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DİQQƏT 

 
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 

əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı 

olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə 

də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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VASİF  ŞIXIYEV 
 

 

 

 

GECİKMİŞ   QİSAS 

 

 

 

(DEDEKTİV ROMAN) 

 
 

 

Divarı uçurmazdan əvvəl,  o tərəfdə səni nələr gözlədiyini   

öyrən..... 
 

 

“SARAL POLİQRAFİYA”. Bakı - 2014 
 

 

Ön  söz:   Eyvaz  Eminalıyev,  

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
 

 

 

 Romanda adları keçən şəxslərin və hadisələrin 

gerçəkliyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bütün bunlar müəllifin 

şəxsi təxəyyülünün məhsuludur. 
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Ön söz 

 

 Detektiv janrın (qətl–qarət məzmunlu əsərlər) milli 

ədəbiyyatımızda ədəbi ənənəsi zəngin olmasa da, qısa zaman 

kəsimində bu sahədə diqqətçəkən ədəbi hadisələrimiz vardır. 

 M.S.Ordubadinin nəsrində özünü biruzə verən bu janr 

Cəmşid Əmirovun yaradıcılığında ilk maraqlı nümunələri ilə 

oxucu auditoriyasını özünə cəlb edə bildi. C.Əmirovun “Qara 

volqa”, “Saxta brilyant”, “Şəhər yatarkən” kimi nəsr əsərləri 

detektiv janrın milli ədəbiyyatımızda uğurlu ədəbi 

təcrübəsindən soraq verir. 

Çingiz Abdullayevin detektiv əsərləri isə bir daha 

təsdiq etdi ki, bu janrda da Azərbaycan ədəbiyyatı dünya üçün 

ədəbi təcrübə yarada bilər. Etiraf olunmalıdır ki, qətl-qarət 

romanları, filmləri daha çox auditoriya toplaya bilib və bu 

janra tələbat əslində zamanın sosial sifarişi kimi dərk 

olunmalıdır. 

Bu gün gənc qələmdaşlarımızdan bir çoxu bu janra 

meyl edir və uğurlu nəticələr də vardır. Vasif Şıxıyevin 

“GECİKMİŞ QİSAS” romanı bu mənada diqqəti cəlb edir. 

“Gecikmiş qisas” detektiv roman janrının tələblərinə 

uyğun, yaxşı düşünülmüş maraqlı süjet xəttinə malikdir. 

Müəllif sonadək oxucunu təsir dairəsində saxlamağı bacarır. 

Hadisələrdən biri digərini doğurur. Janrın poetikasına müvafiq 

dialoqlar az, lakonik və istintaq materiallarına uyğundur. 

Vasif Şıxıyevin sözügedən əsərində daha bir orijinal 

nəticə müəllifin fərdi yaradıcılığından, özünəməxsus 

üslubundan soraq verir. Məlumdur ki, əksər detektiv əsərlərdə 

düyün qanun keşikçisi tərəfindən açılır. Lakin “Gecikmiş 

qisas” bu baxımdan tamamilə fərqlidir. 
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Psixoloji təsir dairəsində qalan oxucu həm heyrətlənir, 

həm də finalın məhz belə olmalı olduğunu qəbul edir. Bu isə 

müəllifin uğurudur. 

“Gecikmiş qisas”dakı hadisələrin xronologiyası, əlavə 

hadisələr əsas süjet xəttini nəinki yükləmir, əksinə, konfliktin 

açılışına xidmət edir. Müəllif ənənəvi təqdimatdan, qorxulu 

səhnələrin bolluğu ilə oxucunu heyrətləndirməkdən bilə-bilə 

yan keçir. Soyuqqanlılıqla janrın tələblərinə uyğun hadisələr 

təqdim edir. 

V.Şıxıyevin əlimizdə olan əsəri təsdiq edir ki, 

nəsrimizə yeni bir nəfəs gəlir: özünəməxsus, orijinal. Xalq 

yazıçısı Anar haqlı olaraq qeyd edir ki, yazıçı oxucu ilə hazır, 

mükəmməl şəkildə görüşə gəlməlidir. Bu mənada gənc qələm 

sahibi Vasif Şıxıyev özü oxucuların görüşünə ciddi bir 

məsuliyyətlə gəlib. Bu yolda ona uğurlar diləyirik. 

 

 

                         Eyvaz Məhəmmədəli oğlu Eminalıyev 

                         Şamaxı rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri, 

                        filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
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I F Ə S İ L 
 

Hələ 16-17 yaşında ikən gənc Osmanlı şahzadəsi 

Mehmet qaldığı otağın pəncərəsindən heyranlıqla 

Konstantinopola (indiki İstanbula) baxaraq, “ya sən məni 

alacaqsan, ya mən səni”, - deyirdi. 

Bir gün anası Huma xatun şahzadə Mehmetin 

yatağının hər zaman səliqə-səhmanla yığışdırılmış vəziyyətdə 

olduğunu görüncə, “Şahzadəm, yatağını hər gün sən səliqə-

səhmana salıb özünü artıq zəhmətə salma, bu işin öhdəsindən 

xidmətçilər gələrlər” - dedikdə, Sultan Mehmet həmişəki kimi 

Konstantinopola baxaraq, “Canım anam, mən o yatağa altı 

aydır ki, bir dəfə də olsun, girmədim” – cavabını verir. 

Həyatını hədəfinə həsr edən və bütün varlığı ilə məqsədinə 

bağlanan Sultan Mehmet və əsgərləri fəthə nail olmuş, yüz 

illərin Konstantinopolunu tarix səhifələrinə İstanbul olaraq 

yazmışdılar. 
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       Başqalarının yaxşı və pis qiymətləndirməsindən asılı 

olmayaraq, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatırsınızsa bu 

sizin ən böyük nailiyyətinizdir..... 

 

 

2012-ci il, aprel ayının 16-sı, səhər saatları. Bakı 

şəhəri, Bayıl yamacındakı şam ağaclığı sahəsi. Polislər burada 

təqribən 25-30 yaşlarındakı bir gəncin xüsusi qəddarlıqla 

öldürülmüş cəsədini aşkar etmişdir. Cəsədin üzərinə ağ örtük 

çəkilmişdir ki, onu kənardan sezmək mümkün olmasın. Ərazi 

polis tərəfindən xüsusi qadağan lenti ilə əhatəyə alınmışdır. 

Ərazidə hüquq mühafizə və prokurorluq orqanı işçiləri, 

həmçinin bir neçə kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) 

nümayəndələri vardır. 

Bu zaman cəsədin yanındakı nisbətən cavan yaşda olan 

prokurorluq orqanı nümayəndələrindən biri daha yüksək 

rütbəli rəisindən təlimat alaraq “qadağandır” lenti xəttindən 

kənara çıxdı və jurnalistlərə tərəf addımlamağa başladı. Çox 

güman ki, rəisi onu KİV nümayəndələrinə hadisə barədə ilkin 

məlumat vermək üçün göndərmişdi. KİV nümayəndələrinin 

yanına çatdıqdan sonra o, törədilmiş cinayət hadisəsi barədə 

müəyyən sualları cavablandırmağa başladı. 

-  Baş vermiş cinayət aktı barədə hansı təfərrüatlar məlumdur 

? 

- Tapılan cəsəd təqribən 25-30 yaşlarında olan, ortaboylu bir 

gəncin meyididir. Amma hələlik biz öldürülənin şəxsiyyətini 

dəqiqləşdirmə-mişik. 

- Bəs nə üçün KİV nümayəndələrini cəsədə yaxın 

buraxmırsınız ? 

- Cinayətkar mərhumu xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdiyindən 

biz tərəfimizdən kütləvi informasiya vasitələri 

nümayəndlərinin cəsədə yaxın buraxılmamasını daha 

məqsədəuyğun bildik. 
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- Bəs  cinayət  aktının  nə  vaxt  və  necə  törədildiyi  haqda  

nə  deyə bilərsiniz ? 

- Hələlik ilkin ekspert rəyi onu deməyə əsas verir ki, cinayət 

aktı bu ərazidə deyil, başqa bir yerdə törədilib. Cinayətkar 

cəsədi sonradan bu əraziyə gətirib. 

- Cəsədin burda olduğunu kim müəyyən edib ? 

- Cəsədi bu gün səhər yaşıllaşdırma və meşə təsərrüfatı 

idarəsinin ərazi nəzarətçisi müəyyən edib. Həmin şəxsin bizə 

bildirdiyinə görə məhz bu gün səhər cəsəd tapılan ərazidə çöl 

quşlarının toplaşdığını görərək, bura gəlmiş və cəsədlə 

qarşılaşmışdır. 

- Cinayətkar törətdiyi cinayətin izini itirmək üçün cəsədi 

tamamilə başqa bir əraziyə aparıb gizlədə də bilərdi. Sizcə, 

cinayətkar hansı səbəbdən cəsədi məhz hamının bildiyi və hər 

kəsin görə biləcəyi bir əraziyə gəitmişdir ? 

- Biz bunu və cinayətin digər detallarını cəsədin şəxsiyyətini 

eləcə də cinayətin hansı səbəblərdən törədildiyini 

müəyyənləşdirdikdən sonra öyrənə biləcəyik. İstintaqın 

gedişində törədilmiş cinayət hadisəsi ilə bağlı əlavə 

məlumatlar əldə olaunan kimi kütləvi informasiya vasitələri 

ilə ictimaiyyətə bu haqda əlavə məlumatlar veriləcəkdir. 

 Cavabını bitirən prokurorluq nümayəndəsi yenidən 

cəsədin yanına döndü. Bu zaman yol kənarında dayanan təcili 

tibbi yardım maşınından iki nəfər əllərində xərək cəsəd olan 

əraziyə doğru gəlməyə başladılar. Məhz bundan sonra 

prokurorluq orqanı nümayəndəsinin dediyi “Qatil mərhumu 

xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdiyindən biz, tərəfimizdən kütləvi 

informasiya vasitələri nümayəndlərinin cəsədə yaxın 

buraxılmamasını daha məqsədəuyğun bildik” ifadəsinin əsl 

səbəbi bilindi. 

Əllərinə tibbi-steril əlcək geyinən həkimlər cəsədi 

birbaşa yox, hissə-hissə xərəyə yığmağa başladılar. Deməli, 

cinayətkar öz qurbanını hissələrə parçalamışdı. Tibb işçiləri 

cəsədin üstünü yenidən ağ örtüklə örtdülər. Daha sonra həmin 

şəxslər iti və həmçinin ehtiyatlı addımlarla (ərazi daşlıq və 
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nahamar olduğuna görə) maşına tərəf irəliləməyə başladılar. 

Onların sağ və solunda, onlarla birgə addımlayan polislər isə 

jurnalistləri cəsədə yaxın buraxmırdılar. Cəsəd təcili yardım 

maşınına qoyulub, qapılar bağlandıqdan sonra maşın həyəcan 

işıqlarını işə salaraq sürətlə ərazidən uzaqlaşdı. Cəsəd 

ekspertiza aparılması üçün Səbael rayon prokurorluğunun 

Tibbi ekspertiza və potoloji anatomiya idarəsinə aparıldı. 

Həmin gün Səbael rayon prokurorluğunun əməkdaşları 

baş verən cinayət hadisəsi ilə bağlı Bakı şəhərinin digər 

prokurorluqları və polis bölmələri ilə əlaqələr yaratdılar. 

Xüsusilə də prokurorluğun müstəntiqi hansı ki, səhər 

saatlarında KİV-ə müsahibə verən Tərlan Allahverdiyev 

prokurorun tapşırığına uyğun olaraq bu işdə daha çox fəallıq 

göstərdi. Qətlə yetirilən şəxsin xarici görünüşü haqqında 

məlumatlar, həmçinin onun şəkilləri adları keçən idarələrin 

hər birinə göndərildi. Tapşırıldı ki, hələlik şəxsiyyəti 

müəyyənləşdirilməyən həmin şəxs haqqında hər hansı bir 

məlumat əldə etsələr tez bir zamanda həmin məlumatı Səbael 

rayon prokurorluğuna göndərsinlər. 

Gərgin iş günü ilə əlaqədar olaraq həmin günü Səbail 

rayon prokurorluğunun əksər əməkdaşları işdən həmişəki 

vaxtda yox, daha gec ayrılmalı oldular. Eyni zamanda 

prokurorluğun əksər əməkdaşına tapşırıldı ki, sabah səhər 

saatlarında əvvəlki günlərdən də tez prokurorluqda olsunlar. 

Gecə saatlarında prokurorluğun binasını tərk edən müstəntiq 

Tərlan Allahverdiyev yorğun halda evinə yollandı. Şam 

yeməyindən imtina edən Tərlan mətbəxdə həyat yoldaşı ilə 

birlikdə çay içə-içə kanallarda yayımlanan xəbərlərə tamaşa 

edirdi. Bu zaman televizorda yayımlanan xəbər başlıqlarında 

Tərlanı görən həyat yoldaşı ona tərəf çevrilərək: 

- Ay Tərlan, televizora çıxırsan, heç xəbər eləmirsən ? 

- Olmaz - olsun, elə televizora çıxmaq. 

- Niyə ki,? 

- Sən hələ həmin xəbərə sonacan bax, ondan sonra deyərəm. 
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 Baş verən cinayət hadisəsi ilə bağlı Tərlanın səhər 

saatlarında KİV-ə verdiyi müsahibə xəbərlərdə sonadək 

yayımlanır. Birlikdə xəbərləri sonadək izlədikdən sonra, qadın 

yenidən həyat yoldaşına sual verməyə başlayır. 

- Deməli, yorğunluğunun və iştahasızlığının səbəbi buna görə 

imiş. 

- İnanırsan, indiyə qədər səhər yediyimin üstündəyəm. 

- Əgər sən yemək yeməsən, öldürüləni dirildib geri 

qaytaracaqlar ? 

- Düzdür, geri qaytarmayacaqlar. Amma mən gördüyümü sən 

də görsəydin, bəlkə, heç bir ay boğazından bir tikə belə çörək 

keçməzdi. Neçə illərdi xidmət edirəm, amma indiyəcən belə 

bir dəhşətli qətlə rast gəlməmişəm. 

- Doğrudan, sən bayaq danışanda mərhumun necə öldürüldüyü 

haqda bir kəlmə də demədin. Necə öldürüblər ki, onu ? 

- Qətlə yetirilən oğlanın əvvəlcə başını bədənindən ayırıblar. 

Daha sonra növbə ilə qollarını biləkdən, dirsəkdən və çiyindən 

olmaqla üç hissəyə ayırıblar. Ayaqlarını da hissə-hissə 

topuqdan, dizdən və buddan olmaqla üç hissəyə ayırıblar. 

Sonra cinayətkar bədənin ayrı-ayrı olan hissələrini bir salafana 

dolduraraq Bayıldakı boş yamaclığa gətirib. Daha sonra 

bədənin ayrı-ayrı hissələrini torpağın üzərində tam bədən 

formasına uyğun olaraq düzmüşdür. 

 Tərlan bu sözləri danışdıqca həyat yoldaşının əti 

ürpəşməyə başladı. Hər nə qədər bu sözləri eşitmək çətin olsa 

da, qadın sonuna qədər ərinin dediklərini dinlədi. Tərlan 

cümləsini bitirdikdən sonra həyat yoldaşı hadisə barədə ona 

daha heç bir sual vermədi və bir neçə dəqiqə sakitcə, 

danışmadan beləcə oturdular. Qətlin hansı səbəbdən 

törədilməsini bilməsə də gənc oğlanın belə qəddarlıqla 

öldürülməsini eşidən qadın çox bikef oldu. 

 Səhəri gün Tərlan prokurorluğun foyesinə daxil olan 

kimi  növbətçi ona bildirir ki, prokuror Tərlanın onun 

kabinetinə gəlməsini əmr etmişdir. Prokurorun kabinetinə 

getməzdən öncə Tərlan idarədə onunla qarşılaşan bəzi 
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həmkarlarından dünənki qətllə bağlı hansısa bir məlumatın 

əldə olunub-olunmaması barədə soruşur. Amma ona 

bildirdilər ki, hələlik hər hansı bir idarə onlara heç bir 

məlumat verməyib. Eyni zamanda heç kim onlara qətlə 

yetirilənin onların yaxını olacağı barədə də müraciət etməyib. 

Bundan sonra Tərlan prokurorun kabinetinə yaxınlaşaraq 

qapını döyür. İçəridən “Gəlin” səsini eşitdikdən sonra, qapını 

açaraq otağa daxil olur. 

-  Sabahınız xeyir, cənab prokuror. Məni əmr etmisiniz. 

- Sabahın xeyir, Allahverdiyev. 

Prokuror daha sonra Tərlana “Buyur, gəl, əyləş” 

deyərək qarşı tərəfdəki stullardan birini göstərir. 

Prokurorun işarəsindən sonra Tərlan onun göstərdiyi 

stulda əyləşir. Tərlan əyləşdikdən sonra prokuror yenidən 

sözünə davam edir. 

- Bildiyimə görə dünən cəsədini tapdığımız qətl hadisəsi ilə 

bağlı hələlik heç nə məlum deyil. 

- Cənab prokuror, sizin kabinetinizə qalxmazdan öncə 

idarəmizin bəzi əməkdaşlarımızdan bu haqda soruşdum. Onlar 

da elə siz deyəni təkrar etdilər. 

- Allahverdiyev, hələ ki, cəsədin şəxsiyyətini müəyyən 

etməmişik. Ola bilsin həmin şəxs bizim rayonun, ya Bakı 

şəhərinin başqa bir rayonunun və yaxu da respublikanın digər 

rayonlarından birinin vətəndaşı ola bilər. Buna görə də 

cəsədin şəxsiyyəti və cinayətin işinin digər detalları 

dəqiqləşdirildikdən sonra baş vermiş cinayət işinin istintaqını, 

ümumiyyətlə, bizim prokurorluq aparmaz. O zaman cinayət 

işinin istintaqı ilə bağlı əldə olunan məlumatları digər 

prokurorluqlara və ya polis bölmələrinə göndərərsiniz. Amma 

hələ ki, bütün bunlar məlum deyil. Üstəlik də cəsəd bizim 

rayonun ərazisində tapılıb. Ona görə də hələlik bu cinayət 

işinin araşdırılmasını sənə həvalə etmişik. Tapşırmışam bu 

cinayətlə bağlı bütün sənədləşdirməni, istintaq işlərini sizin 

adınıza keçirsinlər. Amma yox birdən həmin şəxs elə bizim 

rayonun vətəndaşı olsa və bu cinayət işinin istintaqı bizim 
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prokurorluğa tapşırılsa, onda sizin üzərinizə daha çox 

məsuliyyət düşəcək. Baş vermiş qətl hadisəsinin istintaqını 

aparan səlahiyyətli müstəntiq məhz siz olacaqsız. Bu sizin 

gənc müstəntiq kimi hər hansı cinayət işinin araşdırılması ilə 

bağlı əsas işlərinizdən biri olacaq. Mənim bilidiyimə görə 

indiyə kimi sizdə qətllə bağlı hər hansı istintaq işinin 

aparılması olmayıb. Elədirmi ? 

- Elədir, cənab prokuror. 

- Lap yaxşı. İndi buradan çıxaraq, cəsədin aparıldığı tibbi 

ekspertiza idarəsinə (morqa) yollanarsan. Cəsədin tibbi 

ekspertizanın ilkin nəticələrini tam öyrənərək və 

sənədləşdirərək günortaya kimi bura qayıdarsan. Çalış bu 

cinayət işi ilə bağlı araşdırma aparan Səbael rayon polis 

bölməsi ilə də tez-tez əlaqə saxlayasan. Onlara tapşırmışam ki, 

şəhərin digər rayonlarının polis bölmələri ilə əlaqə saxlasınlar. 

Əgər son vaxtlarda, ya da bir müddət öncə itən və ya axtarışa 

verilən hər hansı bir gənclə bağlı məlumata rast gəlsələr, 

bizimlə əlaqə saxlayacaqlar. 

- Əlbəttə, törədilmiş cinayət aktının digər detallarını axtarıb – 

araşdırmaqdan ötrü mərhumun şəxsiyyətinin dəqiqləşdirilməsi 

vacibdir. 

 - Hələlik bu qədər, Allahverdiyev. Nəsə başqa sualın var? 

- Xeyr, cənab prokuror. 

Tərlan prokurorun kabineti tərk etmək istəyirdi ki, 

birdən prokuror onu səsləyərək saxladı. 

- Hə, bir də indi yadıma düşdü. Dünən cəsəd tapılan ərazidə 

yenidən axtarış aparmaq üçün xüsusi ekspert qrupu 

göndərmişəm. Həmin ərazini təzədən qarış - qarış 

axtaracaqlar. Ola bilsin ki, qətl və ya bu qətli törədən şəxs 

barədə ərazidə nəsə əlavə bir dəlil tapa bilsinlər. Çalış onlarla 

da əlaqə saxlayasan. Əgər əlavə bir şey öyrənsələr, o zaman 

ora da baş çəkərsən. 

- Oldu, cənab prokuror. 

 Prokurorun kabinetini tərk etdikdən sonra müstəntiq 

Allahverdiyev şəxsi maşınına əyləşərək, Səbael rayon 
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prokurorluğunun Tibbi-ekspertiza və Patoloji Anatomiya 

idarəsinə yollandı. Çünki, dünən cəsəd ərazidən 

götürüldükdən sonra əvvəlcə daxili və xarici müayinə üçün 

həmin idarəyə göndərilmişdi. 

Tibbi-ekspertiza və patoloji anotomiya idarəsinə (və ya 

morqa) gəldikdən sonra müstəntiq Allahverdiyev cəsədi 

müayinə etmiş həkim-ekspertlə tanış oldu. Sonra Tərlan 

həkimlə birlikdə cəsədin saxlanıldığı kameraya gələrək 

ekspertizanın nəticələri ilə tanış olmağa başladı. Həkim-

ekspert ötən gün cəsədi yararaq, onu həm xarici, həm də daxili 

müayinədən keçirmişdi. 

Müstəntiq əlində saxladığı qeyd kitabçasını çıxararaq, 

hazır vəziyyətdə saxladı ki, lazım olarsa bəzi məlumatları 

burada qeyd etsin. Cəsədə yaxınlaşar-yaxınlaşmaz ilk öncə 

müstəntiq sual verməyə başladı. 

- Dünən biz cəsədi ərazidən tapdıqda orada heç bir yerdə bir 

damcı belə qan izinə rast gəlməmişdik. Sadəcə kəsik 

yerlərdəki bir-iki qan laxtasını deməsək. Bunu onunla izah 

etmək olarmı ki, cəsəd hissələrə parçalanarkən mərhum artıq 

həyatda olmayıb? 

- Düz deyirsiniz. Qatil mərhumu hissələrə ayırarkən mərhum 

artıq həyatda olmayıb. Ölən adamdan isə qan axması əlbəttə 

ki, mümkün deyil. Bəlkə də, mərhumdan azacıq qan axa da 

bilərdi. Amma qatil bunu yaxşıca təmizləyib. 

- Bəs başqa nə iləsə sübut etmək olarmı ki, qatil cəsədi 

hissələrə parçalayarkən mərhum həyatda olmayıb? 

- Əlindəki dəftər - qələmini kənara qoy və oradakı əlcəkləri 

əlinə geyin. 

Həkim kənardakı stolun üzərindəki əlcəkləri müstəntiq 

Allahverdiyevə göstərdi. Müstəntiq onun göstərdiyi kimi 

əlindəki qeyd dəftərini və qələmini kənara qoyaraq, əlcəkləri 

geyindi və həkimin yanına qayıtdı. 

- Yaxına gəl və diqqətlə bax. Özün də əmin ol. 

Həkim barmaqlarını cəsədin baş hissəsinin sol gicgah 

nahiyəsinə apardı və həmin hissəni Tərlana göstərərək 
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“barmaqlarınla buranı yoxla və sonra da əyil bax” dedi. 

Müstəntiq də həkimin dediyi kimi həmin hissəni barmaqları 

ilə yoxlamağa və göz gəzdirməyə başladı. Bu zaman həkim-

ekspert yenidən söhbətinə davam etdi. 

- Diqqətlə fikir verirsənsə, həmin hissə əzilib və göyərib. 

Elədi ? 

Həmin hissəni təkrar yoxlayan müstəntiq 

Allahverdiyev başı ilə razlığını bildirdi. Həkim isə yenidən 

söhbətinə davam etdi. 

- Cinayətkar əvvəlcə ağır bir vasitə ilə mərhumun gicgah 

nahiyəsindən vuraraq, onu özü üçün təhlükəsiz hala gətirib. 

Çox güman ki, zərbə yaxın məsafədən vurulub. Çünki birbaşa 

lazımi nöqtəyə - gicgah nahiyəsinə tuşlanıb. Özü də qatil bunu 

elə bir məqamda edib ki, qətlə yetirilən şəxs öz qatilindən belə 

bir hərəkəti gözləmirmiş. 

- Niyə belə əminsiniz ? 

- Əgər az da olsa, mərhum belə bir şeyi əvvəlcədən gözləsəydi 

müqavimət göstərərdi, bədəninin digər yerlərində də əzilmə və 

ya döyülmə müşahidə olunardı. Amma mən bədəninin digər 

hissələrində belə bir şeyə rast gəlməmişəm. Eyni zamanda 

onun dırnaqlarının arasına bax, burada heç bir qırıntı və əşya 

qalığı, yoxdur. Əgər dırnaqların arasında nəsə qalsaydı, bu 

onu deməyə əsas verərdi ki, mərhum nəyisə dartışdırıb və ya 

müqavimət göstərib. Heç bir şey yoxdur. Deməli qətlə 

yetirilən öz qatilindən belə bir zərbəni gözləmirmiş. 

- Dünən biz cəsədi tapanda hiss etdik ki, ondan müəyyən 

qədər spirtli içki iyi gəlir. Bəs bu barədə nə deyə bilərsiniz? 

Spirtli içkinin təsirindən ayaq üstə dura bilməyənin başqasına 

müqavimət göstərməsi sizcə nə qədər inandırıcı ola bilər? 

- Onu düz deyirsiniz, mərhum spirtli içki də qəbul edibmiş. 

Mən cəsədi yararaq onun daxilini də müayinə etmişəm. 

Yediklərinə fikir verdikdə belə qənaətə gəlmək olar ki, 

rəhmətlik ölməmişdən qabaq deyəsən qonaqlıqda olub. Amma 

içdiyi sadəcə pivə olub və maksimum 1 və ya 2 bakal. Bu 

qədər pivənin də kimisə piyan etməsi mümkün deyil. Bayaq 
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dediyim kimi hələlik ilkin rəy onu deməyə əsas verir ki, 

mərhum gicgahına zərbə endirilərkən halı üstündə olub. 

- Yəni, sizin dediyinizdən sadəcə belə qənaətə gəlmək olar ki, 

qatil ağır alətlə mərhumun gicgahına vurub öldürdükdən sonra 

onu hissələrə ayırmağa başlayıb? 

- Yoldaş müstəntiq, tələsməyin. Mən demədim ki, gicgahına 

vurulan zərbədən sonra oğlan artıq qətlə yetirilibmiş. O, 

sadəcə huşunu itirmişdi və qatil də hər şeyi bundan sonra edib. 

Yaxına gəlin və göstərdiyim hissələrə diqqətlə baxın. 

Həkim-ekspert cəsədin yuxarı tərəfinə keçərək, aşağı 

əyildi. O, cəsədin boğaz hissəsini müstəntiqə göstərdi. 

- Bura diqqətlə baxın, sıxılıb elə deyil ? 

Müstəntiq Allahverdiyev cəsədin boğazına diqqətlə 

baxaraq, daha sonra barmaqları ilə həmin hissəni yoxladı və 

həkimə tərəf çevrilərək: 

- Deməli, oğlanı huşsuz vəziyyətə saldıqdan sonra onu 

boğmağa başlayıb. Amma mənə elə gəlir ki, onu əllə yox, çox 

güman kəndirlə asıb və ya boğub. 

- Bəli, qatil mərhumu məhz boğaraq öldürüb. Çünki 

cinayətkar oğlanın gicgah nahiyəsindən vursa da, onu 

öldürməmişdi, sadəcə olaraq oğlan huşunu itirmişdi. Daha 

sonra isə cinayətkar mərhumu sizin də qeyd etdiyiniz kimi 

kəndirlə asıb. Eyni zamanda oğlanı boğazından asdıqdan 

sonra öz qurbanının ölməsinə tam əmin olmaq üçün onun 

ayaqlarından ağır bir şey də bağlayıbmış. Gəlin ayaqlarına 

baxın. 

Həkim ayaq tərəfə gələrək, cəsədin topuq hissəsini 

müstəntiqə göstərdi. Düzü kəsilsə belə, burada nəsə möhkəm 

sıxıntı xəttini müşahidə etmək mümkün idi. Müstəntiq 

həkimin dediklərini çox diqqətlə dinləyirdi və daha sonra 

yenidən həkimə öz suallarını verməyə başadı: 

- Bəs həkim, niyə belə əminsiniz ki, qatil mərhumun 

gicgahına vurduğu zərbə ilə onu öldürməyib. Məhz asaraq 

öldürüb ? 
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Həkim-ekspert yenidən cəsədin baş tərəfinə gələrək, 

aşağı əyilir və qətlə yetirilənin kəsilmiş boğazını müstəntiqə 

göstərir: 

- Sıxılma hissəsinə diqqətlə bax, yəqin ki, qançır izlərini 

görəcəksən ? 

Həkimin göstərdiyi yerləri bir daha diqqətlə nəzərdən keçirən 

müstəntiq: 

- Bu onu göstərir ki,. . .  

Həkim-ekspert ona sözünü davam etdirməyə imkan 

vermir və cəsədin kəsilmiş qol hissəərini də müstəntiqə 

göstərərək: 

- Bu hissələrin heç birində qançır və sıxılmanı xatırladacaq iz 

yoxdur, təkcə boğaz hissədən və ayaq hissələrdən başqa. Əgər 

insan intihara cəhd edib özünü asırsa və ya onu boğaz 

hissədən boğurlarsa, sıxılan hissədə mütləq qançır izləri qalır. 

Qısası qatil tam olaraq, öz qurbanını öldürdükdən sonra onu 

hissə-hissə doğrayıb. Məhz buna görə də, nə cəsəd üzərində, 

nə də cəsədin tapıldığı yerdə o qədər də qan izinə rast 

gəlməmisiniz. Bayaq siz dediyiniz kimi sadəcə bəzi yerlərdə 

kiçik miqdarda qan laxtalarına rast gəlinib. 

- Yaxşı, həkim bir sual da verim. Siz ekspertsiniz, bütün 

bunları məndən daha yaxşı bilərsiniz. İlk baxışdan mən belə 

qənaətə gəlirəm ki, cəsəd, çox güman iti balta ilə parçalanıb. 

Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? 

- Doğru deyirsiniz, bu çox güman, balta olacaq. Əzələlərin 

kəsilməsi xüsusiyyətinə baxdıqda belə qənaətə gəlmək olar ki, 

qatil cəsədi hissələrə ayırarkən bunu həmin hissələrə birbaşa 

zərbə endirməklə edib. Yəni bədən bıçaqla deyil, balta ilə 

hissələrə ayrılıb. Çünki cəsədi doğramaq üçün endirilən 

zərbələr təkrarlanmayıb, bir dəfəyə yerinə yetirilib. Bir neçə 

yerdəki sümük qırıntıları da bunu deməyə əsas verir. 

Müstəntiq Allahverdiyev həkimə yenidən sual vermək 

istəyirdi ki, onun telefonu qəflətən zəng çaldı. O, kənara 

çəkilərək əvvəlcə əllərindəki əlcəkləri çıxardı. Zəng edən 

prokuror idi. 
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- Bəli, cənab prokuror. 

- Allahverdiyev, hələ morqdasan ? 

- Bəli, morqdayam. Cəsədin tibbi - ekspertizasının nəticələri 

ilə tanış oluram. 

- Lap yaxşı, on-on beş dəqiqəyə oradakı işini yekunlaşdır, 

dünən cəsəd tapılan yerə get. Cəsəd tapılan yerin yaxınlığında 

yenidən axtarış aparılarkən bir qədər aralıdan bir balta 

tapıblar. Amma deyirlər ki, balta müəyyən qədər torpağa 

basdırılmış vəziyyətdədir. Dünən ətrafda jurnalistlər və kənar 

adamlar çox yığıldığına görə oradakı işimizi tez 

yekunlaşdırmışdıq. Özün birbaşa həmin cəsəd tapılan əraziyə 

get və hər şeylə ətraflı tanış ol. 

- Oldu. Burdakı işimi yekunlaşdırıb həmin yerə gedəcəm. 

- Heç bayaqdan soruşmuram. Bəs cəsədin ekspertizanın 

nəticəsi nə yerdədi ? Nəsə bir şey öyrənmisiniz ? 

- Cənab prokuror, elə mən də indi həkim-ekspertlə bu haqda 

söhbət edirdim. Çox sağ olsun, bəzi maraqlı faktları ortaya 

çıxarıb. 

- Lap, yaxşı. Tapşırdığım kimi ordakı işini on - on beş 

dəqiqəyə yekunlaşdır, həmin əraziyə get. 

- Oldu. 

Tərlan  prokurorla telefon söhbətini yekunlaşdıraraq, 

yenidən həkim-ekspertin yanına qayıtdı və onunla söhbətini 

davam etdirdi. 

- Cəsədin üzərində, hər hansı bir nöqtədə təsadüfən barmaq 

izinə rast gəlmisiniz ? 

- Düzünü desəm, hələlik bizdə elə bir texnologiya yoxdur ki, 

barmaq izlərinin konkret olaraq kimə aid olduğunu bildirsin. 

Hələlik bizim respublikada barmaq izləri ilə cinayətkarı o vaxt 

tapmaq mümkün olur ki, həmin şəxs bundan öncə də cinayət 

törətmiş olsun. Əgər bu şəxs birinci dəfə cinayət törədirsə, 

onu barmaq izləri ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmur. 

Əgər bəzi ölkələrdəki kimi bizdə də pasportlarda və ya 

şəxssiyyət vəsiqələrində barmaq izləri qeyd olunsaydı, bax 

onda sizin dediyiniz kimi barmaq izinin ekspertizasını 
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dəqiqliklə aparmaq lazım gələrdi. Amma əslində cəsəd 

üzərində barmaq izi barədə ekspertiza aparmağa da ehtiyac 

yoxdur. Bunu sizə əminliklə deyə bilmirəm. 

 - Niyə buna bu qədər əminsiniz ? 

- Çünki qatil mərhumu gicgah nahiyəsindən vuranda olmasa 

da onu boğarkən, doğrayarkən, cəsədin hissələrini əraziyə 

gətirərəkən və yaxud da onu əraziyə gətirmək üçün hissə-hissə 

nəyəsə yığarkən əlində əlcək olub. Bunu isə lap asan 

müşahidə etmək olar. Siz təzədən əlcəklərini geyinin. 

Müstəntiq Allahverdiyev bir qədər öncə telefonla 

danışarkən, çıxardığı əlcəklərini yenidən geyinərək, cəsədin 

yanına qayıtdı. Həkim cəsədin bədən hissəsini əvvəlcə sağdan, 

sonra isə soldan müəyyən qədər qaldıraraq, ona göstərməyə 

başladı. 

- Görürsən, sürüşmə izlərini ? 

 Müstəntiq başı ilə razılığını bildirdi... 

- Bu onu göstərir ki, qatil bədənin bu hissəsini qaldırarkən 

əlində əlcək olması səbəbindən həmin hissə onun əlindən bir 

neçə dəfə sürüşüb. Əlcək də nisbətən qalın olub. Bəlkə də 

qışda geyinilən dəri əlcəklər kimi. Çünki barmaqlar bədənə 

tam oturmayıb. Bu həm də baş vermiş cinayətin təkbaşına, 

yəni bir nəfər tərəfindən törədildiyinə bir işarədir. 

- Bayaq mən telefonla danışanda özünüz də bildiniz ki, zəng 

edən bizim prokuror idi. Deyir ki, əməkdaşlarımız və 

ekspertlər dünən cəsəd tapılan ərazidə yenidən axtarış işləri 

apararkən bir qədər aralıda torpağa basdırılmış halda bir balta 

tapıblar. Dünən ətrafa çoxlu sayda kənar şəxslər yığıldığına 

görə işimizi tez yekunlaşdırmışdıq. Prokuror mənə tapşırdı ki, 

həmin yerə yollanım. Ola bilsin, törədilmiş cinayətlə bağlı 

nəsə əlavə dəlil-sübut tapa bilərik. İndi gərək bağışlayasız, 

mən getməliyəm. 

- Əslində mənim deyəcəklərim də elə bu qədər idi. Siz yaxşısı 

budur yenə də ətrafa bir yaxşıca nəzər yetirin. Çalışın siz 

gedənə kimi heç kim həmin baltaya əllə toxunmasın. Çünki işi 

tez araşdırıb başa çatdırmaqdan ötrü, həmin maddi sübut 
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işimizə yarıya bilər. Çünki bədəndə heç bir barmaq izi yoxdur. 

Amma balta üzərində və ya ordan tapılan başqa bir əşya 

üzərində barmaq izi müəyyən etsək o zaman əlavə nəsə 

öyrənə bilərik. Əgər cəsəd tapılan ərazidə cinayətdə istifadə 

oluna biləcək başqa bir əşya tapsanız mütləq ekspertiza üçün 

götürün. İşinizi tez yekunlaşdırmaq istəyirsinizsə yaxşısı 

budur tapşırın şəhərdəki təhlükəsizlik kameralarına da 

baxsınlar. İndi şəhərdə törədilən əksər cinayət aktlarının 

üstünün açılmasında həmin kameraların görüntülərindən daha 

çox istifadə edirlər. 

- Oldu həkim. Amma getməmişdən qabaq sizə bir dənə də 

sual verim. Cinayətin törədilmə xüsusiyyətinə baxdıqda siz 

özünüz hansı qənaətə gələ bilərsiniz. Bu cinayəti əvvəlcədən 

hazırladığı plan əsasında hansısa peşəkar qatil törədib, yoxsa 

hansısa bir manyak? 

- Yoldaş müstəntiq... Bu suala cavab vermək hələ tezdir. 

Kimliyindən asılı olmayaraq, istər manyak olsun, istərsə də  

ki, peşəkar qatil. Hələlik apardığım ekspertizaya əsaslnaraq 

mən yalnız biş şeyi deyə bilərəm: bu qətl bir neçə saatın 

içərisində törədilib və ən əsası qətli törədən şəxs cinayət 

planını əvvəlcədən hazırlayıb. Yoxsa bu cür vəhşicəsinə 

törədilmiş qətli 1 neçə saatın içərisində təsadüfü ardıcıllıqla 

yerinə yetirmək olmazdı. 

- Yaxşı hələlik həkim, mən getdim. Əlavə nəsə öyrənsəniz 

xəbər edərsiniz. 

- Hələlik. Sizə yaxşı yol. 

Müstəntiq Allahverdiyev morqu tərk edərək, maşınına 

əyləşdi və dünən cəsəd tapılan əraziyə - Bayıl yamacındakı 

şam ağaclığına yollandı. Yol boyu axlında həkim- ekspertin 

dediklərini bir-bir analiz edirdi. “Ola bilsin qətl hansısa 

manyak tərəfindən törədilib” və ya “Ola bilsin bu qətli hansısa 

peşəkar qatil törədib”,  yaxud da “Ola bilsin bu qətl qisas 

zəminində törədilib” və s. və s. 

Amma müstəntiq Allahverdiyev yekdil bir fikrə vara 

bilmirdi. Çünki öldürülənin şəxsiyyəti hələ ki, müəyyən 
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edilməmişdi. Onun kim olması, harada yaşaması, nə ilə 

məşğul olması və digər nüanslar müəyyən edilməli idi ki, 

cinayətin hansı səbəbdən və kim tərəfindən tördildiyinin üstü 

tezliklə açılsın. 

Müstəntiq Allahverdiyev Bayıl yamacına çatdıqdan 

sonra maşınını kənarda saxlayıb, ətrafa göz gəzdirməyə 

başladı. Şam ağaclarını görən kimi həmin dəqiqə bir müddət 

öncə həkim-ekspertin dediyi bir cümləni xatırladı: “Qatil 

mərhumu kəndirlə asıb”. Tərlan fikirləşdi ki, ola bilsin qatil 

mərhumu elə bu ağaclardan birində asıb. Bunu mütləq 

araşdırmaq lazımdır. 

Daha sonra cəsədin tapıldığı yerə doğru addımlamağa 

başladı. Onun yaxınlaşdığını görən şəxslərdən biri 

digərlərindən ayrılaraq müstəntiqə doğru gəlməyə başladı. 

Müstəntiqə yaxınlaşan kimi salamlaşıb görüşdü və bildirdi ki, 

bir qədər öncə aşağı ərazidən bir balta tapılıb. Ekspertlərin 

gəldiyi qənaətə görə bu elə cinayətdə istifadə olunan alətdir. 

Eyni zamanda həmin şəxs bildirdi ki, üzərində müəyyən qədər 

qan izləri olan 2 böyük polietilen salafan da tapılmışdır. 

Bundan sonra müstəntiq Allahverdiyev baltanın 

tapıldığı yerə doğru addımlaya-addımlaya ona yaxınlaşan 

şəxsə suallar verməyə başladı. 

- Baltanı hansı yolla tapa bildiniz? 

- Prokurorumuz bu gün səhər bizə kömək etmələri üçün 

Səbael rayon polis idarəsi ilə əlaqə saxlayıb. Onlar da ərazidə 

axtarış aparmaq üçün mütəxəssis və bir it göndəriblər. Həm 

baltanı, həm də polietilen salafanları həmin it vasitəsilə 

tapmışıq. 

- Baltanı götürmüsünüz? 

- Xeyr, yoldaş müstəntiq. Prokurorluqla əlaqə saxladıq. 

Dedilər ki, siz gələnə kimi heç bir şeyə toxunmayaq. 

- Çox yaxşı, gedək görək nə məsələdi. 

Tərlan yaxınlaşaraq ərazidə axtarış işləri aparan 

polislər, ekspertlər və prokurorluq işçiləri ilə salamlaşdı. 

Ekspertlər Tərlana bildirdilər ki, cəsəd tapılan yerdən 
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müəyyən qədər aralıda baltanı üzə çıxardıqdan sonra ona 

toxunmamışdılar. Eyni zamanda müstəntiqə bildirildi ki, Bayıl 

yamaclığında it vasitəsilə axtarış apardıqdan sonra həmin 

baltanı məhz cəsədin tapıldığı ərazidən bir qədər aralıdan 

tapıblar. Amma balta yerə atılmamışdı, kiçik çuxurda 

basdırılmışdı. Baltanın üzərinə baxdıqda hiss olunurdu ki, 

orada az da olsa qan ləkələri var. Bu isə onun cinayətdə 

istifadə olunduğuna bir işarə idi. 

Baltanın tapıldığı yeri diqqətlə nəzərdən keçirən 

müstəntiq Allahverdiyev yanındakı ekspertə tərəf çevrilərək: 

- Sizə elə gəlmirmi ki, baltanı burda basdırmaqla cinayətkar 

bizi maddi sübutun üzərinə çıxarıb? 

- Yoldaş müstəntiq, onsuz da cinayətkar cəsədi bura atmaqla 

bizi onun üstünə çıxarıbsa, baltanı burda basdırmasında mən 

artıq qəribə heç nə görmürəm. Siz nəyə görə belə qənaətə 

gəldiniz? 

- Kənardan baxdıqda elə ilk dəfədən belə qənaətə gəlmək olur 

ki, bu çuxur qazılmayıb əvvəlcədən burda olub. Sadəcə 

cinayətkar baltanı bu çuxura atdıqdan sonra ayağı ilə baltanın 

üstünü torpaqlayıb. Əgər bu qatil baltanı gizlətmək istəsəydi, 

ya da ümumiyyətlə, tapılmamasını istəsəydi burdan dənizə 

kimi elə də uzaq yol yoxdu. Elə aparıb atardı ora da... 

- Siz gəlməmişdən öncə, yoldaşlar şahid mən də bir ekspert 

kimi elə siz deyən şeyləri demişdim. Həmçinin müəyyən 

etmişik ki, cəsədin yanındakı ayaq izləri ilə burdakı izləri 

tamamilə bir-birinə uyğundur. Cəsəd bura bir adam tərəfindən 

gətirilib. Balta da elə həmin adam tərəfindən bura basdırılıb. 

Həmin şəxsin ayağında çox güman ki, hərbidə istifadə olunan 

BOT (yəni potinka) olub. O, bura maşınla gəlib. İdarə etdiyi 

maşını da elə bayaq siz öz maşınınızı saxladığınız yerdə 

saxlayıb. 

- Siz tamamilə əminsinizmi ki, cinayətkar bu əraziyə maşınla 

gəlib və mərhumu da həmin maşınla gətiribmiş? 

- Böyük ehtimalla bəli. Çünki ayaq izlərinə baxdıqda görünür 

ki, qatil əvvəlcə  cəsədin hissələrini doldurduğu 1 salafanı, 
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sonra isə geri qayıdaraq 2-ci salafanı bura sürüyə-sürüyə 

gətirib. Cəsədin hissələrini salafanlardan çıxararaq bura 

düzüb, baltanı yaxın bir yerə basdırıb və ondan sonra da, elə 

gəldiyi kimi də çıxıb gedib. Bu ərazi qumsal-torpaqlıq 

olduğundan ayaqqabısının altına və aralarında həmin 

torpaqdan dolur. Amma qatil 2-ci dəfə geri qayıdarkən siz elə 

maşınınızı saxladığınız yerdə ayaqları sanki maşın qapısı 

önündə dayanıbmış kimi cütlənir və birdən yoxa çıxır. Deməli 

həmin cinayətkar bu əraziyə maşınla gəlir və elə maşınla da 

gedir. 

- Bəs maşın barədə nəsə öyrənə bilmisinizmi? 

- Maşın barədə heç nə. Çünki qatil yuxarıdan bura gələ-gələ 

(ekspert Şəhidlər Xiyabanı tərəfdən Bayıl yamacına doğru 

yuxarıdan aşağı uzanan asfalt yolunu göstərir) maşının 

sürətini yavaş-yavaş azaldıb. Burdan çıxıb gedəndə isə yerdən 

surəti çox asta götürüb. Ona görə də gördüyün yolun heç bir 

hissəsində qatilin sürdüyü maşının təkər izinə rast gəlinməyib. 

Bu da ondan irəli gəlir ki, çox güman cinayətkar cəsədi bu 

əraziyə öz şəxsi maşınında gətirib. Təbii ki, özünü ələ vermək 

istəməyən qatil maşınını elə ustalıqla idarə edib ki, biz onun 

bu əraziyə hansı tip maşınla gəldiyini öyrənə bilməmişik. 

- Bəs yaxşı, 1 neçə saatın içərisində bu boyda qətli ardıcıllıqla 

və sərbəst yerinə yetirən qatil bu cəsədi yox edərdi, yandırardı 

və ya ümumiyyətlə, elə bir yerə atardı ki, illərlə izinə rast gələ 

bilməzdik. Görəsən o niyə cəsədi hər kəsin görə biləcəyi ber 

yerə gətirib ? 

- Bütün bunlar bizə onu deməyə əsas verir ki, törədilən 

cinayətin içində bizim bilmədiyimiz qaranlıq məqamlar var. 

Ona görə də qatil özü nədənsə bizi cinayətin detallarına aparır. 

Yoldaş müstəntiq, siz nə buyurursunuz? 

- Baltanı və salafanları ekspertizaya göndərin. Öyrənin ki, 

onun üzərində görünən qan ləkələri ilə mərhumun qanı bir-

birinə tam uyğun gəlirmi. Eyni zamanda baltanın və polietilen 

salafanların cinayətdə istifadə olunduğu sübut olunarsa, 
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onların üzərində barmaq izlərinin olub-olmamasına da diqqət 

edin. 

Müstəntiqin göstərişindən sonra balta ekspertiza üçün 

çuxurdan götürüldü. Müstəntiq onunla söhbət edən ekspertlə 

bir kənara çəkilərək söhbətlərini davam etdirdi. İlk öncə 

söhbətə ekspert başladı: 

- Öldürülənin şəxsiyyətini dəqiqləşdirmisinizmi? 

- Hələ ki, yox. Dünən və bu gün bütün kanallarda bu qətllə 

bağlı xeyli xəbər yayımlanıb. Amma hələ ki, heç kim bu 

öldürülənə sahib çıxmayıb. Bura gəlməmişdən qabaq 

morqdaydım. Morqdakı həkim-ekspert mənə maraqlı bir fakt 

dedi – sən demə bu cinayəti törədən cinayətkar əvvəlcə 

mərhumun gicgah nahiyəsindən vurub, onu huşsuz hala 

gətirib. Daha sonra onu asıb və tamamilə öldüyünə əmin  

olduqdan sonra mərhumun bədənini hissələrə ayırıb. 

- Belə çıxır ki, bu cinayətkar əməlli-başlı manyak imiş. 

- Hələ heç nə bilmirik. Mənə maraqlı gələn cinayətkarın 

mərhumu asmasıdır. Siz deyirsiniz ki, qatil bura maşınla gəlib. 

Cəsəd də həmin maşında olub. Sizin dedikləriniz məndə heç 

bir şübhə doğurmur. Amma ola bilərmi ki, bütün bu 

gördüklərimiz aldadıcı bir fənd olub. Qatil mərhumu burda 

vurub, burdakı şam ağaclarının birindən asıb və elə burda da 

hissələrə ayırıb. 

- Ola bilər. Bəzən peşəkarların törətdiyi cinayətlərdə aldadıcı 

fəndlərə rast gəlmək olur. 

- Ona görə təklif edirəm ki, bu şübhələrə son qoymaq üçün 

gəlin elə sizinlə birlikdə bütün bu yaxın ərazini gəzək. Bəlkə 

cinayətlə bağlı əlavə nəsə tapa bildik. 

 Müstəntiq Allahverdiyev öncədən bura gəlmiş polis 

çavuşlarını və prokurorluq orqanı işçilərini yanına çağıraraq 

təlimat verməyə başladı: “Ətrafa yaxşı-yaxşı göz gəzdirin. 

Ağacların altına və alt budaqlarına diqqətlə baxın. Kəndir və 

ya buna bənzər bir əşya tapsanız, eyni zamanda burdakı 

ləpirlərə bənzər əlavə ləpir görsəniz tez xəbər edin”. 
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 Müstəntiqin təlimatından sonra şəxsən onun özü, 

ekspertlər və digər şəxslərlə birlikdə təqribən 1 saata yaxın 

müddətdə həmin ərazidə və ağacların altında axtarış işləri ilə 

məşğul oldular. Amma qətlə aid ola biləcək kiçicik bir əşya da 

tapa bilmədilər. Eyni zamanda əlavə ayaq izlərinə də rast 

gəlinmədi. Bütün bunlar isə ərazidə baltanı tapan ekspertin 

dediklərini “Qatil bura maşınla gəlib. İdarə etdiyi maşını 

avtomobil yolunun kənarında saxlayıb. Daha sonra bədənin 

hissələrini doldurduğu salafanları sürüyə-sürüyə bura gətirib. 

Cəsədin hissələrini salafandan çıxararaq bura düzüb, baltanı 

yaxın bir yerə kor-kobud basdırıb və ondan sonra da, elə 

gəldiyi kimi də çıxıb gedib” fikrini bir daha sübut etdi. 

Müstəntiq Allahverdiyev ərazidə gəzişə-gəzişə burada 

təhqiqat aparan ekspertlərlə müəyyən qədər söhbət apardı. O, 

bir qədər öncə ekspertin dediklərini əlində gəzdirdiyi 

dəftərcəsinə qeyd edirdi. 

Tərlan Bayıl yamacındakı işini yekunlaşdıraraq 

prokurorluğa qayıtmaq üçün maşınına əyləşdi. Elə maşınını 

təzəcə işə salmışdı ki, yenidən telefonuna zəng gəldiyini hiss 

etdi. Mühərriki söndürərək, telefonuna baxdı. Zəng edən yenə 

də prokuror idi. Prokuror ona bildirdi ki, iki gündür televiziya 

kanallarında 25-30 yaşlarında gəncin öldürülməsi xəbərinin 

tez-tez yayılmasını eşidəndən sonra övladlarının itməsi ilə 

bağlı bir ailə bizim prokurorluğa və Səbael rayon polis 

idarəsinə müraciət etmişdir. Allahverdiyev təcili olaraq 

prokurorluğa qayıtsın. Öldürülən şəxsin bu ailənin övladı 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Prokurorluq binasına daxil olarkən foyedə dayanan bir 

şəxs dərhal Tərlanın diqqətini çəkdi. Ortayaşlı, ortaboyulu, 

fikirli və narahat görünürdü. Tez-tez foyenin gah o başına, gah 

da bu başına addımlayırdı. Tərlan asta addımlarla prokurorluq 

növbətçisinin otağına yaxınlaşarkən, diqqətini həmin  şəxsə 

yönəltdi. Dünən cəsədi tapılan oğlanla bu şəxs arasında az da 

olsa, oxşarlıq var idi. Deməli, hər nə qədər acı olsa da, qətlə 
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yetirilən gənc bu atanın oğlu idi. Tərlan növbətçiyə 

yaxınlaşaraq, foyedəki şəxsi ona göstərdi. 

- Bu şəxsdi, övladının itməsi ilə bağlı müraciət eləyən ? 

- Bəli, yoldaş müstəntiq. 

- Ona nəsə demisiniz? 

- Xeyr, yoldaş müstəntiq. Prokuror bildirdi ki, müstəntiq 

Allahverdiyev özü şəxsən gəlsin müraciət edən şəxslə birgə 

morqa getsinlər. 

- Məndən başqa daha kimsə bizimlə gedəcək. 

- Xeyr, yoldaş müstəntiq. Prokuror bildirib ki, siz onu öz 

maşınınızla aparasınız. 

- Yaxşı, prokurora zəng vur, dəstəyi ver, mənə. 

Növbətçi daxili telefonla prokurora zəng vuraraq, 

telefonun dəstəyini  müstəntiq Allahverdiyevə uzatdı. Tərlan 

prokurora bildirdi ki, o, oğlunun itməsi ilə bağlı müraciət edən 

şəxsi morqa aparır. Razılıq aldıqdan sonra Tərlan foyedəki 

naməlum şəxsin yanına gəldi və əl uzadaraq onunla görüşdü. 

- Övladınızın itməsiynən bağlı siz müraciət etmisiniz? 

- Bəli. 

- Gəlin, mənlə gedək. 

Həmin şəxs daha heç nə demədən Tərlanın arxasınca 

getməyə başladı. Prokurorluq binasından çölə çıxdıqda isə 

Tərlan hiss etdi ki, arxasınca gələn şəxs bir balaca istiqamətini 

dəyişdi. Geriyə çevrildikdə isə həmin şəxsin başqa maşına 

doğru getdiyini gördü. 

- Siz hara gedirsiniz? 

- Maşınla gəlmişəm. 

- Onda belə edək. Öndə mən gedim, arxamca da siz gələrsiz. 

- Yaxşı, necə deyirsiniz. 

Beləcə öndə müstəntiq Allahverdiyev Tərlan, arxada 

isə öz oğlunun itməsi xəbəri ilə müraciət edən şəxs Səbael 

rayon prokurorluğunun Tibbi Ekspertiza və Patoloji 

Anotomiya idarəsinə yollandılar. 

Maşınla morqa doğru şütüyərkən Tərlan tez-tez 

güzgüdən həmin şəxsin onun arxasınca gəlməsinə baxırdı. 
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Tərlan maşını tələsmədən idarə etdiyi halda hiss edirdi ki, 

arxadan gələn şəxs yaman səbirsizdir. Elə hey onu qabaqlayıb 

önə keçmək istəyirdi. Hələ prokurorluğun binasında olduqları 

anda Tərlanın qəribə baxışlarla onu sezməsi də həmin şəxsdə 

müəyyən şübhələr oyatmışdı. Yol boyu Tərlan güzgüdən ona 

baxdıqda bir neçə dəfə həmin şəxsin telefonla danışdığını da 

gördü. Yəqin ki, ona tez-tez zəng vuranlar onun həyat yoldaşı 

və ya digər yaxınlarıydı. Yəqin ki, onlar da səbirsizliklə bir 

xəbərin verilməsini, dəqiq məlumatın əldə olunmasını 

gözləyirdilər. 

Yol boyu Tərlan həmin şəxsin siması ilə dünən cəsədi 

tapılan və bir qədər öncə morqda gözü önündə olan gənc 

oğlanın simasını bir daha gözü önündə qarşılaşdırdı. Tərlan 

100% olmasa da, böyük ehtimalla qətlə yetirilənin bu şəxsin 

övladı olduğunu yəqin etdi. Artıq günorta idi və nəhayət ki, 

onlar morqa gəlib çıxdılar. 

Birlikdə morqa daxil olanda onları səhər saatlarında 

Tərlanla söhbət edən həkim-ekspert qarşıladı. Tərlanın 

yanındakı şəxsi görən həkim-ekspert də işin nə yerdə 

olduğunu anladı. Həkimin onu necə sezdiyinə fikir verən 

həmin şəxs də deyəsən baş verənlərdən duyuq düşmüşdü. 

Həkim-ekspert onlara arxasınca gəlmələrini bildirdi. 

Tərlan hiss edirdi ki, artıq atanın gözləri dolub, yaş damcıları 

gilələnməyə başlayıb, ayaqları isə irəli getmir, sanki yerlə 

sürünürdü. Cəsədlərin saxlanıldığı kameraya yaxınlaşdıqda isə 

Tərlan daha irəli getməyərək qapı önündə dayandı. Həkimin 

və həmin şəxsin kameraya daxil olmasından bir neçə saniyə 

keçmişdi ki, içəridən dəhşətli bir bağırtı səsi gəldi. 

İçəridən inilti, hıçqırıq, ağlaşma səsi kəsilmirdi. Bu 

zaman dəhşətli səsə daha bir neçə morq işçisi də içəri daxil 

oldular. Lakin onlar cəsədlər saxlanılan kameraya 

yaxınlaşdıqda qapının önündə prokurorluq işçisinin 

dayandığını görüb daha irəli getmədilər, işin nə yerdə 

olduğunu  anladılar. Eyni zamanda Tərlan da bir əl hərəkəti ilə 

onlara dayanmalarını və geri qayıtmalarını işarə etdi. 
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Təqribən bir-iki dəqiqə sonra həkim-ekspert çölə 

çıxaraq Tərlanı içəri çağırdı və başı ilə Tərlana atanı 

öldürülmüş övladının cəsədindən ayırmağa işarə etdi. Onlar 

məcburən, sanki sürüyə-sürüyə atanı çölə çıxardılar. 

Müstəntiq Allahverdiyev həkim-ekspertlə birlikdə 

mərhumun atasını Tərlanın maşınına əyləşdirdilər. Tərlan onu 

öz maşınında prokurorluq binasına qaytardı. Tərlan özü 

bilərəkdən həmin şəxsə öz maşınında qayıtmasına icazə 

vermədi. Çünki belə bir situasiya ilə qarşılaşmış şəxsin rul 

arxasında oturması təbii ki, düzgün deyildi. Prokurorluğa 

qayıtdıqdan sonra müstəntiq Allahverdiyev qətlə yetirilənin 

atasından mərhum barədə bir qədər məlumat aldıqdan sonra 

başqa bir maşınla onu evinə yola saldı. 

Övladı öldürülən şəxsi yola saldıqdan sonra Tərlan 

birbaşa prokurorun kabinetinə yollandı. Prokuror əvvəlcə 

oğlunun itməsi ilə bağlı müraciət edən şəxslə maraqlandı. 

- Allahverdiyev, deyəsən oğlunu axtaran şəxs cəsədin yiyəsi 

çıxdı. 

- Bəli, cənab prokuror. 

- Atasından oğlu ilə bağlı nəsə soruşdunuz ? 

- Yalnız ad-soyadın və yaşadığı ünvanı. Daha sonra isə bizim 

işçilərdən biri ilə onu evlərinə yola saldım. Kişinin üstünə çox 

da getmədim. Özünüz bilirsiniz də, belə bir vəziyyətdə əlavə 

nəsə sorub-soruşdurmaq heç də yaxşı olmazdı. 

- Allahverdiyev, o barədə çox düz eləmisiniz. Bəs qətlə 

yetirilənin şəxsiyyətini dəqiqləşdirdinizmi? 

- Qətlə yetirilən şəxs İsmayılov Bahadur Kərim oğludur, 

bizim Səbael rayonunun vətəndaşıdır. 

- Həə.. Deməli Səbael rayonunun vətəndaşıdır. 

Prokuror başını yelləyə-yelləyə bir balaca fikrə daldı 

və daha sonra yenidən söhbətinə davam etdi. 

- Səhər dediyim kimi bu işin istintaqının aparılmasında 

səlahiyyətli müstəntiq şəxsən siz olacaqsız. İndidən kimlərin 

ifadəsinin alınacağını müəyyənləşdirin, cinayəti işini açmağa 
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köməklik edən dəlil-sübutları toplamağa başlayın. Heç 

soruşmuram, bəs ekspertizanın nəticəsi necə oldu ? 

 Tərlan əlindəki qeyd dəftərçəsini açdı. O, burada səhər 

tezdən morqda olarkən həkim-ekspertin və Bayıl yamacında 

cəsədin tapıldığı yerdə axtarış aparan ekspertin dediklərini 

qeyd etmişdi. İlk əvvəl yazdıqlarına bir nəzər yetirərək, onları 

prokurora nəql etməyə başladı. Eyni zamanda dünən cəsəd 

tapılan ərazidən baltanın və üzərində qan ləkələri olan iki 

salafanın da tapılaraq maddi sübut kimi ekspertizaya 

göndərildiyini bildirdi. Prokuror sonadək Tərlanın dediklərini 

dinləyərək, bəzi detalları aydınlaşdırmaq üçün yenidən 

söhbətə başladı. 

- İndi də ilişib qalacağıq bir manyakın əlində. 

- Cənab prokuror, əgər bu cinayətkar manyakdırsa belə, hər 

halda çox ağıllı manyakdır. Çünki  morqdakı həkim-ekspert 

bildirdi ki, qatilin mərhumu gicgah nahiyəsindən vurması, onu 

boğması və daha sonra kəsici alətlə hissələrə ayırması bir neçə 

saatın içərisində baş verib. Düzü biz indi bilmirik ki, həmin 

oğlanı hansı səbəbdən qətlə yetiriblər. Amma cinayətin 

törədilmə ardıcıllığına baxdıqda, çox güman qatilin bu işə 

əvvəlcədən hazırlaşdığını güman etmək olar. Ona görə ki, 

hələlik nə ərazidə, nə də cəsəd üzərində cinayəti açmağa 

imkan verən və ya qatilin özünə aid kiçik detal belə 

tapılmıyıb. 

- Narahat olma Allahverdiyev. Mərhumun ailəsi qoy yaslarını 

yola versin. İndi mərhumun ailə üzvlərinin gərgin vaxtlarıdır. 

Narahat etsək, ortaya başqa-başqa problemlər çıxa bilər. Daha 

sonra mərhumun ailə üzvləri, yaxın qohumları, dost və 

tanışları ümumiyyətlə, əlaqədə olduğu hər kəslə söhbət apar 

və biz də cinayəti aça biləcək digər köməkçi faktlara nəzər 

yetirək. Mənə elə gəlir ki, bir neçə günə bu işi 

yekunlaşdıracaqsan. Axı hələlik baltanın ekspertizasının 

nəticələri bəlli deyil. Şəhərdəki təhlükəsizlik kameralarının 

görüntülərinə belə baxılmayıb. Mərhumun atası və digər 
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yaxınları ilə bağlı heç bir əlavə söhbət aparılmayıb. Ona görə 

də, bir günün içərisində hansısa nəticəyə gəlmək düzgün deyil. 

- Digərlərini demirəm, amma baltanın və üzərində qan ləkələri 

olan salafanların ekspertizasının maddi sübut kimi bu 

cinayətin üstünü açmağa köməklik edəcəyini düşünmürəm. 

- Niyə  ki,? 

- Əgər bu cinayətkar cəsəd üzərində heç bir yerdə onu ələ 

verəcək, barmaq izi belə qoymayıbsa, deməli, həmin baltanın 

ekspertizası da bizə heç nə verməyəcək. Həmin balta tapılan 

yeri mən diqqətlə nəzərdən keçirmişəm. Düzdür, baltanı it 

vasitəsilə aşkar etmişik. Amma baltanı heç itlə axtarmağa da 

ehtiyac yox idi. Torpağa necə basdırıldığını sizə dedim. 

Cinayəti bu qədər peşəkarlıqla törədən qatilin, həm cəsədi, 

həm də maddi sübutu demək olar ortalıqda qoyması o qədər 

də, real bir şeyə bənzəmir. Mənə elə gəlir ki, qatil bununla 

cinayətin arxasında gizli məqamların olmasına bir işarə vurur. 

- Dediniz ki, baltanı necə basdırılıb ? 

- Basdırılıb deməzdim, sadəcə üstünü torpaqla örtüb desək, 

daha düz olardı. Digər tərəfdən dəniz hardadı ? Cəmi 100-200 

metr aşağıda. Bunu lap balaca uşaq da başa düşərdi ki, baltanı 

apar tulla dənizə. Daha bu baltanı kim tapacaqdı ki,? 

- Deməli,? 

- Deməli, qatil qəsdən cinayətdə istifadə olunan aləti ortalıqda 

buraxıb ki, daha axtarışa ehtiyac olmasın. 

- Allahverdiyev, qatil cəsədi də, ortalıqda buraxıb bəs bu 

haqda nə deyə bilərsən ? 

- Ola bilsin bununla cinayətkar bizə və yaxud öldürdüyü 

oğlanın ailəsinə nəsə demək istəyir. Yəqin ki, cinayətkarın 

belə qəddarlıqla öldürdüyü oğlanın cəsədini hansı səbəbdən 

ortalıqda buraxmasını da istintaqın gedişində müəyyən 

edəcəyik. 

- Amma Allahverdiyev, dediyim kimi hələlik cinayətkarın 

şəxsiyyəti və onun əlimizdən yayınacağı barədə konkret 

nəticəyə gəlmə. Bir də tövsiyəm budur ki, heç vaxt qatili 

gözündə böyütmə, onu özün üçün əlçatmaz eləmə. Çünki nə 
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cəsədi tapan ərazi nəzarətçinin, nə də ki, uşağın atasının və 

digər yaxınlarının ifadələri alınmayıb. Üstəlik baltanın və 

üzərində qan ləkələri olan salafanların ekspertizası da hələ ki, 

aparılmayıb. Ola bilsin ərazidən başqa bir şeylər də tapıla bilər 

və s. və s. Lazım gəlsə, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin 

“TƏHLÜKƏSİZ ŞƏHƏR” xidməti və Nəqliyyatı İntellektual 

İdarəetmə Mərkəzi ilə də əlaqə saxlayarıq şəhərdəki bütün 

kameralara baxarlar. Bununla qatilin əraziyə hansı maşınla 

gəlməsini görər və beləcə hər şeyi lap asanlıqla öyrənərik. Bu 

da kömək etməsə lap mobil operatorlarla da əlaqə saxlayarıq, 

telefon danışıqların da bir gözdən keçirdərik. Axı ola bilməz 

ki, hər hansı cinayətkar heç bir səhv buraxmadan, heç bir iz 

buraxmadan bu boyda cinayət aktını sonadək səhvsiz yerinə 

yetirsin. 

- Düz buyurursunuz, cənab prokuror. Amma hələlik əlimizdə 

cinayətin üstünü hansısa yöndən açacaq bir dəlil yoxdur. 

Təhqiqatımızı yalnız lazımi şəxslərin ifadələri alınandan sonra 

davam etdirə bilərik. 

- Narahat olma, Allahverdiyev. Dediyim kimi bir neçə günə 

bu cinayət işini tezliklə bağlayacaqsan. 

Prokurorun bu sözündən sonra Tərlan başı ilə razılıq 

elədi. Daha sonra onlar istintaq işində ifadələri alınacaq 

şəxsləri müəyyən etdilər. Prokuror Tərlana həmin şəxslərin 

ifadələri alınarkən hansı məsələlərə daha diqqətlə toxunmağı 

izah etdi. Eyni zamanda prokuror Tərlana bildirdi ki, qarşıdakı 

günlərdən birində prokurorluqdan başqa bir şəxslə birlikdə 

öldürülən gəncin yas mərasimində də iştirak etsin. 

Prokurorun tapşırığına uyğun olaraq müstəntiq 

Allahverdiyev Tərlan cinayət işinin araşdırılmasında əsas 

səlahiyyətli şəxs kimi növbəti günlərdən birində 

prokurorluğun digər əməkdaşları ilə birlikdə bir dəfə 

öldürülən gəncin yas mərasiminə də yollandı. Tərlan yas 

mərasimində imkan taparaq mərhumun atası ilə də söhbət 

elədi. O, çalışırdı ki, cinayətin üstünü açacaq yeni-yeni faktlar 

toplasın. 
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Sonrakı günlərdə ekspertiza nəticəsində müəyyən 

olundu ki, cəsədin tapıldığı ərazidən tapılan balta elə 

cinayətədə istifadə olunan soyuq silah imiş. Ərazidən tapılan 2 

polietilen salafandan götürülən qan izləri də mərhumun qan 

izləri ilə uyğun çıxdı. Amma nə balta üzərində, nə də 

polietilen cığaralar üzərində cinayətkarın barmaq izlərinə rast 

gəlinmədi. Ekspertlər müəyyən etdilər ki, cinayətkar baltadan 

istifadə edərkən əlində əlcəklər olub. Amma salafanlar 

dükandan alarkən onun üzərində barmaq izləri olubmuş. Məhz 

bunu nəzərə alan cinayətkar cəsədin hissələrini salafanlara 

yığmazdan qabaq həmin salafanları bərk-bərk yumuşdur. 

Buna görə də həmin salafanlar üzərində də barmaq izlərini 

müəyənləşdirmək mümkün olmadı. 

2012-ci il aprel və may ayının ilk günləri ərzində 

müstəntiq Allahverdiyev Tərlanın rəhbərliyi altında Səbael 

rayonunun prokurorluğu, eyni zamanda Bakı Şəhər Baş Polis 

İdarəsi və şəhərin ayrı-ayrı polis bölmələrinin əməkdaşları 

cinayətlə bağlı təhqiqatlarını davam etdirdilər. Bu müddət 

ərzində prokurorluq və ayrı-ayrı polis bölmələrinin 

əməkdaşları cinayət işi ilə bağlı mühüm istintaq faktlarını 

ortaya çıxardılar. 

Amma cinayət aktından ötən 15-20 gün ərzində 

toplanan faktlar qatilin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə 

imkan vermədi. Bundan sonra müstəntiq Alahverdiyev 

topladığı faktları ümumiləşdirərək yenidən prokurorun 

qəbulunda oldu (8 may 2012-ci ildə). Qəbul zamanı Tərlan 

aşağıdakı faktları prokurora nəql etməyə başladı. 

 Müstəntiq Allahverdiyev prokurorla söhbətinə 

öldürülən gənc haqqında qısa məlumat verməklə başladı. 

- Öldürülən gənc oğlan - İsmayılov Bahadur Kərim 

oğludur, 1985-ci il Bakı şəhəri, Səbail rayonu doğumludur. 

Subay idi, valideynləri ilə birlikdə Səbail rayonu Niyazi 

küçəsi 25 ünvanında yaşayırdı. Atası İsmayılov Kərimin Təzə 

bazar yaxınlığındakı məhəllələrdən birində qəssabxanası var. 

Rayon yerlərindən heyvan gətirərək burada kəsib satmaqla 
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məşğul olur. Oğlan özü də atasının yanında çalışırmış. Yəni 

qısası qəssablıq edirmiş. 

- Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bağşılayın ki, sözünüzü kəsdim. İndi 

deməyin ki, oğlanı elə öz baltası ilə qətlə yetiriblər? 

- Bəli, cənab prokuror. Oğlanı elə atasının və özünün  istifadə 

etdiyi balta ilə qətlə yetiriblər. Məhz bununla əlaqədar bir 

məsələ var ki, mən bir qədər sonra onu da sizin diqqətinizə 

çatdırıcam. Bütün bunları istintaq zamanı müəyyən etmişik. 

Oğlanın anası isə evdar qadındır, heç bir yerdə işləmir. Ailədə 

4 övladdırlar – 2 bacı və 2 qardaş. Öldürülən Bahadur isə 

ailənin kiçik övladıdır. 

Daha sonra Tərlan bilavasitə cinayətlə bağlı olan 

hadisələri lap başlanğıcından, yəni cəsədin tapıldığı gündən 

nəql etməyə başladı. 

- Cəsəd tapılan günü səhər hava işıqlanan zaman 

Yaşıllaşdırma idarəsinin ərazidəki nəzarətçisi çöl quşlarının, 

yəni qarğaların ərazidə toplaşdığını görərək cəsəd olan əraziyə 

gəlmiş və Bahadurun xüsusi qəddarlıqla parçalanmış cəsədi 

ilə qarşılaşmışdır. Prokurorun “Bəs ərazidəki nəzarətçi əvvəlki 

günlərdə və ya cəsəd tapılan günü orada başqa naməlum 

şəxslərlə qarşılaşmayıb?” sualına cavab olaraq, Tərlan bildirdi 

ki, Yaşıllaşdırma idarələrinin nəzarətçiləri təhkim olunduqları 

ərazilərə mütəmadi yox, təsadüfi hallarda baş çəkirlər. Ona 

görə də nə həmin günü, nə də ondan əvvəlki günlərdə nə 

ərazidə çalışan yaşıllaşdırma idarəsinin nəzarətçisi, nə də ki, 

yaxınlıqda yaşayan şəxslər orada başqa şəxslərlə 

qarşılaşmayıblar. 

- Ola bilərmi ki, adlarını qeyd etdiyiniz şəxslər - həmin o 

nəzarətçi və yaxın ətrafda yaşayan şəsxlər hansısa bir 

məlumatı bilirlər. Amma kimdənsə çəkindiklərinə görə 

qorxularından nəsə demək istəmirlər ? 

- Xeyr, cənab prokuror. Sizin indicə vurğuladığınız versiyanı 

da nəzərdən keçirmişik. Amma bu versiya özünü doğrultmadı. 

- Yaxşı siz davam ein. 
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- Eyni zamanda ərazinin ekspertizası onu da müəyyən 

etdi ki, qatil əraziyə maşınla gəlibmiş və ayağında da daha çox 

hərbçilərin istifadə etdiyi BOT (yəni potinka) olub. Cəsədin 

hissələri salafan cığaralara salındığından qatil onu maşından 

düşürərək torpağın üstü ilə sürüyə-sürüyə yamaca gətirmiş, 

daha sonra həmin hissələri torbadan çıxararaq bədən 

formasında torpağın üstünə düzmüşdür. 

Bu zaman prokuror yenidən Tərlana müraciət etdi. 

- Cinayətkarın Bayıl yamacına hansı avtomobillə gəlməsi 

barədə nə öyrəndiniz ? 

- Cinayətkarın əraziyə hansı markalı avtomobillə gəlməsini 

şəhərin müxtəlif istiqamətlərində quraşdırılan kameralar 

vasitəsilə dərhal müəyyən etdik. Bu qara rəngli “TOYOTA - 

PRADO” markalı avtomobil olub. Yaşayış binaları az 

olduğundan, eyni zamanda yolun genişliyi səbəbindən gecələr 

həmin yolda bəzən avtoxuliqanları da görmək mümkün olur. 

Düzünü desəm, həmin avtoxuliqanlarla bu barədə bir qədər 

söhbət aparmışıq. Həmin avtoxuliqanlar da bildiriblər ki, gecə 

saat 5-00 radələrində yolun kənarında qara rəngdə “TOYOTA 

- PRADO” markalı bir maşınla rastlaşıblar. Amma nə maşının 

içində, nə də ətrafında kimisə görməyiblər. Maşının da işıqları 

sönmüş olub. Nömrə məsələsinə gəldikdə isə kimsə maşının 

nömrəsini xatırlamır. 

- Şəhər başdan-ayağa TƏHLÜKƏSİZ ŞƏHƏR xidmətinin 

kameraları ilə doludur. Ola bilməz axı sizin dediyiniz həmin o 

qara rəngli “TOYOTA - PRADO” markalı avtomobilin 

nömrəsi bu boyda şəhərdə quraşdırılan bir kameranın 

yaddaşına düşməsin ? 

- Düşüb cənab prokuror, düşüb. Nömrəsi də 10-??-214-dür. 

Amma iş ondadır ki, Azərbaycanda bu rəngdə və bu nömrəyə 

malik olan, ümumiyyətlə, maşın yoxdur. Qeyd etdiyim həmin 

maşın nömrəsi isə mövcuddur. 

- Bəs həmin nömrənin kimə məxsus olduğunu öyrəndinizmi ? 

- Öyrəndik... Qəribəsi ondadır ki, nömrənin əsl sahibi qətlə 

yetirilənin elə özüdür. Onun şəxsi vaz 2107-si var. Nömrə də 
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həmin maşına qeydiyyatlıdır. Araşdırmamız kameralara düşən 

PRADO-nun üzərindəki nömrənin saxta olduğunu müəyyən 

etdi. Çünki həmin gün oğlanın maşını qaçırılmamışdı ki, qatil 

də həmin maşındakı nömrəni çıxarıb öz maşınına taxsın. 

Ekspert də müəyyən etdi ki, vaz 2107-nin üzərindəki nömrə 

cinayət baş verən günü açılmamışdır. Sadəcə olaraq, qatil özü 

qondarma nömrə düzəldərək idarə etdiyi maşının üzərinə 

taxıb. Bu fakt isə cinayətin təsadüfən baş vermədiyinə və 

planının əvvəlcədən hazırlandığına bir işarədir. Şəhərdəki və 

eləcə də şəhərətrafı yaşayış məntəqələrindəki qara rəngli 

“PRADO”-ların əksəriyyətini saf-çürük elədik. Amma həmin 

“PRADO”-ların heç birində törədilən cinayətə aid kiçik çöp 

qırıntısına belə rast gəlmədik. Ümumiyyətlə, mərhumun və 

ailəsinin yaxınlarından heç kimdə bu markalı maşın yoxdur. 

Həmin ərəfədə nə şəhərdə, nə də respublikanın digər 

rayonlarında kimdənsə qara rəngli “PRADO” qaçırılmayıb. 

Eyni zamanda bütün cəhdlərimizə baxmayaraq, həmin 

maşının şəhərə hansı istiqamətdən gəldiyini və onun kim 

tərəfindən idarə olunduğunu müəyyən edə bilmədik. 

 Tərlan cümləsini bitirən kimi əsəbiləşən prokuror 

birdən-birə dilləndi. 

- Bu maşın Bakı şəhərinə göydən düşməyib ki,? 

Prokuror bir balaca fikrə getdi, müstəntiq 

Allahverdiyev də daha bir kəlmə demədən ona baxırdı. Daha 

sonra prokuror yenidən özü söhbətə başladı. 

- İndi yadıma düşdü. Bu yaxınlarda bir dəfə gəlmişdin ki, 

Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əlaqə 

saxlayım. Onlardan nəsə məlumat öyrənmək istəyirdin. Mən 

də zəng edəcəyimi desəm də sonradan yadımdan çıxdı. 

- O nə məsələydi ki, elə ? 

- Daxili İşlər Nazirliyindən ona görə icazə almağınızı 

istəyirdim ki, respublikanın bütün rayon və şəhərlərində adı 

keçən qara rəngli “TOYOTA-PRADO” markalı avtomobilləri 

bir-bir gözdən keçirməyə bizə köməkçi olsunlar. Dövlət 

Gömrük Komitəsindən ona görə icazə almağınızı istəyirdim 
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ki, son vaxtdarda respublikadan aparılan, respublika ərazisinə 

gətirilən və hələlik ölkə ərazisində tranzit nömrə ilə sürülən 

qara rəngli “PRADO”-ların kimlərin adlarına qeyd olunmasını 

öyrənim. Ola bilsin ki, qatil Azərbaycana, Bakı şəhərinə başqa 

ölkədən də gələ bilərdi və ya cinayəti törətdikdən sonra tez bir 

zamanda ölkəni tərk eliyə də bilərdi. Buna görə sizin adları 

keçən dövlət qurumları ilə əlaqə saxlamağınızı istəmişdim. 

- Narahat olmayın. Günü bu gün bu probleminizi də həll 

edəcəm. 

- Amma maşınla bağlı şübəhələndiyim və indiyə kimi yoxlaya 

bilmədiyimiz bir istiqamət qalıb. 

- O, nə istiqamətdi elə ? 

-Ola bilsin ki, cinayətdə istifadə olunan avtomobil hal-hazırda 

maşın bazarında və ya hansısa avtomobil salonunda da ola 

bilər. 

- Diqqət yetirmədiyiniz istiqamət budur ? 

- Bəli. İznimiz olmadığına görə, həmçinin vaxtın məhdudluğu 

səbəbindən bu istiqamətdə hələlik heç bir təhqiqat 

aparmamışıq. 

- Lazım olsa, cənab baş prokurorla da əlaqə saxlayaram. Hara 

lazımdı, necə lazımdı sənin üçün icazə alaram. İstintaq üçün 

respublika ərazisindəki bütün maşın bazarlarına və maşın 

salonlarına da göz gəzdirərsiz. Amma Allahverdiyev, mən bir 

də deyirəm, nə bu cinayətkar, nə də ki, onun maşını nə yerdən 

çıxıbdır, nə də ki, göydən düşübdür. Bu maşın hardadısa 

respublika ərazisindədir və biz də işi uzatmadan həmin maşını 

və onun sahibini tapıb istintaqa cəlb etməliyik. 

- Bir qədər öncə qeyd etdiyim kimi cinayət baş verən günü yol 

kənarlarında və şəhər daxilində “TƏHLÜKƏSİZ ŞƏHƏR” 

xidmətinin və Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin 

quraşdırdıqları kameralardan bir neçəsində həmin maşını 

görmək olur. Maraqlısı ondadır ki, həmin maşın birdən-birə 

kameralarda peyda olur və birdən-birə də yoxa çıxır. Bütün 

bunlar onu deməyə əsas verir ki, cinayətkar şəhər daxilində 2 

və ya daha çox nömrə ilə dolaşıb. Birincisi idarə etdiyi 
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maşının öz həqiqi nömrəsi ilə, ikincisi özünün düzəltdiyi 

qondarma nömrələrlə. 

- Əgər bu maşın kənardan şəhərə daxil olmayıbsa və sizin də 

qeyd etdiyiniz kimi həmin ərəfədə kiminsə maşını 

qaçırılmayıbsa, belə qənaətə gəlmək olar ki, həmin maşın da, 

həmin maşının sahibi də hal-hazırda şəhərdədir ? 

- Sizin dediyiniz fikrin həqiqiliyini yoxlamaq üçün biz aprel 

ayı ərzində şəhərə gələn və şəhərdən gedən bütün qara rəngli 

“PRADO”-ları nəzərdən keçirdik. Amma yenə də, ortaya bir 

şey çıxmadı. Maşın məsələsi hələ də qaranlıqdır. 

- Düz deyirsiniz. Hələlik maşın məsələsi qaranlıqdır. Amma 

sizin verdiyiniz təklifə uyğun olaraq harada olmasından asılı 

olmayaraq respublika ərazisindəki bu markadan olan bütün 

avtomobillərin hamısını və onların sahiblərini tək-tək 

nəzərdən keçirdərik. O, zaman da avtomobil məsələsi qaranlıq 

qalsa fikirləşib başqa bir yol taparıq. Hər kimdisə, bu qatil çox 

peşəkar biridir. 

 Prokuror bu sözləri dedikdən sonra bir qədər susdu, 

otağa bir sakitçilik çökdü. Daha sonra o, əli ilə müstəntiqə 

davam etməsi üçün işarə etdi. 

Qovluqdakı məlumatlara nəzər yetirən müstəntiq 

Allahverdiyev cəsədi müayinə edən həkim-ekspertin 

dediklərini yenidən təkrarladı və onu da əlavə etdi ki, mərhum 

cəsədi tapılan günün gecəsi 1 neçə saatın içərisində qaçırılıb, 

boğularaq qətlə yetirilib və cəsədi hissələrə parçalanıb. Bunu 

həmin gəncin telefon nömrəsinin araşdırılması da sübut edir. 

Amma telefon danışıqları ilə yox, nəzərdən keçirdiyimiz tək 

bir mesajla. Aprel ayının 15-i, bazar günü öldürülən gəncin - 

yəni Bahadurun tanışlarından birinin ad günü olub. Bahadur 

da, bir neçə yaxın yoldaşı ilə birlikdə həmin ad günündə olub. 

Onlar ad gününü gecə yarısına kimi restoranlardan birində 

qeyd ediblər. 

Maşınla olsalar da, hamısı spirtli içki qəbul edib, 

həmçinin Bahadur da. Daha sonra dəniz kənarına, ardınca 

şəhərdəki barlardan birinə gedərək xeyli əyləniblər və 
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gecəyarını keçəndən sonra hərəsi bir maşına əyləşərək öz 

mənzillərinə yollanıblar. 

Bahadur maşınında tək olub və düz evlərinin önünə 

kimi gəlib çıxıb. Maşından düşüb evlərinə tərəf addımlayıb, 

amma evə çata bilməyib. Axırıncı olduğu yerə qədər telefon 

siqnallarını izləmişik. Maşından düşəndən bir az sonra 

Bahadurun nömrəsindən atasının, yəni Kərimin telefonuna bir 

mesaj göndərilib. 

Mesajda yazılıb ki, “Ata, bu gecə ad gününü qeyd edən 

Xəzərgildə qalacam. Sabah ordan birbaşa işə gələcəm. 

Məndən ötrü narahat olmayın”. Belə bir mesajı alan atası 

oğlunun hansısa cinayətkarın əlinə keçəcəyini təbii ki, 

düşünməyib. Ona görə də, övladlarının yoxa çıxmasından ailə 

yalnız aprelin 16-sı günortadan bir xeyli keçdikdən sonra 

xəbərdar olublar. 

Atasının dediyinə görə səhər evdən çıxanda Bahadurun 

maşınını həyətdə görərək bir qədər təəccüblənir. Çünki onun 

bildiyinə görə Bahadur ad gününə öz maşını ilə getməliydi. 

Sonra da fikirləşir ki, yəqin içki qəbul edəcəyinə görə 

maşınını götürməyib. Ata işə - yəni Təzə bazarın yaxınlığında 

yerləşən qəssabxanasına yollanır, amma nə qədər gözləyir 

oğlu gəlib çıxmır. Fikiləşir ki, oğlu yorğun olduğundan onun 

yanına gəlməyib, evə gedər. Günortadan sonra evə qayıdanda 

oğlunun hələ də qayıtmadığını görərək narahat olmağa 

başlayır. Ata əvvəlcə oğluna zəng vurur. Oğlanın nömrəsinə 

zəng çatsa da, o nədənsə telefonu götürmür. 

Bundan sonra mərhumun atası Kərim ötən gecə ad 

gününü qeyd edən oğlanın nömrəsini axtarıb tapır və ona zəng 

vurur. O, isə bildirir ki, Bahadur axşam onlarda qalmayıb. 

Üstəlik də Bahadur öz maşını ilə evlərinə qayıdıb. Bunu 

eşidən ata artıq narahat olmağa başlayır. Çünki maşın həyətdə 

idi, amma Bahadur yox idi. Deməli, nəsə düzgün deyildi. 

Bundan sonra ailə bütün qohum-əqrabalarına, 

yaxınlarına, tanışlarına, həmçinin övladlarının dost-tanışlarına 

zəng vuraraq, onlardan Bahaduru soruşurlar. Lakin zəng 
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vurduqlarından heç kim Bahaduru gördüm demir. Buna 

baxmayaraq oğlanın telefonuna hələ də zəngin çatması ailə 

üzvlərinin yenə də müsbət bir şeyə olan ümidini itirməyib. 

Buna görə də ayın 16-sını ailə üzvləri təlaş içərisində də olsa 

birtəhər yola verirlər. 

Bu zaman televiziyada yayımlanan xəbərlərdə gənc 

oğlanın qətlə yetirilməsi və 2 gün ərzində hələ də qətlə 

yetirilən şəxsə kiminsə sahib çıxmaması ilə bağlı xəbərin tez-

tez yayımlanması ailənin diqqətini çəkib. Uşağın atası dərhal 

bizim prokurorluğa gəlib və sonra baş verənləri də artıq siz 

özünüz bilirsiniz. 

Bahadurun ailəsindən aldığımız məlumat, ad günündə 

iştirak edən yoldaşlarının dedikləri və həm də bizim istintaq 

təhlillərimiz Bahadurun dəqiqliklə aprelin 15-i gecə yarısı 

dostu Xəzərin ad günündə olduğunu, dostların birlikdə 

restoranda yeyib-içdiklərini, birlikdə dəniz kənarına, oradan 

da bara yollandıqlarını sübut edir. Onun dəniz kənarında və 

barda olduğunu daha sonra isə evinə yollandığını küçələrdə 

quraşdırılmış kameraların görüntüləri də qismən təsdiq edib. 

- Dediniz ki, öldürüldüyü gün Bahadur 1 neçə yoldaşı ilə 

birlikdə dostları  Xəzərin ad günündə olublar – birlikdə 

yeyiblər-içiblər, əyləniblər, küçədə-parkda dolaşıblar. Bəs 

yaxşı həmin ad günündə və ondan sonrakı saatlarda 

Bahadurun kiminləsə dalaşması və ya mübahisə etməsi barədə 

nəsə öyrənə bilmisinizmi? 

- Nə ad gününün keçirildiyi restoranda, nə də ki, dostların bir 

yerdə olduğu müddətdə, ümumiyyətlə, belə bir problem 

yaşanmayıb. 

- Bəs əvvəlki zamanlarda? 

- Bu oğlan cinayət törətməyə meylli olmasa da, hər halda 

qanun-qaydanı gözləyən və sakit biri də olmayıb. Müəyyən 

zamanlarda onun bəzi şəxslərlə kiçik də olsa konfiliktləri 

olub. Eyni zamanda şəxsi maşını, bir qədər öncə qeyd etdiyim 

həmin vaz 2107 vasitəsilə dəfələrlə avtoxuliqanlıq etməsi də 

məlumdur. Həmin o kiçik konfiliktlərin nədən 
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qaynaqlandığını, nəticəsinin necə olduğunu və digər hadisələr 

haqqında da məlumatlar topladıq. Konfiliktdə olduğu bir neçə 

şəxsi sorğu-sual etdik, olduğu məkanlara baxdıq, gizlincə 

izlədik, amma elə bir ciddi fakta rast gəlmədik. Həmin şəxslər 

haqqında topladığımız məlumatlara əsaslanaraq dəqiqliklə 

deyə bilərəm ki, Bahadurun kiçik konfiliktləri olduğu 

şəxslərdən heç biri bu oğlanı öldürməyib. İstintaqın gedişində 

biz həmin şəxslərin əksəriyyətini bizim prokurorluğa və polis 

bölmələrinə dəvət edərək sorğu-sual etmiş, telefon 

danışıqlarına qulaq asmış və hətta onların hər birini ayrı-

ayrılıqda gizlincə izləmişik. Amma onlardan hansısa birinin 

baş vermiş cinayət aktında təqsirkar bilməyə şübhə yaradacaq 

bir kiçicik fakta belə rast gəlməmişik. 

Bura kimi Tərlanın dediklərini diqqətlə dinləyən 

prokuror onu maraqlandıran sualla yenidən Tərlana müraciət 

etdi. 

- Allahverdiyev, bəs bayaq dediyin o telefonun axırı necə oldu 

? 

-  Cənab prokuror, mesaj göndəriləndən sonra telefon 

söndürülməyib, sadəcə olaraq səssiz rejimə keçirilib. Daha 

sonra isə ərazi yaxınlığındakı küçə sularını axıtmaq üçün 

qoyulan kanalizasiya quyusuna atılıb. Ona görə də ailəsi və 

digər insanlar tərəfindən dəfələrlə zəng edilsə də, telefona 

cavab verən olmayıb. Daha sonra enerjisinin qurtarmasına 

görə telefon sönərək həmin quyuda qalıb. Əməkdaşlarımızın 

mobil operatorla  saxladıqları əlaqəyə görə həmin telefonun 2 

gün ərzində eyni yerdə olduğunu müəyyən etdik. Telefon 

sonradan enerjisinin qurtarması səbəbindən sönsə də, biz 

həmin telefonu elə bayaq dediyim kimi mesajın göndərildiyi 

yerin yaxınlığındakı quyudan tapdıq. 

- Yaxşı ad gününü bildik, telefonu bildik. Bayaq dedin ki, 

balta bunun öz baltası olub və bununla bağlı bir məlumatı 

mənə deyəcəksən. Nə məlumatdı o elə? 

- Cənab prokuror, bir qədər öncə qeyd etmişdim ki, öldürülən 

oğlanın atası qəssabdır. Özünün də “Təzə bazar” yaxınlığında 
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qəssabxanası var. Oğlan da atasının yanında işləyirdi. 

Cinayətdə istifadə olunan balta da Bahadurun atası Kərimlə 

birgə işlətdikləri baltadır. 

- Yaxşı bəs necə olub ki, atanın baltası ilə oğulu doğrayıblar. 

Amma atanın bundan xəbəri olmayıb. 

- Aprel ayının əvvəllərində, yəni törədilən cinayətdən bir-iki 

həftə öncə Kərimin “Təzə bazar” yaxınlığındakı 

qəssabxanasında oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Gecə 

saatlarında qapının kilidini qıraraq qəssabxanaya girən oğru 

içərini ələk-vələk eləyib, gedəndə isə buradan ancaq balta 

aparıb. Şəhərdə bir neçə qəssabla söhbətlər apardıq. Onlar 

vurğuladılar ki, əslində qəssablar işdədikləri yerdə onsuz da 

pul saxlamırlar. Hər hansı bir oğrunun qəssabxanaya girməsi 

isə həqiqətən çox gülünc hadisədir. Məhz bu səbəbdəndir ki, 

bütün qəssablar öz qəssabxanaları üçün qarovulçu tutmurlar. 

Ümumiyyətlə, mən indiyə kimi hansısa qəssabxanaya oğrunun 

girməsi faktı ilə də qarşılaşmamışam. Kərimin qəssabxanasına 

daxil olan oğru da içərini ələk-vələk eləyəndən sonra içəridəki 

baltalardan birini oğurlayaraq oradan uzaqlaşıb. Qəssab Kərim 

də, sadəcə bir baltaya görə polisə müraciət etməyi lazım 

bilməyib. Lakin yaxınlıqda yerləşən digər mağaza sahibləri bu 

hadisədən xəbərdar olublar, qeyd etdiyim faktları 

təsdiqləyiblər. Çünki səhər ayrı-ayrı mağaza sahibləri işə 

gələndə qəssab Kərimin dükanının daxilinin qarışdırıldığını və 

qapının kilidinin sınıq olduğunu görüblər. Həmin mağazaların 

sahibləri və eyni zamanda oğlanın atası Kərimlə söhbətlərimiz 

zamanı onlardan mağazaları ətrafında nə vaxtsa şübhəli bir 

şəxslə qarşılaşdıqlarını və ya kiminsə onları izləməsi ilə bağlı 

fikirlərini soruşduq. Amma onların hamısı cavabında belə bir 

hadisə ilə qarşılaşmadıqlarını bildirdilər. İstintaq işi zamanı 

sırf qəssablar və qəssabxanalarla bağlı olan bir versiyanı da 

nəzərdən keçirdik. Bu versiya ondan ibarət idi ki, bəlkə də bu 

gənci onun atası ilə eyni bazar ətrafında çalışan, qəssablıqla 

məşğul olan və olmayan dükan sahiblərindən biri də qətlə 
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yetirə bilərdi. Amma istintaqın gedişində irəli sürülən bu 

versiya da özünü doğrultmadı. 

- Allahverdiyev, sənin dediklərinə diqqətlə qulaq asıram. Hər 

gün respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində müxtəlif cinayət 

hadisələri baş verir. İndi təsadüfən ağlıma bir fikir gəldi ki, 

birdən bu qəssab özü və yaxud oğlanın yaxın qohumlarından 

hansısa biri hər şeyi edər, sonra da deyər ki, oğlumuzu və ya 

yaxınımızı başqası öldürüb ? 

- Xeyr, cənab prokuror. Yoldaşlarla birlikdə sizin dediyiniz 

fakt üzərində də, bir xeyli çalışdıq. Amma sübut olundu ki, 

oğlanın öldürülməsində onun atasının və ya digər yaxınlarının 

əli yoxdur. Sadəcə qatil hər şeyi çox peşəkarcasına yerinə 

yetirib. Bir qədər öncə mən sizə ad günündə baş verən 

hadisələr barədə müəyyən məlumatlar verdim. Cinayətdə 

istifadə olunan baltanın əvvəlcədən oğurlanması onu göstərir 

ki, törədilən cinayətin həmin gün qeyd olunan ad gününə heç 

bir aidiyyatı olmayıb. 

- Bəs atasının ? Ola bilməzmi ki, oğlanın atası Kərimin 

kiminləsə bir problemi var. Bu şəxs də məhz həmin problemə 

görə Kərimin oğlunu qətlə yetirmiş olsun ? 

- Yəni siz deyirsiniz ki, atasının kiminləsə ciddi bir problemi 

olub, ya yox ? 

- Təbii ki,. Axı bu oğlanı hələ ki, bilmədiyimiz bir səbəbdən 

öldürməlidirlər ya yox ? Bəlkə bu oğlanın atasının və ailəsinin 

kiminləsə qan davası da var imiş ? 

- Apardığımız istintaq işi oğlanın atası Kərimin nə yaxın 

zamanlarda, nə də ki, bundan öncəki vaxtlarda kiminləsə və 

yaxud kimlərləsə bir problemini üzə çıxarmayıb. Qan 

davasından isə ümumiyyətlə, söhbət belə gedə bilməz. Həm 

özünün, həm də onu digər tanıyanların - istər qonşularından 

olsun, istərsə də ki,  iş yoldaşlarından olsun onların dediyinə 

görə mərhumun atası Kərimin indiyə kimi heç kimlə ciddi bir 

problemi olmayıb. Oğlanın özü bir balaca dələduz olsa da, 

ailəsi normal bir ailədir. 
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- Son vaxtlar paytaxtda və respublikanın digər bölgələrində 

qız üstündə oğlanların bir-birini bıçaqlaması və ya qətlə 

yetirməsi ilə bağlı cinayət aktlarına da tez-tez rast gəlirik. 

Xüsusilə də bu gəncin subay və evlənmə yaşında olması bu 

versiyanın da önəmli olmasına təsir edir. Bu haqda nə deyə 

bilirsiniz ? 

- Sizin dediyiniz bu versiyanı da nəzərdən keçirdik. Bu 

versiya üzərindən çoxları ilə apardığımız söhbətlər və istintaq 

işi də özünü doğrultmadı. 

- Yaxşı, bəs bu adamı niyə öldürüblər ? Niyə onu qəssab kimi 

parça-parça ediblər? 

- Cənab prokuror. Cinayətin yetirilmə prosesinə özünüz bir 

diqqət yetirin - bu böyüklükdə şəhərdə başqa yerdə balta 

tapılmırdı ki, cinayətkar gedib məhz Bahadurun və onun atası 

Kərimin birgə işlətdikləri baltanı oğurlasın ? Əgər bu 

cinayətkar istənilən maşın nömrəsinin kopiyasını çıxarda 

bilirdisə niyə həmin günü idarə etdiyi maşına məhz 

Bahadurun şəxsi maşınının nömrəsini vursun ? Yaxud da niyə 

qətlə yetirdikdən sonra Bahadurun cəsədini ortalıqdan yox 

etməsin, yandırmasın və ya gizlətməsin? Əvəzində hamının 

görə biləcəyi bir yerə gətirib atsın. Bütün bunlar sübut edir ki, 

qatil bu cinayətə uzun müddətdir ki, hazırlaşıb. O, həmçinin 

Bahaduru uzun müddətdi izləyirmiş və sadəcə lazımi məqamı 

gözləyirmiş ki, onu ələ keçirib qətlə yetirə bilsin. 

Ümumiyyətlə, bu cinayətin kim tərəfindən və niyə törədilməsi 

versiyasına gəldikdə burada iki versiya yaranır. Birinci versiya 

ondan ibarətdir ki, baş vermiş cinayətin arxasında mərhumdan 

və onu qətlə yetirən qatildən başqa heç kimin bilmədiyi bir 

sirr var. Məhz bu sirr də bizə cinayəti açmaqda çətinlik 

törədir. İkinci versiya ondan ibarətdir ki, Avropa və Amerika 

filmlərinə baxdıqda həmin filmlərdə heç bir səbəb olmadan, 

sadəcə törətdiyi cinayətdən zövq almaq xətrinə dəhşətli qətllər 

törədən manyaklara çox rast gəlmişik. Məhz ikinci versiya da 

ondan ibarətdir ki, mərhumu sadəcə törətdiyi cinayətdən zövq 

alan bir manyak qətlə yetirib. Həm də bu manyak - çox ağıllı 
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bir manyakdır. Ola bilsin ki, həmin bu manyak bir müddət ara 

verdikdən sonra yenidən kimisə qətlə yetirsin. 

- Allahverdiyev, cinayətin törədilmə prosesinə nəzər 

yetirdikdə sizin də qeyd etdiyiniz kimi qatilin bu işə lap 

çoxdan hazırlaşdığını dəqiqliklə müşahidə etmək mümkündür. 

O, əvvəlcədən Bahaduru necə oğurlamağı, harada qətlə 

yetirməyi, qətlə yetirdikdən sonra hara aparmağı da 

planlaşdırmışdır və bütün bunları da yerinə yetirərkən heç bir 

səhvə yol verməmişdir. Sizin dediyiniz kimi bu cinayət, sırf 

əvvəlcədən planlaşdırılan cinayət olub. Təsadüfi bir gündə və 

təsadüfi bir vaxtda bu böyüklükdə cinayəti törətmək və 

ortalıqda heç bir iz-toz buraxmadan aradan çıxmaq olmaz. 

Üstəlik sizin dediyiniz hər iki versiya bu cinayət üçün keçərli 

ola bilər. 

- Cənab prokuror, düzünü desəm bir qədər çıxılmaz vəziyyətə 

düşmüşəm. Düzdür, həm bizim prokurorluqda, həm də bu 

cinayət işinin istintaqı ilə bağlı əlaqələr saxladığım, müraciət 

etdiyim bütün idarələrdə mənə kifayət qədər köməklik 

göstəririlər. Amma hələ ki, yekdil bir fikrə vara bilmirəm. İndi 

siz özünüz nə məsləhət görürsünüz ? 

- Düzdür, sonda sizin dediklərinizi ümumiləşdirərək belə 

qənaətə gəlmək mümkündür ki, həqiqətən də, bu cinayəti 

törədən şəxs başdan xarab manyakın yekəsidir. Ola bilsin, 

onun nə qətlə yetirdiyi şəxslə, nə də onun ailəsi ilə heç bir 

əlaqəsi və ya düşmənçiliyi yoxdur. Amma bu dediklərimizə 

tam əmin olmaq üçün məsləhətim odur ki, istitaq işinin əhatə 

dairəsini daha da genişləndirin, onun törədilmə səbəblərini 

daha da əvvəlki vaxtlarda axtarın. Şəhərin bütün polis 

bölmələrinin əməkdaşları ilə də daha sıx əlaqə saxlamaq 

lazımdır. Biz mütləq öldürülən oğlanın yaşadığı evin, atasının 

işlədiyi qəssabxananın ətrafında heç kimə hiss etdirmədən 

izləmə işlərinə başlamalıyıq. Ola bilsin nəsə bir şey tapa 

bilərik. Bir məsələ də aydındır ki, qatil bu oğlanın evlərinə gec 

qayıdacağından xəbərdar imiş. Ona görə də öyrənmək 

lazımdır ki, qatil oğlanın evə gec və tək gələcəyini kimdən və 
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necə öyrənib. Mənə elə gəlir ki, bunu öyrənsək ardınca çox 

şeyləri də öyrənə bilərik. 

- Cənab prokuoror, güman etmirəm ki, hal-hazırki vaxtda 

şəhərin polis idarələrinin əməkdaşları hansısa bir işdə bizə 

yardımçı olsunlar. 

- Niyə ki,? 

- Məlum məsələdi, cənab prokuror. Prezidentin göstərişi ilə bu 

ayın son 10 günlüyündə şəhərdəki bütün Daxili İşlər Orqanları 

Bakıda keçiriləcək “EUROVİSİON”-a hazırlaşırlar. Xüsusilə 

də, bizim Səbael rayonunun polis bölmələri. Bu müsabiqə ilə 

əlaqədar olaraq, Avropadan və dünyanın ayrı-ayrı 

bölgələrindən gələnlərin hamısı Bakıda toplanacaq. Ona görə 

də, gələnlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Daxili 

İşlər Orqanları işçilərinin üzərinə çətin vəzifələr düşür. Belə 

bir vaxtda aparılan istintaq işində nəinki Səbael rayonunun 

polis bölmələri, heç şəhərin digər rayonlarının polis bölmələri 

də bizə lazımi köməkliyi göstərə bilməyəcəklər. 

- Bax bu məsələni düzgün vurğuladın. Mən özüm də 

eşitmişəm ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi 

tabeliyində polislərin ən azı 30-40%-ni bu şəhərdəki 

təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar olaraq səfərbər edəcəklər. 

Şəhərin polis bölmələrinin əməkdaşlarının bizə necə “kömək 

göstərəcəyi” barədə sizin dediklərinizlə razılaşıram. Amma 

birdən bu cinayətkar heç qisas almır, sadəcə bir manyakdır ? 

Bəlkə qarışıqlıqdan istifadə eləyib, öz cinayətlərini davam 

etdirəcək ? Bəs onda istintaq məsələsi necə olsun ? 

- “EUROVİSİON”-a hazırlıqla əlaqədar olaraq, Bakı Şəhər 

Baş Polis İdarəsinin Təhlükəsiz Şəhər Xidmətinin və 

Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin şəhərdəki bütün 

kameralarının işinə də xüsusi diqqət artırılacaq. Həmin 

mərkəzdə çalışanlara tapşırmışam ki, şəhər küçələrində 

dolaşan bütün qara “TOYOTA - PRADO” markalı 

avtomobilləri diqqətlə izləsinlər. Üzərlərində olan nömrələrin 

həmin maşına mənsubluğunu yoxlasınlar. Eyni zamanda 

telefon şəbəkələrinə tapşırılıb ki, mərhumu tanıyanlardan 
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əksəriyyətinin, cinayətin törədildiyi gecə həmin ad günündə 

iştirak edənlərin, hətta oğlanın atasının və digər yaxınlarının 

telefon zəngləri dinlənilsin. Hələlik istintaq işimizi ancaq bu 

yöndə aparacağıq. Çünki digər yönlərdəki istintaq işimiz hələ 

ki, bir qədər məhduddur. Siz tapşırdınız ki, xəbəri olmadan 

mərhumu tanıyanlardan bəziləri izlənilsin. Bunu da əlavə 

təşkil edə bilərik. Əməkdaşlarımız imkan düşdükcə bəzi 

şəxsləri müəyyən qədər izləyəcəklər. 

- Yaxşı, Allahverdiyev. Siz dediyiniz kimi işimizi 

“EUROVİSİON”-dan sonra yenidən tam qaydasında davam 

etdirərik. Amma istintaq işinin gedişini ləngitmək olmaz, 

cinayəti isti izlərlə açmaq daha məqsədəuyğundur. Bir də 

dediyin kimi sənin üçün avtomobil salonlarında və maşın 

bazarlarında hələlik satılmayan bu tipli maşınların öyrənilməsi 

ilə bağlı, istintaq aparmaq üçün xüsusi icazə alacam. Sən nə 

indi, nə də bundan sonra başqa heç nəylə məşğul olma. Səni 

prokurorluqda cavabdeh qalmaqdan da, azad edirəm. Bütün 

işini-gücünü kənara qoyaraq ancaq bu cinayət işinin 

araşdırılması ilə məşğul olmalısan. Bir də ola bilsin ki, 

öldürülən oğlanın atası Kərim bizdən nəsə gizlədir. Amma 

onun uzaq keçmişdə kiminləsə bir balaca da olsa, münaqişəsi, 

yaxud problemi olub. Sən bu yönə də yaxşıca nəzər yetirərsən. 

Əgər bu cinayət işini vaxtından əvvəl və təkbaşına aça bilsən, 

bax sənə söz verirəm rütbənin bir il öncə və ya bundan da tez 

qaldırılmasını öz öhdəmə götürürəm. 

- Oldu, cənab prokuror. 

- Hə, bir də - indi bu dəqiqə yadıma bir şey düşdü. Bayaq siz 

dediniz ki, oğlan və atası rayon yerlərindən qoyun-quzu 

gətirib, şəhərdə kəsib satırdılar. Elədi ? 

- Bəli. 

- Hər ehtimala qarşı onların hardan və kimlərdən heyvan alıb 

gətirməsi ilə də maraqlanın. Ola bilsin ki, birdən oralarda 

kiməsə atıb eləyərlər və yaxud da bunların kiminləsə bir 

problemi olar ? Həmin adam da oğlunu öldürməklə Kərimdən 

qisas almaq fikrinə düşər. Çünki həmin şəxs bunların 
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qəssablıqla məşğul olmasını yəqin ki, bilirmiş. Bax bu 

istiqamətə də, bir nəzər yetirin. 

- Yaxşı, yadıma saldınız. Düzünü desəm heç belə bir şey 

mənim ağlıma gəlməmişdi. 

- Ola bilsin, törədilən cinayətlə bağlı apardığın bu istintaq işi 

sənin gələcək karyeranda mühüm rol oynayacaq. Hər bir 

detala fikir ver, çalış heç nə nəzərindən yayınmasın. Mən elə 

günü bu gün cənab baş prokurorla əlaqə saxlayaraq xahiş 

edəcəm ki, bizim prokurorluğun və şəxsən sənin özünün 

lazımi idarələrlə - yəni Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət 

Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxlamağına köməklik göstərsin. 

Bu haqda icazəni alan kimi sizə xəbər verəcəm ki, dərhal işə 

başlayasınız. İndi isə gedə bilərsiz. 

 Tərlan prokurorla görüşüb-sağollaşaraq, onun 

kabinetini tərk elədi. Bir neçə saat sonra prokuror Tərlana 

zəng edərək bildirdi ki, respublikanın baş prokuroru lazımi 

dövlət idarələri ilə əlaqə yaradaraq cinayət işinin istintaqının 

lazımi səviyyədə aparılması üçün istənilən icazəni almışdır. 

Bundan sonra Səbael rayon prokurorluğunun və şəxsən 

müstəntiq Allahverdiyev Tərlanın istədiyi bütün idarələrə bu 

haqda müraciət etməsinə heç bir əngəl yox idi. 

Tərlan prokurorun tapşırığına uyğun olaraq bir neçə 

gün ərzində Bakı şəhərində bazarlarda və salonlardakı qara 

rəngli bütün “TOYOTA-PRADO” markalı avtomobilləri 

gözdən keçirdi. Daha sonra həmin əməliyyatlar respublikanın 

bütün şəhər və rayonları ərazisində də davam etdirildi. Eyni 

zamanda Tərlan sırf bu məsələ ilə əlaqədar Dövlət Gömrük 

Komitəsinə yollandı. Komitənin əməkdaşları Tərlana 

hərtərəfli yardım göstərdilər. Aprel ayı ərzində respublikaya 

gələn, respublika ərazisini tərk edən və respublikada hələlik 

tranzit nömrə ilə istifadədə olan qara rəngli bütün “PRADO”-

lar və onların sahibləri haqqında olan məlumatlar Tərlana 

təqdim edildi. 

Lakin bu yolla o, heç bir şeyə nail ola bilmədi. Həmin 

avtomobillərin heç birinin cinayətdə görüntülənən maşınla 
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uyğunluğu yox idi. Avtomobillərin heç birindən cinayətə aid 

kiçik detal belə tapılmadı. 

Daha sonra Tərlan prokurorluğun və Səbael rayon 

polis idarəsinin bir neçə əməkdaşı ilə birlikdə öldürülən 

oğlanın atası qəssab Kərimi, Kərimin “Təzə bazar” 

yaxınlığında yerləşən qəssabxanasının ətarfındakı digər ticarət 

obyektlərinin sahiblərini və Bahadurun qətlində şübhəli kimi 

görünən daha bir neçə nəfəri gizli-gizli izlədilər. Onların nə 

vaxt və hara getməsinə, kimlərlə görüşməsinə diqqət 

yetirdilər. Lakin istintaqçılar bununla da, heç bir şeyə nail ola 

bilmədilər. Eyni zamanda prokurorun son əmrinə uyğun 

olaraq, Tərlan və daha bir neçə prokurorluq əməkdaşı həmin 

ərəfədə rayonlara gedərək Kərimin və oğlu Bahadurun 

kimlərdən heyvan alması ilə də maraqlandılar. Öyrənməyə 

çalışdılar ki, ata-oğulun rayonlarda heyvan alveri zamanı 

kimlərləsə problemi olub, ya yox. Lakin sonuncu cəhd də, 

özünü doğrultmadı. Çünki araşdırılan və öyrənilən faktlardan 

heç biri cinayəti açmağa kömək etmirdi. Əslində öyrənilən 

faktların, ümumiyyətlə, cinayətə aidiyyatı belə yox idi. 

 

Bu zaman şəhərdə baş verən növbəti cinayət aktından 

sonra hadisələr tamamilə başqa bir yöndə cərəyan etməyə 

başladı... 

 

 

II F Ə S İ L 
 

Yaponlar suşini çox sevirlər. Xüsusilə, suşi təzə 

balıqdan hazırlanarsa. Yaponiya sahillərində balıq çox 

olmadığından yaponlar balıq ovlamaq üçün əsasən Kuril 

adalarına üzürdülər. Lakin Yaponiya II Dünya Müharibəsində 

məğlub olduğuna və Kuril adaları onun əlindən alınaraq 

SSRİ-yə verildiyinə görə balıqçılar artıq bu ərazidə ov edə 

bilmirdilər. 
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 Alıcılarının tələbini ödəmək istəyən yapon balıqçıları 

daha uzaq məsafələrə üzməyə başlayırlar. Lakin uzaqlara 

getdikcə geriyə dönmək daha çox vaxt almağa başlayırdı. 

Səfərin bir-iki gündən artıq sürməsi isə tutulmuş balıqların 

təzəliyinə təsir edirdi. Yaponlar isə təzəliyi itmiş balıqların 

dadını xoşlamırdılar. 

 Bu problemi həll etmək üçün balıqlçılar gəmilərə 

soyuducu yerləşdirdilər. Beləcə onlar çox uzaqlara gedəcək, 

tutduqları balıqları isə soyuducularda donduraraq, saxlaya 

biləcəkdilər. 

 Yapon xalqı isə təzə balıqla donmuş balığın dadı 

arasındakı fərqi yaxşı hiss edir və donmuş balıqlara pul 

ödəmək istəmirdi. Bu dəfə balıqçılar gəmilərə akvarium 

qoymaq qərarına gəldilər. Düzdür, akvariumda balıqlara darlıq 

olur, hətta balıqlar bir-birinə dəyərək bir az keyləşirdilər. 

Ancaq yenə də canlı qala bilirdilər. 

 Əhali canlı olmalarına baxmayaraq, akvarium balıqları 

ilə digər balıqlardakı dad fərqini yaxşı anlayırdı. Hərəkətsiz 

halda günlərcə yol gələn balığın dadı canlı və hərəkətli 

balıqdan, əlbəttə fərqli olacaqdı. Təzə və dadlı balıq 

Yaponiyaya necə gətiriləcəkdi? 

 Yaponlar bu məsələni də həll etdilər. Onlar 

balıqları yenə gəmilərlə və yenə akvariumda gətirdilər. Ancaq 

akvariumun içinə kiçik bir köpək balığı atdılar. Balıqların bir 

qismi köpək balıqları tərəfindən yeyildi, lakin geridə təzə və 

hərəkətli balıqlar qalırdı. 

 

 

 

   Qolu güclü olan birinə üstün gələr, ağlı güclü olan 

çoxuna..... 

  

“EUROVİSİON”-un final mərhələsinin səhəri 

Azərbaycanda çox ağır bir qətl hadisəsi ilə açıldı. Final 

mərhələsinin keçirildiyi gecə (26 may, 2012) Rəvan 
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Məmmədov adlı paytaxt sakininin qətlə yetirildiyi məlum 

oldu. Qətlə yetirilən şəxs - Rəvan Məmmədov isə nəinki 

Azərbaycanda, həmçinin dünya miqyasında tanınmış bir 

idmançı idi. O, ağır atletika üzrə dəfələrlə Azərbaycan 

çempionu, Dünya və Avropa birinciliklərinin qalibi olmuşdu. 

27 may 2012-ci ildə səhər saatlarında Rəvan Məmmədov şəxsi 

idman salonunda (trenajor zalında) qətlə yetirilmiş halda 

tapıldı. 

Cəsədin tapıldığı gün səhər saatlarında Nəsimi rayonu 

22-ci polis bölməsinə qətl hadisəsi ilə bağlı zəng daxil olur. 

Cinayətin törədildiyi yerə gələn polis bölməsinin əməkdaşları 

qətlə yetirilən şəxsin həm respublikada, həm də dünya 

miqyasında tanınmış ağır atletika çempionu Rəvan 

Məmmədov olduğunu öyrənirlər. 

Ailəsinin verdiyi məlumata görə idmançı hər gecə ona 

məxsus olan trenajor zalına gələrək burda məşq edirmiş. Məhz 

elə cinayət törədildiyi gecə də idmançı özünə məxsus olan 

trenajor zalına gələrək məşq edirmiş. İçəridə heç kimin 

olmamasını müşahidə edən cinayətkar da, yaranmış 

vəziyyətdən istifadə edib. Trenajor zalına daxil olan naməlum 

şəxs içəridə yerləşən ağır idman alətləri, ştanq daşları, 

həmçinin qantellər vasitəsilə idmançının qol-qabırğsaını 

sındıraraq onu qətlə yetirir. 

Cəsədin tapıldığı yerə gələn daxili işlər və prokurorluq 

orqanlarının nümayəndələri, həmçinin ekspertlər müəyyən 

edirlər ki, qətlə yetirilən şəxsin bədənində bir dənə də salamat 

sümük qalmamışdır. Amma hələlik qətlin kim tərəfindən və 

hansı səbəbdən törədildiyi məlum deyildi. 

 Cəsəd daxili və xarici müayinə üçün Nəsimi rayon 

Tibbi ekspertiza və Potoloji Anotomiya idarəsinə yollanır. Baş 

vermiş cinayət işinin istintaqı isə Bakı şəhəri, Nəsimi rayon 

prokurorluğuna həvalə olunur. 

Əgər bir müddət öncə qəssablıqla məşğul olan 

Bahadurun vəhşicəsinə öldürülməsi xəbəri elə də ciddi səs-

küyə səbəb olmamışdısa, bu cinayət aktında məşhur 
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idmançının öldürülməsi paytaxtda və respublikada böyük 

rezonans doğurdu. 

Həmin gün işdə - kabinetində oturan Tərlan baş verən 

cinayətdən xəbərsiz halda istintaqını aparıdığı cinayət hadisəsi 

ilə bağlı topladığı faktları qarşısına tökərək incələyir, ortaq 

məxrəcə gəlməyə çalışırdı. Bu zaman kabinetdəki daxili 

telefona zəng gəlir. 

- Bəli. (zəng edən prokuror idi) 

- Allahverdiyev, nəylə məşğulsan ? 

- Həmişəki kimi. Üzərində işlədiyim cinayət işinin istintaqı ilə 

bağlı topladığım faktlara baxıram. 

- Təcili mənim kabinetimə gəlin. 

Tərlan “Oldu” deyərək prokurorun kabinetinə yollanır. 

Kabinetə daxil olarkən prokurora “Nəsə ciddi bir şey baş 

verib, cənab prokuror ?” - deyə sual verir. Prokuror isə 

Tərlana “Əyləşin və televizorda cinayət işi ilə bağlı 

yayımlanan xəbərə diqqətlə baxın” cavabını verir. 

 Tərlan prokurorun bu göstərişindən sonra masada 

əyləşərək, prokurorla birlikdə televizorda yayımlanan 

xəbərlərə baxmağa başladı. Bu zaman idmançı Rəvan 

Məmmədovun qətli ilə bağlı xəbər videoçarxla birlikdə 

yayımlanmağa başlayır. Hər iki şəxs sakitcə bu xəbəri sona 

qədər dinləyirlər. Həmin xəbər başa çatdıqdan sonra prokuror 

televizoru söndürür və Tərlana tərəf çevrilərək: 

- Yadınıza gəlir mayın əvvəllərində həm siz, həm də mən belə 

qənaətə həldik ki, bu manyak cinayətkar “EUROVİSİON” 

ərəfəsində yaranan qarışıqlıqdan istifadə edərək ola bilsin 

əlavə cinayətlər törədəcək ? 

- Bəli, aramızda bu barədə söhbət olmuşdu. 

- Bax bu da əyani sübut. Ola bilsin deyəcəksən ki, “Biz indi 

bu dəqiqə hardan bilək ki, bu cinayəti də həmin manyak 

törədib, ya yox?” Axı ortada nə fal var, nə də ki, yumurta. 

Amma nədənsə mənə elə gəlir ki, bu 2 cinayəti eyni adam 

törətmişdir. 
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- Bəlkə, Nəsimi rayon prokuroruna – öz həmkarınıza zəng 

edərək əlavə nəsə öyrənəsiz. 

- Xəbərlərin anonsuna baxan kimi zəng vuracaqdım. Amma 

istədim ki, sizdə yanımda olasınız. 

 Prokuror dəstəyi qaldıraraq Nəsimi rayon prokuroruna 

zəng vurur. Hər iki prokuror əvvəlcə bir-biriləri haqqında hal-

əhval tuturlar. Daha sonra Nəsimi rayon prokuroru bildirir ki, 

idmançı Rəvan Məmmədovun cəsədi daxili və xarici müayinə 

üçün Nəsimi rayon Tibbi ekspertiza və Potoloji Anotomiya 

idarəsinə göndərilib. Ekspertizanın ilkin nəticələri, yəni 

idmançının bədənində bir dənə də olsun salamat sümüyün 

qalmaması faktı məlumdur. Amma ekspertizanın əsas 

nəticələri sabah bilinəcək. Onlar da sabaha kimi bu cinayət 

işinin istintaqını bir müstəntiqə həvalə edəcəklər. Cavabında 

Səbael rayon prokuroru bildirdi ki, bir müddət öncə onların 

rayonunda da buna oxşar bir cinayət hadisəsi baş verib. Əgər 

hər iki cinayət hadisəsinin eyni ssenari üzrə törədildiyi 

müəyyənləşdirilərsə, törədilən hər iki cinayət aktının 

istintaqını iki prokurorluğun nümayəndələri birgə aparmalı 

olacaqlar. Qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunandan 

sonra prokuror sağollaşıb dəstəyi yerə qoydu. 

- Özün hər şeyi eşitdin Allahverdiyev. Sabah Nəsimi rayon 

prokurorluğuna gedərsən. Orada törədilən cinayət hadisəsi və 

onun ekspertizasının nəticələri ilə tanış olarsan. Bax gör 

həmin cinayət aktının - istər cinayətin törədilmə prosesi olsun, 

istərsə də ki, ekspertizasının nəticələri həqiqətən bizim rayon 

ərazisində baş verən cinayət aktı ilə uyğunluğu varsa, birlikdə 

bu məsələni həll edək. 

- Oldu, cənab prokuror. 

Tərlan səhəri günü Nəsimi rayon prokurorluğuna 

yollandı. Prokurorluqda ona bildirdilər ki, baş vermiş cinayət 

aktının istintaqını aparacaq müstəntiq bir müddət öncə 

ekspertiza idarəsinə yollanıb. Buna görə də Tərlan yenidən 

maşına əyləşərək təcili həmin idarəyə yollandı. İdarəyə daxil 

olduqda dəhlizdə ilk qarşısına çıxan şəxs onun tanışı çıxır. Bu 
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şəxs Bakı Dövlət Universitetinin “HÜQUQ” fakultəsində 

təhsil alarkən Tərlanın qrup yoldaşı olan Ramin Qasımov idi. 

Onlar artıq tələbəlik illərindən bir yerdə olublar. 

Universitetdə oxuduğu illərdə aralarında yaranan 

müsbət münasibət onları hətta yaxın dosta çevirmişdir. Onlar 

hətta prokurorluq orqanlarında işə qəbul imtahanını da bir 

yerdə veriblər. Tərlan həmin vaxt Səbael rayon 

prokurorluğunda, Ramin isə Nəsimi rayon prokurorluğunda 

işə qəbul olunmuşdu. Onlar heç zaman bir-biri ilə əlaqələrini 

kəsməmişdilər. Vaxtları olmayanda belə ən azından telefonla 

zəng edərək bir-birindən hal-əhval tuturdular. Ramini birdən-

birə qarşısında görən Tərlan əvvəlcə onunla görüşüb-

salamlaşır. Daha sonra təəccüblə: 

- Sabahın xeyir, Ramin. Səhər tezdən burda xeyir ola ? 

- Sabahın xeyir, Tərlan. Qəribə adamsan. Morqda nə vaxtdan 

xeyir işin olduğu görünüb. Ötən gün baş verən qətl hadisəsi ilə 

bağlı prokurorluqdan göndəriblər. Bəs sən hara, bura hara? 

Sən burda nə gəzirsən? 

- Elə məni də bizim pokurorluqdan göndəriblər. Yoxsa sənə 

srağagün qətlə yetirilən idmançı Rəvan Məmmədovun qətlinin 

istintaqını tapşırıblar ? 

- Bəli. Sən hardan bildin ? 

- Bir az bundan qabaq sizin prokurorluğa getmişdim. Dedilər 

ki, cinayət işini araşdıran müstəntiq bura yollanıb. Bilirsən, bu 

işin sənə həvalə olunmağı lap əla oldu ? 

- Tərlan... Yaxşı görək də... Burda birin xırt-xəşil eləyib 

öldürüblər, bədənində bir dənə də olsun salamat sümük 

saxlamayıblar. Sən də deyirsən ki, lap əla oldu. 

- Yəqin ki, xəbərin yoxdu. 1 aydan bir az artıq olar. Bizim 

rayon ərazisində də təqribən buna oxşar bir cinayət hadisəsi 

baş vermişdi. Həmin cinayət işinin istintaqını aparmaq da 

mənə həvalə olunub. Bu qədər müddətdə nə qədər çalışsam 

da, cinayətin hansı səbəbdən və kim tərəfindən törədildiyinə 

dair yekdil məlumat toplaya bilməmişəm. Əgər ekspertiza 

nəticəsində hər iki cinayətin eyni ssenari əsasında törədildiyi 
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müəyyən olunarsa, o zaman birlikdə bu işin istintaqını aparar 

və tez bir zamanda hər iki cinayət işinin üstünü açmış olarıq. 

- Sən yəqin ki, balta ilə parça-parça edilərək cəsədi Bayıl 

yamacına atılan şəxsin cinayət işi haqda danışırsan. Elədir ? 

- Bəli. 

- Xəbərim var idi, Tərlan. Amma bu cinayət işinin istintaqının 

sənin tərəfindən aparıldığını bilmirdim. Təklif edirəm ki, 

gedək ekspetizanın nəticələri ilə tanış olaq. Əgər həqiqətən də 

hər iki cinayət hadisəsinin törədilməsində oxşarlıq varsa, onda 

sənin dediyin kimi istintaqa bir yerdə davam edək. 

 Keçmiş tələbə yoldaşları Tərlan və Ramin morqa daxil 

olaraq cəsədin ekspertizasının nəticələri ilə tanış olurlar. 

Morqdakı həkim-ekspert onları qarşılayaraq birlikdə cəsədin 

saxlanıldığı kameraya daxil olurlar. Həkim müstəntiqləri 

xarici və daxili müayinədən keçirdiyi cəsədin tibbi-

ekspertizasının nəticələri ilə tanış etməyə başlayır. Eyni 

zamanda həkim-ekspert Raminə tapşırır ki, bəzi faktları 

mütləq qeyd etsin. Bundan sonra həkim ekspertizanın 

nəticələrini açıqlamağa başlayır. 

- Cəsəd xarici və daxili müayinədən keçirilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, üzərinə ağır idman alətləri, ştanq daşları və 

qantellər tökülməmişdən öncə cinayətkar mərhumun gicgah 

nahiyəsindən vuraraq onu huşsuz, bir növ özü üçün təhlükəsiz 

hala gətirmişdir. Qarşısındakını özü üçün təhlükəsiz hala 

gətirdikdən sonra cinayətkar trenajor zalındakı ağır idman 

alətlərini, ştanq daşlarını və qantelləri onun üstünə tökərək, 

bədəninin müxtəlif yerlərinə çırparaq onu qətlə yetirmişdir. 

Kəllə sümüyü də daxil olmaqla Rəvan Məmmədovun 

bədənindəki sümüklərin demək olar ki, 80-90%-i 

sındırılmışdır. Ekspertizanın son nəticəsi bundan ibarətdir. 

Burada həkimin dediyi “Üzərinə ağır idman alətləri, 

ştanq daşları və qantellər tökülməmişdən öncə cinayətkar 

mərhumun gicgah nahiyəsindən vuraraq onu huşsuz, bir növ 

özü üçün təhlükəsiz hala gətirmişdir” cümləsi Tərlanın yaman 

diqqətini çəkdi. Bunu nəzərə alan Tərlan həkimin dediklərini 
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yoxlamaq üçün Raminlə birlikdə mərhumun gicgah nahiyəsini 

yoxladı. Hər şey həkimin dediyi və hər şey birinci cinayətdə 

olduğu kimi idi. 

Morqdan çıxdıqdan sonra Tərlan Raminə bildirdi ki, 

bir müddət öncə onların rayonu ərazisində törədilən cinayət 

zamanı da cinayətkar mərhumun gicgah nahiyəsindən vuraraq 

onu özü üçün təhlükəsiz hala gətirmişdi. Bu isə hər iki cinayət 

hadisəsinin eyni ssenari ilə törədildiyinə bi işarə idi. 

Bu zaman hər iki müstəntiqin diqqətini bir məqam 

çəkməyə başladı – sanki cinayətkar mərhumları məşğul 

olduqları sahələrin xüsusiyyətlərinə görə qətlə yetirmişdi. 

Bahadur qəssab idi - buna görə də o balta ilə parça-parça 

edilmişdi. Rəvan isə ağır atletika ilə məşğul olan idmançı idi – 

buna görə də onu işlətdiyi ağır idman alətləri ilə qətlə 

yetirilmişdi. Bu prinsip də hər iki cinayət aktının eyni 

cinayətkar tərəfindən törədildiyinə bir işarə idi. Bu faktlar isə 

onu sübut edirdi ki, cinayətkar qətlə yetirdiyi şəxslərə 

yaxından bələd imiş – onların harada yaşamaları, nə ilə 

məşğul olmaları, nə vaxt və hara getmələrini çox aydın şəkildə 

bilirmiş. İndi qalırdı bu 2 şəxs arasında əlaqənin və oxşarlığın 

tapılmasına. Müstəntiqlər morqdan çıxaraq çöldə söhbət 

etdikləri vaxt bir nəfər orta yaşlı şəxsin maşından düşərək 

morqa yaxınlaşdığını görürlər. Ramin Tərlana bildirir ki, bu 

öldürülən idmançı Rəvan Məmmədovun atası İbrahimdir. 

Hər iki müstəntiq İbrahimə yaxınlaşaraq oğlanlarının 

qətlə yetirlməsi ilə bağlı ona baş sağlığı verdilər. Daha sonra 

Tərlan özünü təqdim edərək İbrahimə bir sual verdi: 

- İbrahim müəllim, zəhmət olmasa sizə bir sual verəcəm. 

Keçən ayın ortalarında şəhərdə bir nəfər gənc qətlə yetirilərək 

cəsədi Bayıl yamacına atılmışdı. Həmin gəncin adı Bahadur 

idi. Sizin oğlunuz Rəvanla həmin gənc -  yəni Bahadur 

arasında hər hansı bir tanışlıq olubmu? 

- Siz yəqin ki, Səbael rayonundan olan və atası ilə birlikdə 

qəssablıqla məşğul olan oğlanı deyirsiniz. Elədi ? 
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 Əvvəlcə hər iki müstəntiq təəccüblü şəkildə bir-birinin 

üzünə baxırlar və Tərlan “Bəli” - cavabını verir. 

- Bahadur mənim oğlum Rəvanla bir sinifdə oxumuşdular. 

Həmçinin bizim uşaqlar çox yaxın dost olublar. Bahadurun 

öldürülməsi bizi yaman kədərləndirmişdi. Fransada keçirilən 

idman yarışından qayıdandan sonra oğlum və mən Bahadurun 

yas mərasimində də olmuşuq. Biz əvvəlcə Səbael rayonu 

ərazisində yaşamışıq. Yaxın illərdə bura köçmüşük. 

Bahadurgilin ailəsi və xüsusilə onun atası Kərimlə yaxın 

münasibətlərimiz olub. Siz nəyə görə bu sualı verdiniz ki,? 

- İbrahim müəllim, bizə elə gəlir ki, törədilən cinayət aktları 

arasında hansısa bir əlaqə var. Sizin oğlunuzla bir müddət 

öncə qətlə yetirilən Bahadurun bir sinifdə oxuması, onların 

çox yaxın dost olması və onlarla qonşu olmağınız bu 2 cinayət 

hadisəsi arasında əlaqənin həqiqətən də olmasına dair şübhələr 

oyadır. 

- Nə deyim. Hər kim törədib, hansı alçaq törədib mütləq 

layiqli cəzasını almalıdır. Mən bəri başdan deyirəm. Sizdən 

öncə oğlumu qətlə yetirən şəxsi tapsam, onu özüm qətlə 

yetirəcəm. 

 Cümləsini bitirəndən sonra İbrahim oğlunun cəsədinin 

saxlanıldığı morqa daxil olur. Tərlan isə prokuroruna zəng 

vuraraq bildirdi ki, həqiqətən də bu 2 cinayət hadisəsi arasında 

əlaqə mövcuddur. Çünki cinayət aktları eyni ssenari əsasında 

törədilib. Qətlə yetirilən şəxslər bir vaxtlar bir sinifdə 

oxuyublar, yaxın dost olublar və ailələri arasında da yaxın 

münasibət olub. 

Qərara alındı ki, hər iki prokurorluğun və hər iki 

rayondan olan hüquq mühafizə orqanları nümayəndələrinin 

iştirak etdiyi birgə istintaq qrupu yaradılsın. Əvvəlcə qətlə 

yetirilən gənclərin valideynlərinin və digər yaxınlarının birgə 

iştirakı ilə istintaq iclası keçirilsin. Bundan sonra isə 

toplanılan istinataq faktları hesabına hər iki cinayət aktının 

üstü açılsın. Bu iş üzrə məsuliyyətli şəxslər isə - müstəntiqlər 

Səbael rayon prokurorluğundan Tərlan Allahverdiyev və 
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Nəsimi rayon prokurorluğundan Ramin Qasımov olacaqdılar. 

Əgər bu faktlar cinayət aktlarının üstünü açmağa kifayət 

etməsə o zaman istintaq işinin əhatə dairəsi daha da 

genişləndirilsin. 

 Səbail rayon prokurorluğunda istintaq iclasının 

keçiriləcəyi vaxta qədər isə öldürülən idmançı Rəvan 

Məmmədov haqqında faktların toplanmasına başlanıldı. Onu 

son vaxtar kimlərlə görüşməsi, əlaqələr yaratması, 

probleminin ola biləcəyi şəxslər haqqında məlumatlar 

toplanıldı. Valideynləri inkar etsələr də istintaq qrupu bir 

versiyanı da incələməyə başladı. Bu versiya ondan ibarət idi 

ki, bir vaxtlar qonşu, yaxın dost və sinif yoldaşı olmuş bu 2 

şəxs arasında düşmənçilik olub, ya yox. Məhz bu səbəbdən 

onların ailələri bir-birindən qisas almaq fikrinə düşsünlər. 

İstintaqın gedişində bu versiyanın doğruluğu sübut olunmadı. 

Eyni zamanda idmançı Rəvan Məmmədovun qətlə 

yetirildiyi trenajor zalının yaxınlığında yerləşən ticarət və iaşə 

obyektlərində, həmçinin Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən 

şəhərin məhz həmin istiqamətində quraşdırılan kameraların 

görüntülərini diqqətlə incələməyə başlanıldılar. Kamera 

görüntüləri vasitəsilə maraqlı bir faktın görüntüsü ortaya 

çıxdı. 

O qədər də yaxınlıqda sayılmayan ticarət obyektinin 

kameraları vasitəsilə müəyyən olundu ki, uzun müddət özünü 

qaraçı geyimində göstərən bir şəxs Rəvana məxsus trenajor 

zalının ətrafında dilənçilik edirmiş. Amma təbii ki, o, 

həqiqətən, dilənçi deyilmiş. O, burada dilənçilik edə-edə 

əslində kənardan Rəvanı izləyirmiş. Bu izləmə hətta birinci 

dəfə qətlə yetirən şəxs Bahadurun qətlindən öncə başlanmışdı. 

Amma izləmə birdən-birə kəsilir. İzləmənin kəsilməsinin əsl 

səbəbi də müəyyən olundu. Çünki həmin ərəfədə Avropada 

keçirilən idman tədbiri ilə əlaqədar Rəvan ölkəni tərk etmişdi. 

Əgər Rəvan ölkəni tərk etməsəydi, qatil çox güman ki, ilk 

olaraq məhz onu qətlə yetirəcəkdi. 
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Bahaduru qətlə yetirdikdən və Rəvan da Avropadan 

qayıdıb trenajor zalında öz məşqlərini davam etdirməyə 

başladığı andan bu izləmə də yenidən bərpa olunur. Lazımi 

məqamın yetişdiyini hiss edən cinayətkar ətrafda heç kimin 

olmadığını müəyyən etdikdən sonra trenajor zalına daxil olur 

və haqqında bəhs edilən cinayəti törədir. Öz qatili tərəfindən 

vurulana qədər mərhum ondan belə bir hərəkətin olacağını 

gözləmirmiş. Çünki Rəvan bundan az da olsa şübhələnsəydi 

ən azından arxasında oturduğu trenajor alətinin arxasından 

qalxardı. O, isə bunu etməmişdi. Deməli, hər şey sübut edirdi 

ki, birinci cinayətdə olduğu kimi ikinci cinayət zamanı da 

mərhumlar qatillərindən özlərinə qarşı belə bir hərəkət 

gözləmirlərmiş. Bütün bunlar isə ona dəlalət edirdi ki, ola 

bilsin, hər iki qətlə yetirilən şəxs qatili lap yaxından 

tanıyırlarmış. 

İstintaq zamanı ortaya çıxan bir kiçik fakt da yenidən 

hər iki cinayətin eyni qatil tərəfindən törədildiyinə bir işarə 

oldu. Müəyyən olundu ki, cinayətkar mərhum Rəvan 

Məmmədovu vurub təhlükəsiz vəziyyətə gətirdikdən sonra 

birinci cinayət aktında olduğu kimi indi də onun telefonundan 

valideyninə eyni məzmunlu mesaj göndərmiş və həmin 

mesajın mətnində qeyd olunmuşdu ki, EUROVİSİON-un son 

günü ilə əlaqədar o, şəhərə gəzməyə çıxacaq və evə gec 

gələcək. Evdəkilər də Rəvanın bu mesajından sonra səhər 

açılana qədər nə ona zəng vurublar, nə də ki, axtarıblar. 

Cinayətkar da trenajor zalında öz işini rahatçılıqla görüb. 

Bütün bu istintaq faktları toplanıldıqdan sonra Səbael 

və Nəsimi rayon prokurorlarının razılıqları əsasında 11 iyun 

2012-ci il tarixində öldürülən iki gəncin (Bahadur və Rəvanın) 

valideynləri Kərim və İbrahim Səbael rayon prourorluğuna 

çağırıldılar. Burada əsas məqsədlər bu iki ailə arasında 

düşmənçiliyin olub-olmamasını ortaya çıxarmaq və əgər belə 

bir problem yoxdursa, cinayət işinin üstünü açmaqda yardımçı 

olan digər faktları toplamaqdan ibarət idi. 
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Müəyyən olunmuş tarixdə Kərim və İbrahim Səbael 

rayon prokurorluğuna gəldilər. Təşkil olunan görüş zamanı 

onlarla birlikdə işi araşdıran müstəntiqlər Tərlan və Raminlə 

yanaşı hər iki rayonun prokurorları, həmçinin bir psixoloq da 

iştirak edirdi. 

Prokurorlar əvvəlcə hər iki şəxsə övladlarının faciəli 

qətli ilə bağlı baş sağlığı verdilər. Eyni zamanda cinayətkarın 

tezliklə tapılaraq istintaqa cəlb olunacağına söz verdilər. 

Cinayətkarın tez bir zamanda tapılması üçün isə valideynlərin 

verdikləri məlumatların zəruri olacağını bildirdilər. Eyni 

zamanda ilk qətlə yetirilən şəxsin, yəni Bahadurun atası 

Kərim hələ də övladının qatilinin tapılmamasına görə 

narahatlığını dilə gətirdi. Bundan sonra isə kənarda duran 

müstəntiqlər istintaqla bağlı suallarını verməyə başladılar. 

- Hörmətli valideynlər, əgər kömək eləsəniz yəqin ki, çox 

yaxın vaxtlarda hər iki cinayət aktının üstünü açmağa 

müvəffəq olacağıq. 

 Bu zaman Ramin də söhbətə qoşulur. 

- Aparılan tibbi ekspertiza və istintaq faktları sübut edir ki, 

sizin övladlarınız çox güman eyni şəxs tərəfindən qətlə 

yetiriliblər. Həmin cinayətkar isə sizin övladlarınızı çox 

yaxından tanıyırmış. Onların nə ilə məşğul olduqlarını, hara 

gedəcəklərini, nə ilə məşğul olduqlarını dəqiq bilirmiş. 

Sonuncu dəfə sizin övladlarınız nə vaxt bir yerdə olublar ? 

Yaxud da sonuncu dəfə onların bir-biri ilə nə vaxt və nəyə 

görə əlaqə saxladıqları haqqında hansısa məlumatınız varmı ? 

 Verilən suala cavabında İbrahim bildirdi ki, iki il 

öncəyə, yəni onların Səbaeldəki evlərini sataraq Nəsimi 

rayonu ərazisinə köçdüyü vaxta kimi övladları daim bir yerdə 

olublar. Hətta bundan sonra da imkan düşdükcə görüşüblər. 

Hər dəfə ad günü və ya digər tədbirlər olduqda keçmiş sinif 

yoldaşları, məhəllə uşaqları və dostlardan bəzilərinin bir yerə 

toplandığını da qeyd elədi. Kərim isə övladı Bahadurun hər 

dəfə idman yarışında yer tutduqdan sonra Rəvana zəng edərək 

onu təbrik elədiyini bildirdi. Bu fikri İbrahim də təsdiq etdi. 
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Hətta İbrahim onu da bildirdi ki, ölümündən bir neçə gün 

əvvəl Rəvanın idman yarışı ilə əlaqədar Avropaya gedəcəyini 

bilən Bahadur zəng edərək ona uğurlar arzulamışdı. 

 Deyilən bu fikirlər onu sübut edirdi ki, keçmiş sinif 

yoldaşları arasında düşmənçilik olmayıb. Əksinə onlar çox 

yaxın dost olmuşdular. Deməli gənclərin qətli tamamilə başqa 

şəxs tərəfindən törədilmişdi. Bu zaman söhbətə Səbael rayon 

prokuroru özü şəxsən qoşulur: 

- Sizlərdən hər hansı biriniz övladınızdan eşitmisiniz ki, nə 

vaxtsa onun kiminləsə ciddi bir problemi olub. Yaxud da 

kiminsə onunla haqq-hesabı var ? 

 Hər iki valideyn prokurorun bu sualına “Xeyr” 

cavabını verirlər. Bundan sonra söhbətə Nəsimi rayon 

prokuroru qoşulur və valideynlərə sual verir. 

- Öyrəndiyimizə görə sizin övladlarınız subay olublar. Belə 

bir sual ortaya çıxır ki, bəlkə onların “qız məsələsi”nə görə 

problemləri olub. Özünüz bilirsiniz ki, bura Azərbaycandı. 

Belə şeylərə görə ölümlə nəticələnən cinayət aktlarına rast 

gəlinir. Ona görə də övladlarınızın birlikdə və ya təklikdə belə 

bir məsələyə görə probleminin olması barədə məlumatınız 

olubmu ? 

Prokurorun bu sualından sonra İbrahim “deyin ki, 

əlimizdən heç nə gəlmir. Buna görə də bizi get-gələ salmayın” 

cavabını verir. İbrahimin belə cavab verməsi isə həm 

müstəntiqləri, həm prokurorları bərk əsəbiləşdirir. Nəsimi 

rayon prokuroru yenidən söhbətinə davam edir: 

- Niyə hər hansı Əlinin, Vəlinin, Məmmədin oğlunu yox, 

məhz sənin oğlunu öldürürlər. Deməli, sənin övladının nə 

vaxtsa zibil işi olub ki, buna görə də onu qətlə yetiriblər. Bizə 

də boş oturmamışıq. Törədilən hər iki cinayət aktının üstü 

açılsın deyə əlimizdən gələni edirik. Özü də lap artıqlaması ilə 

edirik. Siz bizə kömək etsəniz, həmin cinayətkarı tezliklə 

taparıq. İndi isə bayaq verdiyim suala cavab verin görək – 

“qız məsələsi” ilə bağlı övladlarınızın kiminləsə və kimlərləsə 

problemi olubmu ? 
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 Cavabında Kərim bildirdi ki, özü heç kimi 

şübhələndirmədən öz məhəllərində və küçələrində yaşayan 

oğlunun tanışlarından bu məsələ ilə bağlı maraqlanıb. O, da 

əvvəlcə oğlunun belə bir şeyə görə öldürüldüyünü zənn edib. 

Amma oğlunun sırf bu məsələyə görə kiminləsə probleminin 

olduğunu heç kimsə söyləməyib. 

Bir qədər öncə prokurora verdiyi cavabdan məyus olan 

İbrahim də eyni şeyləri təkrar elədi. Eyni zamanda İbrahim 

onu da əlavə etdi ki, oğlum olsa da Rəvan idmançı olduğuna 

görə uşaqlığından bəri bir az saymazyana, özünü 

başqalarından üstün tutan uşaq olub. O, dəfələrlə Rəvana 

artıq-əksik hərəkətlər etməməsini tapşırsa da, oğlu hətta onun 

sözlərinə də məhəl qoymayıb. İbrahim oğlu Rəvanın məhz 

özünün hansısa səhvi ucbatından öldürüldüyünü bildirdi. 

Amma bu səhvin digər ailənin övladına nə kimi aidiyyatının 

olduğunu isə bilmədiyini etiraf etdi. 

 Həmin gün prokurorluqdakı istintaq söhbəti 

uzun müddət davam elədi. Amma tərəflərdən heç biri yekdil 

bir fikrə gələ bilmədilər. Bundan sonra müstəntiqlər 

valideynləri – Kərim və İbrahimi yola saldılar. Prokurorlar və 

istintaq iclasında iştirak edən psixoloq isə söhbətin aparıldığı 

zalda qalmışdılar. Bundan sonra hər iki müstəntiq geri 

qayıdaraq zaldakı söhbəti indi öz aralarında davam etdirdilər. 

İlk öncə Səbael rayon prokuroru psixoloqa tərəf çevrilərək: 

- Siz necə düşünürsünüz ? Törədilən cinayətləri qisas 

zəminində bu 2 ailə bir-birinə qarşı törətməyiblər ki,? 

- Xeyr, cənab prokuror. Mən hər iki prokurorluğa daxil olan 

istintaq faktları, cəsədlərin ekspertizası və bir müddət öncə 

öldürülən gənclərin valideynlərinin dediklərini 

ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəldim  ki, bu cinayətləri 

ailələr bir-birinə qarşı törətməyiblər. Bu tipli cinayətlər ancaq 

bir psixopat və ya manyak tərəfindən törədilə bilər. Yaxud da 

bu 2 şəxs bir başqasını gör nə qədər incidiblər ki, onun 

heysiyyatına nə dərəcədə toxunublarsa həmin şəxs də bunları 

beləcə qətlə yetirməklə bunlardan qisas almış olub. 
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- Bəs  aparılan  istintaq  işi  ilə  bağlı  sizin  nəsə  bir  

məsləhətiniz varmı ? 

- Qətlə yetirilənlədən biri Səbaeldə, digəri isə Nəsimidə 

yaşayırdı. Əgər digər faktları bilməsəydik, qətllərin 

təsadüfdən baş verdiyini deyərdim. Amma onlar həm qonşu, 

həm yaxın dost, həm də sinif yoldaşları olublar. Qatil 

psixologiyasında isə belə təsadüflər olmur. Mütləq hər iki 

qətli hansısa səbəb birləşdirir. Yəqin ki, sizin müstəntiqlər 

həmin oğlanların dost-tanışları müəyyən qədər söhbət 

aparıblar. Amma onların oxuduğu məktəblərdə olublarmı ? 

Prokurorların hər ikisi “XEYR” cavabını verdi. 

Psixoloq isə yenidən söhbətinə davam etdi. 

- Sizin müstəntiqlər 1 müddət sonra keçmiş sinif yoldaşlarının 

dost-tanışlarını bura toplayacaqlar. Əgər həmin istintaq işi də 

öz lazımi nəticəsini verməsə, məsləhətim budur ki, bir müddət 

sonra müstəntiqləriniz həmin adları keçən şəxslərlə əlaqə 

saxlamaqla bərabər, keçmiş sinif yoldaşlarının təhsil aldığı 

məktəbə də getsinlər. Sinif rəhbəri, məktəb direktoru, direktor 

müavinləri, müəllimləri, ümumiyyətlə, həmin məktəbdən 

onları tanıyan, yadda saxlayan hər kim varsa onlarla bir-bir 

söhbət aparsınlar. Ola bilsin ki, bu uşaqların məktəbdə 

oxuduğu illərdə kiminləsə və kimlərləsə ciddi bir problemləri 

olub. Ola bilər ki, kiminsə şərəf və ləyaqətinə toxunublar. 

Həmin şəxs də gözləyib, gözləyib, gözləyib... və hər şeyin 

yaddan çıxdığını və eyni zamanda qətl üçün lazımi məqamın 

yetişdiyini hiss edərək cinayətləri törətməyə başlayıb. 

- Məntiqli fikirdi – deyə Nəsimi rayon prokuroru cavab verdi. 

Sonra isə müstəntiqlərə bu məsələ haqqında da göstəriş verdi. 

“Əgər mərhumların dost-tanışları ilə aparılan istintaq işi 

lazımi nəticəni verməsə, hər ikiniz mülki geyimdə həmin 

məktəbə gedərsiniz və lazımi adamlarla söhbət apararsınız.” 

 Ardınca prokurorlar qərara aldılar ki, istintaqla 

əlaqədar olaraq müstəntiqlər hələ ki, bir vaxtlar Bahadur və 

Rəvanın yaşadıqları ərazidə onları tanıyan dost-tanışları 

arasında təhqiqat apararaq əlavə məlumatlar toplasınlar. 
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Lazımi məlumatlar toplandıqdan sonra iyun ayının 25-də 

prokurorluqda həmin adları keçən dost-tanışların iştirakı ilə 

istintaq iclası təşkil edilsin. Tərlan və Ramin prokurorlarının 

göstərişi ilə 2 həftə ərzində həmin adları keçən şəxslər 

haqqında lazımi məlumatları topladılar. Eyni zamanda həmin 

şəxslərin iştirakı ilə yuxarıda qeyd olunan tarixdə yenidən 

istintaq toplantısı keçirildi. Amma yenə də Bahadur və 

Rəvanın hansı səbəbdən öldürüldüyü müəyyən edilmədi. Eyni 

zamanda həmin şəxslərin verdiyi ifadələr qatil müəyyən 

etməyə imkan vermədi. Törədilən cinayətlərə görə konkret 

olaraq kimdənsə qəti olaraq şübhələnmək olmurdu. 

Qərara alındı ki, istintaq işinin əhatə dairəsi bir qədər 

də genişləndirilsin. Bu dəfə müstəntiqlər psixoloqun verdiyi 

təklifə uyğun olaraq Bahadur və Rəvanın keçmiş sinif 

yoldaşları haqqında məlumat toplamağa başladılar. 

Həmçinin, qərara alındı ki, bu dəfəki istintaq 

toplantısında isə qətlə yetirilən oğlanların valideynləri ilə 

bərabər, həmin oğlanların digər oğlan sinif yoldaşları və 

onların valideynlərinin də iştirakı təmin edilsin. Müstəntiqlərə 

tapşırıldı ki, göstərilən tarixə qədər həmin sinifdə oxumuş 

digər oğlanlarla əlaqə saxlasınlar və onlara istintaqı aparılan 

cinayət işi ilə əlaqədar olaraq təyin olunmuş vaxtda – yəni 10 

iyul 2012-ci il tarixində Səbail rayon prokuroluğuna gəlmələri 

tapşırılsın.  

Bunun üçün əvvəlcə Səbael rayon prokuroru həmin 

məktəbin rəhbərliyi ilə əlaqə saxladı. Məktəb rəhbərliyi orada 

vaxtilə həmin uşaqlara dərs deyən müəllimlərlə və digər 

lazımi şəxslərlə əlaqə saxlamaqda müstəntiqlərə köməklik 

etməli idilər. Telefonla həmin məktəbin direktoru ilə əlaqə 

saxlayan prokuror müstəntiqlər üçün lazımi razılığı aldı. 

Sabah müstəntiqlər səhər tezdən mülki geyimdə həmin 

məktəbə yollanmalı idilər. 

Tərlan və Ramin səhəri gün bir vaxtlar Bahadur və 

Rəvanın təhsil aldığı orta məktəbə yollandılar. Direktor onları 

məktəbin foyesində qarşıladı və daha sonra söhbət direktorun 
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kabinetində davam etdirildi. Məktəb direktoru ilə söhbət 

əsnasında məlum oldu ki, o, elə həmin uşaqların burada təhsil 

aldıqları vaxtdan bu təhsil ocağına rəhbərlik edir. Eyni 

zamanda məktəb direktoru bir vaxtlar mərhumların oxuduğu 

sinfə də dərs demişdir. Tərlan ilk əvvəl bir müddət öncə baş 

vermiş cinayət hadisələrindən direktorun xəbərinin olub-

olmamasını öyrənməyə çalışdı. Söhbət əsnasında məlum oldu 

ki, direktor baş verən hər iki cinayət aktından xəbərdar imiş. 

Televizorda yayımlanan xəbərlərə baxan kimi bir vaxtlar dərs 

dediyi şagirdlərini dərhal tanıyıb. Hətta direktor ilk öncə qətlə 

yetirilən Bahadurun yas mərasimində də iştirak edib. Tərlan 

nə istədiyini, nəyə görə bura gəldiklərini direktora izah etdi. 

Bundan sonra isə Tərlan bilavasitə baş verən hadisələrlə 

əlaqədar olan suallara keçdi. 

- Həmin uşaqlar məktəbdə oxuyan vaxtlar kollektiv şəklində 

və yaxud qrup halında başqaları ilə və yaxud da öz aralarında 

möhkəm dava-dalaşları olmayıb ki, ? 

- Yoldaş müstəntiqlər əvvəla sizə onu bildirim ki, mən şəxsən 

uzun müddət öncə - yəni 10 il və ya 15 il bundan öncə baş 

vermiş hər hansı bir kiçik problemə görə kiminsə mənim bir 

vaxtlar dərs dediyim şagirdləri qətlə yetirməsinə inanmıram. 

Amma yenə də sizin istintaqını apardığınız işə lazımi 

köməkliyi göstərməyə hazıram. İndi isə gələk sizin verdiyiniz 

suala. Özünüz də bilirsiniz ki, hərdən uşaqlar arasında belə 

problemlər olur, xüsusilə də yuxarı siniflərdə oxuyanda. 

Amma uşaqdılar, 2 gündən sonra olanlar dərhal yaddan çıxır. 

Yenidən dostluqlarını, yoldaşlıqlarını davam etdirilər. 

- Yoldaş direktor, zəhmət olmasa, bir də həmin illəri yadınıza 

salın. Bəlkə, ola bilsin, nəsə olub amma diqqətinizdən yayınıb 

? 

- Bahadurla Rəvanın oxuduğu sinfdə ? 

- Bəli. 

Bir balaca fikrə gedən direktor yenidən söhbətinə 

davam etdi. 
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- Mən biləni onlar sinifdə on bir oğlan olmalı idilər. 

Zənnimcə, həmin illərdə onların arasında və yaxud onlarla bir 

başqalarının arasında ciddi bir problem olmayıb. 

 Bu zaman Ramin də söhbətə qoşulur. 

- Yoldaş direktor, gəlin “əyri oturaq, düz danışaq”. Bizim 

psixoloqun gəldiyi qənaətə görə cinayətkar hər kimdisə 

bunları məktəbdən tanıyan biridir. Düzü, bu sualı verməyə də 

bir az utanıram. Amma istintaq işində bu sual həmişə qarşı 

tərəfə verilir. İndi isə televiziya ekranlarında buna oxşar 

hadisələrə tez-tez rast gəlirik. Ola bilsin, həmin vaxtlarda bu 

iki şəxs hansısa bir qızın şərəf və ləyaqətinə toxunub. Siz də 

həmin məsələdən üstüörtülü də olsa xəbərdar olmusunuz. 

Amma məktəbinizin adına ləkə gəlməsin, işinizdə problem 

çıxmasın deyə həmin vaxtlar bu məsələni birtəhər də olsa 

yerinə qoymusunuz. Bir balaca da fikirləşin, dəqiq sizin 

məktəbinizdə belə bir şeylər olmayıb ki ? 

Raminin bu sözündən sonra direktor başını bulamağa 

başladı. Hiss olunurdu ki, o, müəyyən qədər əsəbiləşib. Daha 

sonra isə direktor sözünə davam etdi. 

- Yoldaş müstəntiq, siz indiki dövrlə o vaxtları qarışdırmayın. 

İndiki vaxtlar üçün belə bir hadisənin olub-olmamasını 

soruşsaydın, bəlkə də, güman etmək olardı. Amma o vaxtlar 

belə bir hadisənin adını belə çəkmək mümkün deyildi. Həmin 

uşaqlar məktəbdə oxuduğu vaxtlarda Qarabağ müharibəsi 

təzəcə qurtarmışdı, hərə öz canının hayında idi. Belə bir 

hadisənin olmasını, ümumiyyətlə, ağlınıza belə gətirməyin. 

 Tərlan söhbətə qoşularaq direktordan xahiş etdi ki, 

direktor müavinləri, bir vaxtlar həmin sinfə dərs demiş, sinif 

rəhbəri olmuş və uşaqları yaxından tanıyan digər müəllimlərlə 

də söhbət aparmaqda onlara kömək etsin. Həmin gün 

müstəntiqlər öldürülən gənclərin oxuduğu sinfə dərs demiş bir 

neçə kişi və qadın müəllimlə, həmçinin direktor müavinləri, 

onların sinif rəhbəri və daha bir neçə müəllimlə bununla bağlı 

söhbət apardılar. Lakin yeni nəsə bir şey öyrənə bilmədilər. 
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Çünki məktəbdə söhbət apardıqları hər kəs eyni şeyləri – 

direktorun dediklərini təkrarlayırdılar. 

Bu məsələni yekunlaşdırdıqdan sonra hər iki müstəntiq 

prokurorlarının tapşırıqlarına uyğun olaraq keçmiş sinif 

yoldaşları ilə əlaqədar araşdırmalara başladılar. Məktəb 

direktorunun qeyd etdiyi kimi müəyyən olundu ki, həmin 

sinifdə 11 oğlan oxuyub. Onlardan 2-si artıq qətlə yetirilmişdi. 

Bir nəfəri isə 1 neçə il öncə təsadüfi avtomobil qəzasında 

həlak olmuşdur. Amma onun avtomobil qəzasında ölməsinin 

bu cinayətlərə heç bir aidiyyatı yox idi. 

Qalan 8 oğlandan Məhərrəm şəhərdəki özəl 

klinikalardan birində birində həkim kimi çalışırdı. Ayaz isə 

neft daşlarında qazama-mühəndis işləyirdi. Elvin isə şəhərdəki 

polis bölmələrinin birində işləyirdi. Digər sinif yoldaşları da 

özlərinə müvafiq olan ayrı-ayrı işlərdə çalışırdılar. Beləcə 

müstəntiqlər keçmiş sinif  yoldaşlarının əksəriyyəti ilə ya 

onların çalışdıqları iş yerlərinə, ya da ki, yaşadıqları 

mənzillərə gedərək görüşdülər. Baş vermiş cinayət aktlarının 

çox cüzi detallarını onlara izah etdilər. Eyni zamanda onlara 

təyin olunan vaxtda prokurorluğa gəlməli olduqlarını da 

bildirdilər. 

Keçmiş sinif yoldaşlarından 2 nəfərlə şəhərdən 

kənarda – Novxanı bağlarında yaşayan Süleyman və xüsusilə 

məktəbi qurtaran kimi ailəsi ilə birlikdə Rusiya Federasiyasına 

köçən və Rusiyaya köçdükdən sonra daha heç vaxt 

Azərbaycana gəlməyən İbrahimlə əlaqə saxlamaq çox çətin 

alındı. 

Əksər dostları və yoldaşları həmçinin bir vaxtlar 

yaşadığı məhəllədə “Çolaq Süleyman” adı ilə tanınan 

Süleyman da sinif yoldaşlarının yas mərasimində iştirak 

etmişdi. Lakin keçmiş sinif yoldaşlarından heç kim 

Süleymanın telefon nömrəsini bilmirdi. Yas mərasimlərində 

yeganə iştirak etməyən şəxs Rusiyada yaşayan İbrahim 

olmuşdu. Amma çox araşdırmadan sonra müstəntiqlər onlarla 

da əlaqə saxlaya bildilər.  
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 Bakıda qalan qohumları vasitəsilə həm İbrahimin, həm 

də onun atası Rasimin telefon nömrəsini öyrənən Tərlan bu 

mövzuda onun fikrini öyrənmək, imkan olarsa onu 

Moskvadan Bakıya gətirməyi planlaşdırdığı üçün əvvəlcə 14 

iyun tarixində İbrahimə zəng vurur. Telefon bir neçə dəfə 

çağırdıqdan sonra İbrahim telefonun dəstəyini qaldırır. 

- Слышую.(eşidirəm) 

- Я разговаруваю с Ибрагимом ? (Mən İbrahimlə danışıram 

?) 

- Да. (Bəli.) 

 Bundan sonra Tərlan söhbətini azərbaycanca davam 

etdirr. 

- İbrahim, beş-on dəqiqəlik vaxtınız var söhbət eləməyə ? 

- Kim idi ki,? 

- Sizi narahat eləyən Bakıdan, Səbael Rayon 

Prokurorluğundan baş müstəntiqi Allahverdiyev Tərlandır. 

- Buyurun, yoldaş müstəntiq. Eşidirəm sizi. Nə sözünüz varsa, 

deyin. 

- Bir cinayət işinin istintaqını aparırıq. Güman edirik ki, bu 

işdə bizə xeyli kömək edə bilərsiniz Ona görə də, sizə bir-iki 

sualım olacaq. 

- Nə sualınız varsa, verə bilərsiniz ? 

- Siz Bakıda orta məktəbdə oxuduğunuz vaxt Bahadur, Rəvan, 

Süleyman, Məhərrəm, Ayaz, Kamran adlı sinif yoldaşlarınız 

olub? 

- Bəli. Adlarını çəkdiklərinizin hamısı mənim sinif 

yoldaşlarımdı. 

- Onlardan hər hansı biri ilə axırıncı dəfə nə vaxt əlaqə 

saxlamısınız ? 

- Rusiyaya köçdüyümüz ilk ili Rəvan, Bahadur, Məhərrəmlə 

əlaqə saxlamışam. Amma sonradan bilmirəm necə oldusa 

nömrələrini itirdim. Daha sonra əlaqə saxlaya bilmədim. İndi 

isə neçə illərdi ki, onlardan heç biri ilə əlaqə saxlamıram. 

- Keçmiş sinif yoldaşlarınızdan Bahadur və Rəvanın başına 

gələn bədbəxt hadisədən xəbəriniz varmı ? 
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- Xeyr, nə baş verib ki,? 

- Bir müddət öncə onların hər ikisini öldürüblər. 

- Öldürüblər ? 

- Bəli. Aralarında təqribən bir ay fərq olmaqla onların hər 

ikisini öldürüblər. 

- Heç xəbərim olmayıb. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Yaxşı 

mənlik burda nə var ki,? 

- İstintaq faktları müəyyən etdi ki, sinif yoldaşlarınızı eyni 

şəxs qətlə yetirib. Amma cinayətkarın şəxsiyyətini hələ 

dəqiqləşdirə bilməmişik. Həmin cinayətkar hər kimdisə sizin 

məktəbdəndi və yaxud da ola bilsin, elə sizin sinifdəndi ? 

(Tərlan bu sözləri qəsdən dedi ki, bəlkə İbrahimdən nəsə 

öyrənə) 

- İndi nə deyirsiniz, sinif yoldaşlarımı mən öldürmüşəm ? 

- Xeyr, mən elə bir söz demədim. Biz sizin uzun müddətdi 

Rusiyada olduğunuzu və Azərbaycanla demək olar heç bir 

əlaqənizin olmadığını müəyyən etmişik. Sadəcə sizdən 

xahişimiz odur ki, hələlik istintaqa məlum olmayan faktları 

ortaya çıxarmaqda bizə köməklik edəsiniz. 

- Nə köməklik lazımdırsa göstərməyə hazıram. 

- Sinif yoldaşlarınızla axırıncı dəfə nə vaxt bir yerdə 

olmusunuz ? 

- Orta məktəbi qurtarana kimi. Məktəbi qurtarandan bir az 

sonra ailəmlə bərabər Rusiyaya köçdüm. Atam burda 

sahibkarlıqla məşğul olur. Rusiyaya gələndən sonra daha heç 

vaxt Azərbaycana ayaq basmamışam. 

- Siz orta məktəbdə oxuduğunuz vaxt Bahadurla Rəvanın 

təklikdə və ya ikilikdə kiminləsə və yaxud kimlərləsə bir 

problemi olmayıb ki,? 

- Məktəb vaxtı hamının kiminləsə bir problemi olur. Amma 

uşaqlıqdı da, olanlar bir neçə günə yaddan çıxıb gedir. Mən 

onların kiminləsə belə uzunmüddətli problemlərinin olduğunu 

xatırlamıram. Ümumiyyətlə, yoldaş müstəntiq, əgər elə bir 

problem də olubsa, düşünmürəm ki, kimsə bu qədər müddət 

keçəndən sonra onlardan qisas almaq fikrinə düşsün. 
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Soruşmaq eyib olmasın, siz nəyə görə onların məktəbdə 

oxudğu vaxt problemlərinin olmasını düşünürsünüz. 

- Yəqin ki, xəbəriniz yoxdu. Sizdən bir az sonra Rəvanın ailəsi 

Səbaeldəki evlərini sataraq Nəsimi rayonu ərazisinə köçürlər. 

Cinayətkar Bahaduru Səbaeldə, Rəvanı da Nəsimidə qətlə 

yetirir. İstintaq faktları və ekspert təhlili sübut edir ki, hər iki 

cinayət eyni şəxs tərəfindən törədilib. Siz bir balaca da 

fikirləşin. Bəlkə, nəsə xatırlaya bildiniz ? 

- Sizin dediklərinizə fikir verdikdə, həqiqətən də, belə qənaətə 

gəlmək olar ki, bu 2 şəxsin öldürülməsi təsadüfən üst-üstə 

düşməyib. Ola bilər ki, Bahadur və Rəvan məktəb vaxtı yox, 

elə indiki zamanlarda nəsə ciddi bir şey ediblər. Qətl də məhz 

həmin hadisə səbəbindən törədilib. Ya da, ola bilsin, 

məktəbdə oxuduqları vaxt ikisinin gizlin bir işləri olub. Bunu 

isə heç kimə söyləməyiblər. Düzü, mən bilmirəm bu saat 

Bakıda nələr baş verir. Amma, məncə, qatili əbəs yerə o 

illərdə axtarırsız. Hər hansı kiçik bir problemin üstündən 10 il 

və ya bundan artıq il keçdikdən sonra heç kim onun üçün 

qisas almaq fikrinə düşməz. 

- Bunu biz cinayət işlərinin istintaqını başa çatdırdıqdan sonra 

dəqiq öyrənəcəyik. Bir-iki günə istintaqla əlaqədar olaraq biz 

sizin keçmiş sinif yoldaşlarınızın hamısını bir yerə 

toplayacağıq. İmkan eləyib, həmin toplantıda iştirak eliyə 

bilərsiniz ? 

- Yoldaş müstəntiq, sizə qəti olaraq bir şeyi deyim. Orada, 

həqiqətən, mənlik bir şey yoxdu. Niyə bir də əziyyət çəkib 3 

min km uzaqda yerləşən Bakıya gəlməliyəm ki,. 

- Nə xərciniz olacaqsa, hamısını ödəməyə hazırıq. Həm də 

istəməzsiniz ki, uzun müddətdən sonra sinif yoldaşlarınızla bir 

yerə toplanasınız? Gec də olsa onların valideynlərinə 

ailələrində baş verən bədbəxt hadisəyə görə baş sağlığı 

verəsiniz. 

- Heç kimə və heç nəyə ehtiyacım yoxdu. Hər şeyimi özüm 

ödəyə bilirəm. Amma eyni zamanda ora gəlməyimə də ehtiyac 

yoxdu. 
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- Bəs yaxşı səhəri günü siz özünüzü həmin qatildən 

sığortaladığınıza əminsinizmi ? 

- Mənə barmağını toxunduran hələ anasından olmayıb. Bir də 

belə mənasız şeylərə görə məni narahat eləməyin. Başqa 

sualınız var ? 

- Xeyr. 

  İbrahim sağollaşaraq telefonu söndürdü. Həmin gün 

Tərlan eyni məsələ ilə əlaqədar olaraq İbrahimin atası Rasimə 

də zəng vurdu. Ona şəhərdə baş verən cinayət işləri haqqında 

bəzi məlumatlar verdi. Amma Tərlanın “Siz oğlunuzu həmin 

qatildən sığortaladığınıza əminsinizmi” sualından sonra Rasim 

də əsəbiləşərək oğlunun dediyi “Bir də belə mənasız şeylərə 

görə məni narahat etməyin” cavabını verdi və daha sonra 

telefonunu söndürdü. 

Tərlan isə ata və oğlulun bu hərəkətlərindən sonra 

daha onlara zəng etmədi. Həm də düşündü ki, çox güman 

İbrahimin bu işlə heç bir əlaqəsi yoxdu. Artıq Tərlan özü belə 

qənaətə gəlmişdi ki, keçmiş sinif yoldaşlarını istintaqa cəlb 

etməklə törədilən cinayətlər haqqında nəsə əldə edə 

bilməyəcək. Qatili məktəbdə axtarmaq psixoloqun ideyası idi, 

amma günlər ötdükcə bu ideya özünü doğrultmurdu. Buna 

baxmayaraq, Tərlan ortaya atılan bu fikirdən tamamilə əl 

çəkmək üçün psixoloqun səsləndirdiyi “keçmiş sinif 

yoldaşlarını və onların valideynlərini bir yerə toplayın, bəlkə, 

onda nəsə öyrənə bildik” fikrini həyata keçirməkdə qəti qərarlı 

idi. Buna görə də təyin olunmuş vaxtda prokurorluğa 

gəlmələri üçün həmin şəxslərlə əlaqə yaratmaqda davam etdi. 

Keçmiş snif yoldaşlarından Ayazla Neft daşlarında, Kamranla 

Pedaqoji Unversitetdə, Məhərrəmlə işlədiyi klinikada, 

digərləri ilə evlərində və çalışdıqları yerlərdə lazımi söhbətlər 

apardı və onlara təyin ediləcək vaxtda Səbael Rayon 

Prokurorluğuna gəlmələrini xahiş etdi. 

Keçmiş sinif yoldaşlarından Süleymanla da əlaqə 

yaratmaq bir qədər çətin başa gəldi. Çünki o, Novxanı 

bağlarına köçdüyü vaxtdan keçmiş sinif yoldaşları ilə demək 
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olar ki, əlaqə saxlamamışdı. Düzdür, o da digər sinif 

yoldaşları kimi Bahadur və Rəvanın yas mərasimində iştirak 

etmişdi. Amma onu tanıyanlardan heç kim Süleymanın hal-

hazırda işlətdiyi nömrəni bilmirdi. Tərlan və Ramin öyrəndilər 

ki, yaşadığı məhəllədə “Çolaq” ləqəbi ilə tanınan Süleyman 

təqribən 2 il əvvəl Səbael rayonundakı evini sataraq şəhər 

kənarına köçmüşdür. Buna səbəb isə yaşadığı evin plana 

düşərək satılması olub. 

İndi o, yəni Süleyman artıq özü üçün böyük bir biznes 

qurmuşdu. Deyilənə görə, şəhərin ayrı-ayrı yerlərində şəxsi 

ticarət obyektlərinə və marketlərə sahib idi. Həmin vaxta 

qədər isə “Çolaq Süleyman” qohumlarının yaşadığı Xaçmaz 

rayonundan meyvə gətirərək satmaqla məşğul olurmuş. 

Tərlan və Ramin “Çolaq Süleyman”ın ünvanını 

yaşadığı ünvanı dəqiqlikə öyrənərək Novxanı bağlarına 

yollandılar. Süleyman müstəntiqləri çox yaxşı qarşıladı, onları 

çay süfrəsinə qonaq etdi. Müstəntiqlər Süleymana bildirdilər 

ki,  təyin olunan vaxtda atası ilə birlikdə prokurorluğa 

gəlməlidir. Cavabında Süleyman bildirdi ki, o prokurorluğa 

tək gəlməli olacaq. Çünki atasını Qarabağ müharibəsində 

itirən Süleyman, bir neçə il öncə anasını da itirmişdir. Digər 

yaxın qohumları isə Bakıda yox Xaçmazda yaşayırlar. 

Təyin olunan vaxtda (10 iyul 2012-ci ildə) qətlə 

yetirilən mərhumların ataları, keçmiş sinif yoldaşları və 

onların ataları, müstəntiqlər Tərlan və Ramin, Səbael və 

Nəsimi rayon prokurorları, psixoloq, həmçinin hər iki 

prokurorluqdan və polis idarələrindən dəvət olunmuş 

səlahiyyətli şəxslərin iştirakı ilə geniş tərkibli istintaq iclası 

keçirildi. 

İlk öncə söhbətə başlayan Səbael rayon prokuroru 

gəldikləri üçün hər kəsə öz təşəkkürünü bildirdi. Geniş 

tərkibdə təşkil olunmuş istintaq iclasında valideynlər də daxil 

olmaqla bütün iştirak edənlərə suallar verildi, onların baş 

verən cinayətlərlə bağlı fikirləri dinlənildi. Amma 1 neçə saat 

davam etmiş iclasın konkret nəticəsi olmadı. Çünki 
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cinayətlərin hansı səbəbdən baş verməsinə dair ortaq məxrəc 

tapılmadı. Hər kəs eyni şeyi təkrarlayırdı. Buna baxmayaraq, 

müstəntiqlər iştirak edənlərə tapşırdılar ki, əgər ətarflarında 

tez-tez naməlum şəxslərlə qarşılaşsalar, kimlərinsə onları 

izləməsindən şübhələnsələr, mütləq daxili işlər və ya 

prokurorluq orqanlarına bu barədə xəbər versinlər. Sırf bu 

məsələ ilə məşğul olan şəxslərlə əlaqə saxlamaq üçün hər kəsə 

müstəntiqlərin nömrələri təqdim olundu. Ümumilikdə isə 

təşkil olunan istintaq iclası nəticəsiz başa çatdı. Tərlan və 

Ramin istintaq iclasında iştirak edənləri yola salmağa 

başladılar. 

 Prokurorluğun binasını ən sonuncu tərk edən şəxs 

Süleyman oldu. Axsaya-axsaya hərəkət edən bu şəxs istər-

istəməz digərlərindən geridə qalırdı. Prokurorluğun foyesində 

Tərlan Süleymanı ləngidərək onunla söhbət etməyə başlayır. 

- Novxanıda olanda da, sizdən soruşmadım. Ayağınıza nə 

olub, niyə axsayırsınız ? 

- Uşaq olanda bir dəfə möhkəm yıxılıb, qıçımı sındırmışdım. 

Ayağım gipsdə olanda necə olubsa sınıq sümüklər yerini 

dəyişib. Gips açıldıqda ayağımın əyri olduğu üzə çıxdı. Eyni 

zamanda həkimlər sonradan rentgen şəkillərinə baxaraq 

müəyyən etdilər ki, gipsdə sümüklər yerini dəyişərkən həm də 

baldır sümüyümün iliyi zədələnib. Həmin vaxtlar 

Azərbaycanda belə bir cərrahi əməliyyat çox çətin başa gəlirdi 

və imkanımız da o qədər yaxşı olmadığına görə ayağımı daha 

müalicə edib düzəldə bilmədim. 

- Amma hiss olunur indi yaxşı imkanınız var, niyə həkimə 

müraciət etmirsiniz ? 

- Plannaşdırmışam, yoldaş müstəntiq. Bu yaxınlarda ayağımın 

müalicəsi ilə əlaqədar İrana getmək istəyirəm. Öyrəndiyimə 

görə İranda bu iş üzrə ixtisaslaşmış həkimlər var. Amma 

düzünü desəm inanmıram ki, bu qədər vaxt ötdükdən sonra 

keçmişdəki kimi sərbəst yeriyə bilim. 

- Narahat olmayın, İNŞALLAH yaxşı olar. Bayaq iclasda 

dediyim kimi sizdə gözdə-qulaqda olun. Ətrafınızda qəribə bir 
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şeylərin baş verməsindən şübhələnsiniz. Mütləq bizimlə əlaqə 

saxlayın. 

- Yoldaş müstəntiq, özüm həm çolaq, həm də ki, yetim. Məni 

öldürmək kimə lazımdı ki,? 

- Yenə də siz ehtiyatı əldən verməyin. 

Daha sonra Tərlan Süleymanı prokurorluğun çıxışına 

kimi ötürdü. Bu zaman Süleymanın maşını Tərlanın yaman 

diqqətini çəkdi. Çünki Tərlan bir müddət öncə onunla 

Novxanıda qarşılaşarkən, Süleymanın həyətində ağ rəngdə 

“TOYOTA - PRADO” var idi. Amma indi Süleyman 

bölmənin qarşısındakı başqa maşına qara rəngli “RANG 

ROVER”-ə tərəf addımlayırdı. Prokurorluğa qayıtmaq istəyən 

Tərlan ayaq saxlayaraq geriyə döndü. Pilləkənlərin üstündən 

Süleymanı səsləyərək, onun ayaq saxlamasına işarə etdi. 

Süleyman maşının qapısı önündə dayanaraq, Tərlanın ona 

yaxınlaşmasını gözlədi. Pilləkənlərdən enərək Süleymana 

yaxınlaşan Tərlan onunla söhbətini yenidən davam etdirdi. 

- Deyəsən maşınınızı dəyişmisiniz ? 

- Maşını... Yox, dəyişməmişəm. O da durub öz yerində. Siz 

Novxanıya gəldiyinizdən bir neçə gün sonra bunu da əlavə 

olaraq aldım. O, biri maşın təzə deyildi. Başqasından işlənmiş 

vəziyyətdə almışdım. Çoxdandı istəyirdim ki, 0-dan maşınım 

olsun. Bu ərəfələrə qismət imiş. 

- Mübarəkdi, sağlıqla istifadə eliyəsiz. 

- Çox sağ olun. 

- Sizə yaxşı yol, yolunuzdan qalmayın. 

Səhəri günü (11 iyul 2012-ci ildə) Nəsimi rayon 

prokurorluğunda müstəntiqlər Tərlan və Ramin, həmçinin 

Səbael və Nəsimi rayon prokurorlarının iştirakı ilə istintaqla 

bağlı növbəti toplantı keçirildi. Həmin toplantıda qərara alındı 

ki, mərhumları qətlə yetirən qatili keçmiş sinif yoldaşları 

arasında və ya uzun müddət öncə mərhumların məktəb 

oxuduğu vaxtlarda baş vermiş hər hansı bir hadisədə axtarmaq 

səhv addım olmuşdu. Qatil də artıq keçmiş sinif 

yoldaşlarından kimisə narahat etmirdi. Məhz buna görə də 
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cinayətkarı çox da uzaq keçmişdə olmayan hər hansı bir 

hadisədən axtarıb çıxarmaq lazım idi. Bu da ondan irəli gəlirdi 

ki, 2 il öncəyə qədər bu şəxslər yaxın ərazidə yaşayıblar və 

dost olublar. Eyni zamanda Rəvan ünvanını dəyişsə də yenə 

də Bahadurla əlaqəsini nəinki kəsib. Hətta imkan düşdükcə 

tez-tez görüşüblər də. 

Məhz elə yaxın ərəfələrdə onlar heç kimin xəbəri 

olmadan kimisə incidiblər, xətər yetiriblər və ola bilsin 

birlikdə cinayət aktı da törədiblər. Amma düşünməyiblər ki, 

onları buna görə kimsə cəzalandıra bilər. Qatil də onların bu 

arxayınlığından yetərincə istifadə edib. 

Eyni zamanda başqa bir versiya da nəzərdən keçirildi. 

Ola bilsin bu qatil işini peşəkarcasına görən adi manyakdı. 

Onun törətdiyi cinayətlərin qurbanları da, təsadüfdən bir 

vaxtlar bir ərazidə yaşamış, bir sinifdə oxumuş və dost olmuş 

şəxslər olub. Məhz qarşıdakı vaxtlarda istintaq üçün bu 

istiqamətdə də məlumatlar toplamaq lazım idi. 

Xüsusi xidmət orqanları ilə əldə olunmuş razılıq 

əsasında övladları qətlə yetirilmiş ailələrin, onların 

yaxınlarının, ümumiyyətlə, qətlə yetirilən şəxsləri tanıya 

biləcək hər kəsin telefon danışıqları ayrı-ayrılıqda 

dinlənilməyə və hərəkətləri izlənilməyə başlandı. 2012-ci il il 

iyul ayının sonlarından başlanan bu cür təhqiqat işləri həmin 

ilin dekabr ayının sonuna kimi davam etdirildi. Amma istintaq 

üçün yenə də, heç bir gərəkli faktlar tapılmadı. Beləcə cinayət 

aktlarının üstünün açılması uzanmağa başladı.  

 

İstintaq işinin bu yöndə davam etdiyi bir zamanda baş 

verən növbəti cinayət aktı hadisələrin inkişafını tamamilə 

yenidən dəyişdi. 
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III F Ə S İ L 
 

Çinlilərin bambuk ağacını necə yetişdirdiyini 

bilirsinizmi ? 

Əvvəlcə ağacın toxumları torpağa əkilir, sonra sulanır 

və gübrə verilir. Birinci il toxumda heç bir dəyişiklik olmaz. 

Toxum yenidən sulanıb gübrələnir. İkinci il də toxumda heç 

bir dəyişiklik müşahidə olunmaz. Üçüncü və dördüncü illərdə 
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də çinlilər eyni işləri yenidən təkrarlayırlar. Lakin “inadkar” 

toxumda əsla cücərmə görünməz. 

Çinlilər böyük bir səbrlə bambuk ağacına su və gübrə 

verməyə davam edərlər. Nəhayət, beşinci ilin sonlarına doğru 

toxum cücərməyə başlayar və altı həftə kimi qısa müddət 

ərzində 27 metrlik hündürlüyə qədər yüksələr... 

 

 

 

 

 

 

 

Axıllı və oyanıq olun: sizi ümidsizliyə aparan 

hadisələr, səadətə də apara bilər... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Səbael Rayon prokurorluğunda, kabinetində əyləşərək 

qarşısına tökdüyü istintaq materiallarını incələyən Tərlanın 

(24 dekabr 2012-ci il, səhər saatları) xidməti telefonuna zəng 

gəlir. Zəng vuran prokuror ona kabinetinə gəlməsini bildirir. 

Tərlan prokurorun kabinetinə daxil olarkən orada prokurordan 

başqa mülkü geyimdə tanımadığı biri də var idi. Ortayaşlı biri 

idi və səliqəli geyinmişdi. Tərlan diqqətlə həmin şəxsin 

simasına nəzər yetirdikdə onun qəmgin olduğunu hiss etdi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

             Vasif Şıxıyev  Gecikmiş qisas  

78 

Yaxınlaşaraq həm prokurorla və həm də içəridəki digər şəxslə 

görüşdü və prokurorun işarəsindən sonra həmin şəxslə qarşı-

qarşıya əyləşdi. Masada əyləşdikdə nəzərlərini bir balaca da 

həmin şəxsə doğru yönəldəndə Tərlan hətta onun bir qədər 

öncə ağladığını da hiss etdi. Söhbətə prokuror başladı. 

- Allahverdiyev, bu şəxsi tanıyırsınız ? 

- Xeyr. 

 Bu zaman içəridəki naməlum şəxs danışmağa başladı. 

- Yoldaş prokuror, telefonla danışmışıq, amma bir-birimizi 

şəxsən görməmişik. Mən də yoldaş müstəntiqi birinci dəfədir 

ki, görürəm. Mən Rasiməm, Rusiyada yaşayan İbrahimin atası 

Rasim. Bir neçə ay öncə mənə zəng etmişdiniz. Mənə oğlum 

İbrahimin sinif yoldaşlarının başına gələn faciələrdən 

danışmışdınız. Həmin oğlanlar haqqında məndən bəzi şeylər 

soruşurdunuz. Hətta bildirdiniz ki, bu faciələrdən, qətl 

hadisələrindən mənim ailəmdə də baş verə bilər. Sizin bu 

sözünüzdən sonra əsəbiləşdirdiyimə görə hətta telefonunu da 

sizin üzünüzə söndürdüm. Siz məni və oğlumu Azərbaycana 

dəvət edəndə isə hər ikimiz buna ehtiyacın olmadığını 

bildirdik. 

- Yoxsa, belə bir hadisə sizin də ailənizdə də, baş verib? – 

deyə Tərlan səbirsizcəsinə dilləndi. 

- Sizin təxminləriniz düzgün çıxdı. Həmin o alçaq və şərəfsiz 

qatil oğlum İbrahimi də vəhşicəsinə qətlə yetirdi. 

 Bu zaman prokuror Rasimdən xahiş etdi ki, baş vermiş 

hadisəni əvvəldən axıra qədər bütün təfsilatı ilə izah etsin. 

Rasim oğlunun necə öldürüldüyünü nəql etməyə başladı. 

-Siz zəng edib mənə deyəndə ki, oğlumun sinif 

yoldaşlarının ailələrində bədbəxt hadisələr baş verib və ola 

bilsin sizin də ailənizi belə bir bədbəxt hadisə gözləyir. Həmin 

vaxt nə mən, nə də ki, oğlum sizin bu sözlərinizi, 

ümumiyyətlə, ciddiyətə almadıq. Düzünü desəm nə mən, nə 

də ki, oğlum baş verən hadisələrlə maraqlanmadıq. 

Nömrələrini öyrənərək həmin oğlanların ailəsinə baş sağlığı 

da verə bilərdik. Amma bunu da etmədik. Nə isə bunları 
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qoyaq bir qırağa. Bir müddət bundan öncə dekabr ayın 6-da 

mənim ailəmdə də həmin bədbəxt hadisədən baş verdi. Oğlum 

İbrahimi hansısa əclaf, bəlkə də, elə oğlumun sinif 

yoldaşlarını qətlə yetirən həmin o qatil vəhşicəsinə qətlə 

yetirdi. Ayın 6-sında qarlı, şaxtalı bir gecədə həmin qatil 

maşınla oğlumu divara çırparaq qətlə yetirdi. Aradan iki 

həftədən də artıq vaxt keçib, amma hələ də bu hadisəylə bağlı 

heç nə əldə olunmayıb. Qatil işi əvvəlcədən elə planlaşdırıb 

ki, onu ələ verəcək heç bir səhv buraxmayıb. 

Bu zaman Tərlan Rasimin sözünü yarımçıq qoyaraq 

ona bir sual verir. 

- Bağışlayın ki, sözünüzü kəsdim. Amma deyə bilməzsiniz siz 

və oğlunuz İbrahim Rusiyada nə ilə məşğul olurdunuz? 

- Mən Rusiyada olduğum ilk illərdə əksər 

azərbaycanlılar kimi əsasən bazarda meyvə-tərəvəz ticarəti ilə 

məşğul olurdum. 90-cı illərin əvvəllərində burda vəziyyət 

pisləşdiyinə görə mən də qazanc əldə etmək üçün Rusiya 

Federasiyasına getmişdim. Sonradan işlərim pis getmədiyinə 

görə meyvə-tərəvəz ticarətindən əl çəkərək avtomobil 

biznesinə başladım. Mən və oğlum İbrahim Moskavada 

avtomobil satışı ilə məşğul olurduq. Əsasən, Avropa 

ölkələrindən və Yaponiyadan gətirilən ikinci əl maşınların 

satışını təşkil edirdik. Moskva ətrafında bir avtomobil 

salonum da var. Ayın 6-sı gecə saatları qarlı və şaxtalı bir 

hava idi. Ailəmlə birlikdə televizora baxırdıq. Hiss etdim ki, 

maşınımın siqnalizasiyası işə düşdü. Eyvana çıxaraq pultla 

siqnalizasiyanı söndürdüm. Elə zənn etdim ki, qar çovğunu 

səbəbindən siqnalizasiya işə düşüb. Mən mənzilə girəndən bir 

neçə dəqiqə sonra yenidən siqnalizasiya işə düşdü. Mən yenə 

də eyvana çıxaraq, onu söndürdüm. Mən mənzilə girəndən bir 

neçə dəqiqə sonra artıq üçüncü dəfə siqnalizasiya işə düşdü. 

Bu dəfə oğlum İbrahim ayağa qalxaraq bildirdi ki, yəqin 

kimsə bizimlə zarafat edir. Ona görə də həyətə düşərək 

məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənəcək. 
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Oğlum həyətə düşəndə mən də balkona çıxaraq 

aşağıda nə baş verəcəyinə tamaşa etməyə başladım. Oğlum 

binanın blokundan çıxaraq maşına yaxınlaşanda, birdən 

maşınım işə düşdü. Rul arxasında oturan naməlum şəxs 

oğlumu maşının qarşısına alaraq binanın divarına çırpdı. 

Ardınca daha bir neçə dəfə oğlumun üstündən maşınla o yan 

bu yana keçərək vəhşicəsinə oğlumu qətlə yetirdi. Maşının 

rulundakı və yanlardakı hava yastıqları açıldığına görə qəza 

zamanı cinayətkara heç nə olmadı. 

Həmin vaxt mənim hansı vəziyyətə düşdüyümü 

təsəvvür edə bilməzsiniz. Atanın gözü qarşısında oğlunu qətlə 

yetirirlər, amma ata heç nə edə bilmir. Hadisənin şokundan 

özümə gələn kimi mən dərhal həyətə doğru qaçmağa 

başladım. Amma mən 5-ci mərtəbədən düşərək həyətə çatana 

kimi cinayətkar çoxdan maşından düşərək ərazini tərk etmişdi. 

Beləcə mən həyətə çatdıqda ancaq oğlumun maşınla parça-

parça edilmiş cəsədi ilə rastlaşdım. 

Havanın qaranlıq olması da qatilə tez aradan çıxmağa 

imkan yaratdı. Kənardan onu görməyə müvəffəq olan bir-iki 

şəxs şahid qismindəki ifadələrində qatilin maska geyindiyini 

bildirmişdilər. Əlində isə əlcəyin olması rul üzərində onun 

barmaq izinin düşməsinə imkan verməyib. Ümumiyyətlə, qatil 

işini elə planlaşdırıb ki, cinayəti törətdikdən sonra ortalıqda 

onu ələ verəcək kiçik çöp qırıntısı belə buraxmayıb. Ancaq bir 

şeyə qəti əminəm ki, o, hər şeyi əvvəlcədən planlaşdırıbmış. 

- Siz nəyə görə belə dəqiqliklə əminsiniz ki, cinayətkar hər 

şeyi əvvəlcədən planlaşdırıb ? – deyə Tərlan növbəti dəfə 

Rasimə sual verdi. 

- Qatil əvvəlcə avtomobilimin yan şüşələrindən birini sındırır. 

Mən bunu bilmədiyimə görə işə düşən siqnalizasiyanı sadəcə 

eyvana çıxmaqla söndürdüm. Amma mən yuxarıdan 

siqnalizasiyanı söndürürdüm, o, isə yenidən onu işə salırdı. 

Ən sonda isə qatil oğlumun yuxarıdan gəldiyini hiss edərək 

rul arxasına keçir və açarın yanındakı naqilləri açaraq, onları 

bir-birinə toxundurmaqla maşını işə salır. Beləcə 
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avtomobilimi işə salmaq üçün açara da ehtiyac qalmır. 

Qalanını artıq siz özünüz də bilirsiniz. Ümumiyyətlə, həmin 

şəxs mənim avtomobilimdə hansı naqillərin siqnalizasiya 

sisteminə, hansı naqillərin isə mühərrikə getdiyini çox yaxşı 

bilirmiş. Qatil bu tipli avtomobilə çox yaxından bələd imiş. 

- Bəs, avtomobilinizin markası nə idi? 

- RANGE ROVER 

- Telefonla danışanda sizə deməmişdim. Məhz burda - Bakıda 

qətlə yetirilən oğlanları da onların məşğul olduqları sahəyə 

uyğun qətlə yetirmişdilər. Məsələn, Bahadur atası ilə birlikdə 

qəssablıqla məşğul olurdu və onu özünün işlətdiyi qəssab 

baltası ilə qətlə yetirmişdilər. Rəvan ağır atletika üzrə 

çempion idi və onu da trenajor zalında özünün istifadə etdiyi 

ağırlıq qaldırma alətləri ilə qətlə yetirmişdilər. Yəqin ki, bu 

cinayətkar sizin və oğlunuzun da avtomobil satışı ilə məşğul 

olmağınızı bilirmiş və törətdiyi qətli də məhz buna uyğun 

planlaşdırıb. 

- Deməli, mənim oğlumu da digər oğlanları qətlə yetirən qatil 

öldürüb. 

- Bu aydın məsələdir. 

İbrahim əli ilə Tərlanı prokurora göstərə-göstərə 

qəhərdən boğulmuş şəkildə sözünə davam etdi: 

- Yoldaş müstəntiq, mənə zəng edəndə bu işi o qədər də 

ciddiyətə almadım. Hətta dedim ki, mənim uşaqlarıma 

barmağını toxunduran heç anasından olmayıb. Çox böyük bir 

səhvə yol verdim. Hətta, mənə zəng edən müstəntiqinizin 

üzünə telefonu belə söndürdüm. Kimə pislik elədim ? Əlbəttə 

ki, özümə. İndi sizin hər ikinizdən bir xahişim var - tez bir 

zamanda həmin qatili tapıb layiqli cəzasını verin. Nə mənim 

balamın, nə də ki, digər uşaqların qanını yerdə qoymayın. 

Cavabında prokuror bildirdi ki, 9 aydır ki, onların 

idarəsi bu cinayət işinin üzərində işləyir. Eyni zamanda Səbael 

rayon prokurorluğundan əlavə Nəsimi rayon prokurorluğu və 

bir neçə polis bölməsi də baş vermiş cinayət işlərinin istintaqı 

ilə bağlı təhqiqat aparırlar. Uzun müddətdir ki, çalışmaqlarına 
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baxmayaraq qatilin şəxsiyyətini hələ də müəyyən 

edilməmişdir. Prokuror sonuncu olaraq qətlə yetirilən 

İbrahimin atası Rasimi əmin etdi ki, məhz onun köməyi ilə 

çox yaxın zamanlarda həmin cinayətkarı taparaq layiqli 

cəzasını verəcəklər. Prokuror eyni zamanda bildirdi ki, lazım 

gəlsə onların idarəsi Rusiyadakı həmkarları ilə də əlaqə 

saxlayacaq və hər necə olursa-olsun bu cinayət aktının üstünü 

açacaqlar. Bunun üçün Rasimin bir müddət Bakıda qalması 

vacibdir. 

Rasim cavabında bildirdi ki, o bir müddət Bakıda 

qalacaq və əgər istintaqla bağlı onu prokurorluğa çağırsalar o, 

istənilən vaxt, istənilən yerə gəlməyə hazırdır. Təki həmin 

cinayətkar tapılsın. Daha sonra Rasim öz nömrəsini Tərlana 

təqdim etdi. Bundan sonra Rasim Səbael rayon 

prokurorluğunun binasını tərk elədi. Kabinetdə qalan Tərlan 

və prokuror isə söhbətlərini davam etdirdilər. Əvvəlcə söhbətə 

prokuror başladı. 

- Allahverdiyev, törədilən cinayətlər barədə psixoloqun və 

sizin təxmininiz düzgün çıxdı. Qətlə yetirilənlər bir vaxtlar 

məktəbdə oxuduğu vaxtlarda nə eləyiblərsə, etdiklərinin 

günahlarını indi çəkirlər. Əgər ilk qətlə yetirilənlər Bahadur 

və Rəvan məktəbi bitirdikdən sonra da bir-biri ilə görüşüb 

əlaqə saxlamışdılarsa, bu sonuncu qətlə yetirilənin məktəbi 

bitirdikdən sonra sinif yoldaşları da daxil olmaqla Bakıdakı 

heç kimlə əlaqəsi olmayıb. Amma hər necə olursa-olsun artıq 

bu qatili saxlamaq lazımdır. Mən cənab baş prokurora zəng 

vurub xahiş edəcəm ki, Rusiya Federasiyasındakı 

həmkarlarımızla, eyni zamanda Rusiyanın Daxili İşlər 

Orqanları ilə əlaqə saxlamaqda bizə yardımçı olsun. Əlaqəli 

çalışsaq, tez bir zamanda bu işin üstünü açarıq. 

- Cənab prokuror, mümkündürsə həm AZAL-nan, həm Dövlət 

Dəmir Yolu idarəsi və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi, həm də 

yenidən Dövlət Gömrük Xidməti ilə də əlaqə saxlayardınız. 

Mütləq respublikaya gələn və gedən bütün insanların siyahısı 
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ilə də tanış olmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, qatil hər kimdisə artıq 

bu idarələrdən birinin siyahısına düşüb. 

- Bunu yaxşı yadıma saldınız. Cənab baş prokurordan xahiş 

eliyərəm həmin orqanlarla da əlaqə saxlamaqda bizə hərtərəfli 

köməklik göstərsin. Mən özüm birbaşa həmin orqanlardan 

icazə ala bilmərəm. Buna baş prokurorluq səviyyəsində icazə 

alınmalıdır. Yəqin ki, sizdə keçmiş sinif yoldaşlarının telefon 

nömrələri qalıb ? 

- Bəli, qalıb. 

- Onlara və valideynlərinə, eyni zamanda ilk qətlə yetirilənlər 

Bahadur və Rəvanın valideyni Kərim və İbrahimə, həmçinin 

bir qədər öncə buranı tərk edən Rasimə zəng edin və sabah 

saat 10-00-dan gec olmayaraq mütləq burda olmalarını 

tapşırın. Mən Nəsimi rayonundakı həmkarıma, bizimlə 

əməkdaşlıq edən polis bölmələrinə və psixoloqa da zəng 

vurub sabah bura dəvət edəcəm. Siz həmçinin öz müstəntiq 

həmkarınız Ramini də mütləq çağırarsınız. Amma çalış bu 

gün işdən sonra da olsa Raminin özü ilə görüşüb bəzi şeyləri 

məsləhətləşəsiniz. Lazım gəlsə, hətta o sinifdə oxumuş qızları 

və onların valideynlərini də bura çağırarıq, araşdırarıq. Ola 

bilməz ki, bütün bunlardan sonra kimsə nəyisə xatırlamasın. 

 Tərlan “Oldu.” deyərək, prokurorun kabinetini tərk 

elədi. Öz otağına gedərək keçmiş sinif yoldaşlarına və onların 

valideynlərinə, həmçinin oğlanları qətlə yetirilmiş valideynlər 

- Kərim, İbrahim və bir qədər öncə prokurorluğu tərk edən 

Rasim də daxil olmaqla hər kəsə bir-bir zəng edərək, onlara 

sabah səhər saat 10
00

-da Səbael rayon prokurorluğuna 

gəlmələrini bildirdi. Eyni zamanda Raminə zəng vuraraq 

istintaqla əlaqədar olaraq görüşməli olduqlarını bildirdi. 

Həmin gün işdən sonra Raminlə görüşən Tərlan səhər 

saatlarında Moskavadan Bakıya gələrək oğlu İbrahimin qətlə 

yetirilməsi xəbərini çatdıran Rasimin bütün dediklərini bir-bir 

Raminlə bölüşdü. Hər iki müstəntiq sabahkı gün geniş 

tərkibdə təşkil olunacaq istintaq toplantısında nələri müzakirə 

edəcəklərini indidən müəyyənləşdirdilər. 
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Göstərilən vaxtda adları keçən şəxslərin hamısı 

prokurorluğa toplandılar. Bir araya gələn keçmiş sinif 

yoldaşılar və onların valideynləri bu dəfə Rasimin ailəsində 

baş verən hadisədən xəbərdar oldular. Oğlu İbrahimin faciəli 

qətli ilə bağlı ona başsağlığı verdilər. Baş vermiş 3 cinayət 

işinin istintaqı ilə əlaqədar təşkil olunmuş toplantıda hətta 

Respublika Baş Prokurorluğundan və Daxili İşlər 

Nazirliyindən dəvət olunmuş nümayəndələr də iştirak edirdi. 

Səbail rayon prokuroru özü həmin nümayəndələri dəvət 

etmişdi ki, Rusiya Federasiyasının lazımi dövlət qurumları ilə 

əlaqə yaratmağın vacib olduğunu həmin şəxslərin özləri də 

görsün. 

Prokurorluğa təşrif buyuran keçmiş sinif 

yoldaşlarından Süleyman yaman diqqət çəkirdi. Ötən səfər 

axsaq, lakin sağlam vəziyyətdə bura gələn Süleyman indi 

əlində və qolunda sarğılarla bura təşrif buyurmuşdu. Söhbət 

əsnasında məlum oldu ki, ayın əvvəllərində o, öz həyəti 

qaşısında avtomobil qəzası keçirib. 

Əvvəlki istintaq toplantılarında olduğu kimi bu 

toplantının sonunda da konkret nəticəyə varmaq mümkün 

olmadı. Buna baxmayaraq həm Azərbaycan Respublikasında, 

həm də Rusiya Federasiyasında cinayət işlərinin üstünü 

açmaqdan ötrü məlumatları gərəkli olacaq dövlət qurumları 

müəyyənləşdirildi. 

Həmçinin, yenidən baş verəcək cinayət aktının və ya 

aktlarının qarşısını almaqdan ötrü lazımi tədbirlərin görülməsi 

qərara alındı. Çünki cinayətkar hələ də azadlıqda olduğuna 

görə onun kimlərisə yenidən hədəfə ala biləcəyi ehtimalı var 

idi. İlin sonu olduğuna görə baş vermiş hər üç cinayət işi ilə 

bağlı geniş əhatə dairəsinə malik istintaq araşdırmasına 2013-

cü il, yanvar ayının 7-dən etibarən başlanması qərarı verildi. 

Bu görüşdən sonra artıq Bakıda qalmağın gərəksiz 

olduğunu anlayan Rasim Moskvaya qayıtdı. Lakin Bakını tərk 

etməzdən öncə o, Tərlana zəng edərək bildirdi ki, cinayət işi 
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istintaqı ilə əlaqədar olaraq Tərlan onu istənilən vaxt zəng edə 

bilər və o lazım gələrsə istənilən vaxt Bakıya gələ bilər. 

2013-cü il, yanvarın 7-dən etibarən Azərbaycan 

Respublikası Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin 

əməkdaşları baş verən cinayət işləri ilə bağlı geniş istintaq 

işinə başladılar. İlk növbədə “AZAL” və “Dövlət Dəmir 

Yolları QSC” ilə əlaqələr yaradıldı. Ardınca “Dövlət Gömrük 

Komitəsi” və Dəniz Vağzalı ilə də əlaqə yaradıldı. Bir neçə 

gün ərzində bütün 2012-ci ilin mayın sonundan 

(“EUROVİSİON” ərəfəsində idmançı Rəvan Məmmədovun 

qətlə yetirilməsindən sonrakı tarixdən) dekabrına kimi 

Azərbaycanı tərk edib Rusiyaya gedən sərnişinlərin və sərhədi 

birbaşa adlayıb Rusiyaya keçən vətəndaşların siyahısı 

çıxarıldı. Onlar bir-bir nəzərdən keçirildi, telefon danışıqları 

dinlənildi. İşlər fevralın 16-nə kimi uzandı. Lakin elə bir ciddi 

nəticə əldə olunmadı. 

Bu zaman cinayətkarın ikinci bir ölkədən Rusiyaya və 

ya əksinə hərəkət etməsi fikri ortaya atıldı. Yəni qatil əvvəlcə 

Ukraynaya, İrana, Türkiyəyə və ya başqa ölkələrə də gedib, 

oradan Rusiyaya keçə bilərdi. Bu dəfə bütün 2012-ci il boyu 

Azərbaycanı tərk edən vətəndaşların siyahısı çıxarıldı. 

Onlardan lazımi olanlarla əlaqə saxlanıldı, izlənildi, telefon 

danışıqları dinlənildi. İstintaq işləri 2013-ci il martın sonuna 

kimi uzandı. Lakin istintaq işinin əhatə dairəsi nə qədər 

genişləndirilsə belə, baş  vermiş cinayətlərin üstünü açacaq 

ciddi bir dəlil tapılmadı. Toplanılan istintaq materiallarına 

əsaslanaraq törədilən hər üç cinayət hadisəsi ilə bağlı konkret 

olaraq kimdənsə şübhəlnmək də olmurdu. 

Cinayət işlərinin araşdırılması ilə məşğul olan 

Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının hüquq 

mühafizə orqanlarının əməkdaşları heyrətə gəlmişdilər – qatil 

hər şeyi o, qədər peşəkarlıqla görmüşdü ki, onu heç nəylə 

axtarıb tapmaq mümkün deyildi. Bu zaman cinayət işlərinin 

araşdırılması ilə məşğul olan orqanlar belə qənaətə gəldilər ki, 

həmin cinayətləri törədən şəxs ya hüquq mühafizə 
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orqanlarında çalışan biridir və yaxud bir  vaxtlar çalışmış 

biridir. Ona görə də həmin şəxs cinayətləri necə törətməyin, 

cinayəti törətdikdən sonra öz izini necə itirməyin və 

istintaqdan necə yayınmağın yollarını bacarır. Lakin istintaqın 

sonrakı gedişində bu versiyanın da doğru olmadığı sübut 

olundu. 

Baş verən cinayətlərlə bağlı istintaqın davam etdiyi bir 

vaxtda birdən Tərlan 25 dekabr 2012-ci il tarixdə 

prokurorluqda təşkil olunmuş istintaq iclasında Süleymanın 

əl-qolunun sarğılı vəziyyətdə gəlməsini və avtomobilinin 

markasını xatırladı. Eyni zamanda oğlunun qətlindən sonra 

Moskvadan Bakıya gəlmiş Rasimin dediyi bir fikir də (“qatil 

mənim maşınımın xüsusiyyətlərini çox yaxşı öyrənibmiş, o 

açar olmadan naqillər vasitəsilə maşınımı işə salmışdı”) 

Tərlanı bu yöndə araşdırma aparmağa vadar edirdi.  

Tərlan xatırladı ki, Süleymanın iki maşını var idi. 

Sonuncu dəfə Tərlan Süleymanı görəndə onun idarə etdiyi 

avtomobillə Rasimin oğlunun vurulduğu avtomobil eyni 

markadan (RANGE ROVER) idilər. Eyni zamanda rəngləri 

fərqli olsa da, (birinci cinayətdə istifadə olunan “PRADO” 

markalı avtomobil qara, Süleymanın PRADO-su isə ağ idi) 

Süleymanda da “TOYOTA - PRADO” markalı avtomobil var 

idi. Ola bilərdi ki, Süelyman cinayətə görə öz maşınını çox 

qısa müddətə boyatdırsın. Sonradan isə yenidən boyatdırıb 

əvvəlki vəziyyətinə qaytarsın. 

Müstəntiq həmkarı və dostu Raminə, həmçinin 

prokurora heç bir söz demədən Tərlan “Çolaq” ləqəbi ilə 

tanınan Süleymanla bağlı araşdırmalara başladı. Tərlan 

müəyyən etdi ki, Süleyman 2012-ci ilin oktyabrında şəxsi 

maşını ilə Biləsuvar sərhəd-keçid məntəqəsindən İrana, 

noyabrın sonunda isə Yalama sərhəd-keçid məntəqəsindən 

keçməklə Rusiya Federasiyasına gedibmiş. Süleymanın İrana 

və Rusiyaya gedib-gəlməsinin əsl səbəbinin araşdırımaqdan 

ötrü Tərlan əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən birbaşa 

Süleymanın Novxanıda yerləşən bağ evinə yollandı. Tərlan 
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qapının zəngini basaraq Süleymanın gəlməsini gözlədi. 

Qapının zənginin dəfələrlə çalmasına və həyətdəki itin xeyli 

hürməsinə baxmayaraq, heç kim qapını açmırdı. Tərlan zənn 

etdi ki, Süleyman evdə yoxdur. Maşınına əyləşib geri 

qayıtmaq istəyirdi ki, qapı açıldı və Süleyman qapının önündə 

göründü. Tərlan yenidən geri qayıtmalı oldu. 

- Salamün-əleyküm. 

- Əleyküm-salam, yoldaş müstəntiq. 

- 5-10 dəqiqə vaxtınız var, söhbət eləməyə. 

- Niyə yoxdur ki, əlbəttə var. Buyurun evə. Amma zəhmət 

olmasa, ikicə dəqiqə burda gözləyin. İtin başını bağlayım. 

Məndən başqa kimisə görsə, özünü saxlaya bilmir. 

Axsaya-axsaya həyətə dönən Süleyman iki-üç dəqiqə 

sonra geri qayıtdı və onlar birlikdə həyətə daxil oldular. 

Həyətə girərkən, Tərlan burada yalnız bir avtomobil gördü. 

Axırıncı dəfə Süleymanla görüşərkən o, prokurorluğa 

üzərində təmir işinin aparıldığı çox aydın görünən “RANGE 

ROVER” markalı avtomobillə gəlmişdi. Amma həmin 

avtomobil  həyətdə yox idi. İndi həyətdə yalnız əvvəlki ağ 

rəngdə “TOYOTA-PRADO” markalı avtomobil saxlanmışdı. 

Evə daxil olub masa arxasında əyləşdikdən sonra Tərlan 

söhbətə başladı: 

- O biri maşını həyətdə görmədim. Təmiri hələ yekunlaşmayıb 

? 

- Hə... Yəqin ki, RANGE ROVER-i deyirsiz? Təmirin 

yekunlaşdırdım. Amma daha o avtomobili saxlamağa ehtiyac 

duymadım. O avtomobil elə bil ki, mənə düşmədi. Düz iki 

dəfə onunla yüngülvari qəza elədim. Keçən il dekabrın 

əvvəllərində Dağıstandan qayıtdıqdan sonra 3-cü dəfə burda 

küçə qapısının önündə qəza elədim. Axırıncı dəfə sizin 

prokurorluğa gələndə həm özümün, həm də avtomobilimin nə 

vəziyyətdə olduğumu öz gözlərinizlə görmüşdünüz. Ona görə 

də, daha o maşını saxlamaq istəmədim. Təmir elətdirib 

satdım, əvəzində yenidən köhnə maşınımı istifadə eləməyə 

başladım. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

             Vasif Şıxıyev  Gecikmiş qisas  

88 

- Niyə şəhərdə yox, kənd kimi belə yerdə yaşayırınız? 

- Genişlikdir, ən əsası da sakitçilikdir. Şəhərin səs-küyündən, 

tozundan, sıxlığından uzaqdasan. 

- Bəs soruşmaq eyib olmasın – bu qədər pulu necə əldə 

etmisiniz? Yəqin ki, Xaçmazdan meyvə-tərəvəz gətirib 

şəhərdə satmaqla bu qədər var-dövləti əldə etmək olmaz. 

- Deyəsən mənim haqqımda artıq bəzi şeyləri öyrənmisiniz. 

Əlbəttə ki, meyvə-tərəvəz satmaqla bu qədər var-dövlətə sahib 

olmaq mümkün deyil. Bizim şəhərdəki evimiz köhnə olsa da, 

əla yerdə idi. Həmin ev plana düşəndə, mən uzun müddət evi 

satmadım. Əlbəttə ki, yaxşı pul verilməsin gözləyirdim. Eyni 

zamanda bir rus qonşumuz vardı. Qoca qarı idi, heç kimi də 

yox idi. Anam o qadına da baxırdı. Bəlkə də fikirləşərsiz ki, 

bunu onun mənzilinə yiyələnməkdən ötrü etmişik. Amma 

xeyr. Sadəcə tək qaldığına görə, bir kimsəsi olmadığına görə 

ona yazığımız gəlirdi. Müsəlmançılıqdı da – “əl tutmaq 

Əlidən qalıb” deyirlər. Qadın onun üçün çəkdiyimiz zəhməti 

unutmadı. Hələ sağlığında notariusla evini mənim ayağıma 

keçirdi. Mən də iki evi satmağın sayəsində  bu qədər var-

dövlətə yiyələndim. Başqasının əlinə bu qədər pul düşsəydi 

bəlkə də bir ayın içərisində göyə sovurardı. Amma mən bütün 

işimi ehtiyatlı gördüm, ev də aldım, maşın da aldım. Amma 

pulun geridə qalan hissəsinə Bakıda bir neçə yerdə özüm üçün 

obyekt götürdüm. Şəhərdə 2 yerdə orta böyüklükdə marketim 

var. Obyektlərim var ki, onları da icarəyə verirəm. Xaçmazda 

da 2 yerdə iri meyvə-tərəvəz saxlama kameraları tikdirmişəm. 

Onları da icarəyə verirəm. Orada tanışlarım, qohum 

əqrabalarım olduğuna görə daha mənim Xaçmaza getməyimə 

ehtiyac da yoxdur. Onlar özləri bütün işlərimi həll eləyirlər. 

Şükür Allaha işlərim elə də, pis getmir. 

- Deyəsən ailəniz yanınızda deyil ? 

- Hələ ki, evlənməmişəm. Ötən səfər sizə söhbət etmişdim. 

Atam Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu. Anam da bir-iki 

il öncə rəhmətə getdi. Mənə belə işlərdə yardım edəcək başqa 

biri yox idi. Başım o qədər işə-gücə qarışdı ki, heç evlənmək 
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deyilən bir şey yadıma da düşmədi. Ora qaç, bura qaç bir də 

baxıb gördüm ki, yaş keçib. Bir dəfə cəhd elədim, amma 

axsaq olduğumu biləndən sonra məndən imtina elədilər. 

- Keçən səfər dediniz ki, həkimlər deyib ayağınızı necə var 

əvvəlki vəziyyətə qaytaracaqlar. Nə oldu, bu məsələ niyə 

alınmadı ? 

- Keçən illin oktyabrında sırf həmin məsələ ilə əlaqədar olaraq 

İrana getmişdim. Əvvəlcə telefonla əlaqə saxlamışdım, sonra 

da bu işlə məşğul olan bir həkimin qəbulunda oldum. Dedi ki, 

məni necə lazımdı müalicə edəcək. Bir neçə ay bundan qabaq 

sizin prokurorluqda olanda bu barədə sizə demişdim. Həmin 

vaxt onun xəstəsi çox olduğundan mənim əməliyyatımı bir 

neçə ay sonraya - dekabra təyin etdi. Noyabrın sonunda isə 

Dağıstana getdim. Babam rəhmətə getmişdi. Yəqin ki, 

bilərsiniz – mən milliyətcə ləzgiyəm və qohumlarımın bir 

hissəi Xaçmazla bərabər Dağıstanda da yaşayır. Dekabrın 

əvvəllərində də avtoqəzaya düşdüm. Məhz bu səbəbdən İranda 

planlaşdırılan cərrahi əməliyyata gedə bilmədim. 

- Dediyinizdən belə başa düşdüm ki, siz müayinədən keçmək 

üçün İranda olmusunuz. Əgər əməliyyat olunmamısınızsa, bir 

həftəyə qədər müddətdə İranda qalmağınızın səbəbi nə idi? 

- Özümlə bir az pul götürmüşdüm. Fikirləşirdim ki, əməliyyat 

olunacam. Elə ki, həkim dedi əməliyyatım hələ bir müddət 

təxirə salınır. Dedim gəlmişkən bir oraları da gəzim. Ləzgi də 

olsam, o torpaqlar – xüsusilə Cənubi Azərbaycan mənə də 

doğmadır. Çox yerləri gəzdim, Qəzvində, Zəncanda, Təbrizdə, 

Sərabda, Marağada oldum. 

- Həmin şəhərlərdə olduğunuzu sübut edən nəsə var ? 

 Süleyman “Bəli, var” dedi və daha sonra yan 

otaqlardan birinə keçdi. Geri qayıdanda isə onun əlində bir 

neçə fotoşəkil var idi və o şəkilləri Tərlana təqdim etdi. 

Şəkillərin ayrı-ayrı İran şəhərlərində çəkilməsi aydın sezilirdi. 

Eyni zamanda hər şəkilin arxasında onun harada və nə vaxt 

çəkilməsi haqqında da yazı ilə qeydlər aparılmışdı. Tərlan 

Süleymanın razılığı ilə həmin şəkillərdən bir neçəsini özü ilə 
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götürəcəyini bildirdi. Bundan sonra Tərlan Süleymanın niyə 

dəfələrlə Rusiyaya gedib-gəlməsi ilə maraqlandı. 

- Dediniz ki, noyabrın sonunda babanızın vəfatı ilə əlaqədar 

olaraq Dağıstana getmisiniz. Bu haqda zəhmət olmasa bir az 

geniş məlumat verin. 

- Anamın ailəsi və digər yaxınları hal-hazırda Dağıstanda – 

Xasavyurdda yaşayırlar. Amma onlar da əvvəlcə burada 

yaşayırdılar. Noyabrın 25-də xəbər gəldi ki, babam rəhmətə 

gedib. 

- Allah rəhmət eləsin. 

- Allah sizin də ölənlərinizə rəhmət eləsin. Bu xəbəri alan 

kimi dərhal ora yola düşdüm. Yas mərasimi yekunlaşandan 

sonra dekabrın üçündə artıq Bakıya qayıtdım. Çox qala da 

bilməzdim. Çünki gedərkən burdakı obyektlərimi kiməsə 

tapşırmamışdım. Ona görə də tələsik geri qayıtmalı oldum. 

Bundan sonra baş verənlərdən də xəbəriniz var.  

- Xarici pasportunuza baxmaq olar ? 

- Əlbəttə, olar. 

 Süleyman yenə də yan otaqlardan birinə keçərək 

pasportunu gətirdi. Pasportu diqqətlə nəzərdən keçirən Tərlan 

Süleymanın dedikləri tarixlərlə onun həm İrana, həm də 

Rusiya Federasiyasına getdiyi tarixlərin üst-üstə düşdüyünü 

gördü. O, heç bir yanlış məlumat verməmişdi. Deməli, 

Rasimin oğlu İbrahimin Moskvada öldürüldüyü vaxt 

Süleyman artıq Azərbaycanda olmuşdu. Daha burda qalmağın 

əbəs olduğunu hiss edən Tərlan ayağa qalxmaq istəyirdi ki, 

birdən Süleyman ona bəlkə də gözləmədiyi bir sualı verdi. 

- Yoldaş müstəntiq... Anladığım qədər deyəsən bu 

cinayətlərdə məndən də şübhələnirsiniz ? 

 Tərlan bir balaca duruxsundu. Beynində bir-iki saniyə 

nə cavab verəcəyini fikirləşdi. Amma vəzifəsinin tələblərinə 

uyğun olaraq o hər şeyi olduğu kimi Süleymana deyə də 

bilməzdi. Sonra gülümsünərək: 

- Yox, nə danışırsınız. Sadəcə olaraq istintaqın gedişində 

ortaya çıxan bəzi faktları dəqiqləşdirmək və sizi get-gələ 
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salmamaq üçün həmin faktların doğruluğunu öyrənmək üçün 

bura gəlmişəm. 

- Təki elə olsun. 

- Daha mən gedim. 

- Mən də sizinlə bir yerdə çıxım. Bura kimi gəlmisiniz, artıq 

nahar vaxtıdır. Çıxaq dəniz qırağına. Oradakı restoranlardan 

birində nahar edərik. 

- Çox sağ olun, Süleyman. Heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. 

Çalışın tezliklə tamamilə sağalıb yenidən İrana qayıdın. 

Dediyiniz həkimin qəbulunda olun. Həmin həkim də söz 

verdiyi kimi sizin ayağınızı müalicə edib, əvvəlki görkəminə 

qaytarsın. 

 Bundan sonra Tərlan ayırdığı vaxta görə Süleymana öz 

minnətdarlığını bildirərək, onun mənzilini tərk elədi. 

Novxanıdan Bakıya qayıdarkən Tərlan yol boyu 

Süleymanla bağlı axlına gələn fikirləri bir-bir çıxdaş etməyə 

başladı. Birinci cinayətdə Bahaduru qətlə yetirərək Bayıl 

yamacına atan cinayətkar ayağına “BOT” (potinka) 

geyinmişdi. Onun ayaq izlərinə çolaq adamın ayaq izlərinə 

bənzəmirdi. İkinci cinayətədə idmançı Rəvan Məmmədovu 

qətlə yetirdiyi zaman qaraçı geyimində kameralara düşən 

həmin cinayətkarın tamamilə sağlam olduğu görünürdü. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Tərlan Süleymana qarşı olan 

bütün şübhələrini aradan qaldırmaq üçün onun, həqiqətən, 

İrana və Rusiyaya hansı məqsədlərlə getdiyini araşdırmaq 

qərarına gəldi. 

Tərlan bunun üçün heç kimə bildirmədən Tehrandakı 

klinikilardan birində çalışan, əyri və çolaq ətrafların (yəni 

qıçların) yenidən bərpası üzrə həkim və mütəxəssis olan və bir 

müddət öncə Süleymanın qəbulunda olduğu həkimlə əlaqə 

saxladı. Həkim hər şeyi dəqiqliklə və olduğu kimi Tərlana 

izah etdi. Araşdırmalar zamanı onun adlarını qeyd etdiyi İran 

(əslində Cənubi Azərbaycan) şəhərlərində olduğu da 

dəqiqliklə sübut olundu. Eyni zamanda Süleymanın həqiqətən 

babasının yas mərasimi ilə əlaqədar Rusiya Federasiyasında, 
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Dağıstanın Xasavyurd rayonunda olduğu da öyrənildi. 

Dağıstandan qayıtdığı gün (3 dekabr 2012) o öz evi qarşısında 

avtoqəza etmiş. Bir gün Xırdalan şəhər xəstəxanasında qalmış, 

daha sonra isə müalicəsini evində davam etdimişdi. 

Avtoqəzadan sonra ev şəraitində yataq rejimində 

olarkən bir dəfə belə Süleymanın telefonunun şəbəkə 

siqnalları onun evindən kənara ayrılmamışdı. Deməli, 

Rasimin oğlu İbrahimin uşağının öldürüldüyü ərəfədə və 

gündə Süleyman öz evində olmuşdu. 

Tərlan hətta Süleymanın xəbəri olmadan ekspert 

vasitəsilə onun avtomobilinə (TOYOTA PRADO) də baxış 

keçirdi. Onun məqsədi bu idi ki, nə vaxtsa bu avtomobil başqa 

rəngə - xüsusilə qara rəngə boyanıbmı? Amma ekspert bildirdi 

ki, bu avtomobilin rəngi heç vaxt dəyişdirilməyib. Çünki 

avtomobil üzərində üst-üstə vurulmuş ikinci və ya üçüncü 

boyaya rast gəlinmədi. Tərlanın Süleymanla bağlı apardığı 

bütün araşdırmalar öz təsdiqini tapmadı. 

Tərlanın “Çolaq Süleyman”la bağlı şəxsi 

araşdırmalarının davam etdiyi bir zamanda, onunla yanaşı 

prokurorluq və daxili işlər orqanlarının əməkdaşları törədilən 

cinayət aktları ilə bağlı təhqiqatlarını davam etdirirdilər. Baş 

vermiş cinayət aktlarının açılması üçün Rusiya 

Federasiyasının Moskva şəhərinin Daxili İşlər Orqanları ilə də 

əlaqə yaradılmışdı. Lakin iki ölkənin əlaqədar orqanların 8 

aylıq istintaq işi (2013-cü il, yanvar – avqust ayları arasında) 

heç bir nəticə vermədi. Hətta, ayrı-ayrı cinayət aktlarının 

açılması üzrə ixtisaslaşmış respublika üzrə ən görkəmli 

ekspertlər belə törədilən bu cinayət işlərinin üstünü açmaqda 

heç bir nəticəyə gələ bilmədilər. 

Yalnız bir fakt məlum idi – hər bir cinayət aktı elə 

ustalıqla törədilmişdi ki, qatil ortalıqda onu ələ verəcək çöp 

belə saxlamamışdı. Bu da onu göstərirdi ki, qatil hər bir 

cinayət aktını əvvəlcədən planlaşdırıb. Bəlkə də, hər bir 

cinayəti həyata keçirmək üçün hazırladığı plan üzərində 

nəinki aylarla, hətta illərlə işləyib. Qurbanlarını harada ələ 
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keçirəcəyini, necə ələ keçirəcəyini, küçələrdəki kameralardan 

necə yayınacağını tam müəyyənləşdirib. Eyni zamanda 

cinayəti törədəcəyi ərazidə dəfələrlə olub. Lakin hər dəfə 

müxtəlif geyimlərdə və formalarda olduğuna görə qeydlərinə 

düşdüyü kameralar belə onun üz görüntülərini dəqiqliklə 

qeydə ala bilməyib. Cinayəti törətdikdən sonra isə qatil 

ortalıqda özünə aid kiçik çöp qırıntısı belə qoymadan aradan 

çıxıb. 

Ən maraqlısı isə onda idi ki, qatil hansı yol ilə 

Azərbaycanı tərk eliyərək Rusiyaya getmişdi ? Nə “AZAL”ın, 

nə “DÖVLƏT DƏMİRYOLLARI QSC”-nin, nə Dəniz 

Vağzalının, nə də ki, “DÖVLƏT GÖMRÜK XİDMƏTİ”-nin 

sərnişin siyahılarında bu cinayətlərdə əli ola biləcək, şübhəli 

ola biləcək birinin adına rast gəlinmədi. Cinayətkar isə hələ də 

əlini-qolunu sallaya-sallaya azadlıqda dolaşırdı. 

Cinayət işlərinin araşdırılması ilə məşğul olan 

Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının hüquq 

mühafizə və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları 

cinayətkarın hansı yollarla Rusiyaya keçməsinə dair belə 

qənaətə gəldilər – cinayətkar Rusiya Federasiyasına qeyri-

qanuni olaraq demarkasiya xəttini (quru sərhəd xəttini), ya da 

qaçaq balıqçı (brakanyer) gəmiləri ilə keçə bilərdi. Əgər o, 

quru yolla sərhədi keçib Rusiya Federasiyası ərazisinə daxil 

olmuşdusa, artıq onu müəyyən etmək çox çətin olacaqdı. Yox, 

əgər cinayətkar balıqçı gəmisi ilə Rusiyaya keçmişdisə deməli 

o, tək olmamışdı. Bunun üçün qanunsuz balıq ovu ilə məşğul 

olub, tez-tez sərhədi pozan balıqçılarla da əlaqə saxlanıldı. 

2013-cü ilin avqust-sentyabr aylarında gizli balıq ovu ilə 

məşğul olan brakanyerlərin gəmilərində Rusiyaya keçə 

biləcək naməlum şəxslər haqqında məlumat toplanılmağa 

başlandı. Lakin yenə də qatilin şəxsiyyətini 

müəyyənləşdirmək mümkün olmadı. 

2013-ci ilin senyabrın sonuna kimi aparılan təhqiqatlar 

heç bir nəticə vermədi. Heç bir şeyin müsbət nəticəsi yox idi. 

Artıq 10 aydır ki, qatil də növbəti cinayət aktı törətmirdi. Bu 
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isə ortalığa bir neçə fikrin çıxmasına səbəb olurdu. Birincisi, 

cinayətkar artıq lazımi adamları qətlə yetirdiyinə görə bundan 

sonra o kimisə qətlə yetirməyəcəkdi. İkincisi, cinayətkar ələ 

keçiriləcəyindən ehtiyat edərək uzun müddətə növbəti cinayət 

aktını törətməkdən imtina etmişdi. Üçüncüsü, o yenə də 

lazımi məqamın yetişməsini gözləyirdi. Gözləyirdi ki, Bakıda 

və respublikanın digər bölgələrində hər kəsin başı növbəti bir 

məsələyə qarışsın. Kütləvi hadisə baş versin və o da 

rahatçılıqla növbəti cinayət aktını törətsin. Belə bir məqam isə 

2013-cü ilin oktyabr ayında prezident seçkiləri ərəfəsində ola 

bilərdi. 

Bütün Daxili İşlər Orqanları seçkilərə hazırlıqla 

əlaqədar olaraq gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişdilər. 

Respublikanın bütün yaşayış məntəqələrində və seçkilərin 

keçirildiyi yerlərdə asayişin təmin edilməsi əsas şərtlərdən biri 

idi. Buna görə də güc strukturlarının başının hansısa ciddi bir 

məsələyə qarışmasından istifadə edən cinayətkar məhz 

seçkilər ərəfəsində və ya elə seçkilər günündə növbəti cinayət 

aktını həyata keçirə bilərdi. Buna görə də həm daxili işlər, 

həm də prokurorluq orqanlarının işçiləri qətlə yetirilməsi 

güman edilən şəxsləri bununla bağlı xəbərdar etdilər. Həmin 

orqanların işçiləri seçkilər ərəfəsində və seçkilər günü qətlə 

yetiriləcəyi güman edilən şəxsləri özlərinin belə xəbəri 

olmadan addım-addım gizlincə izlədilər, telefon danışıqlarını 

dinlədilər. 

Amma nə 2013-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində, 

nə seçkilər günündə, nə də ki, ümumiyyətlə, bundan sonrakı 

aylarda və illərdə qatil daha heç bir cinayət aktı törətmədi. İki 

ölkənin (Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası) 

hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarının birgə apardıqları 

uzunmüddətli istintaq araşdırmaları da heç bir nəticə vermədi. 

Məhz Səbael rayon prokurorluğundan olan müstəntiq 

Allahverdiyev Tərlanın və onun Nəsimi rayon 

prokurorluğundan olan həmkarı və dostu Qasımov Raminin 

uzunmüddətli istintaq təhqiqatlarının nəticə verməməsi 
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səbəbindən uzun illər sonra törədilmiş qətl hadisələri ilə bağlı 

aparılan istintaq araşdırmaları dayandırıldı. Eyni zamanda 

cinayət işləri də bağlanıldı. 

Düzdür, bundan sonra da hər iki müstəntiqə müxtəlif 

cinayət aktlarının istintaqının aparılması tapşırıldı və onlar da 

bu cinayət aktlarının üstünü aça bildilər. Amma 3 gəncin 

Bahadur, Rəvan və İbrahimin qətli ilə bağlı aparılan istintaq 

araşdırmalarının heç bir nəticəsi olmadı. Bu cinayət aktlarının 

üstünün açılmaması isə uzun müddət bu sahədə gərgin əmək 

sərf edən müstəntiq Allahverdiyev Tərlana çox pis təsir etdi. 

İllər ötdü... 30 illik fəaliyyətdən sonra müstəntiq 

Allahverdiyev Tərlan prokurorluq orqanlarından təqaüdə 

çıxdı. O, prokurorluq orqanlarından ayrılsa da, təqaüdə çıxsa 

da  heç vaxt 2012-ci ildə 2-si Bakıda və 1-i isə Moskvada 

olmaqla törədilən və 3 gəncin həyatı bahasına başa gələn 

cinayət aktlarını unutmadı. Hər dəfə prokurorluq orqanlarında 

çalışdığı illəri xatırladıqda dərhal həmin cinayətlər yadına 

düşür və öz-özünə sual verirdi: “Görəsən həmin o 3 cinayət 

aktı kim tərəfindən və nəyə görə törədilmişdi?” 

2037-ci ildə artıq orta yaş həddində olan (təqribən 50-

55 yaşlarında) keçmiş müstəntiq Allahverdiyev Tərlan Rusiya 

Federasiyasından ona göndərilmiş bir bandrol aldı. Bu bandrol 

ona tanımadığı və adını belə eşitmədiyi bir Rusiya 

Federasiyası vətəndaşından ünvanlanmışdı. Amma bandrolun 

üzərində çatdırılacağı ünvan və kimə çatması isə dəqiqliklə 

göstərilmişdi. Deməli, burada səhv bir şey yox idi. Tərlan 

diqqətlə fikir verdikdə bandrolun künc hissəsində kiçik hərflər 

ilə bu cümlənin yazıldığını gördü: “25  illik  sirr !”. Tərlan heç 

kimə bu barədə bir söz demədən, aldığı həmin bandrolu 

açmadan mənzilindəki sənədlərinin arasında gizlətdi. 

Tərlan fikirləşdi ki, görəsən həmin “25 illik sirr !” 

cümləsinin mənası nədir. Nəhayət ki, o birdən hər şeyi 

xatırladı. 

Bəli... Bu bandrol və onun içində olanlar uzun illər 

öncə - 2012-ci ildə 2-si Bakıda və 1-i Moskvada olmaqla bir 
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cinayətkar tərəfindən törədilən və üstü heç vaxt açılmayan 

cinayətlərlə bağlı göndərilmişdi. Hansı ki, bu cinayət işlərinin 

istintaqını aparan müstəntiqlərdən biri də məhz Tərlanın özü 

idi. Çox uzun illər keçdikdən sonra, nəhayət ki, Tərlan həmin 

cinayətlərin kim tərəfindən törədildiyini biləcəkdi. 

Tərlan bir az səbirsiz idi. Amma hər nə qədər səbirsiz 

olsa da gecənin düşməsini gözlədi. Ona görə ki, ona 

ünvanlanmış bu bandrolun içində olanlara sakitçilikdə baxmaq 

istəyirdi. Evdəki hər kəsi yuxuya verdikdən və gecədən bir 

xeyli keçdikdə sonra Tərlan masanın arxasına keçərək ona 

ünvanlanmış həmin bandrolu açdı. 

Bandrolun içində bir neçə vərəqdən ibarət əl yazısı ilə 

yazılmış məktub var idi. Məktubdan əlavə həmin bandrolun 

içində bir neçə şəkil, rentgen vərəqi və müxtəlif sənədlər də 

var idi. Hər şey Tərlanın fikirləşdiyi kimi idi – bandrolun 

içindəki məktub, şəkil və müxtəlif sənədlər 25 il öncə baş 

vermiş cinayətlərlə bağlı idi. Eynəyini taxan Tərlan əvvəlcə 

rentgen vərəqinə baxdı, lakin bundan heç nə başa düşmədi. 

Ardınca şəkillərə baxdı – burada balta, trenajor alətləri, 

müxtəlif markalı 2 avtomobil, sprey (dezodrant) boya, sərhəd 

xəttinin telləri və s. şəkillər vardı. Bu şəkillərdən bəziləri 

Tərlana artıq tanış idi. Amma digərlərinin nə olduğunu başa 

düşmədi. Ona görə də məktubu oxumağa başladı: 
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IV FƏSİL 
 

 Sultan Süleyman Qanuni qabiliyətli və istedadlı 

insanları çox sevirdi və onları mükafatlandırardı. Bu səbəbdən 

bütün məharət sahibləri onun hüzuruna çıxmağa can atırdılar. 

Üç metrlik məsafədən sapı iynəyə keçirməyi bacaran bir  

adamın da tək xəyalı nə vaxtsa sultanın hüzuruna çıxmaq idi. 

Vaxt keçdi, vədə doldu və nəhayət ki, bu şərəf ona da 

nəsib oldu. Beləcə təyin olumuş gündə sultanın hüzuruna 

çıxdı və qabiliyyətlərini sərgilədi. Sultan böyük heyranlıqla 

tamaşa edirdi. Bir daha, bir daha... 

Gördükləri doğru idi. Adam o qədər məsafədən sapı 

atır və iynənin dəliyindən keçirirdi. Sultan bunun səbəbini 

soruşdu: “De görək, hardandır səndəki bu qabiliyyət?”. 

Məharət sahibi lovğalıqla “Qırx ildir gecə-gündüz demədən 

bunun üçün çalışıram”, - dedi. Sultan gülümsədi və belə 

buyurdu: “Bu adama qırx qızıl verib, qırx da şallaq vurun.” 

Sultanın ətrafındakılar əmrin qarşısında çaşıb qalmışdı. 

Qırx qızıllıq mükafatın ardından qırx şallaqlıq cəzaya nə 

ehtiyac var idi ki?... 

Sultan saraydakıları çox intizarda qoymadan sözünü davam 

etdirdi.: “Qırx qızıl qeyri-adi qabiliyyətin üçün. Həqiqətən 

çətin bir işin öhdəsindən gəlmisən. Qırx şallaq da belə 
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qabiliyyətli insan olduğun halda, mənasız işlə məşğul olduğun 

üçün. Boşuna keçirdiyin bu vaxt ərzində həm özün, həm də 

başqaları üçün daha  əhəmiyyətli  işlər görə bilərdin.” 

 

 

 

 

 

 

       Üzü günəşə baxan insan heç vaxt kölgəsini görməz..... 

 

 

“Bu məktubu yazıb-yazmamaq haqqında çox 

düşündüm. Amma uzun illərdən bəri içimdə saxladığım bu 

sirri özümlə o biri dünyaya aparmağa da razı deyildim. 

Deyirlər ki, bir vaxtlar böyük fateh Makedoniyalı 

İsgəndərin başında buynuz varmış. Məhz buynuzunun olması 

səbəbindən sirri ortaya çıxmasın deyə İsgəndər başını qırxan 

bütün bərbərləri edam etdirirmiş. Bir bərbər isə çox yalvarıb-

yaxardığına  görə,  İsgəndər  ona  toxunmur. Lakin bu boyda 

sirri ürəyində saxlaya bilməyən bərbər başını bir su quyusuna 

sallayaraq “İsgəndərin buynuzu var”,   “İsgəndərin buynuzu 

var” deyə səslənir və ürəyini boşaldır. Bir çoban isə həmin 

quyudan çıxan qamışdan düzəltdiyi tütəklə hər dəfə nəsə ifa 

edəndə, həmin tütəkdən “İsgəndərin buynuzu var”, 

“İsgəndərin buynuzu var” deyə səslər gəlirmiş. 

Tərlan müəllim yəqin ki, söhbətin nədən getdiyini artıq 

bildiniz, nə demək istədiyimi artıq başa düşdünüz. Mənə elə 

gəlir ki, siz bandrolun küncündə yazılan “25 illik sirr !” 

cümləsini görmüsünüzsə, bu bandrolun nə məqsədlə sizə 

ünvanlandığını təxmin edə bilmisiniz. Ona görə də uzun 

illərdən bəri daxilimdə saxladığım bu sirri İsgəndərin bərbəri 

kimi quyuya deyil, məktub vasitəsilə sizə danışmağa qərar 

verdim. 
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Fikirləşəcəksiniz ki, törətdiyim ayrı-ayrı cinayətlərə 

heç nəylə haqq qazandırmaq olmaz. Amma mən nə dəli, nə 

manyak, nə də ki, psixopat deyildim. Bu cinayətləri 

törətməkdə özümə görə mənim də tutarlı səbəblərim var idi. 

Çünki mən, bir vaxtlar mənə pislik edənlərdən öz qisasımı 

alırdım. 

İndi sizə cinayətləri törətdikdən sonra sudan hansı 

şəkildə quru çıxmağımın yolları haqqında məlumat verim. 

Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Bakının elə bir yeri, elə bir 

prospekti, elə bir küçəsi yoxdur ki, orada kameralar 

quraşdırılmasın. Həm Daxili İşlər Nazirliyi, həm də digər 

dövlət qurumları tərəfindən şəhərin ayrı-ayrı istiqamətlərində 

kifayət qədər kameralar quraşdırılıb. Eyni zamanda 

təyinatından asılı olmayaraq ayrı-ayrı obyektlərin qarşısında 

da kifayət qədər kameralar vardır. Mən çox yaxşı bilirdim ki, 

lazım olduqda həmin kameralar vasitəsilə insanları da 

izləyirlər. Deməli, işimi elə görməli idim ki, şübhəli kimi bu 

kameraların qeydlərinə düşməyim. Ona görə də, qətlini 

nəzərdə tutduğum adamları izləmək üçün müxtəlif cildlərə 

girirdim. Gah dilənçi olurdum, gah bomj, gah zibileşən, gah 

süpürgəçi, gah “porkovşik” və s. və s. Beləcə, qətlə 

yetirəcəyim şəxsləri harada və necə tapmağın yollarını 

tələsmədən, aram-aram öyrənirdim. Müxtəlif cildlərə 

girməyim isə məni nə vaxtsa müəyyən etməyinizə imkan 

vermirdi. Müxtəlif cildlərə girərək şəhərin küçələrində 

dolaşdığım vaxtlarda həmçinin evdə qətl planlarımı qurmaqda 

davam edirdim. İndi qalırdı sadəcə cinayətləri həyata 

keçirmək. 

Mən əvvəlcə idman aləmində ad çıxarmış Rəvan 

Məmmədovu qətlə yetirəcəkdim. Bütün planım hazır idi. 

Amma qətli planlaşdırdığım ərəfədə onun Fransada keçirilən 

idman yarışı ilə əlaqədar olaraq Bakını tərk etməsi bu planımı 

həyata keçirməyə imkan vermədi. Buna görə də ilk qurbanım 

Bahadur oldu. 
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Hər şey birinci cinayətdən başlanırdı. Ona görə də 

işimi elə qurmalıydım ki, kimsə məndən şübhələnməsin. Təbii 

ki, ilk öncə qurbanımı hansı yolla qətlə yetirəcəyimi müəyyən 

etdim. Bunun üçün cinayətdən bir neçə gün qabaq Bahadurla 

atası Kərimin “Təzə bazar” yaxınlığında yerləşən 

qəssabxanasının qapısının kilidini sındıraraq içəri daxil 

oldum. Hər şey təbii olsun deyə içərini bir az qarışdırdım. 

Amma gedərkən içəridəki baltalardan birini götürməyi də 

unutmadım. Bilirdim ki, bir baltanın oğurlanmasına və 

qapının kilidinin sındırılmasına görə heç kim polisə şikayət 

etməyəcək. Amma bir xeyli çalışmağıma baxmayaraq 

Bahaduru ələ keçirə bilmirdim. Hər dəfə onu ələ keçirmək 

üçün müxtəlif planlar qursam da ətrafda kənar adamların çox 

olması səbəbindən planlarımın heç biri baş tutmurdu. 

Nəhayət ki, lazımi bir plan qurdum. Fikirləşdim ki, 

oğlanı yalnız evlərinə çox gec gəldiyi zaman, gecənin 

qaranlığında ələ keçirə bilərəm. Bunun üçün təbii ki, onun nə 

vaxt evə gec gəlməsini dəqiq bilmək lazım idi.  Təsadüfən 

onun yaxınlıq etdiyi şəxslərdən birinin ad gününün olacağını 

və Bahadurun da həmin ad günündə iştirak edəcəyini 

öyrəndim. 

Bahadur digər şəxslərlə birlikdə ad gününün keçirildiyi 

restorandan çıxdıqda mən onu çoxdan çöldə gözləyirdim. 

Hava artıq çoxdan qaralmışdı. Lakin bu zaman qulağıma 

“bulvar”, “dənizkənarı” sözləri gəldi. Təxmin etdim ki, bunlar 

gecə yarısına qədər dəniz kənarında olacaqlar. Ona görə də 

qayıtdım gəldim Bahadurun evinin yaxınlığına və başladım 

Bahaduru orada gözləməyə. 

Əvvəlcədən, Bahadurun öz maşınını harada saxladığını 

öyrənmişdim. Nəhəyət, gecə yarı olduqda gördüm ki, 

Bahadurun maşını gəlir. Dayandım kənarda və ətrafa göz 

gəzdirdim. Heç kim gözə dəymirdi. Bahadur mənim yanımdan 

keçəndə özümü yalandan yerə yıxdım. O, yıxıldığımı görüb 

mənə yaxınlaşanda isə əlimdə saxladığım çəkiclə onun 

gicgahına möhkəm bir zərbə endirdim. O, dərhal özündən 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     Vasif Şıxıyev  Gecikmiş qisas  

101 

getdi. Sonra onu sürüyərək tez idarə etdiyim avtomobilin yük 

yerinə saldım və təhlükəsizlik üçün əlini, ayağını, ağzını 

bağlayaraq evimə apardım. 

Oğlanın ələ keçirilməsindən ailəsi şübhələnməsin deyə 

onun telefonundan atasına bir mesaj göndərdim ki, daha heç 

kim onu axtarıb aramasın. Onu əvvəlcə kəndirlə boğdum, 

sonra qəssabxanasından oğurladığım və özünün də istifadə 

etdiyi balta ilə bədənini hissələrə ayırdım. 

Həmin gün mən telefonumu bilərəkdən evdə saxladım 

ki, hara getdiyimi bilməyəsiniz. Bilirdim ki, hər hansı bir 

cinayət aktının açılmasında daha çox istifadə etdiyiniz 

metodlardan biri cinayət baş verən vaxtda və yerdə hansı 

nömrənin şəbəkə dalğalarına düşməsidir. 

Cəsədi maşınımın arxasına yerləşdirdikdən sonra 

maşını ara yollarla əvvəlcədən müəyyənləşdirdiyim yerə - 

Bayıl yamacına sürdüm. Şəhər daxilində ara yollarla hərəkət 

etdikcə bir neçə prospektdən bir idarə etdiyim avtomobilin 

nömrələrini dəyişdirirdim. Beləcə, həmin gecə heç bir kamera 

mənim idarə etdiyim avtomobilin əsl nömrəsini qeydə ala 

bilmədi. Cinayətdən sonra baltadan və cəsədin hissələrini 

yığdığım polietilen salafanlardan başqa istifadə etdiyim hər nə 

var idisə dənizə tulladım ki, ortalıqda məni ələ verəcək heç bir 

şey saxlamayım. 

Ən əsas sübutu - baltanı isə elə cəsədin yaxınlığındakı  

torpaq çalaya ataraq üstünü torpaqla örtdüm. Əlbəttə ki, bunu 

bilərəkdən etdim. Bilirdim ki, baltanı həmin yerə atmağım 

törədilən cinayət aktına marağı daha da artıracaq. 

II cinayəti – idmançı Rəvan Məmmədovu isə lap çox 

asanlıqla öldürdüm. Bayaq yazdığım kimi onu digərlərindən 

əvvəl öldürəcəkdim. Amma onun hansısa idman yarışı ilə 

əlaqədar Avropaya getməsi buna imkan vermədi. Mən lap 

əvvəldən Rəvanın gecələr şəxsi trenajor salonuna gedərək 

məşq elədiyini müşahidə etmişdim. Amma əksər vaxtlarda 

yanında kimsə və ya kimlərsə olurdu və onlar bir yerdə məşq 

edirdilər. Mənə elə bir vaxt lazım idi ki, Rəvan trenajor 
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zalında tək qalsın. Belə bir fürsət də “EUROVİSİON”-un final 

mərhələsinin keçirildiyi gün əlimə düşdü. 

I cinayətimi törətdikdən sonra mən yenə də bütün 

günümü həmin trenajor zalının qarşısında keçirirdim. Təbii ki, 

hərə dəfə müxtəlif qiyafələrdə. Amma onu da etiraf edim ki, 

ilk cinayətdən sonra dəhşətli depressiyaya düşmüşdüm. Hər 

hansı bir insanı öldürmək, sonra da heç nə olmamış kimi əlini-

qolunu sallaya-sallaya gəzmək məncə mümkün olan bir şey 

deyil. 

Adətən bu tipli cinayətlərə daha çox “HOLLYWOOD” 

filmlərində rast gəlmək mümkündü. Hansısa bir şəxs soyuq 

silahı və ya avtomatı alır əlinə və qarşısına çıxanları bir-bir o 

biri dünyaya göndərməyə başlayır. Cinayəti yerinə yetirdikdən 

sonra isə heç nə olmamış kimi gedib kafedə, restoranda kofe 

içməyə başlayır. Əslində elə buna ancaq filmlərdə rast gəlmək 

olar. 

Mən də qətlə yetirmişdim . Özü də vəhşicəsinə qətlə 

yetirmişdim və bu mənim şəxsi durumumda, səhhətimdə bir 

müddət öz təsirini göstərdi. Amma sonradan heç nə olmamış 

kimi öz işimə davam etməyə başladım. 

“EUROVİSİON”-un final mərhələsinin keçirildiyi 

gecə Rəvanın təkbaşına trenajor zalına gəlməsi və heç kimin 

zalda olmaması mənim üçün əlverişli fürsət yaratdı. Mən 

“qaraçı” simasında trenajor zalına daxil oldum və ona 

yaxınlaşaraq dilənməyə başladım. Ona yaxınlaşana kimi 

üzümü o yan, bu yana çevirirdim ki, o məni tanımasın. O, isə 

mən içəri girən kimi dəfələrlə “Rədd ol!”, “Rədd ol!” deyərək 

məni çölə çıxarmaq istədi. Ancaq bu sözlərdən sonra da 

mənim ona tərəf gəldiyimi görəndə arxasında oturduğu 

trenajor alətinin arxasından qalxaraq əsəbi şəkildə mənə tərəf 

gəlməyə başladı. Mən isə o yaxınlaşdıqca gözucu 

pənəcərələrdən çölə baxmağa başladım. Bununla bizi çöldən 

heç kimin görmədiyinə tamamilə əmin oldum. 

Rəvan mənə yaxınlaşan kimi I cinayətimdə olduğu 

kimi paltarımın arasında gizlədiyim çəkiclə onun gicgah 
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nahiyəsinə nəyi var bir zərbə endirdim. Rəvan da bir müddət 

öncə qətlə yetirdiyim Bahadur kimi tir-tap yerə sərildi. Mən 

isə dərhal trenajor zalının qapısını bağlayaraq, işıqları 

söndürdüm. Bahaduru ələ keçirdikdən sonra etdiyim hərəkəti 

burda da tətbiq etdim. Rəvanın valideyninə onun adından 

mesaj yazıb onun evə gec gələcəyini bildirdim. Sonra isə 

içəridə əlimə keçən ağır nə var idisə hamısını onun üstünə 

tökməyə başladım. Rəvanın bədənində bir dənə də olsun 

salamat qala biləcək sümük buraxmadım. 

Bu cinayətdən sonra mən anladım ki, hüquq mühafizə 

və prokurorluq orqanlarının nümayəndələri bütün nəzərlərini 

Bahadur və Rəvan dost-tanışlarına və onların digər yaxın 

ətraflarına yönəldəcəklər. Mən özüm də daxil olmaqla bu işdə 

günahkar ola biləcək və ya məlumatı ola biləcək bütün 

şəxsləri prokurorluğa çağıraraq sorğu-sual etdiniz. 

Siz növbəti cinayətin yenə də Bakıda baş verəcəyini 

gözlədiyiniz bir məqamda mən bu dəfə Moskvaya yollandım. 

Quru yolla dövlət sərhədini qeyri-qanuni keçərək Rusiya 

Federasiyası ərazisinə daxil oldum. Növbəti qurban kimi isə 

çoxdandı həmin şəhərdə yaşayan İbrahimi seçmişdim. Çünki 

bu dəfə Bakıda cinayət törətməklə birbaşa həbsxanaya 

yollanacağıma qəti əmin idim. Əslində isə mənim Bakıda 

qətlə yetirəcəyim şəxs qalmamışdı. 

Bundan öncə də dəfələrlə həmin istiqamətdən sərhədi 

qeyri-qanuni keçərək Rusiya Federasiyası ərazisinə daxil 

olmuş və Moskvaya getmişdim. Məhz buna görə də İbrahimlə 

bağlı kifayət qədər məlumatım var idi. Öyrəndim ki, həmin 

vaxtlar İbrahim atası ilə birlikdə Moskva ətrafında avtomobil 

alıb-satmaqla məşğul olur. Məhz buna görə də İbrahimi elə 

avtomobillə qətlə yetirməyi qərara aldım. 

Hər şeyi planlı şəkildə etmişdim. Ona görə də 

Moskvada cinayət törətdikdə belə cinayətkarın əslində kim 

olduğunu hər iki ölkənin hüquq mühafizə orqanları müəyyən 

edə bilməmişdilər. 
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Onu da qeyd edim ki, Rəvanı və İbrahimi qətlə 

yetirərkən heç tüküm belə tərpənmədi. Çox soyuqqanlı 

olmuşdum. Çünki içimdəki qorxu hissini birinci cinayəti 

törədərəkən, yəni Bahaduru qətlə yetirərkən öldürmüşdüm. 

Yəqin siz bundan sonra çox gözlədiniz ki, mən növbəti 

dəfə kimisə qətlə yetirim. Yəqin ki, bundan ötrü çoxlu adamı 

gizlincə izlədiniz, telefon danışıqlarını dinlədiniz və hər bir 

hərəkətinə göz qoymağa başladınız. Amma bu mənim 

sonuncu cinayətim idi. Artıq mənim qətlə yetirəcəyim, qisas 

alacağım kimsə qalmamışdı. Sonuncu cinayətimi törətdikdən 

sonra isə rahat nəfəs almağa başladım. 

 

 

 

 

 

Yaxşı bəs kim idim mən ? Niyə 3 cinayətdən sonra 

mənim kimliyimi müəyyən edə bilməmişdiniz ? Bu cinayətləri 

nəyə görə törədirim ? 

 

 

 
Bütün cinayətləri törədən mən idim, şəxsən mən 

özüm.....  

“Çolaq Süleyman”. Bəlkə də inanmayacaqsız, amma 

bu həqiqətdir. Bir vaxtlar “Ləzgi Süleyman”, ardınca “Yetim 

Süleyman” adlandırılan sonda isə “Çolaq” kliçkasına sahib 

olan şəxs. İndi hər şeyin əsl səbəbini sizə lap başdan izah 

edəcəm. 

1991-ci il idi... Hələ uşaq idim, orta məktəbin II 

sinfində oxuyurdum. Həmin vaxt Dağlıq Qarabağdakı 

müharibə gün keçdikcə daha da şiddətlənirdi. Qarakənddə 

vertolyotun vurulmasından sonra (20 noyabr, 1991-ci il) 

könüllü olaraq cəbhəyə yollananlardan biri də mənim atam 

oldu. 1992-ci il yanvarın əvvəllərində - Yeni ildən bir neçə 
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gün sonra atamın ölüm xəbəri gəldi. Həmin vaxt uşaq 

olduğuma görə, ölümün-itimin nə demək olduğunu başa 

düşmürdüm. Ağlım kəsmirdi, atamın yoxluğunu dərk 

etmirdim. Amma artıq atam yox idi və heç vaxt da, geri 

qayıtmayacaqdı. 

Yeri gəlsə, mənim atam Qarabağdakı müharibə 

getməyə də bilərdi. Çünki bizim ailə Xaçmaz rayonunun, 

Xraxoba kəndinin sakinləri idi. Bu kəndin sakinləri isə, 

Azərbaycan Respublikasının yox, Rusiya Federasiyasının 

vətəndaşları sayılırdılar. Bu kənddən olan heç kim 

Azərbaycan Respublikası qarşısında heç bir öhdəlik daşımırdı. 

Ona görə də həmin kənddən heç kim Qarabağda gedən 

müharibədə iştirak etməmişdi. Ancaq müharibə başlayanda 

atam ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdiklərinə 

dözməyərək könüllü cəbhəyə yollandı. 

Nənəm, babam, anam eləcə də digər yaxın qohumlarım 

atamın müharibəyə getməsinə qarşı çıxanda atam onlara qəti 

etirazını bildirmişdi. Onlar atama deyirdilər ki, biz bu dövlətin 

vətəndaşı olmadığımıza görə niyə onun ordusununda xidmət 

etməliyik. Ancaq atam heç kimin sözünə qulaq asmadı və 

könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. Atam onlara etiraz edəndə 

deyirdi ki: 

-Biz bu dövlətin vətəndaşı olmasaq da, onun suyunu 

içir, çörəyini yeyir, havasını uduruq. Bir dövlət öz sərhədləri 

daxilində yaşayan bir şəxs üçün bundan artıq nə etməliydi. 

Ona görə də mən üzərində yaşadığım bu torpağa mütləq 

xidmət etməliyəm. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 

olmasam da, vətənim Azərbaycan idi. 

Mən dünyaya gəlməmişdən uzun müddət öncə, 80-ci 

illərin əvvəllərində - hələ SSRİ-nin  mövcud olduğu vaxtlarda 

atam Bakıdakı zavodladan birində mühəndis işləyirdi. Bakıda 

işləyə-işləyə topladığı pulla Səbael rayonu ərazisində münasib 

bir ev alıbmış. Özünün dediyinə görə ev alma növbəsinə 

yazılmış, amma SSRİ-nin dağılması səbəbindən ev ala 

bilməmişdi. Anam isə həmin Xraxoba kəndinin ağsaqqalı və 
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həmin illərdə kənd sovetinin sədri işləyən bir kişinin qızı olub. 

Ata babam kənd sovetinin qapısına elçilik üçün getdikdə 

nədənsə babam anamı atama verməyib. Atam da çarəni anamı 

götürüb Bakıya qaçmaqda görüb. Bundan sonra ana babam 

atam və onun ailəsi ilə düşmənə çevrilib. Uzun müddət 

bizimlə əlaqə saxlamayıb. Mən isə Bakıda doğulmuşam və 

orada məktəbə getmişəm. Artıq mən valideynlərimdən fərqli 

olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı idim. 

Oxuduğum sinifdə 11 oğlan idik. Danışığımda ləzgi 

ləhcəsi çox hiss olduğuna görə, məni həm yaşadığımız 

məhəllədə və elə ilk vaxtlardan məktəbdə də Süleyman yox, 

daha çox “ləzgi Süleyman” deyə çağırırdılar. Atam 

Qarabağdakı müharibədə döyüşməyə gedən zaman bəzi 

uşaqların atası Rusiyaya qaçır, bəzilərinin atası qaçıb gizlənir, 

başqalarının atası isə özü üçün əlillik kağızı düzəldirdi. 

Məktəbə gəldikdə isə atalarının necə “qəhrəmanlıqla” 

gizləndiklərindən doya-doya danışırdılar. 1992-ci ilin 

yanvarında isə atamın ölüm xəbəri gəldikdən sonra adımın 

qarşısındakı “kliçka” dəyişdi. İndi məhəlləmizdə və məktəbdə 

məni “ləzgi Süleyman” yox, “yetim Süleyman” deyə 

çağırırdılar. 

Uşaq idim, həmin vaxtlar bu sözün o qədər də, fərqinə 

varmırdım. Ümumiyyətlə, ilk vaxtlar bu sözün nə olduğunu 

belə anlamırdım. Yadıma gəlir, bir dəfə anamdan bu sözün 

mənasının nə olduğunu soruşanda, anam özünü saxlaya 

bilmədi, saatlarla ağladı. Anam hər gün ağlayırdı, hər saat 

ağlayırdı. 

Əri Azərbaycan uğrunda döyüşən və qəhrəmanlıqla 

həlak olan bir qadın indi bircə oğlunu saxlamaq üçün, oğlunu 

təhsildən ayırmamaq üçün xadiməliklə məşğul idi. Anam 

həmin vaxtlar yığdığı qəpik-quruşla məni güclə saxlayırdı. 

Ana babam bizimlə düşmənçiliyi davam etdirdiyinə görə ilk 

vaxtlar bizə bir qəpik belə yardım etmirdi. Eyni zamanda onun 

qorxusundan anam həmin kəndə də qayıda bilmirdi. Ata 

babam isə hərdən imkanı düşdükcə bizə müəyyən yardımlar 
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edirdi. Amma ataları müharibədən qaçanlar, əvvəllər SSRİ-yə, 

sonra bir rəhbərə, daha sonra başqa birinə xidmət edənlər isə 

indi Azərbaycanda “xalq qəhrəmanı”na çevrilmişdilər. İndi 

onlar cah-cəlal içində yaşayırdılar. Bu torpaq uğrunda canını 

fəda edənin oğlu isə heç vaxt süfrə arxasından tox qalxmırdı. 

Sinifdə parta sındı - kim elədi “Yetim Süleyman”. 

Şüşə sındı - kim elədi “Yetim Süleyman”. Sinfi kim 

qarışdırdı, dəhlizdə (yəni koridorda) kim qaçdı, kim səs saldı 

– yenə də “Yetim Süleyman”, yenə də “Yetim Süleyman”. 

Amma bunların heç birisini Süleyman eləmirdi. Niyə bütün 

bunları onun üstünə atırdılar. Çünki yetim idi, çünki onu 

müdafiə edəcək bir kimsəsi yox idi, çünki kasıb idi. Bəli, 

kasıb idi. Onun heç vaxt kiməsə verəcəyi “padarka”sı yox idi. 

Hər bayramda o uşaqlar ki, məktəbdə direktorlara, 

zavuçlara, sinif rəhbərlərinə hədiyyələr çatdırırdılar, indi onlar 

məktəbin ən “tərbiyəli”, ən “ağıllı”, ən “bilikli” şagirdlərinə 

çevrilmişdilər. Amma partanı, pəncərəni, şüşəni sındıranlar 

da, səs salanlar da, sinifi qarışdıranlar da elə onlar idi. Amma 

bütün bunlara görə mən cəzalandırılırdım, mən döyülürdüm, 

mən söyülürdüm, mən təhqir olunurdum. 

Düzdür, uşaq vaxtlarında hər kəs kimlərləsə dalaşır, 

vuruşur. Amma qətlə yetirdiyim həmin o 3 oğlan isə məktəbi 

bitirənə qədər mənimlə düz gəlmədilər. Amma dözürdüm, heç 

kimə demədən, heç kimə bildirmədən dözürdüm və siz bu 

cümlələri oxuyana qədər bütün bu olanları heç kimə demədən 

öz içimdə saxlayırdım. Yalnız bir şeyin xətrinə - ancaq 

dərslərimə görə. 

Bütün günümü ancaq dərslərimə həsr etmişdim. 

İstəyirdim ki, Ali Hərbi Akademiyaya daxil olub, zabit kimi 

Azərbaycan Respublikasının ordusu sıralarında xidmət edim. 

Atam kimi mən də ömrümün sonuna qədər, son damla qanıma 

kimi bu torpağa, doğma vətənimə xidmət etmək istəyirdim. 

Düşmənlərimizdən atamın qisasını almaq istəyirdim. Ölən 

günümə qədər Azərbaycan ordusunun sıralarında xidmət 

etməyə hazır idim. Amma “qudurğan”, “papanın gül balası” 
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olan bir neçə sinif yoldaşım buna da imkan vermədi. Bu 

arzumu da ürəyimdə qoydular. 

2000-ci il, mayın 30-u, məktəbdəki son zəngimizdən 

bir gün öncəsi idi. Sevinirdim... 

Sevincimin əsl səbəbi isə zəhlətökən 11 illik məktəb 

həyatından qurtulmağımda idi. Həm də “Ali Hərbi 

Akademiya”ya sənədlərimi vermişdim və bir neçə gün öncə 

həmin akademiyaya sənəd verənlər arasında təşkil edilə fiziki 

hazırlıq məşğələsində ən yüksək nəticəni şəxsən mən 

göstərmişdim. Əslində başqa cür ola da bilməzdi. Çünki XI 

sinifə başlayan kimi akademiyadan fiziki hazırlıq 

məşğələsinin proqramını götürmüşdüm. Bütün il boyu məşq 

edərək fiziki qabiliyyətimi kifayət qədər yüksəltmişdim. 

Qarşıda ən çətini ancaq test imtahanları qalırdı. Amma 

bilirdim ki, bu imtahanlardan da keçərək Hərbi Akademiyanın 

tələbəsi olacağam. Amma son zəngdən bir gün öncə baş verən 

növbəti ağır hadisə bu arzumu ürəyimdə qoydu. 

Həmin gün günortadan sonra idi. Evdə idim, 

kitablarımı qarşıma tökərək dinclik bilmədən imtahanlara 

hazırlaşırdım. Gördüm ki, kitablarımın bəziləri yoxdu. 

Yadıma düşdü ki, həmin kitablar məktəbdə qalıb. Evdən 

çıxaraq məktəbə yollandım, sinifimizə daxil olaraq kitablarımı 

götürdüm. Sinfimizdən çölə çıxdıqda məktəbin içində 

Bahadur, Rəvan və İbrahimlə rastlaşdım. Onlar həmişəki kimi 

dərsdən sonra məktəbə gələrək siqaret çəkir və avaralanırdılar. 

Əvvəlcə onlara yaxınlaşmaq istəmədim. Amma sonra 

özləri məni çağırdılar. Könülsüz şəkildə onlara yaxınlaşdım. 

Nəyə görə bu vaxt məktəbə gəlməyimlə maraqlandılar. Onlara 

bildirdim ki, kitablarım sinifdə qalmışdı, həmin kitabları 

götürməyə gəlmişəm. Bahadur mənə sual verdi ki, oxuyub nə 

olacağam. Cavabımda onlara bildirdim ki, orduda zabit olmaq 

istəyirəm. Özü də cəbhə bölgəsində xidmət etmək istəyirəm. 

Mənim bu cavabımdan sonra onların hər üçü başladı məni 

lağa qoymağa. Hətta İbrahim və Bahadur lağnan mənə dedilər 
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ki, “cəbhəyə gedəcəksən ermənilər atan kimi sənin də başına 

bir güllə vurub göndərəcəklər cəhənnəmə.” 

Onların şəhid olmuş atam haqqında dediklərinə çox 

əsəbiləşdim. İbrahimin və Bahadurun üstünə gedərək hər 

ikisini vurmaq istədim. Lakin bu zaman içərimizdə ən yekəpər 

və idmançı olan Rəvan mənə çiynimdən möhkəm bir zərbə 

endirdi. Zərbənin təsirindən özümü saxlaya bilmədim, 

pilləkənin başından kəllə-mayallaq aşağı düşdüm. 

Bu yıxılmanın nəticəsi olaraq mən səhəri günü sinif 

yoldaşlarım və müəllimlərimlə birlikdə keçirəcəyim “Son 

zəng”i təkbaşına xəstəxana palatasında keçirməli oldum. 

Ayaqlarımdan birində yüngülvari çatlar əmələ gəldi. Ancaq 

həkimlər ayağımı gipsə salaraq bildirdilər ki, fiziki hazırlıq 

imtahanlarına qədər ayağımdakı çatlar tamamilə bərpa 

olunacaq. Hətta heç bir problem olmadan imtahanları da verə 

biləcəksən. Sinif yoldaşlarım son zəngdən sonra bir-iki dəfə 

yanıma gələrək, hal-əhval tutmuşdular. Bütün elədikləri 

pisliklərə baxmayaraq, hamısını yaddan çıxarmağa hazır idim. 

Amma buna da imkan vermədilər. 

Son zəngdən sonrakı günlərdən biri idi. Əlimi başımın 

altına qoyaraq, xəstəxana palatasındakı çarpayımda 

uzanmışdım. Birdən həmin o 3 nəfər, yəni İbrahim, Bahadur 

və Rəvan mənim palatama daxil oldular. Guya gəlmişdilər ki, 

vəziyyətimdən hal-əhval tutsunlar. Amma bir balaca 

söhbətdən sonra onların xəstəxanaya hansı məqsədlərlə 

gəldiyini anladım. Həkimlər və məndən izahat alan polis 

müstəntiqi ayağımda hansı səbəbdən çatların yaranması və 

pilləkəndən yıxılmağımla bağlı maraqlananda onlara 

bildirmişdim ki, bunu heç kim eləməyib. Özüm təsadüfən 

pilləkəndən yıxılaraq, ayağımı əzmişəm. Mənə elədiklərinə 

baxmayaraq, kiminsə yaddaşında satqın kimi qalmaq 

istəmirdim. 

Amma xəstəxanaya düşməyimin əsl səbəbini Bahadur, 

Rəvan və İbrahimdən hansısa biri kimlərəsə sızdırmışdı. Bu 

xəbər də son nəticədə polis bölməsinə çatmışdı. İndi də 
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gəlmişdilər ki, “sən Allah bizi satma”, “səhv etmişik, bağışla 

bizi.” Mən də onlara dedim ki, narahat olmayın, sizi 

satmaram. Hiss elədim ki, mənim bu sözlərimdən sonra bir 

balaca rahatladılar. 

Mənim bu sözümdən sonra birdən həmin o yekəpər 

Rəvan yerindən qalxaraq bilərəkdən özünü mənim çatlar olan 

və həmin vaxt gipsdə olan qıçımın üstünə atdı. Elə bir dəhşətli 

ağrı hiss etdim ki, az qaldım özümdən gedim. Həmin ağrının 

şiddətini isə təsəvvür belə etmək mümkün deyildi. Gips 

altında olan ayağımdan da nəsə səs gəldiyini hiss etdim. 

Bundan sonra isə Rəvan mənə belə dedi: “Ağzı nədi kiməsə bir 

şey desin. Əgər bir şey desə, bu dəfə ayağını yox, bütün 

sümüklərini sındırarıq.” Onun dediklərinə həmrəy çıxan 

İbrahim və Bahadur isə əlavə olaraq mənə bunları da dedilər: 

“Əgər bizi satsan, onsuz da heç nə əldə edə bilməyəcəksən. 

Dədələrimiz pul basaraq bizi sudan quru çıxardacaqlar. 

Ortalıqda isə sən özün qalacaqsan.” 

Nəysə bunlar çıxıb getdilər. Amma Rəvan özünü 

ayağımın üstünə atanda, gipsdə olan və hələ də çatlamış 

vəziyyətdə olan sümüklərin yerini tərpədibmiş. Həmin vaxt 

problem yaranmasın deyə bunu heç kimə bildirmədim. Gips 

açıldıqda isə onun altında gizlənən hər nə idisə artıq üzə çıxdı. 

Elə həmin dəqiqə gözümə ayağımın əyri olduğu göründü. 

Həkimlər özləri də heyrətə gəlmişdilər ki, görəsən niyə gipsdə 

olarkən ayağım bu vəziyyətə düşüb. Yalandan dedim ki, yəqin 

yatanda o yan bu yana çox hərəkət elədiyimə görə gipsdəki 

qırıq və çatlaq sümüklər yerini dəyişib. 

Beləcə, həkimlərin gərgin əməyinə baxmayaraq, mən 

çolaq qaldım. Əvvəlki “Ləzgi Süleyman”, sonradan “Yetim 

Süleyman”, indi də “Çolaq Süleyman” oldu. Bununla da 

ürəyimdə tutduğum ən əsas arzumdan da məhrum oldum. Mən 

bu torpaq uğrunda, bu vətən uğrunda şəhid olmuş atam kimi 

Azərbaycanın ordusu sıralarında xidmət etməkdən başqa bir 

şey istəmirdim. Yəqin ki, I cinayət aktında Bahaduru öldürüb 

cəsədini Bayıl yamacına atarkən oradakı qumsallıq torpağa 
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baxıb hərbidə istifadə olunan ayaqqabı - BOT (“potinka”) 

izlərini görmüsünüzsə mənim hərbiyə nə dərəcədə meylli 

olmağımı da müəyyən etmisiniz. 

Ümumiyyətlə, həmin il heç bir imtahana getmədim. 

Özünüz fikirləşin, hansı ordu bir çolağa ehtiyac duyardı. 

Beləcə, atamın qisasını da ala bilmədim... 

Buna baxmayaraq, növbəti il qəbul imtahanlarda 

iştirak eləyərək, Bakı Dövlət Universitetinin “Mexanika-

Riyaziyyat” fakültəsinə daxil oldum. Anamın bir arzusu heç 

olmazsa mənim universitetə daxil olmağımı görmək idi. Çolaq 

olmağıma baxmayaraq, heç olmazsa anamım bu arzusunu 

yerinə yetirdim. 

Ola bilsin, soruşacaqsınız ki, niyə ayağınızı həkimlər 

yenidən sındırıb növbəti dəfə gipsə salmadılar. Çünki 

xəstəxanada olarkən Rəvan özünü bilərəkdən əzilmiş 

ayağımın üstünə atarkən sümük daxili iliyi zədələmişdi. 

Ayağımı gipsdən açıb növbəti dəfə rentgenə salarkən həmin 

faktı öyrəndik. Həmin vaxtlar Azərbaycanda belə bir şeyin 

müalicəsi ya çox baha idi, ya da ümumiyyətlə, aparılmırdı. Bu 

faktı isə bir vaxtlar cinayət işlərinin istintaqı aparılarkən 

Səbael rayon prokurorluğuna çağırılanda mən elə olduğu kimi 

sizə demişdim. 

Rəvanın özünü bilərəkdən sümükləri çatlamış 

ayağımın üstünə atması mənim həyatdakı ən böyük arzumu 

ürəyimdə qoydu. Rəvan mənim bir ayağımı sındırmışdı, mən 

isə Rəvanın bədənində bir dənə də olsun sındırılmamış sümük 

buraxmadım. Hansı ki, bir vaxtlar xəstəxana palatasında onun 

mənimçün işlətdiyi cümləni mən Rəvanın özünün üstündə 

sınadım. Hüquq mühafizə orqanlarına nəsə deyəcəyim halda, 

İbrahim atasının maşın sataraq qazandığı pulla bu işi ört-

basdır edəcəyini bildirmişdi. Amma mən İbrahimi elə atasının 

idarə etdiyi maşınla o dünyaya göndərdim. Eyni şeyləri qəssab 

oğlu Bahadur da mənə bildirmişdi. Mən də onu elə qəssab 

kimi parçaladım. 

Anam həyatdan nakam getdi... 
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Çünki min bir əziyyətlə böyütdüyü oğlunu axsaq 

görmək anamı günü-gündən əldən salırdı. Ona görə də 

xəstəxanadan çıxan gündən ancaq qisas almaq haqqında 

düşünürdüm. Çolaq olmağıma dözməyən anamın bu qədər tez 

vəfat etməsi, məndəki qisas hissini birə-beş artırırdı. 

Elə bir dəqiqə, elə bir saat, elə bir gün yox idi ki, mən 

qisas haqqında düşünməyim. Yeyəndə də, içəndə də, gəzəndə 

də, istirahər edəndə də, hətta yatanda da qisas haqqında 

düşünürdüm. Necə ki, onlar mənə heç vaxt unuda 

bilməyəcəyim, bir əzab yaşatmışdılar. Mən də mütləq 

onlardan qisas almalıydım. 

Eyni zamanda cinayətləri elə ustlıqla yerinə 

yetirməliydim ki, hadisə yerində mənə aid heç bir iz qalmasın. 

Heç vaxt ələ keçməmək üçün tələsikliyə yol vermək olmazdı. 

Ona görə də, həmişə axlımda müxtəlif planlar cızırdım. Yeni 

hündür mərtəbəli evlərin tikilməsi ilə əlaqədar olaraq 

yaşadığımız evin və məhəllənin plana düşərək sökülməsi 

səbəbindən əlimdə kifayət qədər pul cəmləndi. Öz evimizi və 

anamın uzun müddət baxdığı və artıq vəfat etmiş, vəfat 

etməzdən öncə öz evini mənə bağışlamış qonşum rus qadının 

evini yüksək qiymətə sataraq, Novxanıda özümə bağ evi 

aldım. Şəhərdən tamamilə sakit bir yerə uzaqlaşandan sonra 

planlarımı həyata keçirməyə başladım. 

Bilirəm fikirləşəcəksiniz ki, bəs çolaq ola-ola, axsaya-

axsaya niyə sənin ayaq izlərin Bayıldakı qumsallıq və 

torpaqlıq sahədə tam sağlam olan adamın ayaq izləri kimi 

qalmışdı. Yaxud da qaraçı geyimində Rəvanın trenajor zalının 

yaxınlığındakı obyektin kameralarına düşərkən niyə axsaya-

axsaya gəzmirdim. Eyni zamanda Moskvada İbrahimi qətlə 

yetirən zaman kameralara düşən bəzi görüntülərim də mənim 

çolaq olmadığımı göstərirdi. 

Əslində isə mən artıq I cinayətimi törətdiyim vaxt tam 

sağlam vəziyyətdə idim. Özüm qəsdən axsayırdım. Çünki heç 

kim mənim sonradan çolaq ayaqlarımı cərrahiyyə əməliyyatı 

ilə əvvəlki sağlam vəziyyətinə qaytardığımı bilmirdi. 
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Soruşacaqsan ki, bunu necə etmişdim ? İndi bu hadisənin də 

əslini sizə izah edərəm. 

Məktubun yuxarı hissəsində sizə yazmışdım ki, mənim 

valideynlərim və onların yaxınları Xaçmaz rayonunun 

Xraxoba kəndinin sakinləri idi. Bu kəndin sakinləri isə 

Azərbaycan Respublikasının yox, Rusiya Federasiyasının 

vətəndaşları sayılırdılar. O, kəndin uşaqları isə əksərən 

təhsillərini Dağıstanda alırdılar. Mən IX sinifdə oxuyanda ana 

babam bizimlə barışdı və mənim adımı qondarma sənədlərlə 

Dağıstandakı məktəblərdən birinə yazdırdı. Bir müddət sonra 

isə mənim ikili vətəndaşlığım yarandı – həm Azərbaycan 

Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsi, həm də Rusiya 

Federasiyasının pasportu. Bu isə sonradan mənə çox işləri 

həyata keçirməkdə əsas vasitələrdən biri oldu. 

2009-cu ildə Bakıdakı mənzilləri (həm öz mənzilimizi, 

həm də evini bizə bağışlayan rus qadının mənzilini) satanda 

əlimdə bir xeyli pul cəmləndi. Bu səbəbdən 2010-cu ildə 

Azərbaycan vətəndaşının pasportu ilə Rusiyaya getdim. 

Oradan isə qıçımda lazımi cərrahi əməliyyatın aparılması ilə 

əlaqədar olaraq artıq Azərbaycan yox, gizli saxladığım Rusiya 

vətəndaşının pasportu ilə İrana yollandım. Cərrahi əməliyyat 

uğurlu keçdi. Mən tam sağlam vəziyyətdə Rusiyaya, oradan 

da Azərbaycana qayıtdım. İranda çolaq ayağımın üzərində 

aparılan cərrahi əməliyyatdan isə özümdən başqa heç kimin 

xəbəri olmadı. Çünki bir sirri iki nəfər bilirsə, artıq o sirr 

sayılmır. Mən isə düz 3 il müddətinə bilərəkdən hamı 

qarşısında axsaya-axsaya gəzdim ki, heç kim məndən 

şübhələnməsin. 

Lakin 2012-ci ilin yanvarında Azərbaycan 

hökümətinin qəbul etdiyi qərarla Xraxoba kəndinin sakinləri 

qarşısında belə bir tələb qoyuldu – ya Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlığına keçsinlər, ya da burdan Rusiya 

Federasiyasına köçüb getsinlər. Bu qərardan sonra 

yaxınlarımın ailələri də daxil olmaqla Xraxoba kəndinin bütün 

sakinləri məcburi olaraq burdan Dağıstana köçüb getməli 
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oldular. Ana babam və bir neçə digər yaxınımdan başqa heç 

kim mənim ikili vətəndaşlığımın olduğunu bilmirdilər. Mən 

isə qisasımı almaq üçün burda Azərbaycanda – Bakıda 

qaldım. İlk iki cinayəti törədərək Bahadur və Rəvanı aradan 

götürdüm. 

Həə... İndi birdən yadıma düşdü. Fikirləşəcəksiniz ki, 

bəs ilk cinayətdə istifadə etdiyim avtomobil (TOYOTA 

PRADO markalı) kimin idi? Bilirdim ki, gec və ya tez, gizlin 

və ya aşkar şəkildə mənim avtomobilimi də ekspertlə 

araşdıracaqsınız. Onun cinayətdə istifadə olunub-

olunmamasını dəqiqləşdirəcəksiniz. 

Buna görə də maşınımın rəngini dəyişdirə bilməzdim. 

Buna görə dərhal ələ keçə bilərdim. Onu da deyim ki, 

kameralarda görüntülənən avtomobil də - şəxsən mənim 

avtomobilim idi. Bəs bunu necə etmişdim? 

Təbii ki, mən həmin günü avtomobilimlə ora-bura 

hərəkət etdiyimdən şəhərdə kameraların yaddaşına düşən 

avtomobilimi də sizdən necə sığortalamağı yaddan 

çıxarmamışdım. Bunun üçün mağazadan sprey (dezodrant) 

formasında olan və isti su ilə yuyulduqdan sonra tez bir 

zamanda rəngi itən qara rəngli boya (kraska) aldım. Həmin  

boya ilə ağ rəngli avtomobilimi bütünlüklə qaraya boyadım və 

əvvəlcədən hazırladığım bir neçə qondarma nömrəni (hansı ki, 

bu nömrələrdən biri əslində Bahadurun özünə məxsus idi) 

maşınımın nömrə yerlərinə taxdım. 

Beləcə, həmin gün şəhərdə eyni nömrəli çoxlu 

avtomobil hərləndi. Cəsədi Bayıl yamacına atıb geri qayıdan 

kimi isə dərhal maşınımı yudum. Sizə göndərdiyim bandrolun 

içərsində məhz həmin sprey – boyanın da şəkli var. 

Aradan götürmədiyim bir şəxs qalmışdı – o, da uzun 

illərdi Moskvada yaşayan və məktəbi qurtardıqdan sonra heç 

vaxt üzünü görmədiyim İbrahim idi. 

2012-ci il sentyabr ayının əvvəllərində mən Xraxoba 

kəndinin ərazisindəki gizlin yollarla Dağıstana keçdim. 

Uşaqlıq illərində, xüsusilə tətil vaxtlarında həmin kənddə çox 
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olmuşdum və həmin kənd sakinlərinin bəzən gizlin yollarla 

sərhədi hansı istiqamətdən keçdiyini öz gözlərimlə 

görmüşdüm. Mən də həmin yollardan biri ilə sərhədi keçdim. 

Moskavaya gedərək oradakı Dağıstanlı ləzgilər vasitəsilə 

keçmiş sinif yoldaşım İbrahimin harada yaşadığını, nə ilə 

məşğul olduğunu tam dəqiqliklə öyrəndim. Azərbaycana 

qayıtdıqdan sonra onu qətlə yetirmək üçün planlar qurmağa 

başladım. İbrahimi, özünün və atasının idarə etdiyi maşınla 

öldürmək qərarına gəldim. Lakin bunun üçün həmin maşına 

tam bələd olmalı idim. 

Ona görə də işimi çox ehtiyatlı qurdum. Əvvəlcə məhz 

İbrahimin idarə etdiyi maşından aldım. Həmin maşının bütün 

xüsusiyyətlərini, o cümlədən açar olmadan naqillər vasitəsilə 

mühərrikin işə salınmasını, siqnalizasiya sisteminə gedən 

naqillər və digər özünəməxsus xüsusiyyətlərini öyrəndim. 

Bunun ardından İranda yerləşən klinikalardan birinə zəng 

edərək yalandan ayağımda problemin olduğunu bildirdim. 

Müayinəyə getdikdə isə yenə də bilərəkdən axsadım və 

klinikadakı məni müayinə edən həkimə çolaq ayağımın 2 il 

öncə çəkilmiş rentgen kağızını təqdim elədim. Əgər siz bir 

vaxtlar İrandakı həmin həkimlə əlaqə saxlamısınızsa o da sizə 

mənim dediklərimi deyəcəkdi. Çünki o da bilmirdi ki, artıq 

mənim ayağımda heç bir problem yoxdur. Bandrolun içində 

göndərdiyim rentgen vərəqi və onun nə vaxt çıxarıldığını 

təsdiq edən kağız da dediklərimə əyani bir sübutdur. 

İrandan Azərbaycana qayıdandan sonra noyabr ayında 

ana babamın Dağıstanda vəfat etdiyi xəbərini aldım. Yasa 

getdim, amma elə oradan qayıdan günü bilərəkdən maşınımı 

öz hasarımın tin hissəsinə çırpdım. Əlbəttə, yaxınını itirən bir 

adamın belə bir qəza törətməsi heç kimdə şübhə oyatmazdı. 

Avtomobilimi də məhz rul istiqamətdən hasara çırpdım. Hansı 

ki, məhz elə o istiqamətdən mən avtomobilin naqillərini açıb, 

onun bəzi xüsusiyyətlərini, o cümlədən açarsız işə 

salınmasını, siqnalizasiyaya hansı naqillərin getməsini 

öyrənmişdim. 
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Siz ola bilsin, İbrahimin maşınıyla mənim ikinci 

maşınımın eyni markadan olduğunu bildikdən sonra bu barədə 

istintaq təhqiqatı apara bilərdiniz. Ona görə də işimi ehtiyatlı 

tutdum ki, maşının sirlərini öyrəndiyim üzə çıxmasın. 

Qəza zamanı özüm rul arxasında idim, amma 

əvvəlcədən elə tədbirlər görmüşdüm ki, çox da əzilməyim. 

Avtoqəzadan sonra mən cəmi bir gün Xırdalan xəstəxanasında 

qaldım. Daha sonra həkimlər evdə müalicə yazdılar. Mən isə 

vaxt itirməyərək elə xəstəxanadan çıxdığım günü yenidən 

sərhədi gizlin, qeyri-qanuni yollarla adlayaraq Dağıstana 

keçdim. Daha sonra Moskvaya gedərək əvvəlcədən 

planlaşdırdığım qətli törətdim. İbrahimi vurarkən maşının 

qapısını açıq saxladım. Çünki hava yastıqları açılanda onun 

arxasından çıxmaq çətin başa gəlirdi. Eyni zamanda bu tipli 

maşınların qəza zamanı qapılarının blokirovka olunduğundan 

da xəbərim vardı. İbrahimi divara mıxlayıb canını aldıqdan 

sonra vaxt itirmədən Azərbaycana qayıtdım və evimdə 

müalicəmi davam etdirdim. 

Qeyri-qanuni sərhədi keçdiyim vaxtlarda həmişə 

üzərimdə Rusiya Federasiyası vətəndaşının pasportunu 

gəzdirirdim ki, əgər birdən tutulsam Azərbaycanla bağlılığım 

bilinməsin. 

Siz çox çalışsanız da cinayət aktlarının üstünü aça 

bilmədiniz. Mən isə sonradan Bakıdakı və Azərbaycandakı 

bütün mənə məxsus olan obyektləri bir-bir sataraq 

yaxınlarımın yanına – Dağıstana, oradan da Rusiya 

Federsaiyasının digər uzaq bölgələrindən birinə köçdüm. 

Siz bu cümlələri oxuduğunuz zaman mən artıq min 

kilometrərlə uzaqda olacam. Yəqin ki, bir müddət öncə 25 il 

bundan əvvəl Bakıda və Moskvada baş vermiş cinayət işləri 

də bağlanılıb. Amma hər nə olursa-olsun mən - mənə və 

anama pislik edənlərdən qisas alırdım. 

Pisliklərlə barışmaq əslində mənəviyyatsız insana 

çevrilmək deməkdir. Ola bilsin bəzi insanlar fikirləşir ki, uzun 

zaman keçdikdən sonra edilən pislikləri, haqsızlıqları unutmaq 
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olar. Qisas almaqdan əl çəkmək olar. Lakin mənim etdiklərim 

sübut etdi ki, GECİKMİŞ QİSAS daha dəhşətli olur...” 
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