamlarımızı yerləşdirmək niyyətində idik.  

– Sənə tapşırığı kim vermişdi?  

– Doktor Cerom.  

– Abbas Abdullayevin sürücüsünün adı nə idi?  

– Onu Roma çağırırdıq.  
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– Əsl adı nə idi?  

– Bilmirəm.  

– Ölkəyə haradan gətirilmişdi?  

– Bilmirəm.  

Mayor qulaqcığı qulağına sıxıb yenidən məlumat aldı. Vedat İlker hələ ki, yalan danışmamışdı. 

Mayor indi verəcəyi sualın nəticəsini köməkçi ekspertə tam dəqiqliyi ilə yoxlamasını tapşırdı. 

Mayor simasını sərtləşdirib dedi:  

– 30 aprel 2009-cu il tarixində, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qanlı 

hadisədən sizin xəbəriniz olubmu? 

– Xeyr. Bu barədə bizdə heç bir məlumat olmayıb.  

Mayor Rafaelə işarə etdi. Rafael işini ustalıqla yerinə yetirdi. Vedat İlker başını bir qədər 

silkələsə də, özündə olmadığını bilmirdi.  

– Təkrar soruşuram, Azərbaycan Dövlət Neft  Akademiyasında, yəni sizin baş simvolunuz olan 

binada günahsız tələbələrin öldürülməsində əliniz var? 

Vedat İlkerin gözləri dumanlanırdı. O, başını  iki yana tərpətdi: 

– Yox, həqiqətən bizim bu hadisədən heç bir xəbərimiz yoxdur, – söylədi.  

Mayor iki dəfə yüksək səslə səsləndirdiyi suala verilən cavabın nəticələrini dəqiqləşdirməkdən 

ötrü köməkçi ekspertdən soruşdu. Heç bir qeyri-ixtiyari hərəkət qeydə alınmamışdı.  

“O, düz danışır...” – köməkçi ekspertin sözləri mayoru razı saldı.  

Mayor yenidən suallarını yağdırdı.  

– Hazırladığınız sui-qəsd planında bir neçə adamın adı qeyd olunmuşdu. Bu plan nə vaxt həyata 

keçirilməli idi? 

– Doktor Ceromun əmrini gözləyirdik.  

– Bəs Doktor Cerom əmrləri kimdən alırdı? – Mayor son sualını verəndə özünü ələ almağa 

çalışdı. Əslində bu sualın cavabı onu daha çox maraqlandırırdı.   

– O, əmri özü verir.  
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Köməkçi ekspert sonuncu cümlənin də həqiqətə yaxın qeydə alındığını mayora bildirdi. Mayor 

başı ilə Rafaelə işarə etdi. İki nəfər kameranı tərk etdi... 

– ...Lara, danışıqları qeyd etdin? – Soruşan mayor alnını ovuşdurdu. 

– Hər iki kamerada aparılan bütün danışıqlar qeydə alındı, canab mayor! – deyə Lara köməkçi 

ekspertlə bərabər mayora məlumatları verdi. 

– Skot haradadır? – Soruşan mayor mineralı stəkana süzüb içdi.  

– Skot, axsağın verdiyi ünvana yollanıb.  

– Niyə? – Mayor səsini yüksəltdi. – Ona tələ qurublar, təcili yerini təyin edin...  

 

                                                                 

                                                               68 

 

     Sürətlə hərəkət edən maşın işıqforlarda dayanmır, quraşdırılan müşahidə kameralarının 

qeydiyyatına düşürdü. Maşın bir neçə “radar” aparatının da “gözündən” yayınmamışdı. Polis 

bölməsindən gələn xəbərə mayor özü aydınlıq gətirmişdi. Xüsusi orqanlara məxsus dövlət 

qeydiyyatlı nömrə nişanı olan “Volksvagen” şəhərin mərkəzi küçələrinin bütün gizli 

kameralarının qeydiyyatına düşmüşdü.  

Skot əlini gözünə aparıb axan yaşı sildi.  

– Leo, sənə bir şey olsa, mən ömrümümün sonuna kimi özümü günahkar hiss edəcəyəm. Səndən 

başqa kimim var indi mənim?!. 

O, arxadan gələn maşını görə bildi.  

– Mənə kömək lazım deyil, – Skot onu izləyən köməkçi qüvvənin gəlməsini istəmirdi. 

“... – Bəzən filmlərə baxan insanlar  “Görəsən, bizim ölkəmizdə də belə mürəkkəb hadisələr baş 

verirmi?” – deyə bir-birinə sual edirlər. İndi mən sənə bu sualı vermək istəyirəm, Skot Reyn, 

bizim şəhərdə belə hadisələr baş verir? Filmlərdə olan kriminal hadisələri çox vaxt detektivlər 

açırlar. Sən əməliyyatlarda iştirak edirsən, heç üstünü açdığın böyük cinayət hadisələri olubmu?  
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– Başım ağrayır, Leo, sənə neçə dəfə demişəm ki, elə sarsaq filmlərə baxma. Ondansa, 

komediyalara, tarixi filmlərə bax, nə işin var kriminal, qan, zorraklıq filmlərlə...”  

Skot öz-özünə gülməyə başladı.  

“Əgər sağsansa, bundan sonra söz verirəm, sənin bütün suallarını ətraflı cavablandıracağam...” 

Son günlər baş verən hadisələri canlandırmaq istəmədi. Maşın dar dalanların yanında 

guruldayaraq dayandı. O, silahını hazırlayıb maşından endi. Dalanın divarlarına çəkilən çoxsaylı 

insan kəlləsi rəsminə diqqətlə baxandan sonra irəli addımladı. Labirintin sonu köhnə tikili evlərin 

bağlarına çıxırdı. Skot arxadan gələn köməkçi heyəti işıqforda uzaqlaşdırmışdı. O, tək hərəkət 

etmək istəyirdi. Ağacların, kolların budaqlarını əli ilə qaldırıb yol açan Skot Reyn fikirləşdi: 

“Bəs burada yaşayan yoxdur?” – deyə öz-özünə sual verdi.  

Səssizlik qulaq batırırdı. Bir qədər qarşıda görünən daxmanın qapısı cırıldayaraq açıldı. Skot səsi 

eşidib dayandı. O, əyildi, silahı daxmanın qapısına tuşlayıb nişan aldı. Yavaş – yavaş addımlayan 

Skot çox diqqətli hərəkət edirdi. Ani olaraq “dejavyu” hissinə qapıldı. 

“Rusiya. 1985-ci il. Özəl təlim. Taxta daxmanın qapısının önündə qar topaları hamarlanmış, 

üzərinə su tökülmüşdü. Tək-tək, gözləribağlı, eyni hərəkətləri təkrar edən təlimçilər daxmanın 

içindəki maneələrdən asanlıqla keçib daxmanın o biri qapısının qarşısına düzülmüş bayraqları 

qaldırmalı, finişi tamamlamalı idi. Növbə Skota çatanda, o, gözləribağlı vəziyyətdə daxmanın 

qarşısına gətirildi.  

“Qarşında yalnız bir daxma var. İçəriyə girməli, arxa qapını tapıb, tez bayıra çıxmalısan. İşini 

tamamlayan kimi bayrağı qaldır!” – deyə təlimçi vaxtölçən saatı işə salıb “Başla!” əmrini verdi. 

Skot havanın soyuqluğunu hiss etdi. Kürəyinə keçirilən bayrağı düzəltdi. Yavaş-yavaş 

addımlamağa başladı. Başını bir az əydi, sol əlini yuxarı qaldırıb yellədirdi. Sağ əli ilə qarşıdakı 

maneənin yerini təyin etmək üçün əlini qabağa uzatmışdı. Bir-iki addım atandan sonra yerə 

əyildi. Ayaqlarını açaraq yeriməyə başladı. O, daxmanın qabağına çatanda, ayağının altı 

sürüşdüyünü hiss etdi. O, ayaqlarını yerə basıb sağ əli ilə qapını açdı. Taxta qapı cırıldayaraq 

açıldı. O, qaranlıq daxmaya daxil oldu. Bir neçə dəqiqədən sonra qarşı tərəfdən bayrağı qaldıran 

Skot Reyn artıq işini tamamlamışdı. Hətta təlimçilərin içindən ən tez hədəfə çatan finalçı kimi 

adını tabloya yazdırmışdı... ”  

“İndi isə qapının qarşısına qar maneəsi yığılmayıb, həm də mən silahlayam. Gözlərim də bağlı 

deyil,” – öz-özü ilə danışan Skot silahını qapıya tərəf tuşlayıb addımladı. Bir neçə addım atandan 
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sonra hədəfə çatdı. Açıq qalan qapıdan içəri keçdi. Yarasalar sürü halında uçuşaraq daxmanın 

tavanına qondular.  

Skot təlimdəki kimi, qapını açıb bir neçə addım atandan sonra, qarşısına çıxan boşluğu hiss etdi. 

İndi eyni ilə həmin boşluğu burada üzərinə köhnə xalı atılmış qapı əvəz edirdi. Skot ayağı ilə 

xalını yana itələdi. Əyilib qapını açdı. Pilləkənlər zirzəmiyə aparırdı. Aşağıdan pis qoxulu soyuq 

hava onu qarşıladı. O, asta-asta pilləkəndən aşağı endi. Bir anlıq ayağının sürüşdüyünü hiss etdi. 

Qapı üzərinə bağlandı. Silahını yuxarı qaldırıb ani atəş açdı. Yerə yıxılandan sonra silahı yan 

tərəfə tutub qaranlıqda gəzdirməyə başladı. Yerdən qalxıb dərhal cibindəki alışqanı yandırdı və 

tez fikirləşdi: “Bir yerdə mütləq məşəl olmalıdır...”  

O, divara vurulmuş dəmir məşəlin yerini tapdı. Məşəli işıqlandırdı. Gözlərini iki dəfə yumub-

açandan sonra hara endiyini başa düşdü. Məşəlin işığı divara vurulmuş masonik simvolları 

işıqlandırdı. Bir neçə dəmirdən hazırlanmış pərgarlar, şaqüllər, çərçivələrə salınmış bir neçə 

məşhurun şəkili, üçbucaq formasında hazırlanmış çərçivələrdə “Nizam duruşu” vəziyyətində 

çəkilən mason ustadlarının fotolarına baxan kimi Skot az qala özünü itirdi. Dünya tarixində 

adları çəkilən simaları görən kimi Skot çaşıb qaldı. Heyvan dərisindən hazırlanan libaslar, ağ 

rezin əlcəklər divardan asılmışdı. Skot məşəli divardan qopartmağı bacardı. Sonra məşəl ilə 

zirzəminin bütün qaranlıq künclərini işıqlandırmağa çalışdı. Bir qədər irəliləyib stolun arxasında 

uzanmış bir adam gördü. Silahı ona tərəf tuşlayıb yaxınlaşdı. Silahı yığışdıran Skot “Leo!” –deyə 

çığırdı. Əlini onun yerə basdırılmış boğazına aparıb nəbzinin vurub-vurmadığını yoxladı.  

“İlahi, hələ sağdır!” – Skot gözündən axan yaşı sildi. Yeri axtarmağa başladı. O,  yeri qazmaq 

üçün dəmir çərçivədən başqa heç nə tapa bilmədi. Bir neçə dəqiqə keçəndən sonra belində 

daşıdığı adamı maşına qoyan Skot “Təcili kömək göndərin,” – deyib telefonda ünvanı söylədi...  

– Leo, hər şey yaxşı olacaq, bir az səbr et. 

Leon zarıyırdı. Skot maşına oturanda ayağını qaz pedalından ayırmayaraq tanış klinikaya tərəf 

hərəkət etdi.  
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Hava limanı. Təhlükəsizlik Detektoru adlanan aparatdan keçənlər tələsirdilər. Tələsənlərdən bir 

neçəsi çamadan əlində özünü saxlaya bilməyib az qala üzü üstə beton döşəməyə yıxılacaqdı.    

Bir neçə mülki formalı MTN əməkdaşı bu saata qədər öhdələrinə qoyulan tapşırığı layiqincə 

yerinə yetirirdi. Onlardan biri platformada durub kiminləsə Azərbaycan futbolunun inkişafından 

danışırdı.  

Rafael mobil telefonla kiminləsə əlaqə yaradıb başı il deyilənləri təsdiqləyirdi. O, dərhal telefonu 

söndürdü.  

Ağ saçlı Lavri Xetser iti addımlarla irəliləyirdi. O, mühafizəçilərinə “Siz buradan ayrılın,” 

tapşırığını verdi. Çamadanını sol tərəfdəki yoxlanış aparatından buraxdı. Özü isə metal detektor 

aparatından yoxlanılıb keçdi. Hava limanının təhlükəsizlik monitorlarının qarşısında oturan 

əməkdaşlardan biri “Budur, şübhəli şəxs bizə tərəf irəliləyir!” – deyərək kompyuterin yaddaşına 

köçürülən şəkil ilə onlara tərəf addımlayan adamın videogörüntülərini eyniləşdirib qərarını verdi. 

Yanındakı yoldaşı dərhal əlaqə yaradaraq məlumatı lazımı yerlərə ötürdü.  

Rafael qulaqcığı qulağına sıxaraq əməkdaşlara xəbərdarlıq etdi. Hər kəs öz yerində idi. 

Bayaqdan bəri futbolun inkişaf prossesindən danışan cavan oğlan həmsöhbətinə “Bir dəqiqə 

məni bağışlayın!” – deyərək yanındakılarından ayrıldı. Əməkdaşlardan ikisi Lavri Xetserə 

yaxınlaşdı. 

– Siz kimsiz? – deyə soruşan Lavri tələsik bildirdi: – Mənim toxunulmazlığım var! 

Rafael ağsaçlı adamın əsəbləşdiyini görüb əlindəki fotoşəkilə diqqətlə baxandan sonra ona 

yaxınlaşdı.  

– Sizi narahat edən nədir? – Rafael soruşdu. 

– Mən yoxlanış aparatından keçmişəm, sizin məni ikinci dəfə yoxlamağa ixtiyarınız yoxdur. 

Bunlar məni yoxlamaq fikrindədilər. –  Lavri Xetser həyəcanlı olsa da, sərt cavab verdi. 

– Baş üstə, bu, adamı yoxlamayın. – Rafael mülki geyimdə olan MTN əməkdaşlarına göstəriş 

verdi. 

Ağsaçlı başını tərpədib razılığını bildirəndə isə Rafael yenidən danışdı: 

– Yoxlamağa ehtiyac qalmadı, Lavri Xetser, sizi idarəmizə aparmalı olacağıq. – sonra 

ətrafdakılara əmr etdi: – Bu cənabın əllərini bağlayın! – Rafael əlindəki şəkli köynəyinin döş 

cibinə saldı.  
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Lavri Xetser artıq nə edəcəyini bilmirdi. MTN-in əməkdaşları bir yerə yığıldılar. İki nəfər Lavri 

Xetseri maşına saldı.  

Rafael isə onun çamadanını götürüb ayrı maşına əyləşdi. 

“Lavri Xetser artıq əlimizdədir!” – O, mobil telefondan lazımi yerə məlumatı ötürəndən sonra 

sürücüyə üzünü tutdu: –  Sür getdik!  

 

                                                          70  

 

Skot Reyn klinikanın həyətinə daxil olanda, Leon az qala can verirdi. Həkimlər ona gözləməyi 

tapşırıb xəstəni reanimasiya şöbəsinə saldılar. Skot kürəyini divara söykəyib yerə çökdü. Mərmər 

döşəmənin zolaqlı xətləri onun başını daha da ağrıtdı. Həkimlərdən biri başını tutub hönkürən 

Skot Reyni görüb başını yellətdi, tələsik dəhlizdən uzaqlaşdı. Bir neçə dəqiqədən sonra 

reanimasiyadan çıxan başqa bir həkim dərindən nəfəs alıb yerdə oturan adama yaxınlaşdı.  

– Narahat olmayın, – həkimin səsini eşidən Skot yerdən qalxaraq onun gözlərinin içinə diqqətlə 

baxdı:  

– Mənə dostumun vəziyyətinin yaxşı olduğunu deməsəz, buranı dağıdaram...  

Həkim gülüb əlavə etdi: 

– Dedim axı, narahat olmayın. Xəstəni yenidən işıqlı həyata qaytara bildik.  

Skot  bir anlıq özünü itirdi. Nə deyəcəyini bilmirdi. Sonra yuxudan ayılmış kimi təkrar-təkrar bir 

neçə dəfə həkimə minnətdarlıq etdi: 

– Təşəkkür edirəm, minnətdaram, çox sağ olun, əllərinizə qüvvət!..  

– Çox maraqlıdır, – həkim cavabında söylədi: – Xəstə əvvəl güllə yarası alıb, özü də ayağından, 

amma güllə çıxarılıb. Yara yeri sarılıb deyə, çox qan itirməyib.  

Skot hadisəni gözünün qarşısına gətirdi.  

– Nə vaxt özünə gələcək? – Skot əlini saçlarının arasında gəzdirdi.  

– Bu gün deyə bilmərəm. Amma sabah mütləq onu palataya köçürəcəyik.  
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O, razı halda başını yellədi. Gələn zənglərə cavab verməyə imkan tapmayan Skot nəhayət “Alo!” 

deyə bildi.  

–Bu dəqiqə gəlirəm, – deyə Skot Reyn mobil telefonunu söndürdü... 

Həkim isə həmkarlarından birinə tapşırdı: 

– Fakt barədə təcili polis bölməsinə məlumat verin... 

 

                                                           71 

 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi.   

Mayor öz kabinetində hazırlıq görürdü. Silahının darağını çıxarıb yoxladı. Lara qapını döyüb 

içəri daxil oldu.  

– Lara, Lavri Xetserin telefonundan onların yüksək rəhbərinin yerini təyin edə bildiz? – Mayor 

tələsik soruşdu. 

– Bəli, müəyyənləşdirmişik. – cəld cavab verən Lara gözlərini tez-tez qırpırdı.  

– Lavri Xetser rəhbəri ilə telefonda danışanda başqa bir söz işlətmədi ki?  

– Yox, hər şeyin yolunda getdiyini bildirdi. Sonda, “Artıq təyyarənin trapından qalxıram!” dedi.  

Bu vaxt Rafael də içəri daxil oldu: 

– “Qrup” hazırdır! – məlumat verdi. 

Mayor silahını hazırlaya-hazırlaya pəncərədən bayırda görünən uca çinarın budaqlarının 

silkələndiyinə baxdı. 

– Çinar həmişə zirvəyə can atır, amma orada yerini çox qoruya bilmir. Ömrü çox azdır, eynən 

Doktor Cerom kimi...  

Mayor diyircəkli kürsüdən qalxıb Laraya baxdı. Nəsə əlavə etmək istədi, amma bir söz demədi.  

– Siqnal eyni yeri göstərir. – Lara onları xəbərdar etdi.  
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Mayor bir qədər Laraya diqqətlə baxdı. O, nədənsə, sanki vidalaşmaq istəyirdi. Bütün 

əməkdaşlarla qucaqlaşıb, ayrılmaq fikrindəydi. Lakin təkcə başını tərpətməklə kifəyətləndi. 

Gülümsünüb, Laraya, kürsüyə, iş kabinetinin hər tininə həsədlə baxdı. Sonra iri addımlarla 

otağdan çıxdı.  

Rafael pilləkəni sürətlə enib maşının qapısını açdı. Mayor ağır qamətini bükərək maşına oturdu. 

“Volksvagen” sürətlə yerindən tərpəndi. Bir neçə dəqiqədən sonra idarəyə çatan Skot pilləkəni 

qalxanda toz-torpağa bulaşmış şalvarının ətəyini çırpdı. Qarşısına çıxan    

Lara onunla zarafatlaşdı: 

– Səni saxlama kamerasında gözləyən var...  

– Məni gözləyən kimdir? – Skot yorğun halda soruşdu. 

– Lavri Xetser.   

– Oho, təbrik edirəm. Bəs onun rəhbəri haradadır? Cənab mayor onu özü dindirib?  

– Xeyr. Onun da yerini yenicə təyin etmişik. Əməliyyat qrupu ora yollanıb. Qrupa mayor özü 

başçılıq edir. Skot, dostunun vəziyyəti necədir? 

– Pis deyil. Sabah palataya köçürəcəklər. 

Skot saxlama kamerasının qapısını açdırıb oturan ağsaçlıya baxdı. Stulu altına çəkib Lavri 

Xetserin qarşısında oturdu.  

– Lavri Xetser, bilirəm, məni yaxşı tanıyırsan. Ölüm əmrimi verəndə, işi kimə tapışmışdın? 

Lavri Xetser Skot Reynin “ibranicə” ona ünvanladığı sualı cavabsız qoydu.  

– Yox, elə demək istəmədim, –  Skot əlavə etdi: – Demək istəyirəm ki, bəlkə özün bir şey edə 

bilərdin. Necə də olmasa, dünya kəşfiyyatına meydan oxuyan “Mossad”ın cəsususan. Mənim 

işimi yaramazın birinə tapşırmışdız. O, yaramaza da əmr verən adam, ondan da yaramazdır. 

Sizin Vedat İlkeri deyirəm. Bütün sirrlərinizi açıb danışıb. Mən səni ağıllı adam bilirdim, sən hər 

iki nəfərdən axmaq imişsən ki... Sən necə kəşfiyyatçısan, bəs düşünmürdün ki, axtarışa verilə 

bilərsən. Amma sən özün öz ayağınla hava limanına gedib təslim olmusan. Asta danışa bilərsən,  

Lavri, mənim vaxtım çoxdur. Səni dinləməyə həmişə hazıram...  

Lavri Xetser gülüb soruşdu:  
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– Sizin fikriniz nədir, bizim qatil olduğumuzu dünyaya car çəkmək istəyirsiz, yoxsa nə? Bunu siz 

və bütün aləm bilir ki, biz yalnız cəzalanmağa layiq olanları cəzalandırırıq. Bizlər yalnız günahı 

olanlara layiqli cəza veririk. Bir də hələ çox cavansan, Skot Reyn, sənə yazığım gəlir... – Lavri 

Xetser barmağını masaya vurdu. 

– Bu sənin düşüncəndir. Bütün dünyanı masonlar bürüyüb, biz heç də sənin dediyin kimi 

düşünüb, masonları qatil adlandırmırıq. Sənin fikirləşdiyin kimi düşünsək dünya tarixində iz 

buraxmış böyük şəxsiyyətlərin əksəriyyətini gərək qatil hesab edək. Sən və sənin simanda olan 

bir neçə əclaf özünü mason kimi qələmə verib bir neçə cinayət törədir. Bu da birincilərin 

nüfuzunu aşağı salır. İndi isə sən mənə danış görüm, nəyə görə mənim ölüm əmrimi vermişdin? 

Lavri, sənə deyiləcək sözlərim çoxdur. –  Skot istehza ilə gülüb soruşdu: – “Şindlerin siyahisi” 

filminə baxmısan?  

Lavri Xetser cavab vermədi.  

– Bilirəm baxmısan. Dünya yəhudilərinin ən çox xoşladığı filmdir. Oskar Şindler yəhudiləri 

almanların əlindən qurtarır. Öz pulu ilə. Bunu hər adam edə bilməz. Onu demək istəyirəm ki, 

indi bu dəqiqə Şindler də qəbirdən durub gəlsə, səni buradan alıb apara bilməz. Əhməd Ziyanı 

niyə aranıza qatmışdınız? Nə sizin nə də fövqəldövlətin İranla arası yaxşı deyil. O əclafın 

yaxınları İrandan sizə lazımi məlumatları ötürürdü?  

Lavri Xetser yenə də dinmədi... 

–  Azərbaycana nə vaxtdan gəlib-gedirsiz? Doktor Cerom və sən nə məqsədlə ölkəyə gəlirdiz? – 

Skot get-gedə qızışırdı: –  Danış görüm, Fələstində oynadığın oyunların hamısından agaham. 

Burada o oyunları təkrarlamaq olduqca çətindir. Bunu sən və sənin simanda bütün əclaflar 

bilməlidir. Yavaş-yavaş danış, mən səni yormaq istəmirəm, – deyə Skot özünü çox rahat  

aparırdı... 

Lavri Xetser dişlərini bir-birinə sıxmışdı. Ağzında nə isə əzirdi.  

– Fələstin torpağına müsəlman qiyafəsində girdin, bilirəm, bir neçə dövlət sirrini məharətlə 

açmısan. Buna görə “Mossad” səni gərək rəhbər kürsüsünə oturdaydı. Ən azından “Xarici 

Kəşfiyyat” bölməsinin rəhbəriliyini sənə tapşırmalı idilər. Amma bunu etmədilər. Bizim bütün 

millətlərə, eləcə də sənin nümayəndəsi olduğun xalqa hörmətimiz var. Lakin nə edəsən, 

meşədəki kimi, ölkənin də çaqqalları olmalıdır, ya yox? Ölkəmizdə məskunlaşan yəhudilərlə 

müsəlmanlar tarixin hər dönəmində olduqca xoş davranıblar, yaxın qonşuluq ediblər. Bu ölkədə, 

Azərbaycan torpaqlarında yəhudilər qədimdən məskunlaşıblar. Belə məlum olur ki, başqa 
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millətlər kimi, yəhudilərə də bu ölkədə heç bir problem yaradılmır. Cinəyatkarın milliyyəti 

olmasa da, sənin əməllərin, sadəcə, öz millətinə qarşı hörmətsizliyini sübut edir...  

– Özümü piss hiss edirəm, həkim çağırın,  – deyə Lavri Xetser əlini başına apardı.  

– Narahat olma, hər şey düzələcək. Rəhbərin də bir neçə dəqiqədən sonra burada olacaq. Onu 

görsən düzələcəksən... 

Skot kameranı tərk etdi. 

 

                                                          72 

 

Mayor maşından düşüb malikanənin həyətinə daxil oldu. Malikanəni mühafizə edən şəxslər 

qəfildən atəş açmağa başladı.  

“XX” qrupunun kapitanı Rafael əlini havaya qaldırıb iki barmağı ilə tağımı lazımı istiqamətə 

yönəltdi. Göstərişi dərhal yerinə yetirən qrup üzvləri qısa müddətdə malikanənin 

mühafizəçilərini cavab atəşi ilə susdurdu. Mayor iti addımlarla evə daxil oldu. Silahını hazırlayıb 

səs gələn otağa keçdi. Otaqda  arxası qapıya tərəf çevrilmiş adam sakitcə divanda oturub son 

model televizoru izləyirdi. Otaqdakı havanın mülayimliyi yanan sobadan xəbər verirdi. Mayor 

ani olaraq televizora fikir verdi. Geniş ekranda mason simvolları bir-birini əvəzləyirdi. 

– Əllərini qaldır, təslim ol! – Mayor sərt səslə ehtiyatla ona yaxınlaşdı.  

Bu zaman Rafael də mayorun ardınca içəri daxil oldu. İkisi də birdən dayandı. Geniş ekranda iri 

hərflərlə yazı göründü:  

“SİRR BİZİM ÜÇÜN ƏN UCA ZİRVƏDİR!..”   

Mayor silahını aşağı salıb divara işlənmiş sobada yanan kağızların çıtırtılarını dinləyirdi. O, yerə 

çökdü. Rafael isə divanda tərpənməz oturan Doktor Ceroma yaxınlaşdı. Əlini onun nəbzinə 

aparan Rafael yavaşca dedi: 

– Ölüb...  

Mayor başını narazı halda yellədi. 
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– Təcili olaraq cəsədi ekspertizaya yollayın, – mayor tapşırıq verdi. Nəsə düşünüb sonra əlavə 

etdi: – Evdə ciddi axtarış aparın...  

 

                                                            73 

 

Saat 16:00.  

Skot kameraya yenidən daxil olanda, Lavri Xetser başını masanın üstünə qoymuşdu.  

– Başını qaldır. – Skot göstəriş verdi. O, adamın tərpənmədiyini görüb, dərhal kameranı tərk 

etdi.... 

– Belə olmamalı idi... – deyə Skot təcili Laraya məlumatı verdi. – O şəxs ölüb.  

– Bu, ola bilməz. – Lara tərəddüd içində cavab verdi. 

...Mayor pilləkənləri kefsiz halda qalxanda özünü sanki huşunu itirmiş xəstələr kimi hiss edirdi.  

– Lavri Xetseri ekspertə yollayın, – tapşırığını verən Skot mayorla üzbəüz dayandı.  

Mayor başını yellədi: 

– Doktor Cerom özünü zəhərlədi... 

Skot, gözlərini heyrətdən bərəldib, təəssüflə bildirdi: 

– Sirrlər tarixin səhifələrinə qeyd olunmadı.  

– Əgər söhbət masonların sirrlərindən gedirsə, bu, fikrimcə, elə belə də olmalı idi, – deyə mayor 

silahını stolun üstünə atdı.  

– Lavri Xetseri danışdıra bilmisiz? – Mayor soruşdu. 

– Xeyr, cənab mayor, Lavri Xetser də qəfildən keçinib. – Skot hirsindən dişlərini qıcıyıb cavab 

verdi.  

Mayor nokauta düşmüş idmançı kimi heysiz kürsüyə oturdu. Başını dikəldib nəfəsini almadan 

bir neçə saniyə içində saxladı. Sonra dərindən nəfəsini buraxdı.  

– Axı bu necə ola bilər. Təsadüfdür, yoxsa? – Mayor hirslə soruşdu. 
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– Zənnimcə, Lavri Xetser də özünü zəhərləyib. – Skot həyəcanla qeyd etdi.  

– Əhməd Ziyanı həbs etsinlər, – mayor huşunu itirmiş adam kimi tələsik tapşırıq verdi.  

– Özünü tülkülüyə vursa, onun hər iki rəhbərinin, daha doğrusu, üç rəhbərinin danışıqlarını 

dinlətdirin. Artıq deməyə heç bir sözü qalmayacaq.  

Bayaqdan iki iş yoldaşını səssizcə dinləyən Rafael başı ilə oldu işarəsini bildirdi və otaqdan 

çıxdı. Skot axsağın saxlandığı kameraya girdi. Axsaq başını aşağı salıb kirmişcə oturmuşdu. Skot 

ona bir qədər baxıb dedi:  

– Sən həbs olunacaqsan. Dostuma etdiyin yaxşılığı yadımdan çıxartmayacağam. Onu yaralayıb 

sonra qanını dayandırmısan. Amma onu diri-diri yerə basdırmağın mənə yaman toxundu.  

O, hirsini boğa bilməyib axsağın çənəsinə yumruq zərbəsi endirdi. Axsaq yerində zarıdı, amma 

başını yuxarı qaldırmadı. Skot axsağın çənəsini əli ilə qaldırıb, onun simasına baxdı. Axsağın 

dodağından qan damırdı. Hirslə çənəsini yana itələdi.  

Kameranı tərk edən Skot yumruğunu yenidən büküb növbəti kameraya daxil oldu. Burada 

ətrafına diqqətlə nəzər yetirən Vedat İlker oturmuşdu. Skot ona yaxınlaşıb dedi: 

– Sən millətcə türk ola bilməzsən.  

Vedat İlker gözlərini geniş açdı, hiss olunurdu ki, yaman qorxub.  

– Yaman əsirsən, mən səni öldürməyə gəlməmişəm. Sənə deyiləcək sözüm var. Vedat İlker, 

Lavri Xetser və Doktor Cerom həbs olundu. Səni isə layiqli cəza, uzunmüddətli məhbəs həyatı 

həbs gözləyir. Niyə, qardaş dediyin bir adamı o vəziyyətə saldın?  

Vedat İlker cavab vermədi.  

– Bilirəm, deyəcəksən ki, o bizim sirrlərimizi açıb. Təkrar edirəm, sənin damarlarında türk qanı 

axa bilməz. Yəqin, dərini qaşısaq, ermənilərlə qarşıqlığın üzə çıxacaq. Bizim tanıdığımız türk 

oğlu qorxusundan yerində titrəməz. Sən, sadəcə olaraq, özünü türk kimi qələmə verirsən. Sonda 

sənə İsa Abdullayevin salamını çatdırmaq istəyirəm. O da dedi ki, sən əclaf adamsan. 

Skot iradəsi ilə bacara bilmədi, təkrar zərbə endirdi. Vedat İlker başını aşağı saldı. Səs 

çıxartmadı. Deyilənləri hələ lazımınca anlaya bilməmişdi. Burnundan qan tökülürdü. Kameradan 

çıxa-çıxa Skot başını silkələyib telefonla İsa Abdullayevə zəng etdi. 
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– Artıq sənə söz verdiyim kimi, Flora xanımı evə yola sala bilərsən. Cinayətkarlararın hamısı 

həbs olundu.  

 

                                                                 74 

 

“Son xəbərləri dinləyirsiz. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirtdiyi uğurlu əməliyyat 

nəticəsində ölkədə “Məxfi Cəmiyyət” şərti adı ilə fəaliyyət göstərən qatı cinayətkar 

qruplaşmanın üzvləri həbs edilib. Dövlət çevrilişində birbaşa əli olan cinayətkar qrupun həbs 

edilməsi istiqamətində apardığı əmliyyata görə, ölkə prezidenti Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 

əməliyyatda iştirak edən əməkdaşlarını qəbul etmişdir. Görüş bağlı qapılar arxasında keçrilib...” 

 

                                                  75  

 

...Skot maqnitofonu işə salıb, masanın üstünü hazırladı. Klassik Azərbaycan musiqisinin səsi xoş 

ovqat oyadırdı.  

“Tamam unutmuşam!” – deyə Skot notbukunu açdı. İnternetə daxil olub dostu Mark Pola 

elektron məktub yazmağa başladı.  

 “Etdiyiniz köməyə görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizin sayənizdə bir qatı 

cinayətkar qrupun üzvlərini zərəsizləşdirə bildik. Sizə Xüsusi təşəkkürümü çatdırıram. Həmişə 

dəstəyinizə ehtiyac duyacağam. Təşəkkürlər! Köhnə dost, Skot Reyn. Bakı, Azərbaycan”... 

Mənzilin qapısı döyüldü. Qapını açan Skot gələn adamla qucaqlaşıb mehribancasına görüşdü:  

– Flora xanım necədir? – deyə Skot dostcasına İsa Abdullayevin əlini sıxıb soruşdu.  

– Evə yola saldım. Özünü yaxşı hiss edir. Bu da sizin sayənizdə mümkün oldu.  

– Yox, bu nə söhbətdir edirsən! Bu bizim işimiz və vəzifə borcumuzdur.  

– Dostumuz Məkan, yəni Leon demək istədim, – deyə öz növbəsində İsa Abdullayev gülüb 

soruşdu: – İndi necədir?  
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– Çox sağ ol. Elə bu gün həkimi ilə danışdım. Özünü yaxşı hiss edir. Yəqin bir-iki günə evə 

buraxacaqlar.  

– Şad oldum.  

İsa Abdullayev qonaq otağına keçib divanda oturdu. Qapı yenidən döyüldü. Skot qapını açıdı, 

gələn hər üç nəfər ilə bir-bir görüşdü, sonuncu adamdan başqa qalan iki nəfərlə qucaqlaşdı. 

Sonuncu adam Lara idi. O, sadəcə, Skotun uzatdığı əli sıxdı. Mayor çiyinlərini dala-qabağa verib 

zarafatlaşdı:  

– De görüm, süfrəni harada hazırlamısan, çox acmışıq...  

– Buyurun, keçin qonaq otağına.  

Gələn qonaqlar İsa Abdullayev ilə də mehribanlıqla görüşdülər.  

–Uğurlu əməliyyat nünasibəti ilə təbrik edirəm. Sizin hər üçünüzə də xüsusi təşəkkürümü 

bildirmək istəyirəm, – deyə İsa Abdullayev sevincindən gülümsədi.  

– Çox sağ olun. Bu, bizim birbaşa işimizdir! – deyə Lara hamıdan əvvəl dindi.  

Öz işinin peşəkarları olan bu üç nəfər söhbətə başladılar.  

– Doktorun boynundan açılan boyunbağı olduqca maraqlı boyunbağı idi, – deyə mayor söylədi: 

– Boyunbağının ortasında “İkibaşlı qartal” formasında dəmir fiqur vardı. Skot, düzünü desəm 

mən onun 33-cü dərəcədən mason olduğuna şübhə edirəm.  

Skot gülümsədi. Mayor masanın arxasında yerini alandan sonra məhz Skota üzünü tutub danışdı: 

– Lavri Xetserin boyunbağısının ortasından bizim bildiyimiz, daha doğrusu, hamının bildiyi  

gizli mason cəmiyətinin “Hər şeyi görən göz” simvolu var idi. Dəmirdən olan piramidanın 

ortasında göz yerləşdirilmişdi. Vedat İlkerin boyunbağısında təkcə üçbucaq idi.  

– O, hələ cavandır yəqin... – deyə Skot güldü.  

– Əhməd Ziya daxil olmaqla, o biri “qardaşların” hamısının boynundan sizin də gördüyünüz  

pərgar asılmışdı. 

İsa Abdullayev o biri “qardaşlar” sözünü eşidəndə bir anlıq duruxdu. “Qardaşlar”ın arasında Rza 

Abdullayev də var idi. Mayor İsa Abdullayevə diqqətlə baxıb dedi: 
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– İsa, qardaşın onlara xidmət etsə də, vətənini onların andından daha üstün tutub sirri dövlətə 

açdı. Bu isə öz növbəsində, haradasa, qəhrəmanlıq da sayıla bilər. Çünki o bütün işgəncələrə, 

verilən əziyyətlərə sinə gərərək masonların ölkə üçün hazırladıqları planlar barədə açıq 

danışmışdı. Baxmayaraq ki, qarşıda onu nələr gözlədiyindən yaxşı xəbəri var idi. Belə mətin 

addım atmaq özü böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Bunu o, bacardı. Abbas Abdullayevin yazdığı 

məktubda göstərildiyi kimi, 30 aprel 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş 

verən hadisədən sonra bu sirri atası ilə paylaşan Rza, sanki bununla da o qanlı terror hadisəni 

onlar tərəfindən törədildiyini demək istəyib. Açıq deməsə də, simvollar daşıyan binaların 

mövcud olduğunu və gizli dəlillərin yerini atasına demişdi. Burada başqa adam olmadığından 

mən açıq danışa bilərəm də?! – deyə mayor ətrafına göz gəzdirdi.  

– Biz onları sorğu-suala tutanda bu hadisədən xəbərləri olmadıqlarını qeyd etdilər. Yəni 

akademiyada törədilən qanlı hadisənin onlarla heç bir əlaqəsi olmayıb. 

İsa Abdullayev əlavə etdi: 

– Onda qardaşım yanılıb? –  İsa sualı verəndən sonra qaşqabağını tökdü. 

– Mən inanıram ki, – deyə mayor əlavə etdi: – Rza Abdullayev, o fikrində yanılsa da, gələcəkdə 

törədiləsi nəzərdə yutulan bir sıra fövqəladə hadisə barədə xəbər tutan kimi mütləq sirri dövlət 

orqanlarına danışacaqdı. Necə ki, danışdı. Mason sirrlərinə yiyələnə bilməsək də, ölkədə 

yaradılması planlaşdırılan gizli lojanın qarşısını ala bildik. Çox heyf, sirrlər iki nəfərlə bərabər 

silindi, birdəfəlik yoxa çıxdı. Sirrləri əldə edə bilmədik. Amma biz onların əməliyyatlarını məhz 

mərhum Rza Abdullayevin sayəsində çökdürə bildik. 

İsa Abdullayev məhz indi fərəhlənib dərindən nəfəs aldı. 

– Qardaşın Rza Abdullayevin atdığı bu cəsur addıma görə onun əvəzində sənə təşəkkürümü 

bildirmək istəyirəm, – deyə mayor əlini ona tərəf uzatdı. – Minnətdarlığımı bildirirəm.  

İsa Abdullayev ayağa qalxıb uzadılan əli sıxdı. Başını razılıq olaraq tərpətdi. Mayor üzünü Skota 

tərəf çevirib, yenidən yerində əyləşdi. 

– Danış görək bu, “İkibaşlı qartal” nəyin simvolu sayılır? Onlar nəyə görə bunu boyunlarından 

asırlar? 

– Masonların tarixi, simvolları, məxfi cəmiyyətlərinə necə üzv seçirlər, ora seçiləndə hansı 

yollardan, hansı çətinliklərdən keçirlər, dərəcədən-dərəcəyə qalxanda hansı vəzifələri icra edirlər, 
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onlar haqqında sizə geniş izahat verəcəyəm. Buna söz verirəm. İndi isə gəlin kefimizi 

korlamayaq.     

– Mütləq danışacağıq o barədə. Nəsə mənim özümə də çox maraqlı gəldi. – Mayor fikrini 

bildirib çəngəlin dişlərini qızardılmış dana ətinin bir hissəsinə batırdı...  

...Rafael divardan asılan şəklə diqqətlə baxandan sonra ev sahibinə üzünü tutdu:  

– Skot, o adam kimdir?  

– Hansı, ucaboylunumu  deyirsən? Mənim dostum olub. Fərdi təlimlərdə bir yerdə olmuşuq. 

Hazırda Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır. Adını bilmək istəyirsənsə, deyim. Onun adı 

Arturdur.  

– Nə işlə məşğul olur, indi dostun deyil? –  Mayor sualedici nəzərlə Skota göz vurdu.  

– Rusiya FSB-sinə işləmir ki? – deyə Lara da güldü.  

– Yox, həqiqətən, bilmirəm. Köhnə KQB-nin əməkdaşı olub. İndi dəqiq məlumatım yoxdur onun 

haqqında. O vaxt sabiq SSRİ-nin dövründə öz istəyilə təlimlərdən ayrıldı. Xəstə olduğunu dedi. 

O gündən bəri onu görməmişəm. Əgər bilmək istəyirsinizsə, indi dostum deyil. Öz dostunu və 

mənim yaxın dostumu öldürən mənim dostum deyil. O şəklə mən hər dəfə baxanda o adama 

qarşı nifrət hissim daha da qabarır. Bir gün onunla üz-üzə gələcəyimi bilirəm. Bu görüşü çox 

arzulayıram. Allaha o günün reallaşması üçün çox yalvarıram. Şəkli isə o adama baxıb, nifrət 

hissim daha artsın deyə, divardan asmışam. 

Hər dördü duruxub şəklə diqqətlə baxdı. Skot şəkildə əlini ortadakı bəstəboy bir  adamın 

kürəyinə qoymuşdu. Yandakı ucaboy bəstəboyun sağında dayanmışdı. Ucaboy Arturun əli də 

bəstəboy olanın kürəyində idi. Skot bəstəboydan solda dayanmışdı. 

– Deyəsən yaxşı dost olmusuz? – deyə maraqla soruşan mayor əlindəki çəngəli yerə qoyub 

yenidən fotoşəklə diqqətlə baxdı. – Mümkünsə, ortadakının kim olduğunu deyə bilərsən, yoxsa 

bu sirrdir? 

– Xeyr, deyə bilərəm. Adı Skotdur. Skot Timuçin. Amerika əsilli Rusiya vətəndaşı. 

Yenə də hər dördü Skota diqqətlə baxdılar. Heç bir sual vermədilər. Nəticə aydın idi. Arturun 

öldürdüyü adam Skot Reynin ən yaxın dostu olan bəstəboy Skot Timuçin idi... 

Lara narahat halda soruşdu: 
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– Şəxsən yatsaydım da ağlıma gəlməzdi ki, sizin adınız buradan qaynaqlanıb. Bir dəfə sual 

edəndə, “Vaxtı gələndə, açıqlayacam !” – demişdiz. Hər şeyin öz zamanı var deməli. – Lara 

Skotun kövrəldiyini görüb onun könlünü ələ almaq istədi. 

– Əgər çay öz məcrasından çıxıbsa, mütləq soruşacağam, – deyə mayor söhbətə müdaxilə etdi: –

Skotu başa düşdük, bəs Reyn? Bir qədər aydın olmadı...  

Skot gülümsünüb soyadına da aydınlıq gətirməyə başladı: 

– Dostumun ən çox sevdiyi çayın adından götürülüb. Dostum Skot Avropanın Reyn ətrafı 

bölgələrində çox olumuşdu. Hər dəfə orada olan sərgüzəştlərindən söhbət açardı. İlk tanış olduğu 

xanım da oralarda, Reyn ətrafında yaşayırmış. Nə qədər qəribə saslənsaə də, bunu mütləq 

açıqlamalı idim ki, əlavə izahata ehtiyac olmasın. 

Skot başını iki yana tərpədib dərin fikrə getdi. Dörd nəfər kirimişcə oturmuşdu. Rafael əlini şəklə 

tərəf uzatdığına görə sanki peşman olmuşdu. 

 Lara stuldan qalxıb şəklə tərəf yaxınlaşdı. Diqqətlə şəklə baxdı, sonra yenidən yerinə keçdi.  

– Skot, bu arada yadından çıxmasın, – deyə mayor bildirdi: – Xidməti vəsiqəni Laraya qaytar.  

– Hansı vəsiqəni? – Skot tərəddüd içində soruşdu.  

– Bilmirsən? – Mayor dartındı. – MTN-nin sənə verdiyi müvəqqəti vəsiqəni geri qaytar... 
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Epiloq əvəzi 

 

 

Avropa. Böyük Mason Lojası, № X. 

Geniş zal. Zalın döşəməsi qırmızı xalı ilə döşənmişdi. Sağ və sol tərəfdən qara kürsülər 

düzülmüşdü. Zalın yuxarı, lap baş hissəsində üç kürsü qoyulmuşdu. Ortada iri, İngiltərənin tarixi 

abidəsi hesab olunan “Big Ben” zəngli saat qülləsinə bənzəyən kürsü, iri kürsünün sağ və sol 

tərəfində isə nisbətən kiçik kürsü yerləşdirilmişdi.  

Qaralibaslı, 15-ə yaxın mason lojasının rəhbər üzvü yerlərinə əyləşdi. Üç adam zalın baş 

hissəsinə keçib yerlərini hazırladı. Qaralibaslıların üzləri görünmürdü. İşıqlar zalı işıqlandırsa da, 

oturanların siması kölgə kimi görünürdü. Başda, iri kürsüdə oturan adam ayağa qalxdı və 

danışmağa başladı:  

– Cənablar, artıq hamınıza məlumdur ki, qardaşımız Doktor Cerom Cənubi Qafqazın əsas aparıcı 

dövləti sayılan Azərbaycanda lojamızı qurmaq fikrinə düşmüşdü. Bizim isə son hadisələrə qədər 

bundan xəbərimiz yox idi. O bizim xəbərimiz olmadan özbaşına böyük bir yükün altına girmişdi. 

Onu biz bu yükün altından çıxarda bilərdik. Amma bu bizim nüfuzumuzu korlaya bilərdi. O 

adam səhv addım atmışdı. Ona görə də öz cəzasını çəkməyə borcludur. Son məlumata görə, o 

artıq həyatda yoxdur.  

Danışanın sağ və sol tərəfində oturanlar ayağa qalxdı. Zalda toplaşan üzvlər hamısı ayağa durdu. 

Hamı bir nəfər kimi ucadan söylədi: 

– Qardaşlıqdan gizli iş görənlər layiqli cəzasını almalıdır. Xəyanət edənlər cəzalandırılmalıdır. 

Başda oturan adam başını yelləyib dedi: 
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– O artıq cəzasını alıb. Özünü zəhərləyib əbədiyyətə qovuşub. Yaxın köməkçisi də özünü 

zəhərləyib öldürüb. Qardaşlığın sirrlərini özləri ilə basdırıblar. Onlar qardaşlıqdan xəbərsiz gizli 

plan hazırlasalar da, sirrlərimizi ölənə kimi qorumaq andını pozmayıblar.  

Ayaq üstə duranlar yenidən yerlərinə oturdular. Baş kürsüdə oturan adam bir neçə ölkədə 

yaranacaq lojaların planlarını danışdı. Qardaşlığın gündən-günə nüfuzunun  artdığını söylədi. 

Qüvvətlənən cəmiyyətin qaranlıq, sirli  iş prinsipləri haqqında geniş məlumat verdi. O, müəyyən 

səbəbə görə qardaşları bir araya toplamağın məğzini yekunlaşdırdı. 

– Son sözümüz: Qafqaz ölkələrində o cümlədən  Azərbaycanda loja qurmaq istəyimiz yaxın 

vaxtlarda mütləq öz həllini tapmalıdır...  
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