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Camal Zeynaloğlu

Kriminal təsəvvüf - ictimai ritorika
Camal Zeynaloğlunun «Muzdlu qatillər» romanı
epik karkası detektiv detal üzərində qurulan əsərdir
Zənnimizcə, real ədəbi zəmin, müfəssəl epik səciyyə
detektiv janrda da özünü qabarıq göstərə bilər. Bunun üçün
yazıçı bütün ədəbi kriteriyalara fikir ötürməli, dinamik
tərzləri bu aralıqda bədii çalarlarla zənginləşdirməlidir.
Açığı, uzun illərdir bu janra müraciət edənlərin əksəri
sadəcə, təhkiyəvi yönü daha məqbul sayır, hadisələri quru
(rəsmi) faktlara bürüyür və bədii təsvirdən (sanki) çəkinir.
Elə buna görə də detektiv janrı (çox hallarda) bəsit xəfiyyə
ədəbiyyatı kimi də xarakterizə edirlər...
Əslində, detektiv ədəbiyyat da bədii ədəbiyyatın bir
növüdür; lakin bu növ təkcə faktların təhlili ilə gizli
cinayətlərin açılmasına, xəfiyyələrin (detektivlərin) macəralarına əsaslanmamalıdır. Bu növ ədəbiyyat konflikti,
əsasən, ədaləti, qanunsuzluğu, nəhayət, son nəticəni bədiimüfəssəl təsvirlə cilalamalı, oxucunu yormamalı, hansı
cinayətin hansı maddə ilə möhürləndiyini aydın göstərməlidir...
Bu yazıda məqsədimiz detektiv janrın nə vaxt
yaranması, hansı kriteriyalara zəmin verməsi və s. barədə
uzun-uzadı çək-çevir etmək deyil, çalışmışıq ki, istedadlı
yazıçı Camal Zeynaloğlunun «Muzdlu qatillər» romanına
detektiv əhval verə bilək, isbat edək ki, bu roman detektiv
atmosferin çalarlarına cavab verir, ya yox...
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Başlanğıc olaraq deyək ki, «Muzdlu qatillər» təxminən
20-25 il əvvələ aid hadisələri özündə ehtiva edir. Biz romanı
diqqətlə oxumuşuq, orada süjet dağınıqlığına, fakt və
dəlillərin pərakəndəliyinə, günahın sübutu zamanı müəllif
diqqətsizliyinə, əsas etibarilə, hadisələrin zəncirvari şəkildə
əks-reaksiyasına rast gəlməmişik. Bu, bizdə roman barədə
ilk (doğru) təəssüratlar yaradıb. Əminik ki, müəllifin tətbiq
etdiyi üsullar - şahidlərin dindirilməsi, maddi sübutların
toplanması, yalanın həqiqət qarşısında susması, insan
resursundakı müxtəliflik proseduru və s. onun özünün (bir
yazıçı kimi) detektiv ola bilmək bacarığını ifadə edir.
Camal müəllim romanda öz kürəkəninə ölüm acısı
yaşadan bir baronu (iddialı və imkanlı bir şəxsi) təsvir edib,
şahidlər qorxu sığalı altında yalan ifadələr verir, pulun
istisində xumarlanan müstəntiq də cinayətin üstünü açmaq
marağında deyil. Bu aspektdə əsas yük mərhumun atasının
üzərinə düşür. O, aylarını, illərini sərf edir, cinayət işinin
tərkibini dəyişdirməyə müvəffəq olur və sonda gizli qalan
mətləblərə hüquqi qiymət verilir.
«Muzdlu qatillər»in «mətbəxi», sosial sifarişi kin
zərurəti və bu zəmindən çıxış edən ictimai dayanıqlıdır.
Müəllif mümkün qədər çalışıb ki, real həyat eskizlərini daha
koloritli versin, hadisələrin gerçək məcradakı obyektivini
yanlış təhlillərdən uzaq tutsun, ən əsası, fantaziyadan
qaçsın.
Cinayətlərin artdığı bir dövrdə narahatlığın çoxalması,
qatili tapmaq istiqamətində Baş Obrazın (qəhrəmanın)
apardığı mübarizə və araşdırma, sonda ədalətin zəfəri
«Muzdlu qatillər»in detektiv janr kimi üslubi cəhətidir. Bu
romanda Camal Zeynaloğlu sanki Vidok, Onore de Balzak,
5

Camal Zeynaloğlu
Edqar Allan Po, Çarlz Dikkens, Viktor Hüqo kimi məşhur
yazıçılara xas əminliklə detektiv janrın rəng və xüsusiyyətlərini aşkar göstərə bilib, zəif tətbiqlərdən çəkinib,
təsvirə, insan obrazları ilə qarşılaşan ictimai pafoslara,
qadın taleyi üçün qorxunc tərz hesab olunan zərrəvi
təhdidlərə və s. (belə deyək) ustalıqla yanaşıb, detektiv
detallara sərrast istiqamət seçib. Lakin onun bu cür gediş
etməsi tənqidçilərə (heç də) qəribə gəlməsin, çünki o,
detektiv detalları əsərə daxil etməklə, düşünülmüş
şirnikləşdirici zəmin yaratmayıb, əksinə, hadisələrin daha
maksimallığına yön verib.
«Muzdlu qatillər» epik karkası və ana süjeti (mümkün
qədər) detektiv detallar üzərində qurulan əsərdir. Müəllif
əsər boyu təhkiyə yolu ilə deyil, kriminal-ədəbi əhatə ilə
oxucunu əsərlə qabaq-qənşər oturmağa vadar edir. Həmin
əsəri oxuduqca (bir eksperiment olsun deyə), detektiv süjet
xəttinə aid olan mətnləri ixtisar etsək, görərik ki, geridə
qalan hissələr şişirdilmiş təhkiyyə dili, zəngin yorucu təsvir
və hadisələrdən ibarət mətnlər yığını deyil, əksinə bitkin bir
tərz yaradan epik təsir(lər)dir. Buna əsaslandığımız üçün
əmin-arxayın deyirik ki, «Muzdlu qatillər» tərkibində təkcə
bir-iki detektiv detal olduğu üçün deyil, əksinə, başdanayağa eyni kriminal prosesə istinad etdiyi üçün detektiv
romandır və Camal müəllim oxucunu həyəcanda saxlamaq,
hadisələri bir az sirli-pünhan şəkildə verməklə, əsərə olan
marağı artırmaq istəyib. Bu baxımdan, romandakı detektiv
çalar üç əsas prinsipə oblast verib: nisbətən qarışıq
zəmində baş verən qətl hadisəsi, muzdlu qatil və pula həris
müstəntiqdən daha müfəssəl-bilici (araşdırıcı) obraz xəfiyyə (detektiv). Müəllif bu yöndə quru, sinxron, xronoloji
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aspektdə araşdırma işindən daha çox, hadisələrin prioritetliyinə cəhd edib, oxucunu əsərin üslubuna və dilinə
uyğunlaşdırıb.
Bunu da səmimi deyək ki, Camal Zeynaloğlu roman
boyu ictimai-sosial problemləri ciddi məsələlər kimi ehtiva
edib, (belə deyək) bəşəri əhəmiyyəti olmayan bir qətli vahid
bir süjet əsasında sinxronlaşdırıb oxucu ilə gizlənqaç
oynamaq məqsədi güdməyib, əksinə, xaos dövrünün
yaşatdığı ağrı və acıların illər sonra hansı müsibətlər
yaşadacağına işarə vurub.
Həmçinin, bu əsərdə çoxları üçün ədəbi məşəqqət
kimi başa düşülən affekt halı yoxdur; müəllif oxucunu
mənasız, boş şeylərlə məşğul etmir, onda daha bitkin
vətəndaş olmaq ruhu aşılayır.
Eyni zamanda, burada psixoloji və sosioloji fəhm
ədalətin pul altında əzilməsi faktı kimi çıxış etmir, məlum
olur ki, (bəzi hallarda) nəfsi asılılıqla müşayiət edən hüquq
məhkəmələri haqqın təsiri ilə iflas acısı yaşayır.
Beləliklə, «Muzdlu qatillər»dəki kriminal-detektiv istiqamət Camal Zeynaloğlu yaradıcılığının əsas ədəbi tipi kimi
daha zəruridir və əsərin oxucu sevgisi qazanacağı
şübhəsizdir.

Hikmət Məlikzadə

7

Camal Zeynaloğlu

Muzdlu qatillər
(roman)
Budəfəki axşamın adam üşütməkdə israrlı olması
ətəklərini darta-darta düşməyindən də bəlli idi. Bu axşam
sanki ətrafı qaranlığa qərq etməkdə maraqlı idi. Saatın
əqrəbləri 19-u necə haqlamışdısa, ətrafdakı alatoranlıq da
duyuq düşməmişdi...
Şəhərə sulu qar yağırdı. Elə yağırdı ki, içindəki hənir
torpağın əynini buxarlandırırdı.
Çöldə-bayırda hərəkətin azaldığı vaxt idi...
...İşdən hövlnak çıxıb evinə tələsən gənc oğlan küləyin
dişləri arasında var-gəl edən qarın şıltaqlığına məhəl
qoymadan addımlayır, arabir soyuqdan titrəyən nazik
barmaqları ilə qaşlarından süzülən damcıları aşağı
diyirlədir, arada qıyqacı, yanaqlarının sızıltısında ah-vay
edən könül pərvanələrinə boylanır, tez-tez də ürkək halda
ətrafa baxırdı. Havanın get-gedə qaranlıq libasına
bürünməsi də bir yandan onun qorxu hissini gücləndirirdi.
Çalışırdı ki, zülmətin əlində əziyyət çəkən yerlərdən
keçməsin. Bəlkə də canını saran qorxu hissindən idi ki,
yaşadığı binanın qarşısına çatanda diksinmiş kimi oldu,
küçə və girişdəki işıqların yanmadığını görəndə, içinə
daraşan təlatümlərdən vücudu ürpəşdi...
...Qaranlıq ətrafı ağzına aldıqca gənc oğlanın da fikirləri
dolaşıq düşürdü. Bir yerdən təhlükə hiss edirmiş kimi
üşəndi, giriş qapısına yaxınlaşanda naməlum bir çəxs onu
rus dilində salamladı:
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- Dobrıy veçer, brat. İzviniti, vı mojete odoljit mne odin
rubçik?
Gənc oğlan qorxunun təlaşı altında bir anlıq ayaq
saxladı, ona yaxınlaşan naməlum şəxsin içkili olduğunu
dərhal hiss etdi, səssiz-səmirsiz əlini cibinə saldı. Naməlum
şəxs də sanki buna bənd idi, ona pul vermək istəyən gəncin
qarın nahiyəsinə üst-üstə bir neçə bıçaq zərbəsi endirdi.
Hadisə o qədər ani olaraq baş verdi ki, küt ağrıların
təsirindən qovrulan gənc kökündən qopan nəhəng çinar
kimi yerə sərildi, qarnını əlləriylə qucaqlayaraq ilan kimi
qıvrılmağa başladı. Qıvrıldıqca, sancı içini doğrayırdı.
Ətrafda ins-cins olmadığından, onun iniltisini ancaq küləyin
ağzında ah-vay edən ağaclar, bir də əyin-başları islanmış
divarlar eşitdi...
Ətrafı sarmış iniltidən kefini əsla pozmayan qatil isə
amansızcasına bıçaqladığı gənc oğlanın ciblərini axtardı,
pullarını götürüb səssizcə - necə peyda olmuşdusa, eləcə
də aradan çıxdı... Yerdə çapalayan gənci isə külək və bir
də yem dalınca ora-bura vurnuxan ac pişiklər müşayiət
etdi...
Ertəsi gün axşam saatlarında televiziyada nazirliklərin
birində işləyən, perspektivli gənc kadr Elçin Zöhrab oğlu
Həsənovun öz evinin qarşısında naməlum şəxs tərəfindən
qətlə yetirilməsi barədə xəbər verildi. Bəlli oldu ki, baş
vermiş cinayət hadisəsi barədə əməliyyat-axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Sonrakı məlumatda da açıqlandı ki, hadisə
tamah məqsədilə törədilib. Di gəl ki, bu cinayət hadisəsinin
üstü açılmadı...
Gənc, perspektivli kadrın da ölümü minlərin ölümündən
biri kimi arxiv materialına çevrildi...
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Tale də, həyat da əbəs yerə öldürülən gəncə biganə
qaldı... Küçə işıqları, daş döşəmələr, aramsız axan isti qan
da onun ölümünə şahidlik etmədi...
Bu dəhşət saçan acı mənzərəyə külək bir cür eyham
vurdu, səmadakı lay-lay buludlar bir cür. Hər şey isə Ulu
Tanrının öhdəsinə qaldı...

***
“Buta” şadlıq sarayında tanınmış məmurlardan birinin
nəvəsinin ad günü qeyd olunurdu; sarayda bu münasibətlə
təmtəraqlı ziyafət təşkil olunmuşdu. Varlı olmaq ehtişamında xumarlanan Samirin sevinci yerə-göyə sığmırdı.
Məmur babası ona ad günü hədiyyəsi olaraq “Qalenvaqen”
bağışlamışdı.
Həyatın, taleyin vurduğu zərbələrdən xəbərsiz arada
özü də bilmədən gözlərini təbəssümqarışıq acı gülüşlə də
dolduran Samir bu ziyafətə bütün dost-tanışlarını dəvət
etmişdi...
Məmur həyatı yaşayandan çoxlarının saxta təbəssümünü öz çöhrəsində“ doğma” gülüşlər kimi təcəssüm
etdirən Elman Balayev isə nazirlikdəki iş yoldaşlarını, bir
neçə deputatı, vəzifəli şəxsləri və xeyli iş adamını da
nəvəsinin ad gününə çağırmışdı. Səlahiyyət sahibi olduğu
üçün dəvət olunanların hamısı məclisə təşrif buyurmağı
canla-çaşla qəbul etmiş, ad gününə rəng qatmaq üçün
sanki növbəyə durmuşdular.
Tahirə və Zöhrə də öz rəfiqələrini, cici-bacılarını ad
gününə toplamışdı...
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Məclisi tanınmış müğənnilər və estrada ulduzları idarə
edirdi. Hər kəs deyib-gülür, rəqs edir, şənlənir, bir sözlə,
imkandan ovqat tapan həyatın kefini çıxardırdı. Məclis
“sakinləri” özlərini elə aparırdılar ki, guya bütün qayğılardan
uzaqdırlar... Əslində, onların çoxunu diş ağartmağa məcbur
edən, yalançı gülüşlərə bükən məclis sahibinin məmur
səlahiyyəti idi...
Məclisin ən qızğın çağında uşaqlıq dostu Elnur Samirə
yaxınlaşdı, kimdənsə ehtiyat edən adamlarsayaq ona bu
gecə çox mühüm bir məlumat verəcəyini söylədi. Daddığı
bahalı içkilərin təsirindən başı dumanlanan Samir dostu
Elnurun sözünə o qədər də əhəmiyyət vermədi, əksinə,
sevincdən doğan həyat nəşəsini dodaqlarının arasında
gəmirə-gəmirə dostuna dedi:
- Elnur, bilirsən mən indi nə düşünürəm?
Elnur bir az küsgün, bir az maraqla soruşdu:
- Nə düşünürsən, Samir?
- Deyirəm, kaş ki atam sağ olaydı, bu məclisi, mənim sevinc
hisslərimdə cücərən xoşbəxtliyi görəydi. - Samir təəssüfləndi, acı-acı ətrafı süzdü.
Elnur okeanın şiddətli dalğalanmasında gərilən gəmilər
kimi əvvəlcə yan- yörəyə baxdı, sonra əlini ağzına aparıb
dedi:
- Samir, elə mən də o barədə səninlə söhbət etmək
istəyirəm...
Başı kef məclisinin ağuşunda sığallanan Samir dostunun sözünü ağzında qoydu:
- Yaxşı, yaxşı, sonra söhbət edərik. İndi qonaqlarla
əylənmək gərəkdir, yaxşı çıxmaz.
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Elnur bir neçə dəfə cəhd etdi ki, illərdir içini deşən fikri
ona çatdırsın, amma dostu kənar qaçdı. O da məclisin
ahəngi pozulmasın, dadı-tamı qaçmasın deyə susdu,
gözlərini qayğı işartıları ilə doldurub bir kənara çəkildi.
Ad günü şərəfinə ardı-arası kəsilmədən söylənilən
sağlıqlar, tərif dolu sözlər Samiri əməlli-başlı məst etmiş,
duyğulandırmışdı. Vəzifəli şəxsin nəvəsi olmaq böyük
şərəfmiş: Hamı onu əzizləyir, tərifləyir, hörmət edir, başına
sığal çəkir, qulluğunda dayanır, səhv olsa da, dedikləri ilə
razılaşır...
Amma bir dəfə də düşünmədi ki, əsl həqiqəti ona izhar
etməyə hazır olan ürək dostu Elnuru nə üçün dəfələrlə
aşağılamaqdan çəkinməyib... Bir özünə sual vermədi ki,
adamın varı olanda, imkansıza yuxarıdan aşağı baxmalıdır?
Samir doğrudan da məst olmuşdu...
Elnur dostunun ona əhəmiyyət vermədiyini görüb
pərişan halda ondan aralandı, köhnə qız tanışlarının yanına
gedib küsgünlüyünü dağıtmaq istədi. Amma orada da qərar
tuta bilmədi. İçi təlatümdə idi. Başını sıxan anlaşılmaz
fikirlər onu rahat buraxmırdı, gözlərinin dərinliklərində
çapalayan hansısa bir hiss onu göy qütbü kimi dövrə
vurmağa məcbur qoyurdu. Təmtəraqlı məclis, sarayda şit
gülüşləri ilə dişlərini çöldə qoymuş“bahalı” adamlar artıq
onu sıxmağa başlayırdı. Bayıra çıxıb havasını dəyşmək
istədi. Bir-iki addım atıb dayandı, qəti qərar verdi: yox, yox,
nəyin bahasına olur-olsun, hər şeyi Samirə danışmalıyam. Barmağını utanc hissindən allanmış yanaqlarında gəzdirdi:
- Bu gün o, məni eşitmək istəməsə də, sabah mütləq ona
bütün həqiqətləri söyləməliyəm. Adam nə qədər yalanla
12
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qolboyun olar? Samirin iyirmi yaşı var. Atası haqda əsl
həqiqətləri bilmək onun haqqıdır. - Sonra nəsə düşündü,
başını bir-iki dəfə buladı: - Bəlkə bu gün deməyim?
Bugünkü axşam onun yaddaqalan sevinc günüdür. Belə bir
gündə əhvalına soğan doğramaq insafsızlıq olar. Sabah
ayıq başla Samirə hər şeyi deyərəm. - Gözlərinə gülüş
qatıb adamlara qarışdı, arada bir neçə dəfə dostunu
qucaqladı, acıqarışıq təbəssümlə onu süzdü...
Ertəsi gün başqa bir gün idi; dünənki təmtəraqlı
məclisdən səs-səda qalmamışdı. Elnur Samiri restoranların
birinə dəvət etmişdi. Orada qabaq-qənşər oturub söhbət
edirdilər. Yemək sifarişi verdikdən sonra Samir dostuna
dedi:
- Hə, qardaşım, indi söylə görək, axşam mənə nə vacib
məlumat verəcəkdin?
Elnur əvvəlcə dostunun axşamkı nəşədən hələ tam
açılmamış gözlərinə baxdı, sonra ehtiyatla söhbətə başaldı:
Samir, heç bilirsən insan həyatında ən ağır məqam
nədir?
Samir sanki kinayə edirmiş kimi ağız-burnunu əydi:
- Deyərsən, bilərik.
Elnur əllərinin bir-birinin üstünə qoyub dedi:
- İnsanın həyatında ağrılı, qaldırıla bilməyəcək qədər ağır
məqamlar çox olur, hətta elə anlar baş verir ki, heç cür
bağışlaya bilmirsən. Yaşadığın həyatın yalanlarla dolu
olduğunu öyrəndiyin zaman isə az qalırsan dəli olasan. İndi
sənin də bu həqiqəti bilmək vaxtındır.
Samir maraqla dostunun üzünə baxdı:
- Yəni dəli olmaq vaxtımdır?
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Elnur başı ilə həqiqətin başqa bir məsələdən ibarət
olduğunu anlatmağa çalışdı:
- Samir, qardaşım, mən bu günə qədər bilmədiyin bir sirri
sənə açmaq istəyirəm. Bilirəm ki, bu, mənim üçün heç də
asan olmayacaq. Amma madam ki biz dostuq, dostların da
bir-birindən gizli sirri olmamalıdır.
Samir başı ilə təsdiqlədi:
- Doğrudur.
Elnur gözlərinə kədər qatıb dedi:
- Mən sənə həyatınla bağlı əsl həqiqəti söyləyəcəyəm.
Amma onu da bilirəm ki, dediklərimə əvvəlcə inanmayacaqsan.
Samirin sanki səbri tükəndi:
- Axı sən mənə nə deyəcəksən?
Elnur bu dəfə titrədiyini hiss etdi. Təlaşa düşməməsi
üçün özünüələ almağa çalışdı:
- O da mənə bəllidir ki, indi deyəcəyim sözləri çox ağır
qarşılayacaqsan...
Samir dözə bilmədi, əsəbi halda dedi:
- Elnur, sən Allah, ürəyimi çəkmə... De görüm... içindəkiləri
tök ortaya.
Elnur söhbəti uzatmağın mənasız olduğunu görüb dedi:
- Samir, qardaşım, sən həyatının iyirmi ilini yalanlarla
yaşamısan. Bu günə kimi səni yalanların ağuşunda
azdırıblar.
Samiri hiddət bürüdü:
- Anlamadım, sən hansı yalanlardan danışırsan? - Titrəyən
əllərinə baxdı, nədənsə, fikrə getdi.
Elnur titrək baxışlarını dostunun əsəbdən gərilən
gözlərinə zillədi:
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- Sənə atan haqqında həm anan, həm baban, həm də
nənən yalan söyləyib.
- Atam haqqında mənə yalan söyləyiblər?! - Samir əsəbi
halda soruşdu.
- Samir, ilk öncə onu bilməlisən ki, atan heç də avtomobil
qəzasında ölməyib - onu öldürüblər. - Elnur sonuncu sözləri
elə astadan dedi ki, heç özü də eşitmədi.
- Necə?! - Samir bərkdən qışqırdı. Səsi ətrafa yayıldığından, restorandakılar bir anlığa dönüb ona baxdılar...
Elnur atasından öyrəndiyi, iyirmi il bundan qabaq baş
vermiş tükürpədici hadisəni təfərrüatı ilə dostuna danışdı.
Sonda dedi:
- Bax, qardaşım, ancaq baban bilməməlidir ki, bu məlumatı
sənə mən çatdırmışam.
Samir bərəlmiş gözlərini qəzəblə Elnura tuşladı:
- Bilsə, nə olar?
Baban bilsə, əvvəlcə məni, sonra da bütün sülaləmi
məhv edər...
Elnurun yazıq görkəmi Samirin qaynamaqda olan
əsəbi hisslərini soyuda bilmədi, acı-acı gah onu, gah da
bayırda ora-bura hərəkət edən insanları süzdü...

***
...Fevral ayının qandonduran soyuqları davam edirdi.
Axşamın qaranlıqla qovuşan çağında Bakı şəhərinin
“Ukrayna dairəsi”nə doğru “Jiquli - 06” markalı bir maşını
şütüyürdü. Maşın gah qarda sürüşür, gah yolda topalanan
qarın içində görünməz olur, gah da rahatlıq tapırdı. Bu cür
çətinliklərlə irəliyən maşın qalın şam ağaclarına çatanda
sərnişinlərdən biri dedi:
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- Ürəyim bulanır, zəhmət olmasa maşını əyləyin.
Sürücü maşını yolun sağ səmtində dayandırdı. Elə bu
dəm bir güllə səsi eşidildi. Səsin hənirindən anlaşıldı ki,
güllə səsboğucu tapançadan açılıb. Maşındakılar cəld yerə
töküldülər, sürücünü xüsusi bir əzabla maşından çıxarıb,
qollarından və qılçalarından yapışaraq, onu sıx şam
ağaclıqlarına tərəf sürüdülər. Ətrafda kimsə gözə dəymirdi.
Amma sıx ağacların əhatəsində əlində bel olan bir qaraltı
görünürdü. O, bayaqdan “qonaqları” gözləyirdi. “Qonaqlar”
da yaralı sürücünü yerə tullayıb, təpikləməyə başladılar.
Əlində silah tutmuş şəxs tapançanı sürücünün başına
tuşladı... Sıx şam ağaclarını boğuq güllə səsi diksindirdi.
Ağaclar sanki bu səsə öyrəşmişdilər, reaksiyaları sadəcə
diksinməklə bitdi...
Amansız hərəkətlərindən həzz alanlar havanın soyuğuna məhəl qoymadan artıq canını tapşırmış sürücünün
ciblərini tələsik axtarmağa başladılar və meyitin üstündə
yalnız ev açarlarını görüb, götürdülər. Həmin yerdə teztələsik, çox da dərin olmayan bir çala qazdılar və meyiti ora
atıb üstünü torpaqladılar. Sonra maşına minib yollarına
davam etdilər. Amma bir saatdan sonra geri qayıtdılar.
Meyiti basdırdıqları yerdən çıxardılar, onun üst-başını
yenidən axtardılar. Bir şey tapmadılar, ikinci dəfə basdırıb
getdilər...

***
Səlim müəllim bu axşam çox narahat yatmış, qarmaqarışıq yuxular görmüşdü. Səhər erkən yerindən qalxanda
tər-qan içindəydi. Öz-özünə donquldanmağa başladı:
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- Bu, heç də yaxşı əlamət deyil. Ürəyimə damıb ki, nəsə
xoşagəlməz bir hadisə baş verəcək. Mən bu günə kimi belə
yuxular görməmişəm.
Sonra:
- Belə də yuxu olar?, - dedi, yuxusunu xatırladı: yuxusunda
beş il öncə rəhmətə getmiş həyat yoldaşını və böyük oğlu
Pərvizi görmüşdü. Səlim bir tərəfdən, həyat yoldaşının
nigaran və narahat baxışlarla ona zilləndiyini, nəsə ona
demək istədiyini, digər tərəfdən isə, Pərvizi al-qan içində
görürdü. Həyat yoldaşı Səadət xanım sonda günahkar
adamlartək bu sözləri demişdi: “Səlim, oğlum Pərvizə qarşı
böyük səhv etdim! Onun ölmünə mən baiskar oldum...”
Yuxunun təsirindən Səlimin bir neçə gün özünə gələ
bilmədi - başağrıdan gözünü aça bilmirdi. Alnını ovuşdurmaqdan bezdi...

***
Səlim Hacıyev institutun hörmətli professorlarındandı.
Üç oğul atası olan bu alicənab müəllim ailəcanlı, mehriban,
qayğıkeş, ədalətli, haqsızlığa qarşı barışmaz olan, işgüzar,
xoşxasiyyət və prinsipial bir ziyalı idi. O, həyatda qarşıya
qoyulan məqsədə çatmaq üçün mübariz olmağı, çətinliklərdən qorxmamağı, özünə inamı, müəyyən məsələlərdə
seçim qarşısında qalanda tələsməməyi, çox diqqətli olmağı,
dərindən düşünməyi, dost, yoldaş bildiyin, güvəndiyin
adamları mütəmadi yoxlamağı həmişə övladlarına tövsiyə
edirdi... Onun məsləhətləri təkcə övladlarının deyil, başqalarının da karına gəlirdi.
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***
Pərviz evin böyük oğlu idi. Pərvin və Polad ondan ikiüç yaş kiçik idilər. Pərviz artıq ali məktəbə qəbul olmuşdu.
Ailədə dörd kişinin yemək-içməyini hazırlamaq, palınıpaltarını yumaq, evdə təmizlik işlərini yerinə yetirmək
Səadət xanım üçün çətin idi. Bir tərəfdən də, Səadət
xanımın səhhəti buna imkan vermirdi. Ona görə də ana
tezliklə böyük oğlunu necə deyərlər, baş-göz eləyib, evinə
gəlin gətirmək arzusundaydı. Evlənmək söhbətini ana
ailədə bir neçə dəfə açsa da, müsbət nəticəsi olmadı. Çünki
istəklə könül seçimi qarşı-qarşıya idi: Ana qonşularının qızı
Tahirəni Pərvizə almaq istəyirdi, Pərviz isə bu işə əsla razı
deyildi. Çünki onun qızdan xoşu gəlmirdi. Tahirə evin
yeganə qızı olduğundan, ərköyün böyümüşdü. Atası
yüksək vəzifə sahibi idi. Ancaq bunlara rəğmən Pərviz
Tahirəni qəlbinə yatırda bilmirdi. Qızın xarakterinə yaxşı
bələd idi. Onlar fərqli dünyanın adamlarıydı. Pərviz əxlaqlı,
tərbiyəli, sözübütöv, ciddi, sağlam düşüncəli, spirtli
içkilərdən uzaq olan, siqaret çəkməyən, dostluqda etibarlı,
işgüzar, vaxtının qədrini bilən, məsuliyyətli, saf əqidəli, hər
işi planlı şəkildə görməyi bacaran bir gənc idi. Tahirə isə
tənbəl, necə deyərlər, hazıra nazir olmağı sevən, təkəbbürlü, hər yerdə özünü haqlı sayan, kimsəylə hesablaşmayan, intriqant, sözbaz, meşşan təbiətli bir qız idi.
Anası təkid etdikcə Pərviz düşünürdü: - Bu qızı mənə niyə
almaq istəyirlər? Məgər onun necə qız olduğunu anam
bilmir? Fikirdən beyni tutulsa da, anasının təkidi bitmək
bilmirdi. Bircə bunu deyirdi: - Yaxşı qızdır, vəssalam! Ancaq
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Səadət xanım bu inadı üzündən sabah-biri gün nə baş
verəcəyinin fərqinə varmırdı. Pərvizi qorxudan bax, bu idi...
Qızın anası Zəhra Səadət xanımı elə ovsunlamışdı ki,
gözü başqa bir qızı görmürdü. Deyirdi ki, yerlə-göy birləşsə
də, Pərvizə Tahirəni alacağam. Pərvizin atası isə Nuh
deyir, Peyğəmbər demirdi. Təkcə Tahirənin atası Elman bu
izdivaca razı idi. O, hətta Səlim müəllimə bu barədə bir
neçə dəfə eyham vurmuşdu. Söhbət əsnasında demişdi ki,
bu qədər kişinin olduğu evə hökmən bir gəlin lazımdır.
Səadət xanım nə vaxtadək sizin nazınızı çəkəcək? Səlim
müəllim belə işləri gənclərin öhdəsinə buraxmağı və son
qərarı onların ixtiyarına vermişdi. Səadət xanımsa əsl
şeytan hiyləsinə keçmişdi, ərinə təkid edirdi ki, Pərviz
hökmən Tahirə ilə evlənsin. Beləcə, evdəki söz-söhbət
Pərvizi təngə gətirmişdi. Oğlan hətta demişdi ki, bir də
Tahirə məsələsi ortaya çıxsa, evi tərk edib Rusiyaya
gedəcək.
Pərvizin bu sözündən sonra bir müddət evdə Tahirə
adı çəkilmədi, bu sözə-söhbətə ara verildi. Ancaq Zəhra hər
dəfə Səadəti görəndə, gənclər barəsində gileylənir, onların
daha böyük-kiçik saymadıqlarını, valideyn sözünü eşitmədiklərini dönə-dönə vurğulayırdı. Bundan od götürən
Səadət xanım da dözə bilmədi, yenə də bir axşam köhnə
palanın içini söküb tökdü. Pərviz əsəbi halda dedi:
- Ana, biz ki bu söhbətə nöqtə qoymuşduq. Bilirsən, xətrini
dünyalar qədər istəyirəm, indiyəcən də sözündən
çıxmamışam. Sənin bizim üçün çəkdiyin bir gün yuxusuz
gecəni heç nəyə dəyişmərəm. Nə desən, edərəm, hətta öl
desən, ölərəm. Amma gəl, sən bu məsələdə məni
sıxışdırma. Ana təkidi yaman olur. Mən o qızla ailə həyatı
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qura bilmərəm. Ailədə qarşılıqlı anlaşma olmalı, xarakterlər
bir-birinə uyğun gəlməlidir. Biz isə fərqli dünyanın
adamlarıyıq. Bu iş baş tutan deyil. Ailələrimiz qətiyyən birbirinə uyğun gəlimir, ana! Bunu başa düşməlisən. Bilirəm,
Zəhra sənə qızını o qədər tərifləyib ki, sən də inanmısan ayıl-mayıl olmusan. Ana, sən təmizsən, safsan, ona görə
də hamıya inanırsan. Amma əslində, bu, belə deyil. Bu gün
sənə mələk kimi görünən adam, sabah iblisə, əfi ilana
çevrilir. O qədər də sadəlövh olma, anacan! Mən o ailəni
çox yaxşı tanıyıram.
Səadət xanım içində gizildəyən sözü ağzına gətirməyə
çalışanda, Pərviz dedi:
- Mən qəti fikrimi bildirdim, ana!
Səadət xanım sanki indi söz deməyə macal tapdı:
- A bala, Tahirə düşündüyün kimi pis qız deyil axı. O, adamı
görəndə min bir dillə dindirir. Bəlkə onun haqqında başqa
sözlər eşitmisən? Nə deyirlər, desinlər, o, uşaqlıqdan
gözümüzün qabağında böyüyüb. Ananın son israrı Pərvizin
səbrini aşıb-daşdırdı. Amma başqa bir söz demədi, durub
pencəyini geyindi və evdən çıxdı. Otaqdakı həyəcan onun
əsəbi baxışlarında bərq vurdu. Anasının bu hənir altında
işıldayan sözləri Pərvizin qulaqlarında cingildədi:
- Görürsünüz ki, xəstəyəm, daha qulluğunuzda dura
bilmirəm. Bu evə hökmən bir gəlin lazımdır!
Anasının ləngərli sözü qulaqlarında əks-səda verəndə,
yadına düşdü ki, Tahirənin atası da belə bir söz demişdi: Sizə mütləq bir gəlin lazımdır...
Pərvizin ən yaxın dostlarından biri beş il olardı ki,
Rusiyaya getmiş, orada özünə ürəyinə yatan iş qurmuşdu.
Pərvizi dəfələrlə yanında işləməyə dəvət etmişdi. Pərviz isə
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- zamanı çatanda hökmən gələcəyəm, “brat”, - demişdi. İndi
pencəyinə qısıldığı an idi, evdən çıxanda dostunu yadına
salıb əlavə etdi:
- Raminə verdiyim sözün vaxtı çatıb, ana.
Anası həyəcanlandı:
- Nə Ramin, a bala? Sən nə danışırsan?
Pərviz başını aşağı salıb getdi, anasının sual dolu
baxışları onu arxasınca müşayiət etdi...
Pərviz həmin axşam dostu ilə telefonla danışdı və biriki günə gələcəyini ona xəbər verdi.
Ertəsi gün evdə heç kimə bir söz demədən, bilet alıb
Rusiyaya - dostu Raminin yanına uçdu. Dostu onu
mehriban qarşıladı, söz verdiyi kimi, Pərvizi yanında işə
götürdü və birlikdə çalışmağa başladılar... Ananın gəlin
gətirmək arzusu Pərvizsiz günlərin acısında kül olub
havaya sovruldu.
Beləcə, günlər, postda dayanan əsgərlər kimi bir-birini
əvəzlədi. Həvəslə işə tələsdiyi bir gün Pərvizə anasının
ağır yatağa düşdüyünü xəbər verdilər. O da anasının səsini
eşitmək üçün dərhal danışıq məntəqəsinə gəldi. Zəngin
həniri telefonun o biri başına çatan kimi Səadət xanım ona
təcili evə qayıtmasını xahiş etdi, səsinə xırıltı qatıb dedi:
Oğul, gəlməsən, məni sağ görməyəcəksən. Son
günlərimi, bəlkə də son saatlarımı yaşayıram. Sənə son
vəsiyyətim budur: Tahirə ilə evlən! Hiss edirəm ki, toyunu
görmək mənə qismət olmayacaq. Amma vəsiyyətimə əməl
etməsən, südümü sənə halal eləmərəm, qəbrim od tutub
yanar.
Pərviz yaman yerdə axşamlamışdı. Anasının təqib dolu
sözləri onu tələyə salmışdı:
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- Yaxşı, ana, yaxşı... sən bir az döz. heç nə olmaz,
inşallah... Gələcəm, nə desən edəcəm. – Bir-iki dəfə
udqundu: - Təki sən yaşa...
Səadət xanımın sevinci yenidən cücərdi. Pərviz də
Bakıya qayıtmaq üçün hava limanına tələsdi. Təyyarədə
halı tez-tez pisləşirdi, ürəyindən yüz cür fikir bir-birinə
qarışırdı. Hava limanından evə qədər yüyürmək istədi,
ayıldı, taksi saxlatdırdı. Evə çatdı, ancaq onu anası yox,
başqaları qarşıladı. Dərhal anladı ki, anası artıq yoxdur.
Gücü hönkür-hönkür ağlamağa çatdı. Bunun bir faydası
oımadı; anası artıq yox idi, o, elə yerə getmişdi ki, bir daha
qayıtması mümkün deyil... İç ata-ata dedi:
- Niyə belə etdin, ana? Nədən məni gözləmədin? Mən səni
qaynana etmək üçün gəldim. Sən hardasan? Bu evə bir
gəlin lazımdı deyən sən deyildin? Bəs hardasan, ana?
Anasının qəfil və vaxtsız ölümü Pərvizi çox sarsıtdı.
Aylar onun yan-yörəsindən necə ötdüsə, xəbəri olmadı, bir
də onda ayıldı ki, anasının ilidir...
Səlim müəllim həyat yoldaşının ili çıxandan sonra
evlənmək məsələsini yenə ortaya atdı... Pərviz anasına söz
verdiyindən, Tahirə ilə evlənməyə könülsüz razı oldu.
Ancaq içindəki acılar onun eşq yanğılarına təlaş qatdı.
Beləliklə, Pərvizlə Tahirə nişanlandı. Toy gününə az qalmış
qızın valideynləri Səlim müəllimə bildirdilər ki, onların qızları
dörd kişi olan evdə birlikdə yaşaya bilməz. Təkid etdilər ki,
Pərvizə ayrıca ev alınmalıdır. Onlar ayrıca evdə sərbəst
yaşamalıdırlar. Səlim müəllim ilk gündən bir vaxtlar etdiyi
tərəddüdün xofunu gördü. İstədi ki, bəri başdan nişanı
qaytarsın, həyat yoldaşının vəsiyyətini xatırlayıb, fikrini
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dəyişdi. Ona çətin olsa da, Pərvizə ayrıca ev aldı. Toy günü
gəlin şadlıq sarayından birbaşa təzə evə gəldi...

***
...Səlim müəllim ertəsi gün hələ də axşam gördüyü
yuxunun təsiri altındaydı. Özünə yer tapa bilmirdi.
Günortaya yaxın kiçik oğlu Poladla əlaqə saxladı, Pərvizi
soruşdu. Polad dedi ki, dünəndən qardaşını görməyib. O,
Pərvizin açdığı mağazada işləyirdi. Mağazanın haqqhesabını isə hər axşam Pərviz özü aparırdı. Amma ötən
axşam Pərvizi “gördüm” deyən olmadı. Səlim müəllim
məcbur qalıb Pərvizin qayınatası Elmanla əlaqə saxladı.
Evdən söylədilər ki, Pərvizi üç gün bundan öncə görüblər.
Elmanın qonşusu Fərman isə şahid durdu ki, üç gün öncə
Pərvizi “BakSovet” tərəfdə maşınla gedərkən görüb. Bu,
Səlim müəllimə bir az inandırıcı gəldi. Çünki Pərviz Xalq
Təsərrüfatı İnstitutunun sonuncu kursunda oxuyurdu, daha
doğrusu, diplom mövzusu üzərində işləyirdi. İçinə azca
rahatlıq işartısı çökdü. Əllərini yuxarı qaldırdı:
- Şükür sənə, İlahi!
Heç on dəqiqə keçmədi ki, narahatlığı yenidən artdı.
Oğlunun evə gəlməməsi içindəki bütün çaxnaşmaları
hərəkətə gətirmişdi. Buna görə də Pərvizi axtarmağa
başladı. Hər yerə soraq saldı. Televiziyada Pərviz və onun
maşını barədə axtarış elan olundu. Hətta “Mübariz keşikdə”
qəzetində Pərvizin itməsi barədə məqalə də dərc edildi.
Amma Səlim müəllimin oğlunun nə öldüsü bilindi, nə də
qaldısı. Bu hadisə ilə əlaqədar rayon prokurorluğunda
axtarış-istintaq işi başlandı. Lakin istintaq tamamilə yanlış
bir fərziyyə üzrə aparılırdı. Həmin fərziyyəyə görə, guya
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Pərviz fevralın 1-də axşam “Bakı” kinoteatrının yaxınlığındakı bir binanın mənzilində tək olmuş, bu vaxt qonşunun
təxmini dediyinə görə, üç-dörd nəfər naməlum şəxs onun
yanına gəlib və Pərvizi öz maşınına oturdaraq, naməlum
istiqamətə aparıb...

***
...Pərvizlə Tahirənin evliliyi saf və təmiz, qarşılıqlı istək,
sevgi və məhəbbət üzərində qurulmadığından, bir neçə ay
sonra gənc ailədə yersiz söz-söhbətlər başlamışdı.
Tahirənin ər qulluğunda dura bilməməsi, biş-düş bacarmaması, təmizlik işləri görə bilməməsi bütün çılpaqlığı ilə
üzə çıxmışdı. Təzə gəlin evdə hər gün bir bəhanə tapır,
dava-dalaş salır, tez-tez atasıgilə gedir, atasına ərinin onu
qovduğunu atasına söyləyirdi. Pərviz onu evə gətirməyə
gedərkən də qayınatası Elman onu müxtəlif ağır söyüşlərlə
təhqir edir, qızına əl qaldırdığına görə onu layiqincə
cəzalandıracağını bildirirdi. İlk günlər Pərviz bütün bunların
Tahirə tərəfindən uydurulduğunu qayınatasına anlatmaq
istəsə də, o, kürəkəninin söylədiklərini cəfəngiyat adlandırmış, hər dəfə də qızının tərəfini saxlamışdı.
Hətta bir dəfə Elman kürəkəninə demişdi ki, sən mənim
qızımın hər nazı ilə oynamalısan, lazım gəlsə, onun
ayaqqabılarını da silməlisən! Çünki o adi bir evdən
çıxmayıb, mənim kimi sanballı bir kişinin evindən çıxıb.
Həmin vaxt Pərviz də özünü saxlaya bilməmiş, qayınatasına ağır sözlər demişdi. O gündən qayınata ilə kürəkən
arasında kəskin ziddiyyət yaranmışdı - antoqonist müharibə
başlamışdı.
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Vəzifə sahibi olan qayınata kürəkəninin onun üzünə ağ
olmasını heç cür həzm edə, şəninə sığışdıra bilmirdi...
Şeytanın həmləsi onu öz cənginə almışdı. İndi onu bircə
şey düşündürürdü: Pərvizdən hayıf alsın. Başı var-dövlət
havası ilə dumanlanan qayınata heç cür anlaya bilmirdi ki,
hayıf almaq istədiyi öz kürəkənidir - bir vaxtlar qızını
məcbur vermək istədiyi adamdır...
Qara fikirlərin cəngində xof tapan anlar kəpənək
sürətilə ötüb keçdi. Pərvizin oğlu oldu. Fikirləşdi ki, bəlkə bu
övlad Tahirəni ailəsinə, evinə bağlaya bildi. Amma yox.
Atalar demiş: “Qozbeli qəbir düzəldər.” Tahirə Allahın
yoluna gəlməkdən birdəfəlik boyun qaçırmış, oğlu ilə ata
evində yaşamağı hər şeydən üstün tutmuşdu. Pərviz də iki
ev arasında qalmışdı. O, hər iki gündən bir və ya hər gün
oğlu Samiri görmək üçün qayınatasıgilə gəlmək məcburiyyətində qalır, hər dəfə də onun tənəli sözlərini,
təhqirlərini eşitməli olurdu. Bu minvalla o, hər gün eyni
tənələrin soyuğunda donur, lakin oğlunun xatirinə
susurdu...
Pərviz növbəti dəfə qayınatasıgilə gəldiyi zaman Elman
onun üstünə qışqırdı, əmiranə tərzdə dedi ki, yaşadığı
mənzilin qapısını bağlasın, açarları gətirib ona versin, özü
isə oradan çıxsın, cəhənnəm olsun, hara istəyir getsin.
Pərviz bu ağır ləngərə dözə bilmədi, qayınatasına dedi ki,
səsinin ahəngini qaldırma, mənə evi sən almamısan ki,
oradan çıxmağımı da əmr edəsən. Bu zaman Elman daha
da əsəbiləşdi və dişinin dibindən çıxanı Pərvizin kürəyinə
yüklədi. Kürəkən də artıq abır-həya pərdəsinin yırtıldığını,
həm də qürurunun sındığını görüb, qayınatasına söyüşlə
cavab verdi. Pərvizin ona tondan ağır cavab qaytardığını
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görən Elman daha da qəzəbləndi, aşıb-daşdı, ağzı
köpükləndi, bu dəfə kürəkənini rus dilində söydü:
- Tı, svoliç, neqodnıy... - Hədəsini isə öz dilimizdə ifadə
etdi: - Sənə kim olduğumu göstərrəm...
Elə bu mərəkədən on gün sonra Pərviz yoxa çıxdı... Bu
hadisə ilə əlaqədar polis bölməsində istintaqı aparan
müstəntiq Səfərovun, Pərviz Hacıyevin yaxın qonşularının,
qayınatası Elman Balayevin, Pərvizin həyat yoldaşı Tahirə
Balayevanın, Səlim müəllimin, onun dostu Məmməd
Səfiyevin, Pərvizin dayısı Nazimin, onun qardaşı Fuadın və
daha bir neçə başqa şəxsin iştirakı ilə Pərvizin yaşadığı
mənzilə baxış keçirildi. İlk baxışda otaqlarda döşəmənin
üzərinə sərilmiş xalça üzərində palçıqlı ayaq izləri,
səliqəsizlik, tör-töküntü nəzərə çarpdı. Pərvizin həyat
yoldaşı Tahirə otaqları bir-bir gəzib, yoxladıqdan sonra
bəyan etdi ki, ona məxsus şeylərin hamısı yerindədir, yalnız
bir ədəd fransız ətri yoxdur. Baxış zamanı bəlli oldu ki,
mənzildən oğurlanan əşyalar - “Panasonic” markalı
videomaqnitofon, həmin markadan olan radiotelefon, kiçik
televizor, ütü, zəngli saat, ayaqqabılar, geyim şeyləri və s.
bilavasitə Pərviz Hacıyevə məxsusdur. - Bu, necə ola
bilər? - Səlim müəllim təlaşa düşdü, sonra müstəntiqdən
tələb etdi ki, o, kriminalist-ekspert gətirsin, xalçaların
üstündəki palçıqlı ayaq izlərini, qapıların və şüşələrin
üzərindəki əl izlərini götürsünlər. Amma müstəntiq Səlim
müəllimin tələbinə əməl etmədi. O, sadəcə mənzilə baxış
barədə akt tərtib etməklə kifayətləndi. Sonra Pərvizin
qonşularına bir neçə ümumi sual verdi. Qonşular da
nədənsə adi suallara cavab verməkdən çəkindilər;
“bilmirəm”, “xəbərim yoxdur”, “görməmişik”, “gediş-gəlişimiz
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o qədər də yox idi” deməklə əsas suallardan yayındılar...
Əslində, bu mətləb Səlim müəllimə çox şey barədə
düşünmək qətiyyəti verdi, ancaq əlində sübutu olmadığı
üçün susdu.
... Pərviz yoxa çıxandan iki həftə sonra onun maşını
Bakının yaxın qəsəbələrinin birində partladılıb yandırılmış
vəziyyətdə tapıldı. Dəfələrlə polis və prokurorluq işçiləri,
Səlim müəllimin özü, bütün qohum-əqrəba, dost-tanış
maşının yandırıldığı yeri və onun ətraflarını qarış-qarış
gəzdilər. Amma heç bir insan cəsədinə və ya onun
əlamətlərinə rast gəlmədilər... Bu da şübhələrin
böyüməsinə yol açdı.
Yalnız bundan sonra faktla bağlı rayon prokurorluğunda
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 95-ci
maddəsi ilə cinayət işi başlandı. Bir müddət Pərvizin əlaqə
saxladığı adamları prokurorluğa dəvət edib, sorğuladılar,
ifadələri alındı, lakin heç bir müsbət nəticəsi hasil olmadı.
Faktın nədən ibarət olduğunu bilənlər də vəzifə və imkanın
xofu altında əzilməyə məcbur oldular.
Bir də mart ayında – iş yekunlaşmaq üzrə olanda,
Rayon Polis İdarəsində prokurorluğun müstəntiqi Fəxrəddin
İmanovun iştirakı ilə istintaq aparılan vaxt əməliyyatçı Zahid
Əliyev Səlim müəllimi otağına çağırıb dedi:
Səlim müəllim, oğlunuzun yoxa çıxmasında qudanız
Elman Balayevdən şübhələnirik... İstintaq materialları bu
barədə düşünməyə əsas verir.
Səlim müəllim qəti etiraz etdi:
- Yox, yox, bu, ola bilməz! Mən buna qətiyyən inanmıram.
Bu, mümkün olan iş deyil! Elman belə iş tutmaz! O, öz
kürəkəninə qarşı niyə belə hərəkət etsin ki? -Fəqət o
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bilmirdi ki, zərbə ona öz qudasından dəyib. O, çox-çox
sonralar anlayacaqdı ki, qudası Elman haqda insani
düşüncələri yanlışdır... - Müstəntiqə əlavə bir söz demədi,
başını yelləyə-yelləyə otaqdan çıxdı.
Pərviz itkin düşdü, sanki yağlı bir əppək idi - it apardı.
Elman da onun taleyi ilə heç maraqlanmadı da, əksinə,
onun barəsində tez-tez müxtəlif şayiələr uydurdu, bu
şayiələri müəyyən adamların vasitəsilə şəhərə yaydırdı;
guya Pərviz sağ-salamatdır, qaçıb xaricdə gizlənir, guya
onu Bakıda bir neçə dəfə görüb, söhbət ediblər, bəzən də
xarici ölkələrdə görüblər, müəyyən adamlarla telefonla
danışığı olub və s. Bütün bunlara da səbəb o idi ki,
diqqətlər Elman Balayevdən yayınsın...
Sonralar da bəlli oldu ki, bu cür şayiələrin yayılmasında
başqa bir əsas məqsəd də camaatın diqqətini Pərvizin
öldürülməsi fikrindən yayındırmaq, mümkün qədər bu
hadisəni hər kəsə unutdurmaqdır.
Rayon prokurorluğu da bu işin istintaqını formal şəkildə
apardı, bir neçə aydan sonra işi açılması mümkün olmayan
iş kimi bağlayıb arxivə atdı. Səlim müəllim dəfələrlə
müstəntiq Fəxrəddin İmanovun qəbuluna getdi, istintaqın
gedişi ilə maraqlandı. Amma müstəntiq hər dəfə də onu
arxayın salmağa çalışdı: “Səlim müəllim, bizim təcrübəmizdə belə şeylər çox olub. Siz heç narahat olmayın,
özünüzə əziyyət verib polisə və prokurorluğa gəlməyin,
gedin oturun evinizdə, gözləyin, bir də görəcəksiniz ki,
oğlunuz Pərviz özü gəlib çıxdı, çünki biz əminik ki, o, sağsalamatdır. Qaçıb xaricdə gizlənir. Belə fikirləri eşidəndə də
Səlim müəllimin narahatlığı artırdı: “Axı mənim oğlum nə
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üçün gizlənməyə məcbur olsun ki? Axı o, kimdən gizlənir? Müstəntiqin dediklərinə heç cür inanmaq istəmirdi.
Həyatın, taleyin vurduğu zərbə Səlim müəllimi yorsa
da, o, oğlunun harda olmasını öyrənmək istəyirdi. Bir neçə
dəfə prokurorun yanına getdi. O da eynən müstəntiq kimi,
Pərvizin sağ olduğunu və xaricdə gizləndiyini söylədi.
Səlim müəllimi yenə də qara fikirlər öz cənginə aldı:
“Pərviz nədən bizə xəbər vermədən xaricə getsin? Axı o,
kimdən qaçıb gizlənməlidir ki? Oğlumun kiməsə borcu-filanı
və kiminləsə düşmənçiliyi yoxdur, bəs bu qaçma, bu
gizlənmənin arxasında nə dayanır?
Arada Səlim müəllim düşündü ki, bəlkə oğlu doğrudan
xaricə qaçıb? Hərdən də belə fikirləşirdi ki, bəlkə belə sözsöhbətlər yaymaqla atanı havalandırmaq istəyirlər? Necə
olur ki, bir toyuq itəndə aidiyyəti orqan onu dərhal tapır,
amma bu boyda insan yoxa çıxıb, kimsənin tükü tərpənmir?
Fikirlər Səlim müəllimi dəridən-qabıqdan çıxarırdı...
Beləliklə, Pərviz haqda 1997-ci ilin sonuna qədər
“sağdır, itkin düşüb” kimi ifadələr səsləndi. Səlim müəllim
isə Pərvizsiz ötən illər ərzində bir dəqiqə də rahatlıq
tapmadı. İçinə dolan şübhələr onu başqa məsələlər barədə
düşünməyə vadar edirdi. O, hər yerdə oğlunu soraqlayır,
qeyri-leqal yollarla onun barəsində axtarış və “istintaq”
aparırdı.
Səlim müəllim növbəti dəfə prokurorluğa gedəndə
müstəntiq dedi:
- Mahirənin İsraildən gəlmiş rəfiqəsi deyib ki, o, Pərvizi
orada görüb, hətta, onunla söhbət də edib.
Səlim müəllimin bu cəfəngiyata inanmadığını görən
müstəntiq daha sonra vurğuladı:
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- Pərvizi bir məktəb yoldaşı da “Fəvvarələr bağı”nda
görüb...
Müstəntiqin bu cür yersiz, əsası olmayan sözlərini
eşidən Səlim müəllim əsəbiləşib dedi:
- Bunlar şayiədən başqa bir şey deyil. Siz nə danışırsınız?
Gah deyirsiz ki, oğlumu xaricdə görüblər, gah Bakıda onu
görən olduğunu söyləyirsiniz. Mən guya bilmirəm ki, bütün
bunlar Elmanın adamları tərəfindən qəsdən yayılır? Məni
başa sal, necə olur ki, qudam - Pərvizin yerini bilirik,
sadəcə, onu qəsdən gizlədirik, - deyir, siz susub
durursunuz? Mən guya bilmirəm ki, bütün bunları istintaqı
yanlış istiqamətə yönəltmək üçün belə qabardırsınız? Sizi
Pərvizin axtarışı maraqlandırmır, istəyiniz odur ki, işin
üstündən xeyli zaman keçsin, arxiv materialına çevrilsin.
Müstəntiq nəsə demək iastədi, Səlim müəllim əlini
havada oynatdı:
- Mən prokurorun yanına girmək istəyirəm.
Müstəntiq özündən razı halda dedi:
- İndi mümkün deyil, Səlim müəllim.
- Nə üçün?
- Prokuror bu gün bərk əsəbidir, istəmirəm ki, sizə ağır söz
desin.
- Eybi yoxdur, qoy desin. Deyər, cavabını da alar.
Səlim müəllim əsəbi və peşman vəziyyətdə müstəntiqin
otağını tərk etdi, dəhlizdən burulan kimi prokurorun otağına
girdi. Prokuror da salamsız-kəlamsız professorun üstünə
qabardı:
- A kişi, bizdən nə istəyirsən? Hər gün buraya gəlməkdən
yorulmadın? Görürsən ki, istintaq gedir, oğlunun işini həm
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biz, həm də polis araşdırır. Daha nə istəyirsən? Buraya teztez gəlmə! Yoxsa, sənin özünü içəri atdıraram!
- Mən buraya sədəqə üçün gəlməmişəm, cənab prokuror.
Mən övladını itirmiş bir atayam, haqqımı tələb etməyə
gəlmişəm. Bu, mənim hüququmdur, oğlumun işiylə hər gün
deyil, hətta, hər saat maraqlanmağa mənim haqqım var.
Siz mənimlə bu tərzdə danışa bilməzsiniz! Mənə oğlum
haqqında məlumat vermək sizin vəzifə borcunuzdur! Bir
təsəlliverici söz demək əvəzinə, mənə hədə-qorxu
gəlirsiniz? Qarşınızda uşaq-muşaq dayanmayıb! Mən sizin
kimi yüzlərin müəllimiyəm. Siz mənim kimi müəllimlərin elmi
sayəsində həyata vəsiqə almısız. - Səlim müəllimi öskürək
tutdu, özünü ələ alıb davam etdi: - Mənə qarşı hərəkətiniz
hüquqa ziddir, həm də vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq
deməkdir. Sizdən də böyüklər var... Yəni demək istəyirəm
ki, dəvədən böyük fil var...
Prokuror da əsəbini cilovlamaq və müsahibini
sakitləşdirmək üçün zildən bəmə endi:
- Yaxşı, yaxşı, bəsdir mühazirə oxudunuz! Bura sizin üçün
auditoriya deyil! Bu gün işim çoxdur. Ayri vaxt gələrsiniz.
İndi isə gedə bilərsiniz!
Gənc prokuror professora qapını göstərəndə, Səlim
müəllimin az qaldı beynində güclənən əsəb qığılcımları
otağa dağılsın. Birtəhər dözdü, bir söz demədən məyus və
pərişan halda otağı tərk etdi.
Bu qayda ilə Rayon Polis İdarəsi və Rayon Prokurorluğu Pərviz Hacıyev məsələsini yubatmaq marağını fövtə
vermədi...

***
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... Qəzetdə Səlim Hacıyev haqqında “Zəhmət itmir” adlı
bir məqalə dərc edilmişdi. Məqalədə deyilirdi: “Azərbaycan
Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunun iclas zalı.
Burada ziyalı da var, kolxozçu da, fəhlə də. Hamı
həyəcanla, diqqətlə qulaq asır. Elmi şuranın sədri,
akademik Zahid Xəlilov əsər haqqında öz rəyini söyləyir,
Səlim Sədrəddin oğlu Hacıyevin müdafiə etdiyi dissertasiyanın böyük əhəmiyyətindən danışır, əsərə yüksək qiymət
verir.
O, danışdıqca Səlimin çöhrəsində bəxtiyarlıq, xoşbəxtlik
cizgiləri bərq vurur. Ürəyi riqqətlə döyünür. Kövrəlir.
Gözlərində iki damla yaş gilələnir. Bu, həm sevinc, həm də
kədər yaşıdır. Bəli, Səlim sevinir. Dost-tanış eldən-obadan
gül-çiçəklə, onun şad gününə gəlib. Hamı onu elmin
zirvəsinə doğru atdığı yeni addım münasibətilə təbrik edir.
Ona ata-ana, bacı-qardaş nəvazişi göstərirlər. Ata-ana
nəvazişi görməmiş Səlimin sınıq qəlbinə kədər damlası
düşməsin, kimsəsizliyini duymasın deyə.
... O, 1937-ci ildə cilvəli bir bahar axşamı dünyaya göz
açmışdır. Yenicə dil açıb, şirin-şirin danışmaq istəyəndə 1939-cu ildə atasını itirmişdir. Ailənin yeganə ümidi böyük
qardaşı Fərəc Hacıyevin müharibəyə getməsi, çox
çəkmədən ondan aldıqları “qara kağız” Səlimin körpə
qəlbini sındırdı, param-parça etdi...
... Elmi şura Səlimə bir səslə fizika-riyaziyyat elmləri
namizədi alimlik dərəcəsi adı almaq üçün qərar çıxarır.
Beləliklə, Səlim Hacıyev zəhmətinin bəhrəsini dərir. Qoy, o,
elmin çətin yollarında bundan sonra da yeni-yeni zirvələr
fəth etsin.”
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Uzun illərdən sonra Səlim məllim bu məqaləni oxuyarkən, gözləri dolur, o illərin zəhmətini qələminin
mürəkkəbi ilə cilaladığını görür və qürur duyurdu. Lakin
dünənki gənc bir prokurorun onu ağır sözlərlə ittiham
etməsi, müstəntiqin onunla tapmaca oyunu oynaması
şəninə ağır gəlirdi, o an qürurunun sındığını sanır, taleyinə
acıyırdı...

***
Yazın istilənmə çağı başlayanda havanın təbəssümü də
artmağa həvəslənmişdi. Təbiətin belə bir xoş vədəsində bir
neçə kiçik yaşlı məktəbli meşəlikdən keçib təhsil ocağına
gedirdi. Sıx ağacların arasındakı boşluqda əlləri və başı
torpaqdan çölə çıxmış bir kişi meyitini görüb qorxdular və
biranlıq geri çəkildilər. Onların təlaş içində qışqırığı
təsadüfən oradan keçən Rayon Polis Şöbəsinin sahə
müvəkkili Vahid Quliyevin diqqətini cəlb etdi. O, cəld
uşaqların toplandığı yerə gəlib orada bir kişi meyiti gördü.
Sonra öz iş yerinə getdi və meyitin basdırıldığı ərazinin
polis şöbəsinə zəng vurdu, bildirdi ki, onların ərazisindəki
meşəlikdə bir kişi meyiti görüb. Növbətçi polis Eldar
Səmədov məlumatı kitaba yazdı, ancaq məlumatı verən
şəxsin adını qeyd etmədi. Niyə belə etdiyini özü yaxşı
bilirdi...
Ertəsi gün sahə müvəkkili Vüqar Bayramov bir qrup
polis işçisi ilə qeyd olunan əraziyə gəldi, həmin kişi meyitini
oradan götürüb, gizli şəkildə başqa rayon ərazisində
yerləşən böyük qəbiristanlığa apardılar və orada naməlum
meyit kimi basdırdılar...
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Müqəddəs Femidaya tüpürüb bazar qanunları ilə
işləməyə vərdiş etmiş rayon polisi və prokurorluğu isə
“qorxulu əl”in verdiyi böyük məbləğdə rüşvətin hesabına
Pərvizin ölümünü üç il altı ay gizli saxlaya bilmişdilər. Lakin
unutmuşdular ki, “nahaq qan batmaz”. Günün birində
həqiqət üzə çıxacaq. Aldıqları rüşvətin sığalı isə onlara
başqa vədlər verirdi: Həqiqət də, yalan da bir qucaq pulun
vassalıdır. Pul varsa, qanun arxa plana keçir...

***
Günəşli günlərin birində Səlimin kiçik oğlu Polad
qəflətən atasına dedi ki, bir nəfər Pərvizin kimlər tərəfindən
qətlə yetirildiyini, meyitinin harada gizlədildiyini bilir.
Gözləmədiyi bu xəbərdən Səlim müəllimi dəhşət bürüdü.
Necə yəni? Bəs bu boyda səlahiyyətli orqanlar deyirdi ki,
Pərviz xaricə qaçıb? - Üzünü oğluna tutdu: - O adam
kimdir?
Polad Sergey Vasilyeviçi atası ilə tanış etdi. Sergey
Səlim müəllimə Pərvizin başına gətirilən faciəni, onun
kimlər tərəfindən, harada və necə öldürüldüyü barədə
ətraflı məlumat verdi. Bəlli oldu ki, Pərvizi qətlə yetirən 5
nəfərdən ibarət bir dəstə olub, həmin dəstənin təşkilatçısı
və başçısı da ermənidir. Əvvəlki adı Arustamyan Vladislav
Viktoroviç olan bu dığa Polis İdarəsinə öz ağırlığı qədər
rüşvət verərək, pasportunu, adını, soyadını və milliyyətini
dəyişdirib - özü rus soyadını da yazdırıb Barabanov.
Qısası, bu erməni bizim “qeyrətli, millətsevər polis”lərimizin
“səxavəti” sayəsində dönüb olub rus Barabanov Vladislav
Viktoroviç. Sonra da xüsusi bir həmlə sayəsində o, Elman
Balayevin ev qulluqçusu Gülşən Cəfərovanın oğlu Fər34
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manla çox yaxın dost olub. Hətta eyni uşaq bağçasında,
eyni məktəbdə, eyni sinifdə oxuyub, eyni binada yaşayıblar.
Pərvizi öldürənlərin beşi də eyni həyətdə yaşayan
adamlardır, Elman Balayevin qonşularıdır...
Səlim müəllim Sergeyin dediklərini dinlədikcə, qulaqlarında uğultu, ürəyində küt ağrılar baş qaldırır. O, gah
Sergeyə baxır, gah da oğlu Poladı süzür, sanki nə etmək
barədə düşünür...

***
O dövrü çoxları yaxşı xatırlayır: “yuxarıda” oturanların
himayədarlığı ilə ermənilər ad və soyadlarını dəyişərək
özlərinə Azərbaycan və ya rus ad və soyadı alırdılar.
Bundan sonra onlar azərbaycanlılara qaynayıb-qarışır,
sərbəst hərəkət edirdilər. Həm də arxayın idilər ki,
“yuxarılar” onların təhlükəsizliklərinə zəmanət veriblər.
Məhz bundan qaynaqlanan həmin erməni Pərvizin qətlini
çox asan şəkildə həyata keçirmişdi...
Sergeylə Polad da bir neçə dəfə Bakıda çoxlu sayda
erməni yaşaması barədə dialoqa girmişdilər:
- Bilirsən də, hazırda Bakıda 20 min, ölkədə isə 120 min
erməni yaşayır.
- Hə, bilirəm. Hətta bir tədqiqatçı jurnalist məlumat yayıb ki,
işlədiyi qəzetdə bu barədə material vermək istəyi ilə anons
dərc etdirib, müxtəlif ünvanlarda yaşayan insanlar onun
səsinə səs verib, Azərbaycanda, xüsusən də Bakı şəhərində nə qədər erməni yaşadığı təxminən bəlli olub.
Sergey bir az fikirləşib demişdi:
- Əslində, erməninin adı çıxıb...
Polad onun nə dediyini eyhamından dərhal anladı:
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- Doğrudur, içimizdə elələri var ki...
- Qəm yemə, “qozbeli qəbir düzəldər...”

***
Redaksiyaya şikayət ərizəsi daxil olmuşdu. Ərizəyə
qoşma olaraq bir akt da göndərilmişdi. Şikayətin əsası
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə
ünvanlanmışdı. Orada deyilirdi: “Erməni qəsbkarları tərəfindən elan olunmamış müharibə vəziyyətini nəzərə alaraq və
Bakı şəhərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə biz
aşağıda imzatan şəxslər, yəni Leninqrad prospekti, 43 saylı
evin sakinləri bizim binada yaşayan erməni qadını Ema və
ona havadar duran azərbaycanlı əri haqqında məlumat
vermək istəyirik. Biz daha təhqiramiz sözlərə biganə qala
bilmədiyimiz üçün Sizə müraciət edirik ki, bu ailə haqqında
tədbir görəsiniz.
Əri azərbaycanlı olan bu erməni Ema tez-tez bizim
xalqı lağa qoyur, uca səslə mərtəbə sakinlərinə acıq
verərək qışqıra-qışqıra eşitdirir ki, yanın, a türklər, qızlarımı
erməniyə ərə verəcəyəm, oğluma isə erməni qızı alacağam. Sizin hamınızı erməniləşdirəcəyəm. Evlərinə tez-tez
tanımadığımız müxtəlif fasonda adamlar gəlir və ermənicə
qırıldaşırlar. Ema həyətdə qonşular tərəfindən salınmış
yaşıllığı və orada əkilmiş qızılgül kollarını hər gün kökündən
çıxarır, yaşıllığı da məhv edir...
Biz sakinlər bir dəfə istədik ki, zəng edib bu qadını
milis orqanlarına təhvil verək, bu arada üç kişi gəldi,
onlardan ikisi erməni idi. Çünki Ema tez-tez Vartan deyib
nəsə ermənicə danışırdı, üçüncü isə Emanın əri İbrahim idi.
Onlar gəlib bizi hədələdilər. İbrahim dedi ki, hara gedirsiniz36
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gedin, bizim arxamız çox güclüdür. Düzünü deyək ki,
əvvəlcə qorxduq. Sonra isə bizi sanki ilan vurdu. Hamımız
məsləhətləşdik ki, bu nə deməkdir? Öz vətənimizdə erməni
Ema və İbrahim kimi alçaqlar bizə divan tuturlar. Qonşular
bir yerə yığışıb belə qərara gəldik ki, mütləq təhlükəsizlik
orqanlarına məlumat verək. Biz 43 saylı evin sakinləri
inanırıq ki, hər bir vicdanlı hökumət və təhlükəsizlik
orqanlarının işçisi bizim bu ərizəmizə biganə qalmaz. Bizləri
məhv edən ermənilərə və onları dəstəkləyən əclaflara qarşı
sərt rəftar edəcəkdir.. Xocalı soyqırımı və 20 faiz Azərbaycan torpağının, bir milyon qaçqının ahı bizi tutar. Bu
barədə qəti tədbir görməyinizi gözləyirik”.
Ərizənin aşağısında 13 bina sakininin imzası vardı.
Aktda isə erməni Emanın qonşular tərəfindən həyətdə
salınmış yaşıllığı qəsdən ayaqlaması, əkilmiş qızılgül
kollarını çıxarıb məhv etməsi təsdiqini tapırdı.
Bir tədqiqatçı-jurnalist şikayət ərizəsinə əsasən
araşdırma aparmağı qərara almışdı. O, əvvəlcə binanın
sakinləri ilə görüşmüş, faktların doğruluğu təsdiqini
tapmışdı. Erməni isə jurnalistə qapısını açmamışdı. Bundan
sonra jurnalist həmin ərazinin polis bölməsinə getmiş və
bölmə rəisi ilə görüşmüşdü. Bölmə rəisi - təzə təyin
olunmuş gənc oğlan şikayət ərizəsi barədə məlumatı
dinlədikdən sonra demişdi:
- Bu barədə həmin binanın sakinləri bizə də müraciət
ediblər. Erməni qadınının tutulub dərhal bölməyə gətirilməsi
barədə əməkdaşlara göstəriş verdim. Faktlar təsdiqini
tapmışdı, şahidlərin ifadəsi də alınmışdı. Ancaq biz erməni
haqqında heç bir tədbir görə bilmədik. Mənə“yuxarı”dan
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zəng gəldi və erməni qadınının dərhal azad olunması
barədə əmr etdilər. Mən də istər-istəməz əmrə tabe oldum.
Jurnalist dedi:
- Rəis, ermənilərin başımıza açdığı bu qədər oyunlardan
sonra nəyə görə Bakı şəhərində, eləcə də respublikanın
digər bölgələrində yaşayan erməniləri bu qədər müdafiə
edirlər?! Səbəb nədir? Düşmənə bu simpatiya hardan
qaynaqlanır?
- Düzü, bu sual məni də sizin kimi çox narahat edir.
Düşünürəm, axı, biz düşmənimizi niyə qoruyuruq? - Gənc
rəis əllərini bir-birinə toxundurdu: - Mən sizinlə səmimi
olacağam. Mənim perspektivim var. Məni buraya müvəqqəti
- özümü doğrultmaq üçün göndəriblər. Yaxınlarda
vəzifəmin yüksəlməsi gözlənilir. Buna görə də mən buraya
gələn kimi, əməkdaşlara göstəriş verdim ki, bölmənin
ərazisində yaşayan bütün ermənilərin siyahısını hazırlayıb
mənə versinlər. Tez bir zamanda siyahı hazırlandı. Mən bu
barədə nazirlikdə keçirilən kollegiya iclasında çıxış etdim.
Düşündüm ki, bu işimə görə mənə heç olmasa quru
təşəkkür verərlər. Ancaq kollegiya iclasında iştirak edən,
tanımadığım şəxs üzünü mənə tutub dedi: - Cavan oğlan,
çıxışınızı qurtardınızsa, otura bilərsiniz. Çünki bu işlər sizlik
deyil-bizim işimizdir. - Rəis sanki jurnalistdən utandı,
növbəti dəfə əllərini bir-birinə toxundurub əlavə etdi: Düzü, mən pərt oldum. Sakitcə keçib yerimdə əyləşdim...
Jurnalist gənc rəisə ermənilər barəsindəki araşdırmalarını göstərdi, o da bir söz demədən ayağa qalxdı,
seyfi açıb oradan iki vərəqdən ibarət bir siyahı çıxardı,
jurnalistin qarşısına qoyub dedi:
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- Görürəm, vətənpərvər oğlansınız. Bu millət üçün nəsə
bir iş görmək istəyirsiniz. Götürün bu siyahını, qəzetdə dərc
edin. Mən bacarmadım, bəlkə siz bacardınız. - Sonra
qaşlarını düyünlədi, jurnalistə tərəf qıyqacı boylandı: Nazirlikdə mənə onu da tapşırdılar ki, əri azərbaycanlı olan
erməni qadınlara ümumiyyətlə toxunmaq olmaz...
Jurnalist əvvəlcə rəisə, sonra da əlindəki siyahıya
baxdı, bir anlıq erməniyə olan məhəbbətin haradan güc
tapdığı barədə düşündü...
Soydaşlarımızın nahaq yerə axıdılmış qanı rəngində
görünən bu siyahıda altımış üç erməninin adı, soyadı,
atasını adı və yaşadığı ünvan aydın göstərilmişdi. Jurnalist
siyahıya görə polis rəisinə minnətdarlığını bildirdi, onunla
xudafizləşib redaksiyaya üz tutdu. Yolboyu siyahıdakı
ləngərin ağırlığı altında əzildi. Redaksiyaya çatan kimi baş
redaktora məlumat verdi. Baş redaktor narahat halda dedi:
- Cavid, bilirəm bu işdən ötrü çox çalışmısan, xeyli əziyyət
çəkmisən, zəhmətinin hədər getməsini istəməzdim. Amma
bizim ötən sayımızda ermənilər barəsində verdiyimiz anons
“yuxarı”da oturanlardan kiminsə xoşuna gəlməyib. Mənə
zəng vurmuşdular, tələb budur ki, siyahı qəzetdə
verilməsin. - Baş redaktor yerində qurdalandı: - Bilirsən, elə
şeylər var ki, mənim də imkanım xaricindədir. Buna görə
sənin qarşında üzgünəm.
Jurnalist baş redaktordan da eyni sözləri eşidəndən
sonra ölkədəki vəziyyəti təhlil etməyi özünə lüzum bilmədi,
məyus halda otaqdan çıxdı...
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***
Səlim müəllimin qudası Elman Balayevin də arvadı
erməni idi. Adı Naira, atasının adı da Eduard idi. Sonradan
Elman onun adını Zöhrə, soyadını Balayeva eləmişdi.
Nazirlikdə şöbə müdiri işləyən Balayevdən heç kimin
xoşu gəlmirdi. Çünki o, təkcə tabeçiliyində olan işçilərə
qarşı deyil, digər işçilərə də kobud, qeyri-etik rəftar və
davranışlar edirdi. Nazirlikdə yaratdığı soyuq münasibət
onu gözdən salmışdı. Hamı ondan kənar gəzməyə çalışırdı.
Balayevin savadlı, geniş erudisiyalı, bütöv əqidəli, işinə
can yandıran, məsuliyyətlə yanaşan, obyektiv gənc kadrları
görməyə gözü yox idi. O, çalışırdı ki, ətrafına üzükölgəli,
yaltaq, xəbərçi, məddah, hər istəyinə baş əyən, onunla
tərəddüd etmədən razılaşan, riyakar adamları toplasın. Bu
cür insanlar da kollektivdə işləmək ruhunu, səmimiyyət
atmosferini istər-istəməz aşağı salırdı. Nazir də Balayevin
şöbəsindən razı deyildi. O, bu barədə Balayevə bir neçə
dəfə xəbərdarlıq etmişdi, lakin şöbə rəisi işində heç bir
dönüş yarada bilməmişdi. Bundan başqa, Balayevin adı
kürəkəninin qətlində hallanırdı, ölkə qəzetlərində bu barədə
tez-tez yazılar dərc edilirdi. Bu, naziri daha çox narahat
etməyə başlamışdı. Buna görə də Balayevlə vidalaşmaq
qərarına gəlmişdi. Ancaq ona Balayevə görə elə mötəbər
yerdən zəng vurmuşdular ki, fikrindən dönməli olmuşdu.
Hətta, “yuxarıdakı” nazirə Balayevdən muğayat olmağı da
tapşırmışdı...
“Yuxarının” tapşırığından bir ay keçmiş, nazir şöbəyə
yeni, savadlı gənc kadr götürdü. O, şöbədəkilərdən tamamilə fərqlənirdi. Öz işini bilən, işgüzar, məsuluyyətli,
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rəftar və davranışına nəzarət etməyi bacaran idi. Xəbərçilər yemədilər, içmədilər, Balayevin qulağına fısıldadılar ki,
nazir bu oğlanı gələcəkdə onun yerinə qoyacaq. Bu fikirdən
əndişələnən Balayev əvvəlcə özünü o yerə qoymadı, təzə
gələnlə xoş, səmimi rəftar etməyə başladı. O biri tərəfdən
də, güvəndiyi işçisinə altdan-atdan bu cavan oğlan
haqqında məlumat toplamağı tapşırdı.
İki aydan sonra toplanan məlumatlardan belə nəticəyə
gəlindi ki, yeni gələn cavan oğlan həqiqətən də şöbə rəisi
olacaq. Yəni, deyilənlər təsdiqini tapdı. Balayev tez oğlana
qarşı “çirkin hücum” əməliyyatına keçdi. Bundan ötrü də öz
cinayətkar çetesini dövriyyəyə buraxdı...

***
... Pərvizin yoxa çıxmasından bir ay sonra Elman və
Fərmanla bir blokda yaşayan, Fərmanla mənzilləri yanyana olan Səmədov Seyran Zahid oğlu istintaqa verdiyi
ifadəsində göstərdi ki, Pərviz qətlə yetirilən axşam
qayınatası Elmangilə gəlmişdi. Həmin vaxt Fərman 2-ci
mərtəbədə öz balkonlarında idi. O, Pərvizi evlərinə dəvət
etdi, Pərviz isə ona dedi: “çay qoyun, gələcəyəm.” Sonra o,
bloka girib qayınatasıgilə qalxdı...
Rayon prokuroru və müstəntiqlər dəyişdirildikdən sonra
bu cinayət işinin istintaqı ilə məşğul olan müstəntiq Elçin
Rəhimov Fərmanı çağırdı, onu Seyranın ifadəsi ilə tanış
etdi. Fakt qarşısında qalan Fərman Qafarov ifadəsində
göstərirdi: “...Pərviz fevralın 1-də təxminən saat 21:30-da
bizə gəldi. Anam Gülşən, Pərviz və mən oturub 25-30
dəqiqə söhbət edib çay içdik. Sonra Pərvizi yola salmaqdan
ötrü həyətə düşdüm. Pərvizin maşınında oturub, onunla 541
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10 dəqiqə söhbət etdim, sonra onunla sağollaşıb maşından
düşdüm və o, maşını sürüb getdi...”
Halbuki Fərmanın ifadəsində fevralın 01-də Pərvizi
görmədiyi göstərilirdi...

***
Qış fəslinin ətrafı ağ örpəyə bürüdüyü vaxtda Pərvizin
necə və hansı şəraitdə öldürülməsi barədə bütün
təfərrüatlar Səlim müəllimə bəlli oldu. Bəlli oldu ki, Pərvizin
öldürülməsi qabaqcadan planlaşdırılıb, cinayətkar qrup bu
cinayəti onun qayınatası Elman Balayevin sifarişi ilə həyata
keçirib, qətl Elmanın ev qulluqçusu Gülşənin oğlu Fərman
Qafarovun vasitəçiliyi və təşkilatçılığı ilə erməni Barabanov
(Arustamyan) tərəfindən yerinə yetirilib. Sifarişi verərkən
Elman qətlin icraçılarını şirnikləndirmək məqsədilə belə bir
şayiə də uydurub ki, guya Pərvizin maşınında 15 min dollar
pul var və o, yeni “inomarka” maşını almaq istəyir. Bu
uydurmaya əmin olan erməni Barabanov da qətldə iştirak
edən “yoldaşlar”ını inandırıb ki, həqiqətən də Pərvizin
maşınında həmin məbləğdə pul var.
Səlim müəllimə o da bəlli oldu ki, cinayətkar qrup
Pərvizin öldürülməsi planı üzərində bir həftə işləyib. Onlar
öz aralarında hətta vəzifə bölgüsü də aparıblar. Həmin vaxt
V.Barabanov Fərmanla sıx əlaqə saxlayaraq hazırladıqları
planın təfərrüatları barədə ona məlumat verib. Qətlə
hazırlıq dövründə Fərman V.Barabanovu aparıb Pərvizin
mənzilinin yerini və mənzildəki şeylərdən hansıların
Pərvizə, hansıların isə onun arvadı Tahirəyə məxsus
olduğunu ətraflı başa salıb. Çünki Elman tapşırıq verib ki,
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qızının əşyalarına toxunmasınlar, nə götürürlərsə Pərvizin
əşyalarından götürsünlər...
Məkrli planın həyata keçirilməsi üçün cinayətkar qrupa
silah lazım olub. Silah məsələsini də qrupun üzvlərindən
olan Andrey Papoviç həll edib. O, Zığdakı “N” hərbi hissədə
qulluq edən yaxın dostu Oleq Mılayev vasitəsilə həmin
hissədən oğurlanmış tapançanı alıb gətirmiş və onu
Vladislav Barabanova vermişdir.
Bütün hazırlıq işləri başa çatandan sonra beş nəfərdən
ibarət cinayətkar qrup fevralın 1-də Pərvizin qayınatası
Elman Balayevin evini nəzarətə götürərək kürəkəninin
onlara gəlməsini gözləyiblər...
Heç nədən xəbəri olmayan Pərviz həmişəki kimi,
oğlunu görmək üçün həmin axşam qayınatasıgilə gəlib.
Təxminən saat 22:00-da Pərviz blokdan Fərmanla birlikdə
çıxaraq öz maşınında əyləşib. Fərman da Pərvizin yanında
oturub və onunla beş-on dəqiqə söhbət edib. Bu zaman
əvvəlcədən hazırlanmış plana əsasən, pusquda duranlardan biri - Rafət Abbasov maşına yaxınlaşıb. Bunu görən
Fərman tez söhbətini bitirərək maşından düşüb. Bu, bir
parol olub. Bununla Rafət Fərmana demək istəyib ki, hər
kəs öz yerindədir. Əgər Fərman həyətdə Pərvizi söhbətə
tutmasaydı, Pərviz dərhal maşını sürüb gedə bilərdi.
Qatillər də onu saxlaya bilməyəcəkdilər. Pərviz maşını
sürüb bir az irəliləyəndə, Vladislav, Andrey və Rafət onun
qarşısını kəsib: “Pərviz, bizi də yolüstü Əhmədliyə atarsan”,
- deyə xahiş ediblər...
Haqq sözdür: Yaxşı niyyət yaxşı işlərə səbəb olur, pis
niyyət çirkin işlər görməyə zəmin yaradır. Pərviz bu barədə
əvvəllər də çox düşünmüşdü. İndi də sanki ürəyinə nəsə
43

Camal Zeynaloğlu
damıbmış kimi bu barədə düşünürdü: “İnsanın niyyəti və
fikri onun həyatında gördüyü bütün işlərin mənşəyidir. Əgər
bu mənşə sağlam və yaxşı olsa, o zaman insan yaxşı işlər
görməklə məşğul olar, çirkin olsa, onda insanın günah və
fəsad törətməsi qaçılmazdır.
Kafirin fikri həmişə bulanıq olur. Ona görə də onlar
böyük günahlar işlətməkdən çəkinmirlər. Belə insanların
formalaşmasına onu əhatə edən “dostlar” və mühit də çox
böyük təsir göstərir. İnsanın “dostları” özü kimi pis fikirli və
alçaq təbiətlidirlərsə, yaxud mühit də sağlam deyilsə, onda
belə insanlardan yaxşı işlər, əməllər gözləməyə dəyməz.
İnsan öz niyyətini həmişə həyata keçirməyə müvəffəq
olmur. Bəzi hallarda obyektiv səbəblər üzündən niyyət
həyata keçməsə də, hər iki halda niyyət ciddi olduğundan
dəyərlidir. Bu isə əməldən daha əfsəl hesab edilən elə
həmin niyyətdir. Digər tərəfdən də, möminin niyyəti səmimi
olduqda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə, icraçı
gözəllik əməl gözəlliyindən yaxşıdır. Əməli gözəl icraçını
əməlisaleh edir. Əməl gözəlliyi isə bunun əksi olaraq
icraçıya heç bir təsir bağışlamır, yəni hər kim qeyri-səmimi
gözəl bir iş görərsə, niyyətinin səmimiyyəti olmadığından,
həmin xeyir əməlin ona heç bir faydası olmur. Çünki niyyət
əməlin təməli və qayəsidir. Səbəb isə bir şeyin nəticəsindən
daha əsas və üstündür; birincisi, niyyət əməlin canı və
ruhudur. Ruh isə cisimdən irəlidir; ikincisi, niyyətdə riya ola
bilməz, lakin əməldə riyanın olması mümkündür; üçüncüsü
isə, möminin əməli səhv olduğuna görə özünə, yaxud
başqalarına zərər yetirə bilər. Bu halda əməlin ona heç bir
xeyri olmaz, amma niyyəti saf olduğu üçün mükafat və
savab qazanar. Amma bir qatilin qabaqcadan niyyətində və
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fikrində qurduğu qətl planı bu kimi düşüncələrdən uzaq
olması, sonda onun böyük günah iş tutmasına səbəb
olur. Necə ki...”
Səlim müəllimə onu da əmin-arxayın başa saldılar ki,
Pərviz onları tanıdığından, şübhələnmədən maşınına
mindirib. “Ukrayna” dairəsindən üzüyuxarı qalxan yolda,
şam ağaclarının sıx olduğu yerə çatanda Rafət Pərvizə
deyib: “Ürəyim bulanır, maşını saxla”. Pərviz də maşını
yolun sağına çəkib saxlayıb. Bu zaman arxada oturmuş
Vladislav tapança ilə Pərvizə atəş açıb. Onlar cəld
maşından düşüb, Pərvizin qollarından və qılçalarından
yapışaraq, qalın şam ağaclarının arasına gətiriblər. Orada
“yoldaşlar” arasındakı vəzifə bölgüsü söhbəti də olub, onları
cinayətkar qrupun digər üzvü, əlində bel olan Andrey
Papoviç gözləyib. Vladislav Pərvizin ölməsinə tam əmin
olmaqdan ötrü ikinci gülləni onun başına çaxıb. Qatillər teztələsik Pərvizin ciblərini axtarmağa başlayıblar. Amma bir
şey tapa bilməyiblər. Bu zaman Rafət Vladislava tərəf
dönərək hirslə deyib:
- Bəs deyirdin, Pərvizin yanında 15 min dollar pul var.
Hanı?
- Rafət də and-aman edib ki, yalan demirəm, Pərvizdən 50
manat borc pul alanda özüm görmüşdüm həmin pulları.
Həmin vaxt Pərviz cibindən bir büküm dollar çıxardı. Ola
bilsin evdə qoyub. Onu burada basdırıb evə gedərik. Pullar
hökmən evdədir.
Onda Andrey deyib:
- Pərvizin yeni yaşadığı evi tanımırıq ki?
- Narahat olmayın, mən tanıyıram, - Vladislav “dostlar”ını
arxayın salıb.
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Qatillər Pərvizin cibindən evinin açarlarını götürüblər və
çox da dərin olmayan bir çala qazıblar, Pərvizin meyitini
orada basdırıblar. Onlar geri qayıdıb maşını da ələk-vələk
ediblər. Amma bir şey tapa bilməyiblər. Sonra dördü də
maşına əyləşib Pərvizin evinə gəlib. Axtarıblar... Pulu tapa
bilməyilbər... Bu zaman Vladislav yoldaşlarına deyib ki,
onlar Pərvizin həyat yoldaşı Tahirənin şeylərinə toxunmasınlar. Ancaq Pərvizə aid olan qiymətli şeyləri götürə
bilərlər...
Cinayətkar qrupda Pərvizdə pul olmadığına tam
əminlik yarandıqdan sonra, onun maşınını satmaq qərarına
gəliblər. Ona görə də Andrey maşını satdırmaq üçün onu
yaxın dostlarından birinin həyətinə gətirib. Sonra Vladislav
Pərvizi qətlə yetirmələri barədə Fərman Qafarova ətraflı
məlumat verib. Fərman ondan Pərvizin maşınını satmaq
istədiklərini öyrəndikdə, buna etiraz edib və maşının dərhal
yandırılması əmrini verib. Çünki bu, izi azdırmaqdan ötrü ən
münasib variant olub. Fərmanın tapşırığından sonra
cinayətkar qrup Pərvizin maşınını dəniz sahilində yerləşən
bir qəsəbə yaxınlığında partladaraq yandırıblar...

***
Səlim müəllim oğlunun qətli ilə bağlı təfərrüatları
Sergeydən öyrəndikdən sonra daha cəsarətlə hərəkətə
keçmək barədə düşündü. Həm Rayon Polis İdarəsinə, həm
də Rayon Prokurorluğuna Pərvizin qatilləri barədə yazılı
məlumat verdi. Bundan sonra guya istintaq işi sürətləndi.
Amma Səlim müəllimə bəlli oldu ki, adları çəkilən qatillər
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rayon polisində və prokurorluğunda izahatları alındıqdan
sonra sərbəst buraxılıblar...
Səlim müəllim bu haqsızlığa və laqeydliyə dözə bilməyərək prokurorluğun müstəntiqinin yanına getdi. Müstəntiq Səlim müəllimdən çox soyuqqanlıqla soruşdu:
- Səlim müəllim, biz izhatınızda göstərdiyiniz bütün
şəxslərin bir-bir ifadələrini aldıq. Sizcə Vladislav heç adam
öldürənə oxşayırmı? O ki əfəlin biridir. Vallah, onun əlindən
nəinki adam öldürmək, heç toyuq başı kəsmək də gəlməz.
O, fağır və yazığın birisidir. Ona görə də onu sərbəst
buraxdıq.
- Siz sadəcə, ondan Pərvizi öldürüb-öldürməməsini
soruşmusunuz. Təbii ki o da etdiyi cinayəti xoşluqla
boynuna alan deyil ki.
- Bəs biz nə etməliyik, Səlim müəllim?
- Nə etmək lazım olduğunu siz məndən daha yaxşı
bilirsiniz.
- Vətəndaşa təzyiq göstərməyimizi istəyirsiniz? Bu,
qanunlarımıza ziddir, Səlim müəllim. Bunu siz də bilirsiniz.
- Bəs sizə lazım olanda, etmədikləri cinayəti günahsız
adamların boynuna necə qoyursunuz? İndi belə anlaşılmırmı ki, sizdə də erməniyə qarşı xüsusi bir mərhəmət və
insanpərvərlik var?! Bunu necə başa düşək, cənab müstəntiq?! - Səlim müəllim əsəblərini cilovlaya bilmədi, əlini
stolun üstündə çəpəki qoyulmuş Konstitusiyaya vurub əlavə
etdi:
- Mən gənc övladını itirmiş ata kimi sizdən tələb edirəm,
işinizə vucdanla və məsuliyyətlə yanaşasınız! Oğlumun
qatilləri və sifarişçiləri məlum olduğu halda, siz onlara qarşı
seyrçi mövqe nümayiş etdirirsiniz. Davranışınızdan belə
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çıxır ki, cinayətkar qrupu müdafiə edirsiniz. - Baxışlarını
müstəntiqin hədəqəsində gərilən gözlərinə dikdi:
- Əbəs yerə onlara haqq qazandırırsınız. Əgər sizin üçün
Qanun bir heçdirsə, biz aşağı kütlə üçün bu, Ali yüksəlişdir!
Belə olmaz, bu, haqsızlıqdır, cənab müstəntiq! Mən oğlumun qanının batmasına əsla imkan verməyəcəyəm! Lazım
gəlsə, Prezidentə qədər gedəcəyəm. Bu işi belə qoymayacağam!
- Biz əlimizdən gələni edirik, Səlim müəllim. Sizi başa
düşürəm, övlad acısı ağırdır, amma nə edə bilərik ki?
Oğlunuzun qətl işini güc-bəla ilə kiminsə boynuna qoya
bilmərik axı... - Müstəntiq professoru sakitləşdirməyə
çalışdı...
Səlim müəllimi od götürdü:
- Sizin nə vecinizə, ölən mənim oğlumdur...
- Nə fərqi? O, azərbaycanlımızdır... - Müstəntiq özünü
sudan quru çıxarmağa cəhd etdi.
Səlim müəllim acıqlı-acıqlı onu süzdü:
- Əgər sizlərdən birinin oğlunu öldürsəydilər, indi bütün
şəhəri ələk-fələk eləmişdiniz... - Əlləri əsdi, istədi otursun,
nə düşündüsə, tərs-tərs müstəntiqi süzməkdə davam edib:
- Siz bu acının nə olduğunu bilməzsiniz. Nə vecinizə, əti
ətinizdən deyil, qanı qanınızdan...
Müstəntiqi hirs boğdu:
- Demək istəyirsiniz ki, biz də erməniyik?
Onu mən demədim, siz dediniz. - Səlim müəllim
baxışlarına od qonmuşdu. Sonra kəskin nifrət hissi ilə otağı
tərk etdi.
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Aradan bir ay da ötdü. İstintaqın işində heç bir irəliləyiş
hiss olunmadı. Əlacsız qalan Səlim müəllim mətbuata üz
tutdu...
Bir müddət sonra qəzetlərin birində “Qatillərdən biri
erməni imiş” başlıqlı yazı dərc edildi. Yazının yarımbaşlığı
belə idi: “Atanın dediyinə görə, polislər onu müdafiə edirlər”
Daha sonra qara hərflərlə verilirdi: “Alim Səlim Hacıyev
oğlu Pərvizin meyitini tapmaq üçün çox qapılar döyüb...”

***
Səlim müəllimə bəlli oldu ki, onun polisdə işləyən
qonşusu Fərəməz Babayev də Pərvizin meyitinin harada
basdırıldığını bilir. Amma yüksək səlahiyyətlilərin qorxusundan susur. Başını yuxarı - qara buludlarla örtülmüş səmaya
tutub dedi:
- Allahım, bu ölkədə Qanunu ancaq “yuxarıdakılar” idarə
edir? Niyə həqiqət gün kimi bəlli olduğu halda, onu heç kim
dilinə gətirə bilmir? – Gözlərinin uclarında gilələnən yaş
damcıları yanağına diyirləndi: - Mənə kömək elə, oğlumun
qatillərini tapım!!! - Sonra əllərini yanaqlarına apardı,
kirpiklərini bir-birinə sıxıb növbəti dəfə müstəntiq Elçin
Rəhimovun yanına getdi və polislərlə bağlı məlumatları ona
bildirdi. Bu vaxt polis əməkdaşı Vahid Quliyevin iştirakı ilə
Pərvizin basdırıldığı yerə baxış keçirilmiş, şəkillər çəkilmiş
və protokol tərtib edilmişdi. O şəkillərdən birində Vahid
Quliyev əyilərək şəhadət barmağı ilə Pərvizin meyitinin
basdırıldığı yeri göstərirdi.
Səlim müəllimi acıqlı baxışlarla süzən müstəntiq artıq
fakt qarşısında qalmışdı. Buna görə Səlim müəllimə həqiqəti demək məcburiyyətində qaldı:
49

Camal Zeynaloğlu
- Hörmətli professor, əminəm ki, məni anlayarsınız, bu işin
açılmasını istəməyən qüvvələr var, bax, məhz o qüvvələr
mənə mane olur. - Diqqətlə və həm də yazıq görkəmdə
Səlim müəllimə baxdı: - Mən bu işi açmaqda çox acizəm...
Səlim müəllim nəsə demək istəyirdi ki, müstəntiq dedi:
- Professor, mən sizə kömək edə bilmədim, xahiş edirəm,
siz mənə kömək edin!
Səlim müəllim təəccübləndi:
- Mən sizə necə kömək edə bilərəm ki?
- Çox sadə, - Müstəntiq bayaq yazıqlıq çökmüş gözlərinə
indi sanki dirilik suyu səpdi: - İşi məndən aldırın - vəssalam.
Səlim müəllim yenə bir şey başa düşmədi:
- Siz nə demək istəyirsiniz axı?
Müstəntiq göz-qaş işarələri ilə sanki professoru başa
salmağa çalışdı:
- Gedin, etiraz edin, oğlunuzun işinə başqa müstəntiqin
baxmasını tələb edin.
Səlim müəllim sanki indi vəziyyətin nə yerdə olduğunu
anladı. Müstəntiqə həm acığı tutdu, həm də onun halına
acıdı, ürəyində dedi ki, eh, o neyləsin, o da kimdənsə
asılıdır, özündən, balalarından ehtiyat edir... Bu düşüncə
içində Baş prokurorun qəbuluna getdi, oğlunun cinayət
işinin həmin rayon prokurorluğundan alınıb, ya Respublika
Prokurorluğuna, ya da Bakı Şəhər Prokurorluğuna
verilməsini zərərçəkmiş şəxs kimi tələb etdi. Qısası, baltanı
kökündən vurdu: bir müstəntiqdən etiraz edəcəkdi, ümumi
orqandan imtina etdi.
Baş prokuror da sanki Səlim müəllimin bu etirazına
bənd idi, cinayət işini dərhal Bakı Şəhər Prokurorluğuna
təhvil verdi. Burada da cinayətin istintaq işi müstəntiq Azər
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Xəlilova tapşırıldı. Səlim müəllim bir müddət də təzə
müstəntiqin yanına gedib-gəldi, amma istintaqda bir
irəliləyiş hiss olunmadı. Baxmayaraq ki, nəzəri cəhətdən
hər şey aydın idi, lakin nə polis işçiləri, nə də həmin vaxt
ölümün iştirakçılarından Bakıda qalmış yeganə şahid və
qatil V. Barabanov heç nəyi boyunlarına almırdılar. Bu
ləngəri aradan qaldırmaq üçün isə ilk olaraq Pərvizin meyiti
tapılmalı, maddi sübut kimi təqdim edilməli idi. Bu da
həddindən artıq mürəkkəb işə çevrilmişdi, çünki meyiti
“yuxarıdakılar”ın göstərişi ilə
polis işçiləri özləri gizlətmişdilər.
Oğlunun qatillərinin tapılmaması Səlim müəllimdə inamı
azaltmışdı, lakin oğul yoxluğu onu bütün imkanlardan
istifadə etməyə məcbur qoyurdu. Bu minvalla o, iki dəfə də
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə baş vurdu və polislər
haqqında əldə etdiyi faktları yazılı ərizə şəklində təqdim
etdi. BŞBPİ-nin rəisi, cinayət axtarış şöbəsinin rəisi
Məmməd Mikayılovu çağırıb ona bu işlə bağlı ciddi tapşırıq
verdi. Ciddi iş az da olsa, bəhrəsini verdi: Bakı Şəhər Baş
Polis İdarəsi Səlim müəllimin verdiyi faktların doğru
olduğunu təsdiqlədi. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin
polis işçilərinə heç bir cəza verilmədi, əksinə, sanki Səlim
müəllimə acıq verirlərmiş kimi hər gələndə onun gözlərinin
qarşısında “cəngə çıxdılar”. Bu, professora yaman yer
elədi, yenidən müstəntiq Azər Xəlilovun yanına getdi və
tələb etdi ki, onu ərizədə adlarını çəkdiyi polis işçiləri ilə
üzləşdirsin. Əlacsız qalan müstəntiq Səlim müəllimi əvvəlcə
Vahid Quliyevlə, sonra isə Vüqar Bayramovla üzləşdirdi.
Həmin üzləşmədə oğlu qəddarcasına qətlə yetirilmiş ata
dörd il ərzində əldə etdiyi tutarlı faktlarla sübut etdi ki,
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Pərvizin meyitini məhz polis işçiləri gizlədib. Sonra da əsəbi
halda dedi ki, əgər onlar oğlunun meyitinin yerini
deməsələr, o zaman yenidən BŞBPİ rəisinin qəbuluna
gedəcək. Polislər müstəntiqə, o da polislərə baxdı, sonra
da Səlim müəllimin acıqlı baxışları ilə üz-üzə qaldılar.
Otağa ani sükut çökdü. Səlim müəllim nifrət dolu nəzərlərlə
müstəntiqin yanından çıxdı, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə
gəldi və növbəti gün üçün rəisin qəbuluna yazıldı. Sonra da
içindəki sızıltıların hənirində bişə-bişə evinə gəldi. Evə
təzəcə çatmışdı ki, telefonuna zəng gəldi. Danışan müstəntiq Azər Xəlilovun köməkçisi Ramiz Nəsirov idi. O, Səlim
müəllimin rəisin qəbuluna gedib-getmədiyini bilmək istəyirdi. Səlim müəllim də yorğun halda bildirdi ki, sabah saat
16:00-da rəis onu qəbul edəcək. Ramiz Səlim müəllimdən
xahiş etdi ki, 2-3 günlüyə heç bir yerə şikayətə getməsin.
- Axı niyə? - Səlim müəllim bunun səbəbini soruşdu. Ramiz
Nəsirov cavab verdi ki, yaxın 2-3 günə biz istədiyimizə nail
olacağıq, yəni Pərvizin meyitini əldə edəcəyik.
Səlim müəllim soruşdu:
- Siz buna əminsinizmi?
- Əlbəttə, əminəm! - Ramiz Səlim müəllimi arxayın etdi.
Səlim müəllim sakit halda dedi:
- O qədər yalanlar eşitmişəm ki, artıq sizə də inana
bilmirəm.
- Siz mənə 2-3 gün vaxt verin, sonra nə istəyirsiniz, edin.
Səlim müəllim yumşaldı, - Yaxşı, getmərəm, - dedi, ancaq unutmayın, yalnız 2-3 gün gözləyəcəyəm...
- Danışdıq...
Üç gün keçdi, müstəntiq Azər Xəlilov Səlim müəllimə
zəng edib dedi ki, o, Pərvizin maşınının partladıldığı yerə
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getsin, o da orada olacaq. Ürəyi yüz yerdən yaralı ata da
dərhal bir taksi saxladı, həmin qəsəbəyə - Pərvizin
maşınının partladılıb yandırıldığı yerə sürdürdü. Müstəntiq
orada Səlim müəllimə ekskovatorla qazılmış bir yeri
göstərib dedi ki, Pərviz burada basdırılıb...
Səlim müəllim gördü ki, qazılan yer Pərvizin maşınının
yandırıldığı yerdən cəmi beş-altı metr aralıdır, təəccüblə
müstəntiqdən soruşdu:
- Meyit bura nə vaxt basdırılıb?
- Pərviz öldürülən vaxt. - Müstəntiq qəti şəkildə cavab verdi.
- Oğlunuzun maşını tapılan vaxt biz buranı dəfələrlə qarışqarış gəzib, iynə axtaran kimi axtarmışıq. Əgər o zaman
meyiti burada basdırmış olsaydılar, təzə qazılmış yer dərhal
hamımızın diqqətini çəkərdi. Mən əminəm ki, Pərvizin
meyiti buraya çox-çox sonralar, bəlkə də lap yaxın günlərdə
gətirilib. - Məgər ola bilməz? - Müstəntiq Azər Xəlilov
udquna-udquna dilləndi.
Səlim müəllim gözlərini qazılmış yerdən çəkmədən
dedi:
- Bu, həqiqətən belədir!
Müstəntiq susdu. Səlim müəllimin yanaqlarını göz
yaşları yudu. İçindəki təlatümə dözə bilmək üçün tez-tez
əllərini ağzına apardı.
Ətrafda dayananlardan kimsə qəfil dilləndi:
- Vicdanınıza tüpürüm... İnsana da belə zülm edərlər?
Səlim müəllim həmin adama sarı çevrildi, yaş boğan
gözləri ilə sanki demək istədi ki, bu adamlarda vicdan-zad
yoxdur...
Həmin gün müstəntiqin göstərişi ilə guya yenicə
tapılmış cəsədin müayinə və tədqiq olunması üçün
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“Semaşko” xəstəxanasının həyətindəki Tibbi Patoloji
Ekspertiza İnstitutuna verildi. Cəsəd üzərində 2 ay yarım
tədqiqat işi aparıldı, təsdiq olundu ki, cəsəd
Pərviz
Hacıyevə məxsusdur. Yalnız indi, dörd il yarımdan sonra
oğul həsrətilə tutuşan, gecəsi-gündüzü olmayan Səlim
müəllim az da olsa toxtaqlıq tapdı. Oğlunu el adəti üzrə
dəfn etdi. Bu dəfn ata ürəyinə çalın-çarpaz dağ çəkdi. Göz
yaşları içinə axdı, birdən-birə belinin büküldüyünü hiss etdi.
Ancaq özünü dik tutmağa çalışdı. İstəmədi ki, onun qəlbinə
çəkdirənlər oğul dağına atanın bu vəziyyətinə qəh-qəh
çəkib gülsünlər.
Dəfn mərasimində iştirak edənlərin bir çoxu bir-birlərinə
deyirdilər ki, bu dağ boyda dərdi indi ata yumruq boyda
ürəyində necə gəzdirəcək?! Bu ağır oğul dərdini, haqsızlıq
qəm-qüssəsini professor nə vaxta qədər daşıyacaq?! Onun
buna gücü çatacaqmı?! Sanki bu sözləri Səlim müəllim də
eşitdi, bir kimsənin görməməsi üçün acı göz yaşlarını
içərisinə axıtdı...
Bir qəzetin 13 iyun tarixli sayında “Meyit dörd il
yarımdan sonra tapıldı”adlı məqalə dərc edildi. Məqalədə
deyilirdi: “İyunun 11-də Hacıyevlər ailəsində qeyri-adi yas
mərasimi keçirildi. Ailənin böyük oğlu Pərviz Hacıyev qətlə
yetirildikdən 4 il 6 ay sonra dəfn olundu. Mərhumun atası,
alim Səlim Hacıyev oğlunun meyitini tapmaq üçün az
əziyyət çəkməyib...”
Məqalə cəmiyyətdə çox böyük əks-səda doğurdu. Səlim
müəllim bu məqaləni evinin ən mötəbər guşəsində qoruyub
saxladı... Hər dəfə yazını oxuyanda, oğlunun narahat, acı
taleyinə acı göz yaşları axıdırdı...
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***
Heç nə gizli qalmır. Nahaq qan da eynən...
Səlim müəllimə çox sonralar bəlli oldu ki, müstəntiq
polis işçilərindən külli miqdarda rüşvət alaraq, onları həbs
olunmaqdan xilas edib. Hətta izi bir daha itirmək üçün belə
bir fərziyyə də uydurub ki, guya qatillər o zaman Pərvizi
öldürdükdən sonra meyitini öz maşınına qoyub həmin
qəsəbə yaxınlığına aparmış, orada maşını partlatmış,
meyiti isə basdırmışlar.
Səlim müəllimə xüsusi çəkildə çatdırıldı ki, müstəntiq
bu mənasız fərziyyəsini qatillərə özü diktə edib, ifadələrində
bunu eynən bu cür göstərmələrini məcbur edib, cinayətkarlar isə etiraz ediblər.

***
Müstəntiq Azər Xəlilov və köməkçisi Ramiz Nəsirov
professor Səlim Hacıyevi prokurorluğa çağırdı, ona köhnə
bir dəftərxana kitabı göstərib dedilər ki, bu, qəsəbə
qəbiristanlığının qeydiyyat kitabıdır. Kitabı açdılar, orada
yazılanları Səlim müəllimə göstərib dedilər:
- Bu kitabda göstərilir ki, aprelin 11-də iki nəfər, ayın 12-də
isə 1 nəfər naməlum kişi meyiti həmin qəbiristanlıqda
basdırılıb. - Diqqətlə onun üzünə baxdılar: - Oğlunuzun
meyiti bunlardan hansı ola bilər?
Səlim müəllim dedi:
- Mənim oğlumun meyiti 11 apreldə basdırılan iki meyitdən
biridir. Çünki mənə yaxşı bəllidir ki, polislər oğlumun
meyitini 11 apreldə “Ukrayna dairəsi”nin yanındakı
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ağaclıqdan götürüb, həmin qəsəbəyə aparıblar. Mən buna
əminəm.
Məhz bundan sonra müstəntiq Azərlə qəbiristanlığın
müdiri Vüsal Baxşiyev arasında bir sövdələşmə olub: onlar
qəbiristanlığın kitabını dəyişdirərək, sonrakı kitaba 11 aprel
1994-cü il tarixdə orada iki naməlum kişi meyitinin dəfn
olunmasını kitabda qeydiyyata salmayıblar. Kitabda sadəcə
həmin tarixdə yalnız bir nəfər naməlum kişi meyitinin
basdırıldığı qeyd edilib. Bu da müstəntiqin polis işçilərini
müdafiə etmək niyyətinin bariz səciyyəsidir. Müstəntiq bunu
bacarmışdı... Ancaq unutmuşdu ki, hansısa bir qeydi kağız
üzərindən silmək olar, amma vicdanın üzərindəki təlaşı
qopartmaq mümkün deyil...
Müstəntiq Azər Xəlilov həmçinin Vahid Quliyevin
əyilərək şəhadət barmağı ilə Pərvizin meyitini, “Ukrayna
dairəsi”nin yanındakı ağaclıqda, qatillər tərəfindən qazılmış
çuxuru göstərərkən çəkilmiş rəngli şəklini də cinayət işinin
içindən çıxarıb polis işçilərinə baha qiymətə satmışdı. Bu
da onun insanlıqdan uzaq olması ehtimalını şərtləndirən
əsas arqumentlərdən biri idi.
Əbəs yerə deyil ki, Səlim Hacıyev dəfələrlə müstəntiq
Azər Xəlilova yazılı və şifahi şəkildə müraciət etmiş, onu
oğlu Pərvizin qətlininin sifarişçisi Elman Balayev və
vasitəçisi Fərman Qafarovla üzləşdirməsini tələb etmişdi.
Müstəntiq isə Səlim müəllimi həmin adamlarla üzləşdirməkdən çəkinmişdi...
Hətta iş o yerə çatdı ki, çoxlu sayda faktlar və dəlillər,
şahid ifadələrinin olmasına baxmayaraq, müstəntiq Azər
Xəlilov uzun müddət Pərvizin əsl qatili - erməni Vladislavı
həbs etmək barədə düşünmədi və hər vasitə ilə onun həbs
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olunması işini uzatdı. Çünki o, yaxşı bilirdi ki, Vladislav
həbs edilsə və bir qədər sıxışdırılsa, onun rüşvət alıb
azadlıqda saxladığı cinayətkarların digər üzvləri - Elman
Balayev və Fərman Qafarovun cinayət əməlləri, həm də
özünün vəzifə səlahiyytələrindən sui-istifadə halları açılıb
üzə çıxa bilər.
Səlim müəllim görəndə ki, müstəntiq işi yubadır və
düzgün aparmır, müstəntiq Azər Xəlilovdan bir neçə dəfə
şəhər prokurorluğuna şikayət etdi. Sonuncu şikayətində
tələb etdi ki, oğlunun işi Azər Xəlilovdan alınıb başqa bir
müstəntiqə verilsin. Ancaq hər dəfə də şikayətlər baxılmaq
üçün yenidən Azər Xəlilovun özünə göndərildi. Qanunu
oyuncağa çevirmiş çetenin nümayəndəsi olan müstəntiq
artıq Səlim Hacıyevin özünə hədə-qorxu gəlməyə başlamışdı:
- A kişi, sənə xəbərdarlıq edirəm, bu işdən əl çək, yoxsa
oğlun Pərvizin başına gətirilən müsibət sənin və o biri
oğlanlarının da başına gətirilə bilər.
Müstəntiqin rüşvət sevdasından “qorxan” Səlim Hacıyev
bu dəfə istintaq şöbəsinin rəisi Nahid Abışovun yanına
getmişdi. Yenə bir nəticə hasil olmamışdı. Üçüncü dəfə
rəisin qəbulunda olarkən Abışov Səlim müəllimə demişdi:
- O qədər tələb etdin ki, axırda o ermənini yanıma
gətirtdirib danışdırdım. O, yoluğun biridir ki... O, heç adam
öldürənə də oxşamır, nə olsun ermənidir, ermənidir deyə,
siz ona şər atmalısınız?
Rəisin sözlərindən əsəbiləşən Səlim müəllim də
dalbadal üç dəfə Respublika Prokurorluğuna şikayət
etmişdi. Bu şikayətlərdən sonra erməni Vladislav Barabanov həbs edilmiş, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin
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zirzəmisinə salınmışdı. İki sutka keçməmiş erməni
V.Barabanov özünü çıxmaq şərtilə cinayəti və onun
iştirakçıları barədə hər şeyi açıb danışmışdı. Bundan sonra
müstəntiq Azər Xəlilov tələm-tələsik V.Barabanovun işini
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 186-cı
maddəsi ilə məhkəməyə göndərmişdi. Əsas məqsəd o idi
ki, V.Barabanova məhkəmə 2-3 il iş versin, sonra onu
amnistiyaya saldırıb azadlığa buraxdırsın.
Zərərçəkmiş ata buna heç cür imkan vermədi. O, beş
ay müstəntiq Azər Xəlilov ilə heç nədən çəkinmədən
təkbətək mübarizə apardı. Respublikanın bütün instansiyalarına fasiləsiz şikayət ərizələri göndərdi, oğlu Pərvizin
qatillərinin tutulub layiqli cəzalarını alması üçün əlindən
gələni etdi. Sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin səyi
nəticəsində axtarışda olan cinayətin digər iştirakçılarından
biri olan Muradov Faiq Zahid oğlu Rusiya Federasiyasından
tutulub gətirildi. F.Muradov verdiyi ifadəsində bildirdi ki,
Pərvizi məhz tapança ilə V.Barabanov öldürüb. Bundan
sonra V.Barabanovun müstəntiqin və onun digər havadarlarının köməyi ilə azadlığa çıxması çətinləşdi.

***
1999-cu ilin aprelində zərərçəkmiş Səlim Hacıyevin
etdiyi ardıcıl şikayəti və tələblərini, həm də cinayətkarların
arasında iki nəfərin hərbçi olması nəzərə alınaraq cinayət
işi Respublika Hərbi Prokurorluğuna verildi. Orada işin
istintaqı xüsusilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiq,
mayor Mahir Aslanovun rəhbərlik etdiyi qrupa tapşırıldı. İşin
istintaqı 1999-cu ilin oktyabr ayına qədər orada aparıldı.
Lakin burada da istintaq qeyri-obyektiv, ədalətsiz, “bazar
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qanunları” ilə aparıldı və müstəntiq üçün böyük gəlir
mənbəyinə çevrildi.
Zərərçəkmiş Səlim Hacıyev dəfələrlə müstəntiq Mahir
Aslanova yazılı şəkildə şikayət verərək tələb etdi ki,
Pərvizin ölmünün sifarişçisi Elman Balayevi, onun vasitəçisi
Fərman Qafarovu, onları bu işə təhrik etmiş Tahirə
Balayevanı, Zəhra Balayevanı, Gülşən Qafarovanı, polis
işçilərini, silah alverçilərini istintaq məsuliyyətinə cəlb
etsinlər. Müstəntiq Aslanov isə hər dəfə də öz bildiyini edir,
zərərçəkmiş ata ilə qarşılaşanda da ona nə cavab
verəcəyini bilmirdi.
Doğrudan da, mərdi qova-qova namərd edirlər, Səlim
Hacıyev müstəntiqlə az qaldı, əlbəyaxa olsun, əsəbi halda
dedi:
- Niyə oğlumun ölümünü sifariş vermiş Elman Balayevi
istintaqa çağırıb sorğulamırsınız? Səbəb nədir? Nə üçün
onu mənimlə üzləşdirmirsiniz? Yəni bu qədər rüşvət
almısınız ki, oğlumun taleyi sizi maraqlandırmır?
Müstəntiq Mahir Aslanov guya əsəbiləşdi:
- Səlim müəllim, biz gümanla, fərziyyə ilə işləmirik.
Dediyiniz Elman Balayevdən şübhələnməyə də heç bir
əsasımız yoxdur. - Barmağını irəli uzatdı: - Rüşvət
məsələsində siz bizi şantaj edirsiniz...
Səlim müəllim başını bir qədər kənara çəkməsəydi,
bəlkə də müstəntiqin barmağı onun gözünə girəcəkdi...
Atalar yaxşı deyib: “Görünən dağa daha nə bələdçi!”
Müstəntiq bircə dəfə də ifadə yazdırmadığı Elman Balayevə
üstəlik belə bir arayış da verdi: “Elman Balayevin
əməllərində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
94-cü maddəsinin 1-ci və 6-cı bəndlərində göstərilən
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cinayət tərkibi yoxdur”. Elman Balayev də həmin arayışı
tanışlarının birinin qəzetində çap elətdirdi. Ona elə gəldi ki,
bununla özünə haqq qazandırdı. Daha bilmədi ki...

***
Erməni Vladislav Barabanov könüllü olaraq Bayıl
Təcridxanasının rəisinə ərizə ilə müraciət edərək göstərdi
ki, şərait yaratsın, o, Fərman Qafarov barəsində açıqlama
vermək istəyir.
05.07.1999-cu il tarixdə müstəntiqlər Mahir Aslanov və
Elmar Hüseynovu Təcridxanaya çağırdılar. Onlar orada
V.Barabanovdan ifadə aldılar. Həmin ifadəni Vladislav
Barabanov öz xətti ilə yazdı.
V.Barabanov ifadəsində yazdı: “Mən Fərmandan pul
istədim ki, gedib narkotik maddə alım. Fərman dedi ki, pulu
yoxdur. Onda mən dedim ki, Pərviz mənə borc vermək
istəyir, ancaq bir qiymətli şeyi zaloq istəyir. Fərman dedi ki,
mən qızıl zəncir verim, apar ver Pərvizə, borc götür. Mən
də Fərmanın qızıl zəncirini Pərvizə verib ondan 50 dollar
borc götürdüm və onda gördüm ki, Pərvizdə 10-15 min
dollar vardır! 28.01.1994-cü il tarixdə biz Fərmanla
görüşdük. Mən ona dostlarımla yaxın günlərdə Pərviz
Hacıyevi “oqrabit” etmək barədə məlumat verdim və bu
barədə onunla söhbət etdik. 01.02.1994-cü il tarixdə axşam
Pərvizi öldürdükdən sonra 02.02.1994-cü il tarixdə
Fərmanla görüşdük, ona keçən axşam Pərvizi harada, necə
öldürdük, qatillər arasında hansı vəzifə bölgüsü aparılmışdı
və s. barədə ətraflı məlumat verdim və Fərmanın qızıl
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zəncirini də ona qaytarıb dedim ki, Pərvizi öldürdükdən
sonra onun cibindən götürdük.
Pərvizin itkin düşməsi və onun maşını barədə
televiziyada axtarış elan edilməsini bizə Fərman xəbər
verdi. Biz əvvəlcə Pərvizin maşınını satmaq istəyirdik,
ancaq Fərman bizə göstəriş verdi ki, maşın partladılıb
məhv edilməlidir. Biz Fərmanın dediyi kimi etdik. Pərvizin
maşınını dəniz sahilindəki qəsəbə yaxınlığında, dənizin
kənarında partladıb yandırdıq.
Sonra Fərman bizə xəbər verdi ki, artıq Pərvizin bütün
dost-tanışlarını prokurorluğa çağırıb danışdırırlar. Elə ki
məni prokurorluğa çağırıb başladılar danışdırmağa, onda
əvvəlcə Fərmanla görüşüb məsləhətləşirdim ki, orada nəyi
deyim, nəyi deməyim, ifadəni necə yazım və s. Sonra
gedirdim prokurorluğa. Prokurorluqdan qayıtdıqdan sonra
isə orada olanları Fərmanla müzakirə edirdik”.
İfadəsindən sonra müstəntiqlər V. Barabanova sual
verdilər:
- Bəs Fərman barədə bu qədər şeyləri indiyə qədər nə
üçün deməmisən?
V.Barabanov cavab verdi:
- Fərman mənim çox yaxın dostum olub, istəmirdim ki, o
da cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin.
Məhz buna görə cinayətin baş verməsindən 5 il ötsə də,
müstəntiqlər Fərmanı “gördükdən” sonra cinayətin əsl
təşkilatçısına sadəcə, “cinayət barədə xəbəri olub, onu
xəbər verməyən şəxs kimi” Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 186-cı maddəsini tövsif etmiş, onu
aministiyaya salaraq azadlıqda saxlamışlar...
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***
Zərərçəkmiş Səlim Hacıyev müstəntiqin Fərman
Qafarova bu cür canıyananlıq göstərməsini biləndən sonra
əvvəlcə Mahir Aslanova etirazını bildirdi, yazılı şikayətlə
Hərbi Prokurorun qəbulunda oldu. Lakin zərərçəkmiş atanın
bütün səyləri boşa çıxırdı, ona kimsə nə diqqətlə qulaq
asmaq istəyirdi, nə də dərdinə əlac edirdi. Səlim müəllim
böyük bir hüquq mafiyasına qarşı təkbaşına mücadilə
edirdi. Amma o, bu yoldan bir addım da geri çəkilməyəcəyinə söz vermişdi. Haqq-ədaləti bərpa etmək çox
çətin idi. Pul bütün qapıları Səlim müəllimin üzünə
bağlamışdı. Müstəntiqlər istintaqı istədikləri səmtə yönəldə
bilirdilər. Çünki onlar yazılmamış qanunlar əsasında
hərəkət edirdilər. Azərbaycanda “Femida” pulun gücünə
“həbs” edilmişdi, onun səsini kimsə eşitmirdi.

***
Vaxt-vədənin soyuğunda donan Səlim Hacıyev İstintaq
idarəsinin rəisi Natiq Əzizovun yanına gedəndə, ürəyinin
taqəti artıq azalmaq üzrəydi. Rəisin həmin an zərərçəkmiş
ataya əsəbiləşməsi, ona hədə-qorxu gəlməkdən belə
çəkinməməsi professoru taqətdən salmışdı. Onda rəis
Səlim müəllimə demişdi:
- A kişi, bəsdir də! Artıq şikayət etmədiyin yer qalmayıb! Biz
işimizi necə lazımdır görürük də. Niyə dinc oturmursan?
Hara gəldi şikayət etmək sənə nə verir? - Kobud əlini
havada yellədib gözlərini professora bərəltmişdi: - Bax,
sənə deyirəm, əgər bizdən bir də harasa şikayət etsən,
məndən incimə. Çox da hay-küy salma, sənin özünü də
həbs etdirərəm! Bilirsən ki, bunu edərəm. İndi get, sakit otur
yerində! Yoxsa...
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Müstəntiq Mahir Aslanovsa zərərçəkmiş Səlim Hacıyevə özündən müştəbeh deyirdi:
- Heç bilirsən mən kiməm? Mən sənin respublikanda ən
sanballı, bacarıqlı və təcrübəli müstəntiqlərdən biriyəm. Ən
ağır cinayət işlərini mənə həvalə edirlər. Ona görə də
kimdən haraya şikayət etdiyinə fikir verməlisən. Bəlkə də
məni doğrudan da tanımırsan?! Səlim kişi, de görüm
Qdlyanın istintaq qrupu haqqında eşitmisən?
Səlim müəllim yazıq görkəmdə, lakin istehza ilə demişdi:
- Bəli, eşitmişəm. Onun türklərə qarşı necə qəddar
olduğunu və Orta Asiya respublikalarında pambıq
“perepiskası” ilə bağlı özbəklərin, türkmənlərin, taciklərin,
qazaxların başına gətirdiyi qərəzli müsibətlərdən yaxşı
xəbərdaram.
- Bax, sənin o qəddar adlandırdığın adam Rusiyada ən
seçilmiş, təcrübəli, bacarıqlı və ən tanınmış müstəntiqlərdəndir. Mən də həmin vaxt onun istintaq qrupunda
fəaliyyət göstərmişəm. Bəli, mən onun yetişdirməsiyəm.
Apardığım hər hansı istintaq işində kiməsə güzəşt etməyi
heç xoşlamıram.
Səlim müəllim demişdi:
- Sizin necə müstəntiq olduğunuz oğlumun cinayət işi ilə
bağlı apardığınız təhqiqatlardan çox yaxşı bəlli oldu. İşiniz
cinayətkarı ifşa edib, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək
deyil, əksinə, ona haqq qazandırıb azadlıqda saxlamaqdır.
Müstəntiq ona çəpəki baxanda, o, hirslə demişdi:
- Mən də professor olmaram, bu işin sonuna qədər
getməsəm.
Çox çək-çevirdən sonra müstəntiq tələm-tələsik işi
yekunlaşdırmış, baxılması üçün Ali Məhkəmənin Hərbi
Kollegiyasına göndərmişdi...

***
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1999-cu ildə qəzetlərin birində “Meyiti üç dəfə
basdırıblar” adlı məqalə dərc edilmişdi. Həmin məqalədə
deyilirdi: “Hazırda Ali Məhkəmənin Hərbi Kollegiyasında
çox dəhşətli bir qətl hadisəsi ilə əlaqədar məhkəmə prosesi
gedir. Müttəhimlər kürsüsündə rus və ermənilərdən ibarət
cinayətkar dəstənin üzvləri əyləşiblər.
...1994-cü ildə Bakıda Pərviz Hacıyev naməlum şəxslər
tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Hadisədən 19 gün
sonra cinayətlə əlaqədar iş açılsa da, istintaq zamanı tutarlı
bir fakt üzə çıxmayıb. Hazırda məhkəmə prosesində
P.Hacıyevin vəkili kimi çıxış edən Rəşad
Yusifli bizə
həmin qətlin təfsilatı barədə məlumat verdi.
Vəkilin sözlərinə görə, P. Hacıyevin qətli ilə əlaqədar işi
3 prokurorluq və 7 müstəntiq araşdırsa da, onların heç biri
aktiv əməliyyat-istintaq hərəkətləri həyata keçirməyib.
Yalnız vəkil və mərhumun atasının təkidilə işdə günahkar
hesab olunanları məsuliyyətə cəlb etmək və müttəhimlər
kürsüsünə əyləşdirmək mümkün olub.
Vəkil R.Yusifli: “Əldə etdiyimiz sübutları istintaq zamanı
üzə çıxardıq. Onlar fakt qarşısında qalaraq adları
sadalanan şəxsləri bir-bir həbs etməyə məcbur oldular.”
Vəkilin iddiasına görə, qətlin təşkilatçı və sifarişçisi Pərvizin
qayınatası Elman Balayev olub. İstintaq zamanı onun bu
cinayətdə birbaşa günahkar olduğunu açıqlayan şahidlər
var. E.Balayevin hazırladığı qanlı planı həyata keçirməsində isə Fərman Qafarov yardım göstərib. O,
mərhumun qayınatası ilə qatillər arasında vasitəçilik edib...
Pərvizin cəsədini tapan polis işçisi Vahid Quliyev
şöbəyə gələrək bu haqda rəisini xəbərdar edir. Vəkilin
sözlərinə görə, əslində polis rəisi meyitin tapılması haqda
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qeydiyyat aparılması üçün göstəriş verməliydi. Amma bu
ağır cinayətin açılmamış qalacağından çəkinən rəis
mərhumun meyitinin başqa bir rayon ərazisində gizlədilməsini tapşırır...
Vəkilin sözlərinə görə, Ali Məhkəmədə gedən prosesdə
müttəhimlər kürsüsündə əyləşməli olan bir çox şəxslər
prosesdən kənarda qalıblar. Qətlə yetirilmiş Pərvizin
qayınatası Elman Balayev, Fərman Qafarov, cinayətin örtbasdır edilməsinə çalışmış polislər saxtakarlığa yol verərək
erməninin familiyasını və milli mənsubiyyətini dəyişən rayon
VVAQ şöbəsinin işçiləri də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Vəkil Rəşad Yusifli Elman Balayevin həyat yoldaşı və
qızının da şahid qismində prosesdə iştirak etməsini istəyir.
Bu işdə daha bir maraqlı fakt var. Belə ki cinayətkarların
əksəriyyəti əvvəllər dəfələrlə məhkum edilmiş yüksək
rütbəli zabitlərdir. Onlar iki dəfə qəsdən adam öldürmə
üstündə məhkum olunublar. Bu dəfə isə 11 epizod üzrə 49
maddə ilə ittiham olunurlar. Vəkilin sözlərinə görə, onlar və
tutulmayan digər şəxslər haqqında dəfələrlə açıq cinayət
işləri olub və hər dəfə də Hərbi Prokurorluq işləri ört-bacdır
etməyə çalışıb. Məsələn, qatillərin Pərviz Hacıyevə atəş
açdığı tapança digər cinayət işində maddi sübut olub. Bu,
1994-cü ildə Bakıdakı N saylı hərbi hissədən oğurlanmış
“Makarov” tipli 6 ədəd tapançadan biri olub.
Məqalənin P.S. hissəsində qeyd olunmuşdu: “Dekabrın
18-də vəkil Rəşad Yusiflinin vəsatəti əsasında məhkəmədə
şahid qismində dindirilən tapança alverçisi Oleq Şulyayev
elə məhkəmə zalındaca həbs edilib.”
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***
...İşə Ali Məhkəmənin Hərbi Kollegiya Məhkəməsində
baxıldı. Məhkəmə prosesi bir ay davam etdi. Səlim
müəllimə elə gəldi ki, bu məhkəmə prosesi Azərbaycan
reallıqlarını tam əks etdirən, ən obyektiv, ədalətli, qərəzsiz
və digər hakimlərin işinə nümunə ola biləcək bir məhkəmə
prosesidir. İşin yekununda buna əmin oldu.
Təəssüf ki, yaxşı insanları da torpaq tez udur...

***
Qonşusu Səlim müəllimin pərişan çöhrəsində həmişə
bir cəsarət görmüşdü. Bu dəfə onu küçədə qarşılayanda,
çöhrəsində qəribə hisslər cövlan etməkdə idi, buna görə
dedi ki, özünə fikir ver, müəllim. Haqsızlıq səni cinayət
aləminə sövq edir.
Səlim müəllim evə getməkdən vaz keçdi, həyətdəki
stulda əyləşdi, qonşu onun yanında oturanda, ah çəkdi.Ahın dağlara, a qonşu, - deyib əlini onun çiyninə qoydu.
Səlim müəllimi isti tər basdı. Az qaldı dolsun, özünü
birtəhər ələ aldı. Qonşu dedi:
- Səlim müəllim, sənin ziyalı məramın, başqa hüquqşunas
kimi yetişməyin məni təəccübləndirib.
- Mən sadə bir professoram, qonşu. - Səlim müəllim sakit
tərzdə dedi.
- A kişi, mən də bilirəm professorsan. Oğlunun qətlindən
sonra əməlli-başlı hüquqşünas olmusan.
Səlim müəllim qonşusunun daşı kimin bostanına
tuşlandığını bilməsə də, dedi:
- «Başına gələn başmaqçı olar», qonşu. Allah səni
sinsitməsin.
Qonşu sanki indi anladı ki, yersiz danışıb, əlini bir daha
Səlim müəllimin çiyninə qoyaraq söylədi:
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- Sən Allah, məni düz başa düş, yarana duz basmaq
niyyətində deyiləm. Sadəcə, qanunları bu qədər dəqiqdürüst bilməyin məni valeh edib.
Səlim müəllim onu bayaqdan eyham alovunda qarsan
qonşusundan yaxa qurtarmaq üçün ayağa qalxdı:
- Mənim evdə bir az işim var, dedi və üzünü çevirib getdi.
Qonşu da ləngərli baxışlarla aralıdan onu süzdü.
Hiss olundu ki, kimsə otuzillik qonşusunu Səlim
müəllimə qarşı qoyub...

***
Səlim müəllim hər dəfə mərhum hakim Nazim barədə
düşünəndə, xəyalından bu sözlər keçirdi: “O, çox savadlı,
gözəl insan olmaqla yanaşı, həm də çox ədalətli, intizamlı,
xeyirxah, obyektiv, qanunların aliliyini hər şeydən uca tutan,
hörmətlə yanaşan, öz vəzifə səlahiyyətlərinin məsuliyyətini
dərindən dərk edən, işinə sayğı göstərən, həmişə prinsipial
mövqe nümayiş etdirən, məhkəmə prosesi zamanı
“yuxarılar”dan kimsəni dinləməyən, “Qanun şahdır!” devizini
hər zaman özünə rəhbər tutan, daim vicdanının səsini
dinləyən çox dəyərli bir vətəndaş, bir şəxsiyyət idi. Hüquq
sahəsində Nazim kimi adamlar tək-tük olur. Onun bu
məhkəmə prosesi başqaları üçün əsl təcrübə məktəbi oldu.
O, bununla sübut etdi ki, Azərbaycanda da əsl məhkəmə
prosesi keçirmək olar...” - Hər düşünəndə, mərhum hakimə
Allahdan rəhmət dilədi. Və hər dəfə də onun kimi hakimlərin
azlığına təəssüfləndi...
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***
Növbəti məhkəmə prosesində mərhum hakim üzünü
zərərçəkmiş Səlim Hacıyevə tutub demişdi: “Səlim müəllim,
mən bu cinayət işini tamamilə oxuyub öyrənmişəm. Mənə
bəllidir ki, işin istintaqını əvvəldən axıra qədər siz özünüz
aparmısınız və bunun nəticəsində də iki nəfərin ölüm işinin
üstünü açmısınız. Elə buna görə də bu qədər cinayətkar
həbs olunub, hələ bundan sonra da neçəsi həbs
olunmalıdır. Allah sizin atanıza rəhmət eləsin, əgər siz
olmasaydınız, bu ölüm işləri açılmayacaqdı və qatillər
azadlıqda qalıb, Allah bilir, gələcəkdə daha nə qədər
cinayət törədəcəkdilər. Ona görə də mənim Sizə çox böyük
hörmətim var!”
Həmin məhkəmə prosesində Səlim Hacıyev də oğlunun
sifarişli qətli ilə əlaqədar çox geniş təfərrüatlı bir çıxış etdi:
“Möhtərəm hakim, hörmətli kollegiya üzvləri!
Hamıya məlum olan tarixdə, axşam mənim böyük
oğlum Hacıyev Pərviz gözlənilmədən öz maşınında yoxa
çıxdı. Mən bu barədə birinci olaraq aidiyyəti üzrə Rayon
Dövlət Yol Polisi idarəsinə məlumat verdim və orada bu
haqda axtarış elan edildi.
Ertəsi gün isə həmin rayonun polis bölməsinə oğlum
Pərvizin itkin düşməsi barədə yazılı şəkildə müraciət etdim
və həmin vaxtdan ibtidai istintaq başladı.
18 fevralda rayon prokurorluğuna müraciət etdim və
həmin prokurorluq da AR CM-nin 95-ci maddəsi ilə cinayət
işinin istintaqına başladı.
Polis bölməsində istintaqı aparan müstəntiq oğlumun
yaxın qonşularının, qayınatası Elman Balayevin, həyat
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yoldaşı Tahirə Balayevanın, dostum Yusif Yusifovun,
Pərvizin dayısı Fuadın, oğlum Pərvinin və bir neçə başqa
şəxslərin iştirakı ilə Pərvizin yaşadığı mənzilin qapısını
açıb, mənzilə baxış keçirdik. İlk baxışda otaqlarda
döşəmənin üstünə sərilmiş xalçalrın üzərində palçıqlı ayaq
izləri və mənzildə səliqəsizlik, tör-töküntü olduğu nəzərə
çarpdı. Həmçinin mənzildə olan bəzi əşyaların gözə
dəymədiyi müşahidə olundu. Bu zaman Pərvizin həyat
yoldaşı Balayeva Tahirə otaqları gəzib, yoxladıqdan sonra
bəyan etdi ki, şəxsən onun özünə məxsus olan şeylərin
hamısı yerindədir, yalnız bir ədəd fransız ətri gözə dəymir.
Yəni, məlum oldu ki, mənzildən aparılan şeylər “Panasonic” markalı videomaqnitofon, həmin markadan
olan radiotelefon, kiçik televizor, ütü, zəngli saat, ayaqqabılar, geyim şeyləri və s. bilavasitə Pərviz Hacıyevin
özünə məxsusdur.
Bu zaman mən müstəntiqdən müraciətlə tələb etdim ki,
kriminalist-ekspert gətirib, xalçaların üstündəki palçıqlı ayaq
izlərini, qapıların və şüşələrin üzərindəki əl izlərini götürtdürmək lazımdır. Lakin nədənsə müstəntiq mənim bu
tələbimə əməl etmədi, sadəcə olaraq mənzilə baxış barədə
akt tərtib edib, mənzildə ilk baxışda gözə dəyməyən bir
neçə əşyanın adını göstərməklə kifayətləndi. Həmçinin bu
vaxt müstəntiq bizim iştirakımızla Pərvizin yaxın qonşularını
danışdırıb, onlardan Pərvizin itkin düşməsi barədə nə
bildiklərini, axırıncı dəfə Pərvizi nə vaxt gördüklərini və s.
sorğu-sual etdi. Onlardan bəziləri heç nə deyə bilmədilər,
yalnız Pərvizin mənzili ilə üzbəüz mənzildə yaşayan Rəhilə
Zamanova və onun gəlini Adilə Zamanova çox fikirləşdikdən sonra dedilər ki, ümumiyyətlə, Pərvizin onlara gediş69
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gəlişi olmayıb, lakin axırıncı günlərdə bir dəfə qapını döyüb,
onlardan bir çaynik su istəyib, onlar da Pərvizə çay qoymaq
üçün su veriblər və onda hiss ediblər ki, Pərvizin yanına
qonaq gələnlər vardır. Lakin bu qonşular Pərvizin yanına
gələn adamları görməyiblər, ancaq onların danışıqlarını,
hərdən balkona çıxıb siqaret çəkdiklərini və s. hiss ediblər.
Həmçinin qonşular çox fikirləşsələr də, bunun hansı gün
olduğunu dəqiq deyə bilmədilər.
Elə həmin vaxt bu danışıqlarda iştirak edən Pərvizin
qayınatası Elman Balayev və qızı Tahirə Balayeva dedilər
ki, onlar axırıncı üç gündə Pərviz Hacıyevi qətiyyən
görməyiblər və həmin günlərdə Pərviz onlara gəlməyib.
Qeyd edim ki, Pərvizin yoxa çıxması bəlli olduqda, onun
barəsində soraqlaşmağa başladıqda, birinci olaraq
qayınatası Elmandan soruşmuşuq və onlar, yəni qızı Tahirə
də cavab veriblər ki, xəbərləri yoxdur, ümumiyyətlə 3-4 gün
olar ki, Pərviz onlara gəlməyib...
... O zaman mən Pərvizin tanıdığı bütün dost-tanışlarını
polis və prokurorluğa çağırtdırıb, ifadələr vermələrini təmin
edirdim. Lakin bunlar bir nəticə vermirdi. Günlər keçdikcə
Pərvizin qayınatası Elman tərəfdən müxtəlif uydurmalar,
cürbəcür şayiələr eşitməyə başladıq. Əvvəllər belə fikirlər
ortaya atıldı ki, guya Pərviz hansısa qrupa qoşulub qeyriqanuni yollarla mazut, benzin al-veri ilə məşğul olurmuş,
yaxud danışdılar ki, kimlərləsə əlaqəyə girib, hansısa
bankdan külli miqdarda kredit götürüb, aradan çıxıblar, yəni
xaricə qaçıblar.
Mən özüm bu eşitdiklərim barədə polisə və prokurora
məlumat verdim, adı daha çox hallandırılan bankın
əməkdaşlarını polisə və prokurorluğa gətirtdim. Polis və
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prokurorluqda bu xüsusatlar üzrə uzun müddət yoxlamalar
və araşdırmalar aparıldı, lakin bunlar da heç bir müsbət
nəticə vermədi.
Sonra Elman Balayev tərəfindən belə bir şayiə
uyduruldu ki, guya həyat yoldaşı Balayeva Zəhranın uşaq
bağçasında işləyən iş yoldaşı, tərbiyəçi-müəllimə Hüseynova Fəridə Hacıyev Pərvizi “Sahil” metrosunun
yaxınlığında görüb, onunla salamlaşıb. Bu barədə Elman
Balayev və arvadı Zəhra Balayeva verdikləri ifadələrində
yazıb göstərmişdilər. Sonra başqa bir şayiə yaydılar ki,
guya Balayeva Tahirənin İsraildən gəlmiş rəfiqəsi danışıb
ki, o, Pərvizlə İsraildə görüşüb, söhbət ediblər.
Bir ara danışdılar ki, guya o zaman baş nazirin
mühafizə qrupunun üzvü olan Namiq adlı şəxs Hacıyev
Pərvizi 11 fevralda “Beşmərtəbə”nin qabağındakı meydanda maşınla keçərkən görüb, hətta əl işarəsi ilə
salamlaşıblar da.
İyun ayında belə şayiə yayıldı ki, guya erməni
Barabanov Vladislavın gəzdiyi qız, Tanya Sidirennikova
qeyd olunan vaxt özünün yaxşı tanıdığı, məktəbdə eyni
vaxtda oxuduğu Hacıyev Pərvizlə “Fəvvarələr bağı”nda
görüşüb, söhbət ediblər.
Bir ara Elmangil tərəfdən yenə də belə bir şayiə
uyduruldu ki, guya Pərvizin yerini atasıgil bilirlər və onlar
bilərəkdən onu gizlədirlər. Doğrusu, əvvəllər biz və bizim
yaxınlarımız bu şayiələrin çoxuna inanırdıq və ümid edirdik
ki, Pərviz sağdır, yəqin ki bir gün o, üzə çıxacaq. Amma
sonralar tamamilə aydın oldu ki, bu şayiələrin hamısı
Elmangil bilərəkdən uyduraraq muzdlu şayiə yayanlar
tərəfindən camaat arasında yayılırmış. Bundan da əsas
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məqsəd bütün tanıyan, bilənlərin diqqətini Hacıyev Pərvizin
ölmündən uzaqlaşdırmaq, beləliklə, mümkün qədər vaxt
qazanıb, nəticədə Pərvizi unutmaq olmuşdur.
Mart ayında Rayon Polis İdarəsində Hacıyev Pərviz
barəsindəki cinayət işi ilə əlaqədar istintaq aparılırdı.
İstintaqı polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Mahir
Cəfərov, müstəntiq Vüqar Mənsimov və rayon prokurorluğunun müstəntiqi Fəxrəddin İmanov aparırdılar. Həmin
gün onlar məni, oğlanlarım - Pərvin və Poladı, Pərvizin
xalası oğlu Mərdanı, qayınatası Balayev Elmanı, onun qızı
Balayeva Tahirəni və bir neçə başqa adamları çağırıb
ifadələr alırdılar. Onlar Balayev Elmanı dindirəndən sonra,
müstəntiq Vüqar Mənsimov məni bir tərəfə çəkdi, daha
doğrusu, öz kabinetinə aparıb, ikilikdə mənə dedi: “Səlim
müəllim, biz sizin qudanız Balayev Elmandan çox
şübhələnirik!” Lakin mən bu fikirlə razılaşmadım, dedim ki,
inanmıram Elman belə bir iş görsün. Mənə bəlli idi ki,
Pərviz Tahirə ilə yola getmirdi, ona görə də Tahirə həmişə
atasıgildə yaşayırdı. Buna görə, qayınatası Elmanla Pərviz
arasında dəfələrlə mübahisə, söz-söhbət olub. Hətta son
vaxtlar Elmanla Pərviz arasındakı ziddiyyətlər o qədər
kəskin xarakter alıb ki, axırıncı dəfə onlar bir-biri ilə
mübahisə edərkən Elman Pərvizi söyüb, təhqir etmiş, onu
hədələyərək demişdi: “Milyonlar qoyub, səni yox elətdirərəm, onda başa düşərsən ki, mən kiməm!”
Balayev Elmanın oğlumu bu cür hədələməsini Pərviz
qardaşlarına və yaxın dostu Natiqə danışıb, sonra da
Pərviz deyib ki, “gərək bundan sonra mən gedib-gələndə
yan-yörəmə diqqət yetirim, çox ehtiyatlı olum!” Bütün
bunlara baxmayaraq mən yenə də təmkinlilik və
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dözümlülük göstərirdim, fikirləşirdim ki, ola bilər Elman
əsəbiləşib, ona görə də elə danışıb, o cür də hərəkət edib.
Bu, o demək deyil ki, o öz kürəkənini, körpə nəvəsinin
atasını yox elətdirər, milyonlar qoyub, bir erməninin əli ilə
öldürtdürər. Çox təəssüflər olsun ki, mən bu qədər
yanılmışam, hətta polis idarəsində müstəntiq Vüqar
Mənsimov məni qəflət yuxusundan oyatmaq istədikdə, mən
yenə də oyanmamışam. Lakin Balayev Elman və onun ailə
üzvlərinin sonrakı addımları istər-istəməz məni yuxudan
oyatdı. Belə ki Balayev Elman, arvadı Zəhra və qızı Tahirə
dolayı yollarla, hətta birbaşa bizə bildirdilər ki, nə olsun
Pərviz yoxa çıxıb. Elə isə kiçik qardaş Polad Tahirəni
almalıdır! Bunu eşidəndə, məni dəhşət bürüdü. Belə olan
halda mən Poladı öz istədiyi qızla nişanlayıb, sonra da
toylarını eliyəndə onlar nə oyun qalmadı ki, bizim başımıza
gətirmiş olmasınlar? Bizi hər cür təhqirlərə məruz qoydular.
Bundan əlavə, muzdla tutulmuş müxtəlif adamların
vasitəsilə bizi söydürür, təhqir elətdirirdilər. Hətta Poladın
toyu olan gecə zəng vurub, onun üçün matəm marşı
çaldırdılar.
Günlər, həftələr, aylar keçir, gözlərim isə hər yerdə əziz
balam Pərvizi axtarır, qulaqlarım hər dəqiqə onun haqqında
təzə bir xəbər eşitmək həsrətində olduğu halda, Balayev
Elman və onun ailə üzvləri öz işlərində, öz keflərində idilər.
Hadisədən bir il sonra gözlənilmədən rayon məhkəməsindən çağırış vərəqəsi aldım. Bəlli oldu ki, Balayev Elman
qızı Tahirənin adından məhkəməyə müraciət edərək
məndən Pərvizin yaşadığı 2 otaqlı mənzili almaq istəyir.
Yalnız bundan sonra mənə tamamilə aydın oldu ki,
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Elmangil dəqiq bilirlər ki, Pərviz artıq həyatda yoxdur. Ona
görə də onlar öz işləri ilə məşğul olmaq istəyirlər.
Onların belə hərəkətləri məndə olan bütün şübhələri
tamamilə aradan qaldırdı və mən inandım ki, oğlum Pərvizi
doğrudan da Balayev Elman milyonlar qoyaraq aradan
götürtdürüb. Ona görə də bundan sonra polisə və
prokurorluğa açıq imzamla Balayev Elman barədə şikayət
ərizələri yazdım və onun cinayət məsuliyyətinə cəlb
olunması barədə istintaq işi aparılmasını tələb etdim. Lakin
nə rayon prokurorluğu, nə də polis idarəsi Balayev Elmanı
qətiyyən narahat etmədilər. Bu idarələrə çox ayaq
döydükdən sonra, nəhayət polis bölməsində rəis müavini
işləyən və oğlum Pərvizin istintaqı ilə məşğul olan
müstəntiq Mübariz Vəliyev mənə bildirdi ki, “Səlim müəllim,
mən sizə açığını deyirəm, rəisimiz bizə tapşırıb ki, Balayev
Elmanla işiniz olmasın, mən onunla ailəvi yaxınam.”
Bundan sonra rayon prokurorunun yanına getdim, fikirlərimi
ona bildirdim. O, üstümə qışqıraraq məni kabinetindən
qovdu və mənə tapşırdı: “Bir də bu iş üçün mənim yanıma
gəlmə! Nə olsun ki, bir oğlun yox olub, ikisi ki hələ durur!”
Beləliklə, rayon prokurorluğu beş-altı ay vaxt keçirdikdən sonra bu cinayət işin açılması mümkün olmayan iş
kimi bağlayıb bir küncə atdı.
Bundan sonra mən respublika prokurorluğuna şikayət
edib, işi yenidən istintaqa qaytartdırdım. Yenə də bir
müddətdən sonra işi bağlayıb atdılar və bu proses bir neçə
dəfə təkrar olundusa da, heç bir müsbət nəticə əldə
olunmadı.
Mən hər dəfə polisə və prokurorluğa gedəndə mənə
deyirdilər: “Səlim müəllim, nahaq yerə belə çox gedib74
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gəlirsiniz, sizin oğlunuz sağ-salamatdır, xaricə qaçıb, bir
neçə ildən sonra qayıdıb gələcək, oturub gözləyin.”
Bu qayda ilə düz üç il altı ay arxada qaldı, itkin düşmüş
Hacıyev Pərviz barədə isə heç bir məlumat əldə olunmadı.
Bütün bunlara baxmayaraq mən özüm qeyri-rəsmi olaraq
işin istintaqı ilə məşğul olurdum. Harada və kimlərlə
ünsiyyətdə olmağımdan asılı olmayaraq, Pərvizin barəsində
soraqlaşır, araşdırmalar aparır, hər hansı bir məlumat əldə
etməyə çalışırdım.
Nəhayət, üç il altı aydan sonra Böyük Allahın köməkliyi
ilə yox yerdən üzümə qapı açıldı. Allah-təala bu işdə əsas
şahid kimi gedən Sergey Vasilyeviç adlı bir cavan oğlanın
bizim ailəyə yaxınlaşmasına, oğlum Pərvizin barəsində
bildiklərini bizə çatdırmasına səbəb oldu. O, əvvəlcə
təsadüfən kiçik oğlum Poladla tanış olmuş, sonra bizim
ailəyə gəlib-getmiş, çörəyimizi yeyib, çayımızı içmiş, bizimlə
yaxınlıq etmiş, ailəmizdən qonaqpərvərlik, xoş münasibət,
səxavət və s. görmüşdür. O, bizimlə ünsiyyətdə olarkən
ailənin böyük oğlu Pərvizin itkin düşməsi barədə məlumatı
eşidir. Sonra Sergeyin yadına düşdü ki, hadisə baş verən
ildə Miriyev Namiq Sərxan oğlu içkili vəziyyətdə öyünərək
öldürdüyü adamlar arasında Pərvizin də adını çəkmiş və
onu da özü ilə birlikdə beş nəfərdən ibarət cinayətkar
“dostlar”ı tərəfindən odlu silahla öldürülərək ağacların
altında basdırıldığı barədə danışmışdı. Sergey bu məlumatı
bizə iyul ayının axırında verdi.
Mən və oğlum Polad Sergeydən bu məlumatları
öyrəndikdən sonra dərhal rayon prokurorluğuna gedib,
orada geniş ifadələr verdik. Bundan sonra yenə də
araşdırmaları davam etdirərək öyrəndim ki, Vladislav
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Barabanovun qatillər dəstəsi oğlumu qətlə yetirib, onun
meyitini sıx ağacların arasında basdırıblar...
Oğlum Pərvizin öldürülməsində iştirak edən qatillərdən
biri o vaxt Bakıda olan yalnız erməni Barabanov Vladislav
Viktoroviç idi. Mən onun haqqında məlumatları, onun
yaşadığı ünvanı, telefon nömrəsini, özünün erməni
olmasını sonradan pasportunu, familiyasını və milliyyətini
dəyişməsini və s. öyrənib rayon prokurorluğunun müstəntiqi
Elçin Rəhimova çatdırdım.
O zaman mən tez-tez rayon prokuroru ilə əlaqə
saxlayır, işin istintaqı ilə ciddi məşğul olmalarını xahiş
edirdim. Onlar bu işlə bir qədər məşğul oldular,
V.Barabanovu bir neçə dəfə çağırıb ifadə almağa çalışdılar,
lakin o zaman V.Barabanov: “heç nə bilmirəm, heç nə
eşitməmişəm” deyirdi.
Onlar rayon polis idarəsindən kriminalist-fotoqraf
Sergey Bulatovu çağırıb, Vahid Quliyevin iştirakı ilə hadisə
yerinə baxış keçirib, fotoşəkillər çəkdirib, protokol tərtib
etməklə fotocədvəl düzəltmişdilər. Mən dəfələrlə həmin
fotocədvəldəki şəkillərə baxmışdım. Həmin şəkillərdən
birində Vahid Quliyev əyilərək şəhadət barmağı Pərvizin
meyitinin basdırıldığı yeri dəqiq göstərirdi. Həmin şəklə
baxan müstəntiq Elçin Rəhimov mənə dedi: “Səlim müəllim,
Vahidin barmağı ilə göstərdiyi yer doğrudan da, əsl qəbirə
oxşayır, ora çox uzun və dərin qazılmış yerdir.”
Bundan sonra da bir neçə ay rayon prokurorluğuna
ayaq döydüm, lakin heç bir istintaq işi aparılmadı və heç bir
nəticə də əldə olunmadı. Görünür, cinayət işi ilə bilavasitə
əlaqəsi olan və həmin rayonda işləyən cinayətkar polis
işçiləri hər tərəfdən prokurorluğa təzyiq göstərirdilər.
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Ona görə də bir neçə dəfə prokuror əvəzi T.Səlimov və
müstəntiq E.Rəhimov açıq şəkildə mənə dedilər: “Səlim
müəllim, yaxşı olar ki, siz bu işi bizdən götürtdürüb, başqa
yerə apartdırasınız. Çünki bu işin istintaqı bizdə
irəliləməyəcək, biz bunu sizə açıq deyirik!”
Bundan sonra mən Respublikanın Baş prokuroruna
ərizə ilə müraciət edib, cinayət işinin rayon prokurorluğundan alınıb, Respublika və ya Bakı Şəhər
Prokurorluğuna verilməsini və işin istintaqının onun öz
nəzarətinə götürməsini xahiş etdim. Çox sağ olsun Baş
Prokuror xahişimə əməl etdi. Cinayət işi rayon prokurorluğundan alınaraq, Bakı Şəhər Prokurorluğuna təhvil
verildi.
Şəhər prokurorluğunda işin istintaqı əvvəlcə böyük
müstəntiq Vüsal Məmmədova tapşırıldı. V.Məmmədov
təxminən 2 həftə işin istintaqı ilə məşğul oldu və insaf
naminə demək lazımdır ki, yaxşı da məşğul olurdu. Amma
təəssüflər olsun ki, o, xəstələndi və müalicə üçün
Moskvaya getməli oldu. Sonra işin istintaqı müstəntiq Azər
Xəlilova tapşırıldı.
Mən yeni müstəntiqlə tez-tez əlaqə saxlayıb, əldə
etdiyim bütün təzə məlumatları ona yazılı və şifahi şəkildə
çatdıraraq cinayət işinin istintaqının tezliklə başa
çatdırılması, Pərvizin qatillərindən qaçıb Rusiyada gizlənən
Namiq Mərdanov və Andrey Staxovski haqqında axtarış
üçün sanksiya verilib, onların tapılıb gətirilməsinin tezləşdirilməsi üçün çox çalışırdım. Bütün bunlar üçün Bakıda
yaşayan erməni Barabanov Vladislav Viktoroviçlə istintaq
işini gücləndirib, onu həbs etmək lazım idi. Amma A.Xəlilov
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bunun öhdəsindən gələ bilmirdi və yaxud da gəlmək
istəmirdi.
Mən müstəntiq A.Xəlilova lap ilk görüşümüzdə yazılı və
şifahi şəkildə bildirmişdim ki, oğlum Hacıyev Pərviz pullu
sifarişlə Barabanov (Arustamyan) Vladislav Viktoroviçin
təşkilatçılığı və aktiv iştirakı ilə qətlə yetirilmişdir. Bu qətlin
sifarişçisi onun öz qayınatası Balayev Elman Fəzail oğlu,
vasitəçi-təşkilatçısı isə Qafarov Fərman Əlibala oğludur.
Həmçinin bu iki nəfəri Pərvizin öldürülməsinə təhrik
edənlər, onları həmişə Pərvizin əleyhinə qızışdıranlar,
eləcə də oğlumun öldürülməsi planının hazırlanmasında
bilavasitə iştirak edən, sonra da bu ölümü gizlədən üç
qadın – Balayeva Zəhra, Balayeva Tahirə və Fərmanın
anası Qafarova Gülşəndir.
Bundan əlavə, oğlum Pərvizin meyitinin gizlədilməsini
təşkil edən polis işçiləri barədə də A.Xəlilovla dəfələrlə
söhbət etmişdim. Onunla söhbətlərimdən mənə artıq bəlli
olmuşdu ki, müstəntiq obyektiv istintaq işi aparıb,
cinayətkarların əməllərindəki cinayət tərkibini hüquqi
cəhətdən qiymətləndirmək əvəzinə, maddi imkanlarını
araşdırıb, onların hər birindən nə qədər alacağı barədə
fikirləşirdi!
Dəfələrlə yazılı və şifahi olaraq müstəntiq A.Xəlilovdan
Barabanov Vladislav Viktoroviçin barəsində sanksiya verib,
onun həbs olunmasını tələb etsəm də, o buna əhəmiyyət
vermədi və mənə dedi: “Səlim müəllim, əvvəlan,
Barabanovu həbs etmək üçün əlimizdə sübut yoxdur,
ikincisi də o, yoluğun biridir, o, heç adam öldürənə
oxşamır.”
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Beləliklə, az qala müstəntiq A.Xəlilov və rəis N.Ağayev
məni təqsirləndirsinlər ki, guya mən erməni Arustamyana Barabanova şər atıram. Halbuki erməninin cinayət əməlləri
barədə şahid Sergey Kurnosovun ifadəsində aydın şərh
edilmişdi.
Bir neçə dəfə Baş prokurorun müavininə şikayət
etdikdən sonra, nəhayət, onlar erməni Vladislav Barabanovun həbsinə sanksiya verdilər və Barabanov cəmi 2
sutkadan sonra hələlik özünü kənara çəkmək şərtilə
cinayəti açıb-tökdü. Bundan sonra mən Nadir Ağayevin
yanına getdim və ona dedim: “Nadir müəllim, iki sutka
bundan əvvəl məni günahlandırırdınız ki, guya mən “yoluq”
Barabanova şər atıram! İndi buna nə deyə bilərsiniz?”
N.Ağayev mənə cavabında dedi: “Səlim müəllim,
insanları üzdən tanımaq olmur!”
Onlar V.Barabanovu üç ay İslah təcridxanasında
saxladılar, lakin müstəntiq A.Xəlilov ondan bir dənə də olsa
təzə söz ala bilmədi. Mən ondan bu barədə soruşduqda, o
mənə cavab verirdi ki, “nəyimə lazımdır özümü incidəm,
başımı ağrıdam? Barabanov nə isə deyir-desin, demirsə
heç deməsin!”
Üç ay keçəndən sonra A.Xəlilov Barabanov Vladislavın
işini ayırıb AR CM-nin 186-cı maddəsi ilə ittiham edərək
rayon məhkəməsinə göndərdi. Mən və hüquqlarımı müdafiə
edən vəkilim R.Yusifli şikayət yazıb, etirazımızı bildirdik ki,
əvvələn, həmin vaxt V.Barabanova AR CM-nin 186-cı
maddəsini vermək kökündən səhvdir. Çünki 94-cü maddə
hələlik ortada yox idi. Ikincisi, V.Barabanov Pərviz
Hacıyevin ölmünün təşkilatçısı olduğu halda, nəyə görə ona
belə yüngül bir maddə verilir?!
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Bir müddətdən sonra mən cinayət şöbəsinin rəisinə
müraciət etdikdə, o mənə öz işçiləri və qəbula gələn bütün
adamların yanında açıq şəkildə etiraf edərək dedi: “Səlim
müəllim, generalın tapşırığı ilə biz sizin yazdığınız məsələ
ilə ciddi məşğul olduq və indi mən sizə açıq şəkildə
bildirirəm ki, bizim həmin polis işçiləri cinayətkar adamlardır
və onlar həbs olunmalıdır!” Həmin sözləri mənə ikinci dəfə
qəbuluna getdikdə general da söylədi. Bundan sonra mən
onlara dedim ki, bəs onları siz nə üçün həbs etmirsiniz?
Onlar isə mənə bildirdilər ki, bu, prokurorluğun işidir, siz
prokurorluğa müraciət edin, qoy onlar məşğul olsunlar,
bizdən də asılı nə varsa, onu da biz edək.
Sonra mən müstəntiq A.Xəlilovdan tələb etdim ki, məni
Vahid Quliyevlə üzləşdirsin. Müstəntiq məni onunla
üzləşdirdi. Üzləşmə zamanı polis işçisi fakt qarşısında aciz
qaldı və günahkar olduğu özünü göstərdi. Eləcə də digər
polislər...Üzləşmədən sonra müstəntiqlə sahə müvəkkili
Vüqar Bayramov arasında razılaşma olub. Həmin
razılaşmaya görə, Vahid Quliyev oğlum Pərvizin meyitini
qəsəbənin böyük qəbiristanlıqdan çıxararaq, onun
maşınının partladıldığı yerin təxminən 5-10 metrliyində
basdırıb. Sonra müstəntiq A.Xəlilov mənə xəbər verdi ki,
Pərvizin meyiti tapılıb. Biz müstəntiqlə meyitin basdırıldığı
yerə getdik, meyiti çıxartdılar və cəsədin Pərviz Hacıyevə
aid olduğunu müəyyənləşdirmək üçün onu Tibbi-Ekspertiza
İnstitutuna təhvil verdilər. Meyit iki ay yarım orada
qaldıqdan sonra müəyyən etdilər ki, meyit həqiqətən oğlum
Pərvizə məxsusdur.
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Nəhayət, təxminən dörd il yarımdan sonra, 1998-ci ildə
mən oğlum Pərvizin cəsədini əldə edərək dəfn edib, ona
yas saxlaya bildim.
Oğlumun yas mərasimini verdikdən sonra müstəntiq
A.Xəlilovun yanına getdim. O mənə dedi: “Səlim müəllim,
biz sizin əsas arzunuzu yerinə yetirdik, bundan sonra
cinayət işini aça bilməsək, daha bizdən incimə!”
Bu sözdən sonra mən ona dedim: “Azər müəllim, bu
cinayət işində hər şey açıqdır, burada açılası heç nə
yoxdur. Hər şeyi mən sizə hazır şəkildə vermişəm.”
Müstəntiq A.Xəlilov mənə, hətta açıqca bildirdi ki, o,
Vüqar Bayramovla həmyerlidir, onunla dostdur, bir yerdə
çörək kəsiblər, ona görə də Vüqarı həbs eləməyəcək.
Mənə aydın oldu ki, o, digər polis işçilərini də beləcə həbs
etməyəcək. Çünki onların hamısı bir-biri ilə sıx əlaqədədirlər.
Beləliklə, mənim cid-cəhdlə səy göstərməyimə baxmayaraq, A.Xəlilov polis işçiləri barəsində heç bir istintaq işi
aparmadı və onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmədi.
Əksinə, onlarla əlaqəyə girib müxtəlif tərkibli cinayət
əməlləri törətməkdən də çəkinmədi. Belə ki Vahid Quliyevin
hadisə yerinə baxış keçirilərkən əyilib şəhadət barmağı ilə
Pərvizin meyitinin basdırıldığı yeri göstərərkən çəkilən
rəngli fotoşəkili cinayət işinin içərisindən oğurlamış,
çıxarmış və hətta, həmin şəkillərin neqativini də rayon polis
idarəsinin laboratoriyasından, laboratoriya müdiri ilə
əlaqəyə girərək aradan çıxarıb yox etmişlər.
Halbuki A.Xəlilov məni Vahid Quliyevlə Şəhər Prokurorluğunda üzləşdirdikdə, Vahid əvvəlcə bəzi şeyləri
boynundan atmağa çalışırdı, meyitə heç baxmadığını,
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yalnız məktəbli uşaqların ona göstərdikləri səmti şəkil
çəkilərkən əli ilə göstərmək istəyirmiş və s. deyirdi. Onda
mən Azərə dedim ki, xahiş edirəm həmin şəkli açıb göstər,
Azər də həmin şəkli göstərdi və bundan sonra Vahidin
deməyə sözü qalmadı...
Bundan başqa, A.Xəlilov Vüqar Bayramov, Rəhim
Xəlilov və qəsəbədəki böyük qəbiristanlığın müdiri Bünyat
Həsənovla cinayət əlaqəsinə girərək, həmin qəbiristanlığın
illərdən bəri saxlanılan qeydiyyat kitabını dəyişdirmişlər.
Belə ki 1998-ci il mart ayının əvvəllərində A.Xəlilov həmin
kitabı mənə göstərəndə, mən özüm diqqətlə baxıb
görmüşəm ki, 1994-cü il aprel ayının 11-də həmin
qəbiristanlıqda iki naməlum kişi meyitinin basdırılması
barədə müvafiq qeydlər var idi. Aprel ayının 12-də isə bir
naməlum kişi meyitinin basdırıldığı göstərilmişdi. Burası da
yaxşı yadımdadır: müstəntiqlər məndən soruşdular ki,
“Səlim müəllim, bəlkə sizin oğlunuzun meyiti elə 12 apreldə
basdırılan olar?” Onda mən etiraz edib, bildirdim ki,
oğlumun meyiti 11 apreldə basdırılanlardan biridir. Çünki
mənə bəlli idi ki, oğlumun meyiti 10 apreldə tapılıb. Vüqar
Bayramovun dəstəsi isə onu 11 apreldə hadisə yerindən
götürərək, aparıb həmin qəbiristanlıqda basdırıblar.
Müstəntiq Azər Xəlilova dəfələrlə yazılı və şifahi
şəkildə tələb etməyimə baxmayaraq o, oğlumun əsas
qatilləri olan Balayev Elman, Balayeva Zəhra, Balayeva
Tahirə, Qafarov Fərman və Qafarova Gülşən barəsində heç
bir istintaq işi aparmadı və onların heç biri ilə də məni
üzləşdirmədi. Yenidən yuxarı instansiyalara şikayət
etdikdən sonra bir dəfə Balayev Elmanı gətirib mənimlə
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üzləşdirmək istədi, onu da özü qəsdən pozdu və
üzləşmənin baş tutmasına imkan vermədi...
A.Xəlilovun qanunsuz hərəkətlərindən mən şəhər
prokuroruna, Baş prokurora və onun müavininə şikayət
ərizələri yazmışam. Qəribə orasındadır ki, bütün ərizələrimi
də tədbir görülmək üçün A.Xəlilovun özünə göndərirdilər.
Nəticəsi də bu olurdu ki, A.Xəlilov mənə bir məktub
göndərib, yazırdı ki, hər şey qanunla, doğru-düzgün
edilmişdir.
Müstəntiq A.Xəlilovdan belə çox şikayət ərizəsi yazdıqdan sonra o məni qorxutmağa, hədə-qorxu gəlməyə
başladı. Müstəntiq mənə deyirdi: “Sənə xəbərdarlıq edirəm,
oğlun Pərvizin başına gətirilən iş o biri iki oğlunun da
başına gətiriləcək!”
Baxın, möhtərəm hakim, mənim qanuni hüquqlarımı
müdafiə etməli olan, lakin müstəntiq şərəfinə ləkə gətirən
şəxsin bu qədər ağır zərbə almış ziyalı ataya qarşı
münasibəti belə olmuşdur!
Bundan əlavə, müstəntiq A.Xəlilov dəfələrlə mənə qarşı
kobud hərəkətlər etmiş və hüquqlarımı müdafiə edən
vəkilim Yusiflini təhqiramiz sözlərlə öz kabinetindən
qovmuşdur.
Nəhayət, bir neçə dəfə yazıb tələb etdikdən sonra
cinayət işinin A.Xəlilovdan alınmasına nail olduq. Bundan
sonra istintaqın davam etdirilməsi üçün cinayət işi
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğuna göndərildi
və orada işin istintaqını əvvəlcə xüsusilə mühüm işlər üzrə
böyük müstəntiq, ədliyyə-polkovniki Ramiz Vahabova
tapşırıldı. İnsaf naminə deməliyəm ki, Ramiz müəllim xeyli
müddət işin istintaqı ilə çox gərgin və obyektiv şəkildə
83

Camal Zeynaloğlu
məşğul oldu. İlk dəfə olaraq məndə bu işin tezliklə
açılacağına böyük inam yaranmışdı. Lakin Ramiz müəllimi
Respublika Prokurorluğuna yeni işə dəvət etdilər. Bundan
sonra işin istintaqının davam etdirilməsi xüsusilə mühüm
işlər üzrə böyük müstəntiq, ədliyyə-mayoru Cahangir
Ağayevin rəhbərlik etdiyi qrupa tapşırıldı.
Qeyd edim ki, müstəntiq C.Ağayevin rəhbərlik etdiyi
qrupun istintaq zamanı gördüyü işin müsbət tərəfini yalnız
onda görürəm ki, onlar artıq həbsdə olan müttəhimlərin
əməllərindəki cinayət tərkibini hüquqi cəhətdən qiymətləndirmişlər və daha iki nəfər silah alveri ilə məşğul olan
şəxsləri həbs etmişlər. Lakin buna baxmayaraq mən
onlardan narazı qaldım. Çünki bu işdə cinayətkarların digər
üzvləri – Balayev Elman, Balayeva Zəhra, Balayeva Tahirə,
Qafarov Fərman və Qafarova Gülşən yenə də cinayət
məsuliyyətindən kənarda qaldılar. Mən müstəntiq
C.Ağayevə qarşı olan etirazımı bildirmək məqsədilə İstintaq
şöbəsinin rəisinə zəng vurub, müraciət etdim. Rəis məni
C.Ağayevlə birlikdə qəbul etdi. Rəis üzünü C.Ağayevə tutub
soruşdu: “Cahangir, sən o qayınatanın əməllərində cinayət
tərkibi müəyyən etmisən?” Cahangir rəisə dərhal cavab
verdi: “ Rəis, yoxlamışam, qayınatanın əməllərində heç bir
cinayət tərkibi yoxdur!”
Bunu eşidəndə mən bərk
əsəbiləşdim və üzümü C.Ağayevə tutub dedim: “ Sənin heç
vicdanın yoxdur?!” Sonra üzümü rəisə tutub dedim: “Sizin
belə ədalətsiz işlərinizə qarşı mən biganə qalmayacağam,
lazımi orqanlara müraciət edib, öz hüquqlarımı qoruyacağam!”
Həmin görüşdə mənə tamamilə aydın oldu ki,
müstəntiqlərin qanunsuz hərəkətləri ən azı şöbə rəisi ilə
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əvvəlcədən razılaşdırılıb. Sonra mən geniş ərizə yazaraq
prokurorun qəbuluna yazıldım. Uzun müddətdən sonra
prokuror məni qəbul etdi. Prokurorla söhbətdən mənə bəlli
oldu ki, prokuror öz əməkdaşlarını müdafiə edir və oğlumu
öldürtdürən cinayətkarların gizlədilməsi onların arasında
qabaqcadan aparılmış ümumi razılaşma əsasında həyata
keçirilmişdir.
Mühakimə olunan müttəhimlərlə aparılan istintaq işi də
hələ axıra çatdırılmayıb. Belə ki onlar hələ də Pərvizin
öldürülməsinin əsl səbəbini, sifarişçinin və onun yaxın
köməkçi-təşkilatçılarının adlarını açıq şəkildə deməyiblər və
həmçinin bir sıra başqa epizodları düzgün ifadə etməyiblər.
C.Ağayevin istintaq qrupu cinayətkar polis işçiləri
barədə heç bir istintaq işi aparmayıb. Qaçıb Rusiyada
gizlənmiş polis işçisi Həsənov Murad Müşfiq oğlunun
tapılıb gətirilməsi barədə heç bir iş görməyiblər.
Dəfələrlə tələb etməyimə baxmayaraq oğlumun
maşınının partladılmasında özünün “Zaporojes” markalı
maşını ilə fəal iştirak etmiş Mirzəyev Namiqin qaynı
Abbasov Eldar Hətəm oğlu Pərvizin maşınını satmaq
məqsədilə qəbul etmiş, bir neçə gün özündə saxlamış və
hazırda İsraildə yaşayan Hətəmov Vaqif Rəşid oğlunun
barəsində axtarış elan olunmamış, onlar tapılıb gətirilməmişlər. Pərvizin öldürülməsində fəal iştirakçılardan biri
olan Andrey Staxovski də axtarışda olmasına baxmayaraq
hələlik tapılıb, gətirilməsi təmin edilməmişdir.
Möhtərəm hakim, bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq
istəyirəm. Oğlumun kimlər tərəfindən və kimin sifariş
verdiyini mənə söyləyən şəxs, həm də onu qeyd etdi ki,
1993-cü ildə nazirlikdə işləyən cavan, istedadlı və
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perspektivli gənc kadr olan Elçin Həsənov bir axşam öz
evinin qarşısında bıçaqlanaraq qətlə yetirilir. Həmin qətlin
sifarişçisi də Elman Balayev olub. Çünki həmin oğlan
nazirliyə Elmanın yerinə, yəni şöbə müdiri vəzifəsinə
gətiriləcəkdi. Elman da bundan duyuq düşüb və həmin
gəncin ölmünə “fərman” verib...
Möhtərəm hakim, çox ümid edirəm ki, apardığınız
məhkəmə istintaqı prosesində yuxarıda qeyd etdiyim və
çox mühüm hesab etdiyim məsələlərin heç birini diqqətdən
kənarda qoymayacaqsınız.
Onu da qeyd edim ki, mən sizin çox ədalətli, vicdanlı və
obyektiv olmağınız və çox gözəl məhkəmə prosesləri
aparmağınız barədə çox eşitmişəm. Ona görə də mənim
sizə çox böyük inamım vardır. Çox ümid edirəm ki,
təxminən altı il müddətində davam etmiş, mənə həddindən
çox mənəvi və maddi ziyan vurmuş bu dəhşətli prosesə siz
özünüzün son dərəcədə obyektiv, ədalətli və hər şeydən
vacib olan insanlıq möhürünüzü vuracaqsınız!
Çox inanıram ki, bu məhkəmə prosesində hər şey çox
diqqətlə, ədalətlə, obyektiv şəkildə araşdırılacaq, indiyə
qədər göstərilmiş bütün ədalətsizliklər üzə çıxacaq, bütün
cinayətkarlar müəyyənləşdiriləcək və onların hər biri
törətdiyi cinayətin müqabilində öz layiqli cəzasını alacaq,
bunula da haqq, ədalət zəfər çalacaq!
Möhtərəm hakim, sizin şəxsinizdə mən buna inanıram!”
Səlim müəllimin çıxışı geniş olsa da, nitqindəki səlislik
hər kəsi onu dinləməyə vadar etmişdi... Zaldakılar onun
cinayət işinə yanaşmalarını heyrətlə qarşılayır, bir tərəfdən
də, başına gətirilənlərə acıyırdılar.
Səlim müəllim oğlunun qətlini sanki özü araşdırırdı...
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Zaldakılardan da kimsə dedi:
- O kişi işini-gücünü atıb, elm qalıb bir qıraqda, yazıq
oğlunun qətlini araşdırır...
Başqa biri də dedi:
- Qanun qanun olsaydı, o da öz işi ilə məşğul olardı...
- Əşşi, bu sistemdə qanun-zad vecinə alan yoxdur, pulun
varsa, qanun sənə xidmət edəcək...
Sanki onların danışığını vəkillərdən hansısa eşitdi,
dedi:
- Qanun da var, ədalət də, danışığınıza fikir verin.
Səsə reaksiya verən sədr çəkicini stolun döyəcək
yerinə vurub dedi:
- Sakitliyə riayət edin!
Həmin an Səlim müəllim üzünü özündən razı vəkilə
tutdu; baxışları ilə onu döyəclədi, yəni demək istədi ki, hanı
o qanun? Hanı o ədalət? İllər keçib, hələ də oğlumun
qatilləri cəzalarını almayıblar.
Vəkil də ağzını açmağa peşman oldu, qımışıb oturdu.

***
Tanıdığı ziyalı bir dostu yolda Səlim müəllimlə
rastlaşdı, hal-əhval tutdu. Oğlunu soruşdu. Məhz bu an
professoru sanki od-alov bürüdü, göynəyə-göynəyə dedi:
- Oğluma imkan vermədilər... - Səlim müəllim doluxsundu. İmkan vermədilər ki, o, bu dövlətə, bu xalqa xidmət eləsin.
Onu bu nankorlar - əlini müvafiq səmtlərə tuşladı, - bu
nanəciblər öldurdu.
Ziyalı dostu onu sakitləşdirməyə çalışdı:
- Səlim müəllim, səbrini bas, inşallah, qanun öz sözünü
deyəcək.
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- Hansı qanun? Mən artıq qanuna da inanmıram. Qanun
indi varlıları qoruyur. Qanun imkanlıların balaları üçün
həyata vəsiqədir. Kasıbların balaları üçün qanun boşluqdur.
- Udqundu: - Bir boşluq! - Sonra dostunu süzüb dedi:
- Dədə-babadan sakit, təmkinli insanların həyat tərzlərinə
səmimi hisslərlə yanaşılıb. Biz ziyalılar aləmində olan
adamlarıq. Mahiyyətinə vardığımız məqamları çətin proseslər kimi idrakımıza sığışdırmağı bacaran bizlərik. Bəs nə
üçün cəmiyyət bizim ziyalı haqqımızı qorumur? Məgər
oğlum Pərvizin qətli bütün cəmiyyətlərə bir nota deyil? Bu
qətlin içindəki ağır ləngərin, iç deşən hayqırtının, göz
göynədən, qəlb yırtan ağrının, tük ürpədən dəhşətlərin
təlatümü bu cəmiyyətlərə heç nə demir?
Oğlumun qətli, bu cinayət hadisəsinə soyuq münasibət,
orqan işçisinin pulun - rüşvətin sığalında məst olması
zamanın bünövrəsinə atılmış bombadır; bu bombanın bir
gün aləmi toza-dumana bükəcəyi şübhəsizdir. Onda
həqiqətlər bu qatil ruhlu adamların dadına yetməyəcək. Kəskin şəkildə dedi: - Adım kimi əminəm - yetməyəcək!

***
Hökmün qüdrəti hakimin əzmi ilə yarıdır, aparılan
məhkəmə istintaqı bu fikrin doğruluğunu isbatladı. İbtidai
istintaqda aşkar edilmiş faktlar və dəlillər tamamilə sübuta
yetirildi. Bundan başqa, prosesdə əlavə faktlar da aşkar
edildi. Ölümün sifarişçisi Elman Balayev, onun vasitəçisi
Fərman Qafarov məcbur olub, bu faktları etiraf etdilər.
“N” hərbi hissədən çoxlu sayda silah-sursat oğurlayıb
satmış, Pərvizin qatillərini silahla təmin etmiş və onun
maşınının partladılıb-yandırılmasının fəal iştirakçısı olmuş
Oleq Şulayev elə məhkəmə zalındaca həbs edildi. Çünki
88

Muzdlu qatillər
ibtidai istintaq vaxtı müstəntiq Cahangir Ağayev ondan
rüşvət almış, həbsdən yayındırmışdı.
Müstəntiq Azər Xəlilov da məhkəməyə gətirildi,
yarıtmaz əməllərinə görə sorğu-suala tutuldu və biabırçı
vəziyyətdə qaldı. Xeyrinə işləyən məqamlar, bu dəfə
köməyinə yetmədi...
Məhkəmə prosesində sifarişçi Elman Balayev və
vasitəçi Fərman Qafarov da həbs olunmalı idilər. Lakin
onlar əvvəlcədən çoxlu miqdarda pul xərcləyərək Vladislav
Barabanovu və ailəsini ələ ala bilmişdilər. Ona görə də qatil
erməni ibtidai istintaqda Fərman Qafarov barəsində verdiyi
ifadələri geri götürmüşdü...
Hərbi Kollegiya Məhkəməsi hökmdən əlavə, daha bir
neçə xüsusi qərardad da qəbul etdi. Həmin qərardadlar
sifarişçi Elman Balayev, polis işçiləri və silah alverçiləri
barəsində cinayət işi başlanması, müstəntiq Cahangir
Ağayev barəsində tədbir görülməsi və şayiə yayan Gülnar
Hüseynova haqqında oldu...
Hərbi Kollegiya Məhkəməsi bu qərardadların icra
edilməsini Respublika Prokurorluğuna tapşırdı. Lakin
məhkəmədən bir müddət sonra Elman Balayev müstəntiq
Cahangir Ağayevin vasitəçiliyi ilə Baş Prokurorun müavinini
“gördü”, sonra Ali Məhkəmənin Rəyasət Heyətinə artıq
sübut edilmiş faktları tamamilə təhrif olunmuş şəkildə
göstərməklə bir protest yazdı və Ali Məhkəmənin sədri ilə
qabaqcadan sövdələşdiyindən, Rəyasət Heyətinin qapalı
keçirilən iclasında özünün və müstəntiq Cahangir Ağayevin
barəsində məhkəmənin obyektiv qəbul etdiyi qərardadlar
ləğv olundu...
Zərərçəkmiş Səlim Hacıyev və vəkili R.Yusili Ali
Məhkəmənin sədrinə ərizə ilə müraciət etsələr də, həmin
iclasa buraxılmadılar. Bu da Səlim müəllimə növbəti
zərbələrdən biri kimi toxundu. Yenə də toxtaqlıq tapmaq
üçün dözdü...
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Məhkəmə başa çatandan sonra cinayət işi əvvəlcə
Respublika Hərbi Prokurorluğuna, sonra Bakı Şəhər
Prokurorluğuna və oradan da rayon prokurorluğuna
göndərildi. Ötür-ötür oyununda buxarlanan bu cinayət işi bir
ilə yaxın rayon prokurorluğunda qaldı. Səlim Hacıyev də
dəfələrlə aidiyyəti ünvanlar üzrə ayaq döydü, lakin heç bir iş
görülmədi, daha doğrusu, bu işdə marağı olan şəxslər işin
irəli getməsinə hər vasitə ilə mane oldular.
Səlim müəllim bir neçə dəfə müstəntiqin yanında oldu.
Axırda müstəntiq sanki cana doydu, ona dedi:
- Səlim müəllim, siz yaxşı bilirsiniz ki, Baş Prokurorun
birinci müavini bu işdən xəbərdardı və bu işlə xüsusi
maraqlanır. Əgər mən qanuna müvafiq bir addım atsam, o,
məni işdən qovar.
Səlim müəllimin gözləri bərəli qaldı:
Necə yəni, sən işindən olacaqsan deyə, oğlumun
qatillərini məndən gizlətməlisən?
Müstəntiq indi sadəcə, susdu, demək istədi ki, anla
artıq, oğlunun qətlinin üstünün açılmamasını “yuxarılar”
istəyir...
Səlim Hacıyev müstəntiqin işarə vurduğu, özünün də
ovuc içi kimi bildiyi eyhamın alovunda bişə-bişə altı ay Baş
Prokurorun birinci müavininin qəbuluna düşmək üçün
dəridən-qabıqdan çıxdı. Birinci müavin də onu qəbul
etməkdən boyun qaçırdı. Demək istədi ki, biz böyüklər siz
balacaların halına yanmaq üçün bu vəzifələrə təhkim
edilməmişik. Qanun da bizimdir, Allah da...
Hətta, bir gün Səlim müəllim bu sözləri eynən başqa bir
vəzifəlidən də eşitmişdi və onda öz-özünə demişdi:
- Qanun da, Allah da onlarındırsa, o zaman biz bədbəxtlər
kimə üz tutmalı, əllərimizi kimə uzatmalıyıq?... - Sonra özü
öz səsinə diksinmişdi, ətrafında heç kimin olmamasına
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sevinmişdi, yoxsa deyərdilər ki, bu boyda professor artıq
dəli olub...
Oğul yoxluğunun iztirabları ilə qovrula-qovrula birinci
müavinin qəbuluna düşmək üçün başqa yollar axtaran
Səlim müəllim necə oldusa, onun doğma əmisi ilə tanış
oldu və başına gətirilənləri ona danışdı. O da söz verdi ki,
tapşırar, müavin onu qəbul edər.
Tanış əminin verdiyi sözdən bir ay keçdi, lakin müavin
Səlim Hacıyevi qəbul etmək istəmədi. Axırda qəbul
şöbəsində ona dedilər ki, birinci müavinin səni qəbul etmək
fikri yoxdur, sən Baş Prokurorun öz qəbuluna yazıl. Səlim
müəllim də əvvəlcə müavinin qəbuluna girmək istəyirdi. Bir
neçə dəfə Baş Prokurora və onun müavinlərinə teleqramlar
vurdu, şikayət ərizələri göndərdi, nəticə olmadı, o da sanki
bezdi, tənha bir küncə çəkildi...
Bir gün Səlim müəllim dərsdə olarkən ona zəng gəldi,
dedilər ki, təcili gedib müavinin qəbuluna yazılsın - onu
qəbul edəcək. Səlim müəllim telefonda gurlayan səsin
səmimiyytəinə inanmasa da, qəbula yazıldı. Nəhayət,
Prokuror müavini Səlim müəllimi vəkili R.Yusifli ilə birlikdə
qəbul etdi. Səlim müəllim oturar-oturmaz, müavinə sualla
müraciət etdi:
- Əli müəllim, mən beş-altı aydır ki, buraya ayaq döyürəm,
məni nə üçün qəbul etmirsiniz? Axı, bu, sizin qanuni
borcunuzdur.
Müavin cavab verə bilmədi, bəlkə də cavab vermək
istəmədi, kreslosunda yana-böyürə çevriləndə, Səlim
müəllim ikinci sualı verdi:
- Əli müəllim, siz nə üçün imkan vermirsiniz ki, oğlumun əsl
qatilləri həbs edilsin?
91

Camal Zeynaloğlu
Müavin sanki onu indicə eşitdi, ilan gözlərinə bənzər
gözlərini professora tuşladı:
- Kimdir oğlunuzun əsl qatilləri?
- Onların kim olduqlarını siz məndən yaxşı bilirsiniz.
Müavin heç nə bilmirmiş kimi odlandı:
- Siz nə danışdığınızın fərqindəsiz?
- Hə, mən nə danışdığımı bilirəm. Siz də bilirsiniz ki, qatilin
ən yekəsi oğlumun qayınatası Elman Balayevdir.
- Əşi, siz nə danışırsınız?! – Müavin Səlim müəllimin
diqqətini yayındırmaq istədi. - Heç qayınata da öz
kürəkənini öldürtdürərmi?
- Əli müəllim, mən uşaq deyiləm, siz də tərbiyəçi, nə
gülməli söz danışırsınız? Bu, heç hüquqşunasa yaraşan
sualdır ki, siz verirsiniz?! Biz azmı eşidirik, ata öz doğma
oğlunu öldürür, oğul öz doğma atasını öldürür, qardaşqardaşı öldürür və s. O ki qaldı Elman kimi qayınataya,
ondan hər şey gözlənilər...
- Səlim müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, məni ittiham edirsiniz?
- Müavin guya cəsarətləndi.
- Mən ittihamın nə olduğunu sizdən yaxşı bilirəm. Bu
dəqiqə də mən sizi ittiham etmirəm, siz məni şantaj etmək
fikrinə düşmüsünüz...
- Canım, nə şantaj... - Müavin az qaldı kəkələsin.
- Məsələnin əsl mahiyyəti budur: bu cinayət işinin istintaqı
zamanı sizin bundan əvvəl Hərbi prokuror işlədiyiniz vaxt
müstəntiqiniz olmuş şəxs və prokurorluğun istintaq
şöbəsinin rəisi külli miqdarda rüşvət alıb, həmin qatilləri
həbsdən azad ediblər, sizi də ya aldatdıqları, ya da razı
saldıqları üçün işi belə bərbad hala salıblar!
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- Məni aldatmaq?! - Müavin qeyzləndi. - A kişi, heç nə
danışdığınızı bilirsiz?
- Şükür, ağlım hələ ki yerindədir. Əgər aldanmamışdınızsa,
yaxud rüşvət almamışdınızsa, onda necə olur ki, oğlumun
qatillərini az qala bütün respublika tanıdı, amma siz
susdunuz?!
Müavini od basdı, həm də açıq-aşkar anladı ki, daş
qayaya rast gəlib, dedi:
- Doğrudur, o zaman bizim əməkdaşların bu işdə
nöqsanları olmuşdu...
- Əli müəllim, nöqsanlar xırda şeylərdir, sizin əməkdaşlar
həmin vaxt cinayətkarlardan külli miqdarda pul almışdılar!
Mən bundan danışıram. Belə çıxır ki, vəzifəsi, pulu olan
adamlar hansı cinayəti istəsələr, törədə bilərlər və qanun
da onların başına sadəcə sığal çəkəcək? Hanı ali dediyimiz
o qanunlar? O qanun dediyimiz vasitənin aliliyi hanı? Axı
siz qanun keşikçilərisiz? Niyə qanunları gözgörəsi kobudcasına pozursunuz? Qanun imkanlıların vassalına çevriləcəksə, o zaman ümidləri və gözləri sizlərə dikilən insanlar
nə etməlidirlər?! Onlar kimə inanmalıdırlar, kimə güvənməlidirlər? Sizlər açıqca sübut edirsiniz ki, ölkəmizdə
“Qanun şah deyil!” Əksinədir...
Vəkil Səlim müəllimin ətəyindən dartdı, eyhamla demək
istədi ki, daha bəsdir, “qaş qayırdığımız yerdə vurub göz
çıxardarıq”... Ancaq professor susmadı, sanki illərdir çəkdiyi
acıların hamısını müavinin üstünə tökmək istəyirdi. Ona
görə də vəkilin əlini yana itələyib davam etdi:
- Deməli, kimin pulu varsa, onun üçün qanun-filan yoxdur?
Haqqı, ədaləti pula satanlar, axirət dünyanı heç fikirləşirlərmi? Bu gün onları puldan başqa heç nə düşün93
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dürmür; nə insanlıq, nə ləyaqət, nə şərəf, nə insanlıq
qüruru, nə vicdan... - Qəfildən gözlərini müavinin qırış
basmış sifətinə zillədi: - Elmanın pulu çoxdur deyə,
oğlumun əsl qatilləri azadlıqda qalmalıdır?! - İstədi ayağa
qalxsın - bacarmadı, dedi:
- Bu haqsızlığı, bu ədalətsizliyi Allah-təala heç bir zaman
sizlərə bağışlamayacaq!
Aydın hiss olundu ki, prokuror müavininin dodaqları və
əlləri titrəyir. Əli ilə Səlim müəllimin uzun illərdən bəri
yazdığı şikayət ərizələri ilə dolu qovluğu kənara itələyərək
bir qədər astadan dedi:
- İndiyə qədər nə olubsa olub, bir daş altda, bir daş üstdə.
Bundan sonra mən bu işi öz icraatımdan çıxarıram. Baş
Prokurorla danışacağam, qoy bundan sonra bu işi öz
icraatına götürsün.
Səlim müəllimi təlatüm necə sıxdısa, dedi:
- Necə olur ki, Azərbaycan Prokurorluğu ölkə rəhbərinin
daimi diqqət və qayğısını hiss edir, lakin öz fəaliyyətinin
hüquqi əsasını təşkil edən normativ aktlara, o cümlədən
“Prokurorluq haqqında” qanunlara əməl etmir?
- Niyə elə deyirsən? Məgər biz qanun pozanıq?
- Respublikanın prokurorluq işçiləri dövlətin göstərdiyi
böyük qayğıya və yüksək etimada cavab olaraq, prokurorluq qarşısında qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üzərində əzmlə çalışmalı, məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində inamlı addımlar atmalıdırlar. Görünür, yeniləşmiş,
demokratik və sivil bir təşkilata çevrilmiş prokurorluq indi
ona göstərilən böyük etimadı əməli fəaliyyətlə doğrultmaq
əvəzinə, bütün zəruri tədbirlərin gücünü saxtalığa çəkir.
- Professor adamsan, bizi niyə şantaj edirsən?
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- Sizin də oğlunuz qətlə yetirilsəydi, başınıza bu cür oyunlar
açılsaydı, məndən betər danışardınız.
- Əşşi, qarğış eləmə, ağzını xeyirliyə aç. - Baş Prokurorun
müavini az qaldı Səlim müəllimi acılasın. - İşə min kərə
baxılıb, ortada kifayət qədər dəlil-sübut yoxdur. Məcbur kimi
tutmalıyıq ki?
- Heç kimi. - Səlim müəllim hiddətlə müavini süzdü. - Heç
kimi.
Prokuror müavini ilə Səlim Hacıyev arasındakı bu
söhbətə vəkil Yusifli və qəbul otağının böyük prokuroru da
şahid oldular...
Bir neçə dəqiqədən sonra Səlim Hacıyev vəkili ilə
barabər Baş Prokurorun qəbuluna düşdü. Onlar Baş
Prokurora cinayət işi barədə şikayətlərini bildirdilər. Baş
Prokuror onları dinlədikdən sonra dedi ki, bu iş barədə ciddi
tədbir görəcək. Necə oldusa, Səlim müəllimin narahat
baxışlarında vəlvələ salan vəhşətləri gördü, onu arxayın
salmaq üçün dedi:
- Professor, söz verdim, bu iş mənim şəxsi nəzarətimdən
çıxmayacaq!
Baş Prokuror işlə ciddi məşğul olmaq üçün beş
nəfərdən ibarət qrup yaratdı, tapşırdı ki, iş ətraflı araşdırılsın, həm ona, həm də zərərçəkmişə məlumat verilsin.
Nə baş verdisə, aradan dörd-beş ay keçməsinə
baxmayaraq Baş Prokurorun da başladığı iş nəticəsiz
qaldı. Səlim Hacıyev yenidən Baş Prokurorun qəbuluna
girmək istədi, lakin ona bildirdilər ki, Baş Prokuror tapşırıq
verib, heç kəsi təkrar onun qəbuluna yazmayaq.
Səlim müəllimin əlacı kəsildi. Böyük çətinliklə də olsa,
Prezident Aparatına getdi, ona lazım olan şəxslə görüşdü
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və şikayətini ona çatdırdı. Həmin şəxs Səlim müəllimin
yanındaca Baş Prokurora zəng vurub onu qəbul etməsini
tapşırdı.
Ertəsi gün Baş Prokuror Səlim Hacıyevi yenidən qəbul
etdi. Zərərçəkmiş heç nədən çəkinmədən birbaşa bildirdi ki,
bu işin düyünə salınmasının əsl səbəbkarı Baş Prokurorun
birinci müavinidir. Baş Prokurorun:
- Bunu necə isbat edə bilərsən? sualına Səlim müəllim
gözüyumulu cavab verdi, ded ki, müavinin qəbulunda
olarkən özü bunu etiraf etdi.
Baş Prokuror üzünü vəkil R.Yusifliyə tutub soruşdu:
- Doğrudanmı müavinim belə bir etiraf edib?!
- Bəli, cənab Baş Prokuror, müavininiz bu cinayət işinin
açılmamasında maraqlı olduğunu, hətta rüşvət aldığını açıq
etiraf etdi! - Vəkil Rəsul Yusifli titrək halda Səlim müəllimin
sözünü təsdiqlədi.
Eşitdiklərindən təsirlənən Baş Prokuror əvvəlcə yerində
fırlandı, sonra ayağa qalxdı, əsəbi halda otaqda var-gəl
etməyə başladı, üzünü köməkçisinə tutub tapşırıq verdi:
- Cinayət işini buraya gətirtdir, onu əvvəldən axıra qədər
diqqətlə oxuyub, öyrən. Sonra zərərçəkmiş və onun vəkili
ilə birlikdə müzakirə edin, ondan sonra gətirin mənim
yanımda müzakirə edək!
Baş Prokuror işi rayon prokurorluğundan aldıqdan
sonra təxminən bir ay oxudu, sonra Səlim müəllimi və
onun vəkilini çağırdı. Onlar işi birlikdə bir neçə saat
müzakirə etdilər. Prokuror köməkçisi məcbur qaldı, hər şeyi
açıq etiraf etdi:
- Səlim müəllim, doğrudan da müstəntiqlər bu işi bərbad
hala salıblar. Qoy bu işi daha üç-dörd gün təkrar nəzərdən
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keçirim, iş barəsində fikirlərimi yekunlaşdırım, ondan sonra
birlikdə geniş müzakirə keçirərik.
Köməkçi ilə görüşdən bir həftə keçməsinə baxmayaraq,
müzakirə keçirilmədi. Bunun müqabilində işi rayon
prokurorluğundan alıb, Baş Prokurorluğun yanında Ağır
Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinə verdilər.
Burada bu işlə bilavasitə Baş Prokurorun nəzarəti altında
üç nəfərdən ibarət müstəntiq qrupu məşğul oldu.
Altı ay da beləcə, aradan şütüyüb ötdü. Müstəntiqlər
zərərçəkmiş Səlim Hacıyevə utana-utana, çəkinə-çəkinə
bildirdilər ki, hadisədən yeddi ildən çox vaxt keçib, həbs
edilməli adamlar indi amnistiyaya düşürlər, eyni zamanda
bunun üçün dəlillər kifayət etmir, erməni V.Barabanov öz
ifadələrini geri götürüb və s.
Səlim müəllim müstəntiqlərə etirazını bildirəndə,
istintaq qrupunun rəhbəri kobudcasına onun üstünə
qışqırdı:
- A kişi, altı nəfəri tutdurmusan, onlardan üçünə də ömürlük
həbs cəzası kəsilib. Daha bizdən nə istəyirsən?!
Səlim müəllim çöhrəsində erməni siması görünən
həmin adamı ağır-ağır süzdü, nifrət dolu nəzərlərini onun
keyləşmiş vücuduna tuşlandırıb dedi:
- İstəyirsinizsə həmin imkansız, adamsız, alkaş və
narkoman, aldadılıb, şirnikləndirilərək oğlumu öldürmüş
adamları açıb buraxın. Məni maraqlandıran başqa şeydir:
oğlumu öldürtdürənlər, onun meyitinin başına olmazın
oyunlar açan şəxslər niyə həbs edilmir? - Səlim müəllimin
əsəbi və çılğınlıqla dediyi sözlər qrup rəhbərinə top gülləsi
kimi dəydi.
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- Siz heç nə danışdığınızı bilirsinizmi? Heç qayınata da öz
kürəkənini öldürtdürərmi?! - İstintaq rəhbəri də eyni ilə
prokuror müavininin sözlərini təkrar etdi.
Səlim müəllimə gün kimi aydın oldu ki, müstəntiqlər işin
obyektiv və ədalətli istintaqını əllərində olan konkret, tutarlı
və təkzib olunmaz faktlar və dəlillər əsasında aparmayıblar,
cinayətkarları lazımi qaydada cəzalandırmaq əvəzinə,
sadəcə vaxt keçirib, sonra da işi bağlamağa çalışıblar...

***
Səlim bir axşam ətrafda xoş ovqat yaradan küləyin
hənirində rahat nəfəs ala-ala evə gələrkən küçənin başında
üç nəfər naməlum şəxs onun qarşısını kəsdi. Onlardan biri
dedi:
- A kişi, əgər bir də orqan işçilərindən şikayət etsən,
səninçün yaxşı olmayacaq. Özünü yığışdır. Arı pətəyinə
ağac soxma, yoxsa səni doğulduğuna peşman edərik.
Bu xəbərdarlığın haradan gəldiyi professora bəlli oldu.
Qarşısını kəsənləri qəfildən gözlərinə çökmüş təlatümün
istisi ilə qarsıb yoluna davam etdi. Həm də hədə-qorxulara
məhəl qoymayaraq, daha on beş gün İstintaq İdarəsinə
gedib-gəldi. İdarə rəisinin qəbuluna düşmək istəyirdi.
Burada onun qəbula düşmə həvəsini içində boğdular.
İmkan vermədilər ki, kişi ağzını açsın.
Əlacsız qalmışdı. Ölkə Prezidentinə, Milli Məclisin
sədrinə, Prezident Administrasiyasına, Baş Prokurora
dəfələrlə teleqramlar vurdu, yazılı şikayət ərizələri göndərdi.
Bunların da heç bir faydası olmadı. Zərəçəkmiş ziyalı
atanın haqq səsini kimsə eşitmək istəmədi.
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Səlim Hacıyevə yeganə dəstək verən, onun haqq
səsini ictimaiyyətə çatdıran yalnız mətbuat oldu. Cinayət işi
barədə respublikada ən çox tanınan və yüksək tirajla çap
olunan qəzetlərdə müxtəlif səpgili məqalələr dərc edildi,
lakin Hərbi Məhkəmə Kollegiyasının çıxardığı qərardadlar
yerinə yetirilmədi...

***
Sakit axşamların birində Səlim Hacıyev növbəti şikayət
ərizəsini yazmaq üçün masa arxasında əyləşmək
istəyəndə, ürəyi möhkəm sancmağa başladı. Ürək
neynəsin? Bu qədər haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə ürək nə
qədər dözsün? Oğlanları Pərvin və Polad tez onu
xəstəxanaya apardılar. Həkim müayinədən keçirəndən
sonra ona “miokard infarkt” diaqnozu qoydu və
narahatçılığa heç bir əsas olmadığını söylədi.
Hadisədən üç-dörd gün keçdi, Səlim müəllim artıq
özünə gəlmişdi. Müalicələr müsbət nəticə vermişdi.
Oğlanları da sağ olsunlar ki, Səlim müəllimin başının
üstündən bircə an belə çəkilmir, növbə ilə atalarının
qulluğunda dururdular. Həkim ded ki, Səlim müəllim bir
neçə gündən sonra xəstəxanadan çıxa bilər...

***
Elman Balayevin gözlərinə xüsusi parlaqlıq qonmuşdu.
Səlim müəllimin xəstəxanaya düşmə xəbəri ona sanki qolqanad vermiş, əhvalını yüksəltmişdi. Belə bir xoş məqamda
Fərmanı yanına çağırıb kinayə və istehza ilə dedi:
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- Gözün aydın, müəllimin xəstəxanaya düşüb. - Dişlərini
ağartdı. - Bu, deyəsən, işimizə yarıyacaq. Axı nə vaxtadək
bu kişi məndən, bizdən şikayətçi olacaq? Nə vaxta qədər
müstəntiqlərə izahat verəcəyəm? Bunun bir sonu olmalıdır,
ya yox?! - Nəsə düşündü, sonra əlavə etdi:
- O, yaşadıqca, bizi rahat buraxmayacaq... - Gözlərini
azacıq qıydı: - Onu elə oradaca aradan götürmək lazımdır.
- Elman müəllim, bu iş necə olacaq? Hər halda bu barədə
bir planınız var. - Fərman əmrə müntəzir halda soruşdu.
- Çox asan olacaq. Səlimə qulluq edən tibb bacısını pulla
ələ almaq lazımdır. Bilirsən, pula hər kəsin ehtiyacı var. Bu
dəqiqə tibb işçiləri acından ölürlər... - Üzünü vasitəçisinə
tutdu: - Ona xaricdə yaşamaq vəd et. Onsuz da azca
imkanı olanlar bu ölkədən qaçır, xaricdə yaşamaq
istəyirlər... De ki, professoru ustalıqla “aradan götürsün”,
elə etsin ki, kimsə şübhələnməsin, sonra xarici ölkəyə
getmək adı ilə işdən çıxsın. - Başını qaşıya-qaşıya əlavə
etdi: - Əvvəlcə ondan bu işə görə istəyəcəyi məbləği öyrən.
- Baş üstə, Elman müəllim. Siz narahat olmayın, mən qızı
yola gətirərəm. Bu işdən də kimsə şübhələnməyəcək. Fərman yaltaqcasına dedi.
Fərman elə həmin gün nəzərdə tutduqları tibb bacısı ilə
təmas qurdu. Qıza plan şəklində düşündükləri təhlükəli
təklifi söylədi. Tibb bacısı əvvəlcə tərəddüd etdi. Fərman
bu işinin müqabilində ona istədiyi qədər pul verəcəyini,
bundan sonra xarici ölkədə yaşayacağını deyəndə,
yumşaldı, təklifi qəbul etdi. Sevincək dedi: - Onsuz da
çoxdan idi xaricə getmək istəyirdim...
Ertəsi gün tibb bacısı ona tapşırılan işi çox ehtiyatla,
kimsə duymadan yerinə yetirdi və Fərmanla əlaqə yaratdı.
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Fərman qıza əmanəti axşam çatdıracağını söylədi. Sonra
bu barədə Elman Balayevə məlumat verdi. Elman ayaqqabı
qutusuna yığdığı pullları Fərmana verdi. O, yubanmadan
qızın görüşünə tələsdi. Amma Fərmanın da öz planı vardı.
Plandan Elman Balayev xəbərsiz idi.
Fərman qızı gözlədiyi yerdən götürüb, dəniz sahilində
yerləşən bağ evlərindən birinə gətirdi. Qız şübhələnməsin
deyə, pulu ona bağ evində verəcəyini dedi. Beləcə, iştahı
tamahından iti olan vicdansız tibb bacısı tora düşdüyünün
fərqinə varmadı. Yaltaqlıq və nəfs odunda bişən Fərman da
qızı kimsəsiz bağ evində öldürüb basdırdı. Elmanın verdiyi
pulu da özünə götürdü...
Beləcə, yalançı tamahkarı aldatdı. Hər ikisinin
iştahında bir Allahsızlıq hökm sürdü...

***
...Səlim müəllimin oğlanları qısa müddətə iş yerlərinə baş
çəkmək üçün xəstəxanadan ayrılmışdılar. “Ələ alınan” tibb
bacısı da məhz həmin an professorun “işini görmüşdü”. İşə
çatar-çatmaz Pərvinə xəstəxanadan zəng etdilər ki,
atasının halı birdən-birə pisləşib. Pərvin də bunu Polada
dedi, təngnəfəs özlərini xəstəxanaya yetirdilər, ancaq gec
idi... Oğlu Pərvizin qatillərini tapmaq, onları cəzalandırmaq
üçün gecə-gündüz yatmayan, bütün istintaq işini təkbaşına
aparan, yorulmaq bilməyən, yolundan və əqidəsindən
dönməyən, haqq-ədalət uğrunda heç nədən çəkinmədən
mübarizə aparan, prinsipial, gözəl insan, əsl ziyalı Səlim
Hacıyev Haqqın dərgahına qovuşmuşdu.
Pərvin yaş göynədən gözlərini həkimə tutdu:
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- Bu, necə ola bilər? Atam bir az əvvəl özünü çox yaxşı
hiss edirdi...
Həkim çarəsiz halda susdu.
Səlim müəllimin də ölümü oğlanlarına və çoxlarına
müəmmalı qaldı. Bu ölüm özü ilə çox qaranlıq məqamları
apardı...

***
Professor Əhmədağa müəllim Dürdanə xanımdan
soruşanda ki, Səlim müəllimin oğlunun aqibəti necə oldu,
Dürdanə xanım məyus oldu, üzünü professora tutub dedi:
- Məgər siz Səlim müəllimin özünün də öldürülməsindən
xəbərsizsiniz?
Professor titrək baxışlarını doldurub Dürdanə xanıma
zilləyəndə, anladı ki, Səlim müəllimin ölümündən xəbərsizdir, dedi:
- ... O yazıq dünyaya göz açanda, ağlamaq əvəzinə “Allah”
dedi; böyüdü, dilindən “Allah” kəlməsi düşmədi. Ataanasına, böyüyə-kiçiyə, ... Allaha sadiq qaldı, mayasını
vicdanla bərkitdi, həyatını Allah xofu ilə. Xəyanətə“yox”
dedi; evləndi, verdiyi vədə dönük çıxmadı. Nə qədər qızgəlin tanıdı, birinə yad gözlə baxmadı. Neçə-neçə bakirə
qızı öz qeyrət çevrəsinə aldı; onların sağlam ailə qurmalarına rəvac verdi. Öz qarnını ac qoydu, qazandığı
qəpik-quruşu ailəsinə sərf elədi. Bir sözlə, Allah necə istədi,
elə də yaşadı: oğurlamadı, zina eləmədi, qeybət qırmadı,
pis vərdişlərə qurşanmadı, gündə milyon kərə dua etdi,
dilində “Allah” kəlməsi bitirdi. Söz düşəndə, dedi ki, təkcə
qadınlara dürüst, bakirə qızlara həyan olduğu üçün öz
övladları xoşbəxt olacaq. Onu Allaha bu qədər bağ102
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landığına görə çox məzəmmət etdilər; bir tərəfdən, ailəsi,
digər tərəfdən cəmiyyət; dedilər, Allah dərdi çəkənə verir,
bu qədər dürüst olma, Allah zalımın tərəfindədir, zalımın
Allahıdır, bir gün peşiman olarsan. O, hər dəfə gülümsündü, “əstəğfürullah” dedi. Yatdı – Allahı çağırdı, durdu Allaha şükr oxudu. Xülasə, hər dəfə məzəmmət olunanda, Allah yanımdadır, - dedi. Nəhayət, damarlarında erməni
qanı axan məmurların göstərişi ilə bir gün oğlunu
öldürdülər, Allah dadına yetmədi. Evdə ailəsi, işdə adamlar
onu məzəmmət atəşinə tutdular:
- Hanı güvəndiyin Allah? Niyə imkan verdi ki, oğlunu
öldürsünlər?
- Bu, bir sınaqdı, Allah səbrimi yoxlayır, - dedi. Ona
güldülər, kimsə, əl hərəkəti ilə astadan ifadə etdi ki, bunun
başına hava gəlib. O, sarsılmadı, başını göyə qaldırıb
məsum şəkildə Allaha boylandı.
...Aylarla işə getmək üçün yol pulu belə tapmadı.
“Ayaqlarıma qüvvət” deyib hər gün 40-50 km yolu piyada
gedib - gəldi, lakin onun bu vəziyyətindən kimsə xəbər
tutmadı, heç özü də büruzə vermədi. Ancaq bir gün onu
görən oldu, xeyli ələ salıb güldülər; o, yenə də səbr elədi,
fəqət Allah ona acımadı. Ətrafına çox boylandı, çox baxdı,
baxdığı səmtlərdə Allahın kölgəsi belə görünmədi...
Oğlunun qətli ilə bağlı ağız açmadığı təşkilat qalmadı, yox, - dedilər. Onu nə cəmiyyət başa düşdü, nə həyat, nə
qanun. Kinayəli, tikanlı sözlərdən cana doydu, nifrət dolu
baxışların təlaşında yanıb qovruldu. Lakin yenə dözdü-səbr
elədi, başqa çarə tapmadı. Əllərini Allaha qaldırdıqca,
(sanki) Allah ondan uzaqlaşdı...
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Bir gün işdə otağın bir küncünə çəkilib üzünü Allaha
tutdu, dedi:
- Bilirsən Səndən niyə küsdüm? Çünki söz verdin, fəqət
kömək etmədin. Sən İbrahimi sınadın, onu oğlu da, arvadı
da anladı, ona görə o, bu acılara təhəmmül edə bildi. Sən
Yunisi sınadın, onu da anlayan, başa düşən tapıldı. Sən
Yaqubu sınadın, o da beş-üç anlayan kəsin təsəllisi ilə nicat
tapdı. Bir sözlə, müqəddəs sandıqlarından kimi sınadınsa,
mütləq bir anlayanı oldu. Şübhəsiz, indi də məni sınayırsan.
Bəs məni niyə kimsə anlamır? Yer-göy, cəmiyyət, ailə,
tanış-biliş, hər kəs mənə qarşıdır. Nədən mənə kömək
etmirsən? Nədən yanımda deyilsən? - Qapının qəfil
döyülməsindən, gözlərini Allahdan aralayıb, fikrə getdi,
özünə söz verdi ki, bir daha heç nəyi müqəddəs
sanmayacaq...
Fəqət, o, indi də qınanır, içindəki keşməkeşlər onun
ruhuna belə “səbrin” nə olduğunu unutdurub. Allah isə ona
bu gün də acımır... Bəlkə nə zamansa acıyacaq...
... İndi sanki kimsə hər gün onun ruhuna “Allah” deməyi
yasaq edir... İndi onun ruhu hər gün düşünür, özü-özünə
sual verir: inanılmaz sevgi ilə ürək sevdasına buladığı Allah
onu nə üçün tərk etdi? Ya bəlkə Allah onu daha artıq
sınamaq niyyətində oldu? - Dürdanə xanım dərindən ah
çəkdi, əlavə etdi:
- Beynində çırpınan acılar Allahla onun arasında keçilməz
sədlər yaradıb... - Gözünü professora qıydı: - İndi Səlim
müəllimin ruhu ən çox da bir şeyə üzülür; səbrinə heyran
qalan, sevgisi sayəsində Allaha könül verən gənclər indi
“Allah öz işindədir, insanın taleyini pul həll edir” deyib,
müqəddəsliyə arxa çevirirlər. İndi kimsə onun “Allah insanı
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dar gündə tək qoymaz” fikrinə inanmır. - Dürdanə xanım
qəfildən dedi:
- Əcəba, Allahın işi mərdi qova-qova namərd etməkdir?
Professorun gözləri doldu, başını aşağı dikdi, fikrə
getdi, sonra başını əllərinin arasına alıb sıxdı, sakit, özünün
də eşidə bilməyəcəyi səslə dedi:
- Bağışla məni, Səlim!!!

***
... Neçə gün idi ki, Samir evdə kimsəylə dinib-danışmır,
evdəkilərə qarşı davranışında soyuqluq hiss etdirirdi. Bu
soyuq davranış anası Tahirənin nəzərindən qaçmamışdı.
Ona görə də könül açan axşamların birində oğluna dedi:
- Oğlum, nəyin var sənin? Neçə gündür özündə deyilsən.
Bəlkə bir problemin var? Varsa, de, baban həll etsin.
- Bəli, problemim var. Özü də çox böyük problemdir... Həm
də sizin həll edə bilməyəcəyiniz çox böyük problemdir... Samir tapança kimi açıldı. Az qaldı anasının gözlərinin içinə
acı baxışlar sıçratsın.
- Oğlum, sənə nə olub, özündə deyilsən? Səni ilk dəfədir bu
vəziyyətdə görürəm. Bəlkə... - Tahirə sözünü tamamlaya
bilmədi.
- Özümdə olmaram da... Bu günə qədər hamınız mənə
yalan söyləmisiniz...
- Nə yalan? Hansı yalan? Samir, sən nə danışırsan? Sənə
nəyi yalan söyləmişik? Doğru-dürüst anlat görüm, nə olub?
- Tahirə həyəcanlandı.
- Bu evdəkilərin hamısı yalançıdır. Mənə atam haqqında
indiyə kimi hər şeyi yalandan demisiniz.
Tahirəni həyəcan bürüdü:
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- Oğlum, atan haqqında sənə heç bir yalanımız olmayıb...
- Siz demirdiniz ki, atam avtomobil qəzasında ölüb? - Samir
daha da coşdu.
- Hə, atan avtomobil qəzasında ölüb. Bu, doğrudur. Sənə
niyə yalan deyək ki?
Samir səsinin tərzini qaldırdı:
- Bax, yenə də yalan deyirsiniz. Gözümün içinə baxa-baxa
mənə yalan söyləyirsiniz. Bəsdi məni aldatdınız. Mən atam
haqqında hər şeyi bilirəm.
- Bunları sənə kim söylədi?! - Tahirənin rəngi avazıdı.
Samir özündən çıxdı, gözləri qanla dolmuşdu:
- Bunun nə önəmi var? Siz indiyə qədər məni aldatmısınız.
Atam avtomobil qəzasında ölməyib. Onu öldürüblər. Bütün
illər boyu bunu məndən gizli saxlamısınız. Mənə atam
haqqında həqiqəti niyə vaxtında deməmisiniz? Bunun
səbəbi nə idi?
Tahirə oğlunu sakitləşdirməyə çalışdı:
- Oğlum, bu, yalandır. Bilmirəm, sənə kim nə deyib, amma
yalan deyib. Ailəmizi gözü götürməyənlər çoxdur. Onlar
aramıza nifaq salmaq üçün bu cür yalan şayiələr
uydururlar. Sən bunlara inanma. Görürlər, böyümüsən,
ağıllı bir oğlan olmusan, istəyirlər, həyatını korlayalar. Əgər
mənə inanmırsansa, baban gələr, ondan soruşarsan. O,
indiyə kimi səndən heç nə gizlətməyib. Onun səndən başqa
kimi-kimsəsi yoxdur. O, varis kimi bütün var-dövlətini sənə
əmanət edib.
- Bu evdə elə ən böyük yalançı “babam”dır... - Samir
coşdu.
- Danışığına fikir ver, Samir, getdikcə həddini aşırsan ha...
– Anası üzünü bozartdı.
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- Bu gündən sonra mənim üzümü bu evdə görməyəcəksiniz... Hamınız qatilsiniz!.. - Samir qapını hirslə açdı
və onu arxasınca bərk çırpdı. - Bəlkə də belə etməsəydi,
anasına qarşı kobudluq edərdi...
Anası həyəcan və təlaş içində dedi:
- Samir, geri qayıt! Baban xəbər tutsa, yaxşı olmayacaq...
Samir bir anlığa çevrilib anasını acı-acı süzdü, yəni
demək istədi ki, babamın insanlığı olsaydı, məni yetim
qoymazdı...
Samir həyəcan, kinlə dolu baxışlarını gözlərinə yük
edib evi tərk etdi, birbaş dostu Elnurun yanına gəldi, ona
daha evə qayıtmayacağını söylədi. Sonra atası barədə bəzi
məqamları aydınlaşdırmaq üçün dostundan soruşdu:
- Elnur, atam barədəki həqiqətləri kimdən və hardan daha
ətraflı öyrənə bilərəm?
- Samir, sənin iki əmin var. Çox yaxşı adamlardı. Onlara
yaxınlaş, yolunu çoxdan gözləyirlər. Yox, əgər onlara
getmək istəmirsənsə, onda Axundov Kitabxanasına get, o
dövrkü qəzetlərdən hadisə barədə ətraflı məlumat əldə edə
bilərsən. Atanın dəhşətli qətli barədə o zamankı qəzetlərin
hamısı yazıb. - Əlini dostunun çiyninə qoydu: - Yenə də
seçim sənindir.
Samir fikrə getdi. Hadan-hana dedi:
- Gör bir neçə illərdir ki, mən atamın qatilləri ilə bir damın
altında yaşamışam. İyirmi il yalanlarla birgə yaşamışam. Qızarmış gözlərini Elnura zillədi: - Üstəlik, bir qatilə baba
demişəm...
- Üzmə özünü, Samir, həyatda hər şey ola bilər. Gec-tez
onsuz da atan haqqında həqiqəti biləcəkdin. Bu vaxta
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qədər nə gizli qalıb ki? - Sonra ani olaraq Samirə tərəf
boylandı: - Bəs indi nə etmək istəyirsən?
Samir yorğun-yorğun dedi:
- Bilmirəm, Elnur. Başım dumanlıdır, nəsə fikirləşmək
halında deyiləm.
- Eləysə, gedək restorana, başımızı bir az düzəldək. - Elnur
dostunun qoluna girdi: - İndilik bunun yeganə çarəsi budur.
Getdilər. Xeyli söhbət etdilər. Restorandan çıxandan
sonra Elnur dostunu evlərinə dəvət etdi. Samir razı olmadı.
Elnur təkid etdi. Dostu isə axşam mehmanxanada
qalacağını bildirdi. Elnur Samiri tanıdığlndan onu mehmanxanaya qədər yoldaşlıq elədi. Nə fikirləşdisə, dedi:
- Bəlkə, mən də səninlə qalım? Birlikdə darıxmarıq.
- Yox, yox, lazım deyil. Mən bu axşam tək qalmaq
istəyirəm. - Samir etiraz elədi.
- Yaxşı, necə istəyirsən, elə olsun. Nəsə lazım olsa, zəng
edərsən.
- Yaxşı, gecən xeyirə qalsın.
- Xeyirə qarşı.
Sonra nə düşündüsə, dedi:
- Elnur, mən səni çoxdan dinləməli idim - ad günümdə. O
vaxt mən səni də daddığım nəşənin hənirində ütmüşdüm.
Səni o vaxt dinləsəydim, çox şeylərə nail olardım. - Bir az
fikrə getdi, sonra dedi: - Lənətə gəlsin bu varlı həyatı!...
- Elə demə, Samir. Ziyanın yarısından qayıtmaq da
mərdlikdir.
- Sən mənə o zaman işarə vurdun: dəli olmaq vaxtın çatıb,
fəqət mən bunun fərqinə varmadım. Vara bilmədim, çünki
imkan, pula aludəçilik məni kor və zəlil etmişdi...
- Yaxşı, indi bu sözlərin yeri deyil. Get dincəl...
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Qucaqlaşdılar, ayrıldılar... Samir gedə-gedə bəlkə on
dəfə çevrilib dostuna baxdı. Hər dəfə də Elnurun onu
baxışları ilə müşayiət etdiyini gördü...

***
Səlim kişinin qonşularından olan Səxavət kişi səhərağzı bazara getmək istəyəndə yolda ötən gün tanış olduğu
Cabbarla rastlaşdı, dilucu salam verəndən sonra soruşdu:
- A Cabbar, səhərin bu çağı hara belə? - Birdən düşündü
ki, axı özü də səhərin erkən çağı harasa gedir, çöhrəsinə
azacıq təbəssüm qatdı, əlavə etdi: - Pis anlama, yəni
demək istəyirəm ki, kefin-əhvalın necədir?
- Belə də... - Cabbar onun niyyətinin nədən ibarət olduğunu
başa düşməsə də, incik halda cavab verdi, sonra da
kənardakı küçədən keçən adamı göstərib dedi: - O, çox
alicənab, xeyirxah insandır. - O adamı nə üçün göstərdi –
heç özü də bilmədi, üzünü Səxavət kişiyə tutub gülümsündü.
Səxavət kişi də istehza ilə dedi:
- A kişi, vallah, xeyirxahlıq da, kişilik də insanın canında
olur... Nə məktəb, nə də hansısa bir universitet bunu
insanlara vermir, - gözlərini qıydı, başını qaşıya-qaşıya
əlavə etdi: - Hə, bunları oralarda insanlara təlqin etmirlər.
- Açığı, mən də xeyirxah insanlar barədə çox eşitmişəm.
Bəzən onlarla qarşılaşmışam da. Hər dəfə görmüşəm ki, bu
insanlar çox halal insanlardır.
- Bax, o insanlardakı xeyirxahlıq, kişilik gendən gəlir... - O
yan-bu yana baxa-baxa, həm də başının işarəsi ilə
təsdiqlədi: - Allah haqqı, düz deyirəm!
109

Camal Zeynaloğlu
- Keçən dəfə yolum rayona sarı düşmüşdü. Yolda
maşınımızın benzini qurtardı. Saxlamağa məcbur olduq.
Yanacaqdoldurma stansiyasına kilometrlərlə yol var idi.
Yoldan ötən maşınlardan yardım istəmək qərarına gəldik.
Bu vaxt bizdən bir az aralıda bir polis maşını dayandı.
Maşından kişi qeyrətli, mülayim çöhrəli, üz-gözündən
mərdanəlik yağan bir polis düşdü və bizə yaxınlaşdı.
Mövcud vəziyyətdən anlamışdı ki, problemimiz var. Biləndə
ki, maşının benzini qurtarıb, geri qayıtdı, maşına minib
gözdən itdi və bir qədər sonra geri qayıtdı. Bizə yaxınlaşdı,
əlindəki benzin dolu qabı bizə verdi, dedi ki, yolda
qalmayın, bir insanın hər hansı iş üçün tələsdiyi zaman
yolda qalması həyatından bir anın itməsi deməkdir. Açığı,
bizi təəccüb hissi bürüdü; adətən yol polislərindən hərəkət
qaydalarının pozuntusu zamanı, yaxd başqa hallarda əks
hərəkət görürük, bu polis nəfəri isə bizi öz insanlığı ilə
heyrətə saldı. Ondan təkidlə kimliyini, hansı işin sahibi
olduğunu soruşanda da, dedi ki, mən bir Allah bəndəsiyəm!
- Açığı, o adamın polis olmasına inanmıram.
- Niyə ki? Məgər polisdə işləyənlərin hamısı sən düşünən
kimidir?
- Ona görə demirəm. - Bir az fikrə getdi, sonra əlavə etdi: Yəqin Səlim müəllimin başına gətirilənlərdən xəbərin var.
Oğlunun qətlində polislərin də günahı az deyil.
- Orası elədir. Lakin birdəfəlik anlamalıyıq ki, polislər sadə
insanlardır, onları gözümçıxdıda saxlayanlar “yuxarıda”
oturanlardır.
Bayaqdan polisi tərifləyən Səxavət kişi ağzını
marçıldada-marçıldada dedi:
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- Hə, o polis bizə yaxşılıq edib getdi. Biz onu tanıyanların
onun barəsində dediklərini eşidəndə, tam əmin olduq ki, o,
gerçək mənada xeyirxahlıq mücəssəməsidir. Bir çoxları
dedi ki, o, təkcə sizə qarşı xeyirxahlıq etməyib, yolda qalan
sürücülərin hamısına belə canfəşanlıq göstərir; kimisinə
benzin köməkliyi edib, kimisinə təkər bağlamaq işində
yardımçı olub, bir sözlə, hər kəsin rəğbətini, ehtiramını
qazanıb.
- Ona görə deyiblər də, “Hər ömür içi ağrı-acı dolu bir
kitabdır...” Biz yaxşı insanların həyat kitabının ən azı beşon səhifəsini oxumağa müvəffəq oluruq. Gerisini pis
insanlar cırıb atır.
- Vallah, o polis indi də gözlərimin qarşısından getmir.
Onun sadəliyi, davranışı, səlis danışığı, mülayim təbiəti,
xoş münasibəti, mehriban gülüşü bizim duyğularımıza
həyat rəngi çəkib.
- Bəs Səlim müəllim? Məgər o, xeyirxah insan deyildi?
Məgər ondakı kişilik gendən gəlmirdi?

***
Pərvin qardaşı Poladdan xəbərsiz xüsusi plan
hazırlamışdı. Bu plana da çayxanada ona və qardaşı
Polada atılan eyham səbəb olmuşdu: Bir gün iki qardaş
çayxanada oturub çay içdikləri vaxt qonşu stulda əyləşən
gənc oğlanlardan biri eşidiləcək səslə demişdi:
- Bunlar da özlərinə kişi deyirlər. Dağ kimi qardaşlarını, elm
sahəsində tanınmış atalarını öldürdülər. İntiqam almaq
əvəzinə, çayxanalarda veyillənirlər...
Bu ağır ləngərli eyham Pərvini bərk tutmuşdu. Hətta söz
atanlara haqq da qazandırmışdı: Onlar hardasa haqlıdılar...
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O gündən Pərvin qardaşı və atasının intiqamı barədə
düşünməyə başladı, müxtəlif yollar aradı. Bu barədə
kimsəyə bir söz demədi. Sonda beynində qurduğu plan
ağlına batdı. Bu plan baş tutsa, ondan kimsə şübhələnməyəcəkdi...
Pərvin qardaşına dedi ki, on günlüyə Rusiyaya gedir.
Orada bir dostu ilə görüşməlidir... Etiraz görmədiyi üçün
getdi və on gündən sonra qayıdıb gəldi. Sakit tərzdə
əvvəlkitək işləri ilə məşğul olmağa başladı...

***
Elman nəvəsini təkrar evə qaytarmaq üçün Samirin
yanına gedir. Amma Samir “babası”nı dinləmək istəmir,
ona: “Siz atamın qatilisiniz. Bundan sonra mənim qatillər,
yalan və şər yuvasında nə işim ola bilər? Allah hamınızın
bəlasını versin! Bunca illər məni yalanlar yüyrüyündə
yelləmisiniz. Mənim siz adda nə babam, nə də ailəm var.
İndi məni rahat buraxın! Bir də gözümə görünməyin! Yoxsa
əlimdən bir xəta çıxa bilər...” deyə ağır sözlər söyləyir.
Elman isə cavabında nəvəsinə deyir: “Bax, Samir,
gözümün nuru, bütün bunlar məni gözügötürməyənlərin,
düşmənlərimin uydurmasıdır. Onlar ailəmizə nifaq salmaq
istəyir. Bilirsən ki, mirasımın yeganə varisi sənsən. Sən
mənim ağıllı nəvəmsən, başqalarının bizə qarşı qurduğu
hiylə toruna düşməyə çalışma. Düşmənlərimi sevindirmə!
Gəl gedək evə, babanı üzmə bu qədər.”
- Nəyimə lazımdır sənin yığdığın o qanlı miras? Bundan
sonra mənə sənin heç bir şeyin lazım deyil. Tüpürüm, o,
ailəyə də! Mən o xarabaya bir də qayıtmayacağam! Bunu
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birdəfəlik bilməlisiniz. Hamınıza nifrət edirəm! - Samir
səsinin tərzini qaldırır...
Elman daha bir söz deməyib, məyus və pərişan halda
geri qayıdır...

***
Qəzet və saytlar bağ evində baş vermiş dəhşətli qətl
hadisəsi barədə yazırdılar. Bəlli olurdu ki, adı şərti olaraq
verilən bir vəzifə sahibi bağ evində gənc bir qızla qətlə
yetirilib. Prokurorluqda bu qətl hadisəsi ilə bağlı cinayət işi
açıldı, istintaq başlandı. İlk öncə, cinayət yeri incələndi.
Amma heç bir izə rast gəlinmədi. Killer işini peşəkarcasına
yerinə yetirmişdi...
Bu cinayətlə bağlı Pərvin və Poladı şübhəli şəxs
qismində prokurorluğa çağırdılar. Cinayət işini aparan
müstəntiqin qardaşlara ilk sualı bu oldu:
- Hər halda bilirsiniz, sizi buraya niyə çağırmışıq.
- Xeyr, bilmirik. - Qardaşlar bir ağızdan dilləndilər.
- Sizi Elman Balayevin qətli ilə bağlı çağırmışıq.
- Hə, demək öldürülən vəzifəli şəxs Elman imiş. - Pərvin
dərindən nəfəs aldı.
- Bunu hardan bilirsən? - Müstəntiq soruşdu.
- Necə yəni, hardan bilirəm? Saytlardan, qəzetlərdən...
Yaxşı ki o, sonda cəzasını aldı.
- Siz kimdən danışırsınız? - Müstəntiq ikibaşlı sualla onu
çaşdırmaq istədi.
- Elmanı nəzərdə tuturam. Çünki o adam qatil idi, çoxlu
insanın ölmünə fərman vermişdi. Sizin kimi müstəntiqlər də
hər dəfə o qatili müdafiə etmişdilər...
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- Hacıyev, danışığına fikir ver! - Müstəntiq səsinin tərzini
qaldırdı. - De görüm, qətl gecəsi hardaydınız?
- İkimiz də toyda olmuşuq. Dostumuzun oğlunun toyunda.
“Ay işığı” restoranında. Toy qurtarana qədər də orada
olmuşuq. Yoxlaya bilərsiniz. Şahidlər var, videogörüntülər
var... - Pərvin arxayın-arxayın dedi.
Pərvin kinayəli baxışlarını müstəntiqə tuşladı:
- Yəqin bilirsiz də “Qurani-Kərim”də nə buyurulur?
- Nə buyurulur? - Müstəntiq də sual əsasında sual verdi:
- Buyurulur ki, “Hər kəs qəsdən bir mömini öldürsə, cəzası
əbədi qalacağı cəhənnəm olacaq. Allah ona qəzəb və lənət
edər, onunçün böyük bir əzab hazırlamışdır. - Müstəntiq
tam anlasın deyə əlavə etdi: - “Ən-Nisa” surəsi 93-də belə
deyilir.
- Bura Quran məktəbi deyil, siz də tələbə. - Müstəntiq bu
sözləri elə dedi ki, sanki Qurandan xəbərsizdir.
Pərvin əlavə etdi:
- Bir halda ki bura Quran məktəbi deyil, onda dinlə: Allahın
Peyğəmbəri buyurub (s): “Hər kəs özünün bir kəlmə sözü
ilə olsa belə, möminin qətlinə kömək edərsə, qiyamət
günündə alnına “Allahın rəhmətindən məhrumdur” sözləri
yazılmış halda Allahın görüşünə gələr. - Gülümsündü: - Bu
da “Kənzul-Ummal”da deyilir...
Müstəntiq yaman yerdə axşamladığını görüb dedi:
- Yaxşı, onsuz da hər şeyi yoxlayacağıq. İndi, hələlik gedə
bilərsiniz. Amma lazım olsa, yenə də çağıracağıq. Müstəntiq üzünü hər iki qardaşa tutdu, onları diqqətlə
süzdü.
Müstəntiq qardaşları Fərmanın verdiyi izahat əsasında
dindirmişdi. Çünki əvvəlcə onun özünə sual vermişdi ki,
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Balayevin ölmündə kimdən şübhələnir? O da cavabında
demişdi:
- Mən bu qətl hadisəsində qardaşlardan - Pərvin və
Poladdan şübhələnirəm.
Müstəntiq qardaşların verdiyi məlumatları yoxladı.
Aydın oldu ki, qardaşlar doğrudan da həmin gecə toyda
olublar. Bu faktı həm şahid ifadələri, həm də şadlıq
sarayında çəkilən videogörüntülər də sübut etdi...
İş qaldı istintaqın insafına. Elman Balayevin pulları bu
dəfə onun öz köməyinə yetmədi. Səlim müəllimə yüklədiyi
əzabların on qatını ona daddırdılar. Kimlər? Bunu həqiqətlər və gerçəklər bilir...
Elman Balayevin öz bağ evində qətlə yetirilməsindən iki
ay sonra yaltaqlıq üzrə rekord vurmuş, həyatını saxta
gülüşlər, irin-qan üzərində qurmuş Fərmanı da gecə küçəni
keçərkən naməlum maşın vurdu... Bu, “etmə, etməsinlər”
prinsipi olmadı, bəlkə də belə oldu, hər halda, daddırdığı
ağrı-acını özü də daddı... Ətrafdakılar köməyə tələsəndə,
gözlərini yumdu, canını tapşırdı...

***
Varın, imkanın ağuşunda böyüyüb ucalmaqdansa,
ruhən balacalaşan Samir dostu Elnurun təkidindən sonra
özündə cəsarət tapıb əmilərinin yanına getdi. Əmilər
qardaşı balalarını bağırlarına basdı, göz yaşları yanaqlarını
islatdı... Pərvin ağlamağa təşnə adamlarsayaq dedi:
- Biz bilirdik ki, nə vaxtsa atan haqqında əsl həqiqəti
öyrənəndən sonra gələcəksən. Biz səni kənardan da olsa,
həmişə izləyirdik. Sən bu gündən tək deyilsən. Biz varıq.
Səni dünyalar qədər istəyən doğma əmilərin var. Sən bizə
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qardaşımızın əmanətisən. Atanın evini indiyə kimi səninçün
saxlamışıq. Gedək, səni yeni ailənlə tanış edək...
Həmişə insanları qəribə baxışlarla süzən Samir yeni
ailəyə tez isinişdi, mehribanlığı ilə arada buraxdığı
boşluqları doldurmağa cəhd etdi... Əmiləri onu ata evinə
apardı. O, həmin evdə atası ilə bağlı xatirələrlə baş-başa
qaldı...
Vaxt-vədə yetişdi, əmilər Samirin razılığını alıb onu
qohumlardan birinin qızı ilə evləndirdilər - Samirə təmtəraqlı, səsi-sədası atasının ruhuna sakitlik verən bir toy
çalındı.
- Məncə, belə daha yaxşıdır. Qardaşımın da ruhu rahat
olar. Samir ata evində yaşamalıdır... - Pərvin köksünün
altında gizlənən bütün ahları içindən çıxarıb bayıra tökdü.
Polad da bu fikirləri başı ilə təsdiqlədi.
Samir tez-tez atasının qəbrini ziyarətə gəlirdi. Hər dəfə
də içində anasına, babasına, ondan həqiqəti gizlədən hər
kəsə acıyırdı...
Hər yaz Pərvizin qəbri üstündə bənövşələr görünürdü...
Hər yaz Səlim müəllimin ruhu bu bənövşələrin ətrafında
yaz kəpənəkləri kimi bərq vururdu...
Son
Bakı, 28 noyabr 2017-ci il.
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Dedi - qodu qurbanı
(hekayə)
Salehin Bakıda ərdə olan bacısı Sevda haqqında
kənddə bəzi söz-söhbətlər dolaşırdı. Bu dedi-qodulara son
qoymaq üçün Saleh və böyük qardaşı İlqar Bakıya getməyə
qərar vermişdilər. Saleh belə söz-söhbətləri heç cür öz
kişilik ləyaqətinə sığışdıra bilmir, bu söhbətlər onun
heysiyyatına, kişilik qüruruna bərk toxunurdu. Hətta o, son
vaxtlar kənd içinə, tanış-biliş arasına da çıxa bilmirdi.
Qardaşlar şəhərə sabah erkən yola düşməyi qərarlaşdırmışdılar. Saleh otaqda var-gəl edirdi. Birdən hansısa
şairin yazdığı şeirdən bir parçanı bərkdən öz-özünə
söyləməyə başladı: “Dünya bir evdirsə, övlad işıqdır, oğul
arxadırsa, qız yaraşıqdır”. Sonra güldü. Yenə də öz-özünə:
“Oğul düşmən çəpəridir, bəs qız nədir?” - deyə düşündü.
“Qardaş papağını yerə soxan bacının olmağındansa, heç
olmamağı daha yaxşıdır”, - deyə Saleh sabahkı səfərin
əsas məqsəd və nəticəsini özlüyündə götür-qoy edirdi.
O, Sevda haqqında artıq kimsənin bilmədiyi bir qərar
çıxarmışdı...

***
Hələ uşaqkən hər Novruz bayramı ataları onlara təzə
paltar alardı. Bu bir adət-ənənə idi. Novruzda ən kasıb
adam belə əyninə hökmən təzə paltar alıb geyinərdi. Həmin
Novruzda da Rüstəm kişi övladlarını sevindirmək üçün
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onlara bayram hədiyyəsi olaraq təzə paltarlar - Salehlə
İlqara kostyum, Sevdaya isə qırmızı don almışdı. Rüstəm
kişinin oğlanları sevindiklərindən atılıb-düşdülər, ancaq
Sevda atasının aldığı dona nədənsə dodaq büzdü. Qızının
bu hərəkəti Rüstəm kişinin nəzərindən yayınmamışdı.
Sevda qardaşlarına nisbətən atasından daha bahalı
hədiyyə gözləyirdi. Amma o, başa düşə bilmirdi ki, ailənin
dolanışığını övladlar deyil, valideynlər müəyyənləşdirirlər.
Adətən övladlar valideynlərindən daha çox şeylər tələb
edirlər. Onlar vardı-yoxdu bilmirlər. Daha bilmirlər ki, ailənin
bütün qayğısı, yükü ata-ananın üzərindədir. Həmin gün
Rüstəm kişi qızına heç nə deməmişdi. Sadəcə, qızının
hərəkətini görməməzlikdən gəlmişdi. Salehlə İlqar təzə
kostyumlara görə sevinclə atalarının üstünə atılıb, onu
öpüşlərə qərq etmişdilər. Sevda isə dona görə atasına heç
quruca bir “sağ ol” da deməyərək, sakitcə öz otağına
getmişdi. Bacısının bu hərəkəti Salehə yamanca yer
eləmişdi. Sevdanın hərəkətindən atasının mütəəssir
olduğunu görən Saleh cəld bacısının otağına girərək onun
üstünə qışqırıb:
- Qudurmuş, bu nə hərəkətdir atama qarşı edirsən? - dedi.
- Nə etmişəm ki? - Sevda özünü o yerə qoymadı.
- Elə bilirsən, atam sənin hərəkətini sezmədi? Bəs sənə
aldığı paltara görə atama niyə heç olmasa bir “sağ ol” da
demədin? - Saleh daha da coşdu.
- Don xoşuma gəlmədi. - Sevdanın dili yenə dinc durmadı.
- Bunu atama hökmən hiss elətdirməliydin? Görmədinmi,
sənin hərəkətindən kişinin əhvalı necə dəyişdi?
- Yaxşı, indi mən nə etməliyəm? - Sevda soruşdu.
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- Necə, yəni nə etməlisən?! Əlbəttə, dərhal gedib, atamdan
üzr istəyib, könlünü almalısan! - Saleh öyüd verirmiş tərzdə
dilləndi.
Salehin bu təkidindən sonra Sevda gedib atasının
könlünü alaraq, ondan üzr istədi və etdiyi hərəkətə görə
peşman olduğunu bildirdi.
Bir dəfə də məktəbdə yuxarı sinif şagirdləri Sevdaya
söz atmışdılar. Bunu eşidən Saleh qardaşı İlqarla həmin
uşaqları yaxşıca əzişdirmişdilər.

***
Yeni ilə 3-4 gün qalırdı. Qardaşlar - Saleh və İlqar
dekabrın sonlarında Bakı şəhərinə getməli oldular. Onlar
birbaşa bacısıgilə deyil, köhnə dostlarından birinin evinə
gəldilər. Bu, uzunmüddətli ayrılıqdan sonra sevinclə
başlayan və faciəli sonluqla bitən görüş olacaqdı.
Saleh və İlqar özləri ilə içki də götürmüşdülər. İlqar
Salehdən “bəs Sevagilə getməyəcəyik?”, - deyə soruşdu.
- Oraya da gedəcəyik, ancaq indi deyil, - deyə Saleh
qardaşını arxayın etdi.
İlqar Salehdən fərqli olaraq sakit təbiətli oğlan idi. O,
qardaşının tündməcaz olduğunu yaxşı bilirdi. Ona görə də
Salehin əlindən xata çıxa biləcəyini zənn edən İlqar
qardaşını tək buraxmaq istəmirdi. Ilqarın bu səfərdə əsas
məqsədi həm də bacısı Sevdaya öyüd-nəsihət vermək və
özünün “sülh məramlı” missiyasını həyata keçirmək idi.
Saleh dostugilə gələndə, kürəkəninin iş yerinə zəng
vurub bildirdi ki, axşam filan ünvanda onu gözləyəcək.
Mənsur işdən çıxandan sonra əvəlcə evə tələsdi. O,
Sevdaya qardaşının Bakıya gəldiyini xəbər verdi. Yoldaşı119
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nın halının dərhal necə dəyişdiyi də Mənsurun gözündən
yayınmadı.
- Onlar dostugilə düşüblər, məni də oraya çağırıblar, - deyə
Mənsur Sevdaya ora gedəcəyini bildirdi. Sevda isə:
- Yox, yox, sən oraya getmə, - deyə onun şəhərə təşrif
buyuran qardaşlarının yanına getməsinə qəti etiraz etdi.
- Seva, sən nə danışdığını bilirsən heç? Necə yəni getmə?
Kürəkənin borcu qayınının çağırışına getməkdir, - deyə
Mənsur ilk dəfə olaraq Sevdaya acıqlandı.
- Sənə deyirəm, getməyəcəksən - vəssalam! Bunun hələ
mənim üstümə xoruzlanmağına bir bax!- deyə Sevda da
Mənsurun sözünü kəsdi.
Mənsurda artıq “qırmızı işıq” yanmışdı. Son vaxtlar
Sevdanın özbaşına hərəkətləri Mənsuru boğaza yığmışdı.
O, səhər tezdən işə gedir, bir də axşam qayıdırdı. Onlar
ailəlilər üçün tikilmiş fəhlə yataqxanasında yaşayırdılar. Ev
almaq növbələrinə də az qalırdı.
Mənsur əsəbi halda qapını çırpıb, qayınlarının dedikləri
ünvana yollandı. Ora çatanda məclis artıq arəstə idi,
qayınları da artıq keflənmişdilər.
- Səhərdən bəri harda qalmısan, ay Mənsur? Gözləməkdən
yorulduq, ona görə də sənsiz başladıq. Buyur, bu çapma
stəkanı əvvəlcə vur getsin. Çünki gecikdiyin üçün “ştraf”
olunursan. Gəl, bizə çat, sonra davam elətdirərik, - deyə
Saleh yeznələrinə heç nəfəsini də dərməyə macal vermədi.
Mənsur da qayınının sözünü yerə salmayaraq, araqla
dolu stəkanı birnəfəsə başına çəkdi. Məclis gecədən xeyli
keçənə qədər davam elədi. Saleh sərxoş olsa da,
qabaqcadan beynində cızdığı planı həyata keçirmək üçün
məqam gözləyirdi...
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Saleh stolun üstündən siqaret götürüb yandırmaq istədi,
ancaq qutu boşalmışdı. Heç kimdə siqaret qalmamışdı. Ev
sahibi qonşudan siqaret alıb gətirmək üçün ayağa durdu.
Saleh etiraz etdi:
- Eldar, lazım deyil. Artıq gecdir, qonşuları narahat eləmə.
Bu zaman Mənsur ayağa qalxmaq istədi, ancaq Saleh
əsəbi halda onu da yerində oturtdu. Mənsur Salehin
xasiyyətini bilirdi. O, kefli olanda gərək bir sözünü iki
etməyəsən.
- Siz mənsiz davam edin, mən bu dəqiqə siqaret alıb
gəlirəm, - deyə Saleh ayağa qalxıb, paltosunu geyindi və
qapıya tərəf gələndə İlqar arxadan:
- Saleh, bəlkə mən də səninlə gəlim, - deyə qardaşına
müraciət etdi.
- Daha sən niyə gəlirsən, bir qutu siqaret almaq nə böyük
işdir ki?
İlqar hardan biləydi ki, Salehi tək buraxdığı üçün
sonradan özünü çox qınayacaqdı.
Saleh beynində ona bircə an da olsun rahatlıq verməyən
planını həyata keçirmək üçün oradan birbaşa bacısıgilə
gəldi. Qapını döydü, Sevda kim olduğunu soruşdu.
- Mənəm, aç qapını! - deyə Saleh amiranə tərzdə dilləndi.
Sevda gələnin Saleh olduğunu biləndə rəngi avazıdı.
Onun qapını açmaqdan başqa əlacı qalmadı. Sevda qapını
açarkən üzündə süni təbəssüm yaratmağa çalışdı.
- A qardaş, səndən nə əcəb? Çoxdandır ki, bizləri yad
eləmirsən. Heç demirsən Bakıda bir bacım yaşayır, arada
gedib bir ona da baş çəkim, - deyə Sevda qayğıkeş bacı
kimi görünmək istədi, ancaq Salehin qəzəb dolu baxışlarını
görəndə özünü itirdi.
- İndi bilərsən, qardaşın papağını yerə vurmaq nə
deməkdir, həyasız, - deyə Saleh cəld qapını içəridən
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bağladı və əlləri ilə bacısının ağzını qapadı, sonra
dəsmalını çıxarıb Sevdanın ağzına basdı.
Sevda əl-qol atmağa başladı. Birdən Salehin gözü evin
küncündəki ipə sataşdı. O, cəld ipi götürüb Sevdanın
əllərini və ayaqlarını bağladı. “Tamaşanın” hansı sonluqla
bitəcəyini özlüyündə başa düşən Sevda qardaşına onu
öldürməməsi üçün baxışlarıyla yalvarmağa başladı.
Bütün bunları görməyən Salehin gözünü qan örtmüşdü. O, özüylə gətirdiyi bıçağı çıxarıb:
- Sən bizim namusumuzu iki paralıq eləmisən. Kənd
arasında kişilik qürurumuzu heç etmisən! Adamların üzünə
baxmaqdan utanırıq, ay ləçər! Sənin nəyin çatmırdı?! Gül
kimi işgüzar ərin var. Niyə onun papağını yerə çırpmısan?
Mən səni uşaqlıqdan yaxşı tanıyıram. Həmişə naşükür
olmusan, aza qane olmamısan. Bu cür namussuz, şərəfsiz
qadının daha həyatda yaşaması mümkün olan şey deyil!”, deyə əlindəki bıçaqla bir neçə dəfə bacısının döş qəfəsinə
zərbələr endirdi.
Bununla ürəyi soyumayan qardaş bacısının saçından
tutub onun başını kəsdi. Bu zaman səsə onun yatmış
uşaqları oyandı. Onlar analarını al-qan içində görüb,
ağlamağa başladılar. Bu vaxt qapı açıldı, Mənsur otağa
girdi və gördüyü mənzərədən dəhşətə gəldi. Uşaqlar
qorxularından küncə qısılıb tir-tir əsirdilər. Mənsur laldinməz dayanıb Salehə baxdı.
Mənsur Salehin məclisi siqaret bəhanəsi ilə tərk
etməsindən şübhələnmişd. Buna görə də 10-15 dəqiqə
keçəndən sonra Salehin ardınca getməsini bildirərək,
oradan birbaş evə tələsdi...
- Sən də bir kişi deyilsən, - deyə Saleh Mənsuru kənara
itələdi və otaqdan çıxıb birbaş polis idarəsinə getdi.
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Qonaq gülərüzlə qarşılandı, amma...
(Oçerk)
Rayon ərazisində böyürtkən kolluğunda üz-gözü qana
bulaşmış, ağzı köpüklü, bədəni odda qarsalanmış bir kişi
meyiti tapılmışdı. Qolunda “Oriyent” markalı saat, boynunda
xaç, cibində əriyib bir-birinə yapışmış 12 ədəd plastmas
telefon jitonu vardı. Jitonlar Rusiyadan gətirilməydi...

***
İşsizlikdən cana doymuş Mahir də, başqaları kimi,
Rusiyaya üz tutmuşdu. Bir müddət Rusiya paytaxtında
tikintidə işlədi. Bir az pul toplayan kimi, özünə bir “07”
maşını aldı və “taksovat”lığa başladı. İlk vaxtlar yaxşı
qazanırdı. Amma Moskva əhalisinin yalan olmasın, yarıdan
çoxu “taksovat”lığa başlayandan bəri onun canı sıxılmağa
başlamışdı. Əlavə gəlir mənbəyi barədə düşünməyə məcbur olmuşdu.
Bir gün Ponomarenko adlı bir sərnişinlə tanış oldu. Elə
ilk söhbətdən onlar bir-birilərinə isinişdilər, bu tanışlıq daimi
xarakter aldı. Aleksandr Yuriyeviç Mahirin istiqanlılığına və
səmimiliyinə görə onu, hətta evlərinə də dəvət etmişdi. Bir
ay olardı ki, Mahir Ponomarenko ilə necə deyərlər, “canciyər” olmuşdu. O öz maşınında bir neçə dəfə Ponomarenkonu istədiyi yerlərə aparmışdı. Sonra da Aleksandrın
maşını təmirə dayandığından onlar aralarında razılığa
gəldilər ki, Ponomarenkonun maşını düzələnə kimi, onu
Mahir gəzdirsin. Əlbəttə, haqqı, hörməti də öz yerində.
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Dostlar çox tez dil tapmışdılar. Mahir tezliklə Ponomarenkonun ailəsinin əziz-xələfinə çevrildi. Artıq ailədə Mahiri
“Mişa” çağırırdılar. O, ailənin inam və etibarını qazana
bilmişdi.
Bir dəfə Mahir sözgəlişi Aleksandra dedi ki, əgər əldə
maya olsa, Azərbaycandan yaxşı mal alıb, Moskvada xırıd
eləmək olar. Elə mal ki qazancı başının altındadır. Mahir
Saşanı inandırdı ki, Azərbaycanda narkotik mal almaq çox
sərfəlidir, həm də böyük qazanc mənbəyidir.
Ponomarenko əvvəlcə daşınıb, düşündü, yüz ölçüb, bir
biçəndən sonra dostunun təklifindən axır ki, şirnikləndi. O,
evini 23 min ABŞ dollarına satıb, pulunun 3 min dollarını
anasıgildə qoydu. Yerdə qalan 20 min dollarını götürərək,
Mahirlə Azərbaycana yola düşdü.
Bakıda Mahirin atası Miri Rəsulov oğlunun və onun dostu
Saşanın qabağına gülərüzlə çıxdı, qonağı mehribanlıqla
qarşıladı. Yolda evə gələrkən onlar maşın bazarına da
dəymişdilər, bir yerdə şəkil çəkdirmişdilər. Qonağın şərəfinə
evdə böyük stol açıldı. Stol arxasında Mahir həyata
keçirəcəyi plan barəsində düşünürdü. Ata isə oğlunun
iyrənc əməlindən xəbərsizdi. Mahirgil “mal almaq”
bəhanəsiylə səhər tezdən Zaqatalaya yola düşəcəkdilər. Bu
barədə Mahir artıq qonşuları Əzizlə razılığa da gəlmişdi.
Səhər erkən yola düşməzdən əvvəl Ponomarenko gətirdiyi pulun üstündən 100 dollar götürüb, qalanını əl
çantasında Mahirin atasıgildə qoydu. Onsuz da axşamı evə
dönəcəkdilər. Onlar qonşu Əzizi də götürüb mal dalınca
Zaqatalaya yola düşdülər.
Günortaya yaxın Zaqatalanın “Naib bulaq” adlı yeməkxanasına gəlib çatdılar. Yaxşıca yeyib-içdilər. Spirtin təsirin124
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dən artıq beynləri dumanlanmışdı. Qonaq isə normadan
kənara çıxmır, içkiyə bir o qədər də meyil göstərmirdi. Mahir
sözarası qonşusu Əzizdən soruşdu:
- Bunun başını harada əkək?
- Bir xəlvət yerdə.
- Çto vı qovorite? - Aleksandr soruşdu.
Niçeqo, mı pro tovar... - deyə Mahir Saşanı arxayın
saldı.
Yeməkxanadan çıxanda Əziz Mahirdən soruşdu:
- Nə qədər pulu var?
- Beş min, - deyə Mahir qonşusuna yalan söylədı.
- Mən sənə min dollar söz vermişdim, indi 6 yüz də
qoyuram üstünə.
- Payın artıq olsun, hansı tərəfə gedək?
- Alazana tərəf, orada adam olmaz. - Mahir tez keçib
arxada öz yerində oturdu.
Aleksandr da arxada oturmaq istədi, ancaq Mahir
qoymadı:
- Sidi, na svoyem meste.
Qonşular qonağın başını Muğanlı körpüsündə əkmək
istədilər, amma orada hərbiçilər vardı. Onlar yenidən Qaxa
qayıtmalı oldular. Maşın axşamtərəfi Süskənd yoluna döndü. Əziz geri dönmədən arxada oturmuş Mahirə dedi:
- Heç kəs yoxdur, başla görək.
Söz Əzizin ağzından çıxan kimi, Mahir cəld qabaqcadan
hazırladığı elektrik şnurunu arxadan Aleksandrın boğazına
keçirib, var gücü ilə onu boğmağa başladı. Əziz isə sağ əli
ilə qonağın üzünə qüvvətli bir zərbə endirdi. Boğulduğunu
hiss edən Ponomarenko bütün gücünü toplayaraq boğazına keçən şnuru çəkib qırdı, sonra oturacağı yerindən
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qoparıb, arxada oturmuş Mahirin üstünə çökdü. Əzizin
sifətinə bir təpik ilişdirərək sürüşüb birtəhər maşından yerə
düşdü.
- Ayağa durmağa qoyma! - deyə Mahir bağırdı.
Əziz tez maşından düşüb ayağa qalxmaq istəyən
Aleksandrın başından bir neçə yumruq zərbəsi endirdi.
Mahir isə yerdən iri bir çay daşı götürüb qonağın təpəsinə
endirdi. Yerdə hərəkətsiz uzanmış Aleksandrı Əziz
çiyinlərindən, Mahir isə ayaqlarından tutaraq yolun
kənarındakı böyürtikənliyə tulladılar. Onlar qonağın canını
hələ çıxmadığını görüb daşla başını əzdilər. Cibindən
pasportunu, 100 ABŞ dollarını götürdülər. Daha sonra
qatillər meyitin üstünə benzin töküb yandırdılar...

***
Qonaqpərvər ata haradan biləydi ki, oğlu iki gündən
sonra gətirdiyi qonağı qəddarcasına qətlə yetirəcək. Nədən
ötrü? Əlbəttə ki insani nəfsdən ötrü. İdrak cilovunu nəfsinin
ixtiyarına verənlər həyatda ən aşağı mərtəbəyə - heyvani
mərtəbəyə sövq olunurlar. Onlar yuxarıdan aşağıya
yuvarladılan daş kimi, az bir müddət də onu rəzalət
çirkabının ən dərin yerinə salır və bu, onun ən dəhşətli
sonu olur. Odur ki, aqillər deyiblər: “Nəfs elə bir şeydir ki,
onu özbaşına buraxsan, alçaqlığa meyil göstərib bataqlığa
batar, cilovlayıb istiqamət versən, fəzilət yüksəkliklərini fəth
edib kamala çatar”.

***
Mahir həmin axşam evə tək gəldi. Atası qonağı oğlunun
yanında görməyib tez soruşdu:
- Bəs qonaq hanı?
- Ata, iş elə gətirdi ki, bu gün axşam reysi ilə Moskvaya
uçmalı olacayıq. Mən Aleksandrı taksi ilə Bakıya yola
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saldım. Özüm də gəldim ki, qonağın sumkasını götürüm.
Axşam aeroportda görüşəcəyik.
Bu vaxt Mahirin qardaşı Rasim onun köynəyindəki qan
ləkəsini görüb soruşdu:
- Mahir, köynəyindəki o qan ləkəsi nədir?
- Əzizlə dalaşmışam, al bunu ver Tahirəyə - yusun. Əgər
ləkə getməsə, yandırarsan. Bu da sənin üçün cib xərcliyi, deyə Mahir qardaşının cibinə yüz dollar basdı.
Qonşular həmin axşam yol maşını ilə Bakıya gəldilər.
Mahir puldan Əzizin də payını verdi. Sonra Moskvada
yaşayan arvadı Natalyaya zəng elədi ki, Bakıya gəlsin. Elə
həmin günün axşamı Natalya Moskvadan Bakıya uçdu.
Onlar birlikdə Zaqatalaya gəldilər. Mahir Natalyaya 7
min dollar verdi ki, özü üçün xətri nə istəyirsə alsın.
Natalya Aleksandrı onlarda görməyib soruşdu:
- A qde Saşa?
- Tri dnya nazad mı otpravili Aleksandra v Moskvu.
Natalya Mahirin verdiyi pulu alarkən soruşdu:
- Otkuda eti denqi?
- Eti denqi dal nam Saşa, - deyə Mahir arvadına yalan
söylədi.
Qatil qəddarcasına qətlə yetirdiyi qonağın 20 min dollarını öz istədiyi kimi sağa-sola xərcləyirdi. Ancaq onun bu
hərəkətindən hamı şübhələnmişdi. “Yerin də qulağı var”
deyiblər...

***
Bir həftə sonra Saşanın arvadı Katya Mahirlə telefon
əlaqəsi yaratdı. Onun ilk sözü bu oldu:
- Mişa, dayte trubku Aleksandru.
- Katya, Aleksandr neto zdes.
- A qde on?
- Tri dnya nazad mı otpravili Aleksandra v Moskvu.
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- On poka domoy ne prişyol. - Katya həyəcanlı halda
dilləndi.
- Bolşe ya ni çeqo ne znayu. Kuda on mojet propast? Mahir özünü o yerə qoymadı.

***
Katya iki gündən sonra Bakıya gəldi. O, əvvəlcə
Mahirlə danışdı, sonra isə ərinin itməsi barədə polisə
müraciət etdi. Dərhal əməliyyat-axtarış tədbirini həyata
keçirmək üçün xüsusi qrup yaradıldı. Bu arada Qax
rayonunun Süs kəndində yandırılmış və kolluğa atılmış
naməlum kişi meyitinin aşkar olunduğu barədə polisə
məlumat daxil oldu. Meyiti kəndin qoyun otaran uşaqları
görmüş və bu barədə polisə xəbər vermişlər. Meyitə ilkin
baxış zamanı polislər Katyanı da dəvət etmişdilər. Mahir də
hadisə yerində idi. İlk baxışda Katya əri Aleksandrı dərhal
tanıyaraq; “Oy, Boje moy!” - deyərək əlləri ilə üzünü
qapadı. Sonra o, heç kimin gözləmədiyi bir hərəkət edərək,
yanında dayanmış Mahirin yaxasından yapışaraq qışqırdı:
- Zaçem, Mişa?! Za şto eqo ubili?!
Katyanın qəfil hərəkətindən Mahir çaşbaş qalaraq özünü itirdi, dərhal rəngi avazıdı. Bu, bacarıqlı polis əməkdaşlarının nəzərindən qaçmadı və Mahirin əllərini həmən
qandalladılar. Hamının gözü qarşısında bu rəzilliyə
dözməyən Miri kişi irəli yeriyərək, oğluna tərs bir nəzər saldı
və sağəli ilə onun sifətinə güclü bir şillə ilişdirdi. Bununla
ürəyi soyumayan ata, sonra da onun kənd arasındakı
hörmətinə xələl gətirən nankor oğlunun üzünə tüpürdü...
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Son sözü tətik dedi
(hekayə)
...Mərdan köşkdən siqaret almaq bəhanəsilə maşından
düşdü. Siqaret alıb geri döndü, gödəkçəsinin altında
gizlətdiyi lüləsi kəsilmiş, 16 çaplı ov tüfəngini çıxarıb
Səmədin gicgahına dirədi və hər iki tətik eyni anda çəkildi...

***
Mərdan çoxdan idi ki, Rusiyada yaşayırdı. Atasının
vəfatından sonra evin bütün ağırlığı anası Səfurə arvadın
çiyinlərinə düşmüşdü.
Ananın yalnız bir niyyəti vardı. Ərinin ölümündən sonra
ona yadigar qalan üç övladı namusla, halal zəhmətilə
böyüdüb boya-başa çatdırmaq. Onun böyük oğlu Mərdan
anasının gecə-gündüz çalışmasını, hər gün yorğun
görünməsini, övladları nədənsə korluq çəkməsin deyə,
necə çapaladığını görəndə ürəyi sızlayırdı. Anasının bu
cəfakeşliyi onun kişilik qüruruna, heysiyyatına toxunurdu.
Mərdan özündə bir qərar vermişdi; məktəbi qutarıb əsgəri
getmək. Əsgəriliyini başa vurduqdan sonra isə işləyib ailəni
saxlamaq istəyirdi. O, anasının üzüntü çəkməsinə heç cür
razı ola bilmirdi. Belə də oldu. Mərdan əsgəri xidmətini
başa vurduqdan sonra bir müddət rayonda yol təmiri
idarəsində fəhlə işlədi. Amma bu iş yerindən aldığı maaş az
olduğundan ailənin ehtiyaclarını doğru-dürüst ödəyə bilmirdi. Onun orta məktəb yoldaşı Kazımın qardaşı yeddi il
olardı ki, Rusiyada yaşayırdı. Özünə orada yaxşı iş şəraiti
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qurmuşdu, hər ay evlərinə, ata-anasına, qardaş və
bacılarına pul göndərirdi. Qardaşının dediyinə görə,
Sərdarın Moskva şəhərində bir neçə mağazası vardı. Bu
yaxınlarda o, Kazımın da onun yanına gəlib, mağazaların
birində işləməsini xəbər göndərmişdi. Kazım da qardaşına
tək deyil, məktəb yoldaşı Mərdanla gələcəyini bildirmişdi.
Əlbəttə, Kazım Mərdangilin ailə vəziyyəti barədə qardaşına
qabaqcadan söyləmişdi. Sərdar da qardaşına gələrkən
Mərdanı da gətirməsini tapşırmışdı.
Axşam Kazım sevincək halda Mərdangilə gəldi və
qardaşının təklifini Səfurə xalaya da bildirdi. Ana oğlunu
necə olur-olsun gözünün önündən uzağa getməsinə heç
cür razı ola bilmirdi. “Az da tapsaq, çox da tapsaq şükür ki,
oğlum sağ-salamat yenə gözümün qabağındadır,” - deyə
özünə bununla təskinlik verirdi. Bunun da səbəbi vardı.
Çünki üç ay bundan öncə Polad kişinin oğlu Zahidin
Rusiyadan meyitini gətirmişdilər. Buna görə ana oğlunu
Rusiyaya getməsinə razılıq vermirdi. Bununla belə, Səfurə
Kazımın təkid və xahişini, eləcə də Mərdanın istəyinin
əleyhinə getmədi. Mərdanın Kazımla getməsinə həm
razılıq, həm də xeyir-dua verməli oldu...

***
Səfurə ərinin vəfatından sonra dul qalması barədə dediqoduların yaranmasından çox narahat idi. İş yerində isə
Səfurənin xətrini hamı istəyirdi. Onun necə əxlaqlı, namuslu
və qeyrətli bir qadın olmasını iş yoldaşları ilə yanaşı, bütün
qonum-qonşular, qohum-əqrəbalar da yaxşı bilirdilər.
Son günlərdə Səmədin həm işə gedəndə, həm də geri
qayıdanda qarabaqara Səfurəni izləməsi onu bərk narahat
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edirdi. Səməd hətta bir neçə dəfə iş yerinə zəng edib onu
soruşmuşdu da.
Bir gün axşam Səfurə işdən evə qayıdarkən Səməd
onun qarşısına çıxıb sözünün mustafasını ona söylədi.
Səfurə isə Səmədin təklifini qəti rədd etdi. Ancaq Səməd
inadından dönmür, bir gün də olsa onu rahat buraxmırdı.
Bu hadisədən kiçik oğlu Namiq də xəbər tutmuşdu.
İki gündən sonra Səməd bir də Səfurənin qabağını
kəsdi. Bu dəfə o, təklifi qəbul etməzsə, qadının başqa
kişilərlə yaxınlıq etdiyi barədə şayiə yayacağı ilə hədələdi...

***
Noyabr ayı idi. Mərdan Rusiyadan bir neçə günlüyə
rayona gəlmişdi. Axşam həyətdə hənirti eşidib evin dörd bir
tərəfinə dolandı. O, birdən qaraltının hamama girdiyini
gördü və tez cumub onu yaxaladı. Mərdan Səmədi tanıdı
və ondan gecənin bu vədəsində
burada nə etdiyini
soruşdu. Səməd əvvəlcə özünü itirdi, sonra vəziyyətdən
çıxış yolu tapdı:
- Mərdan, bilirsən qəlbinə başqa şey gəlməsin. Gəlmişdim,
görüm, Rusiyaya nə vaxt gedəcəksən. Mən də səninlə
getmək istəyirəm. - Səməd gecəyarısı gəlişinin məqsədini
Mərdana izah etməyə çalışdı. Mərdan da özünü elə
göstərdi ki, guya o, Səmədin dediklərinə inandı...
Arada gəzən söz-söhbətdən az da olsa xəbəri olan
Mərdan bu işi dərindən öyrənməyi qət etdi. Buna görə də
qardaşı Namiqin o, burada olmayanda anası ilə Səməd
arasında hansı söhbətlərin getdiyini soruşdu. Namiq də
əhvalatı olduğu kimi qardaşına söylədi.
Ertəsi gün Mərdan Rusiyaya yola düşdü. Ancaq bu dəfə
o orada çox qalmadı. Gələrkən özü ilə 16 çaplı lüləsi
kəsilmiş bir ov tüfəngi də alıb gətirmişdi. Mərdan alçaq və
namussuz Səməd barədə artıq qərarını vermişdi. O,
Səmədi öldürmək üçün məqam axtarırdı.
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Bir gün o, qonşusu Elnurla söhbət etdiyi zaman Səməd
“QAZ-24” markalı maşınla onlara yaxınlaşdı və Mərdana
onunla birlikdə qonşu rayona getməyi təklif etdi. Bu təklif
Mərdan üçün göydəndüşmə olduğuna görə dərhal
razılaşdı.
- Bir dəqiqə gözlə, evə dəyim, gödəkçəmi geyinib gəlirəm,
- deyə Mərdan cəld evə qaçdı, ov tüfəngini gödəkçəsinin
altında gizlədərək ani geri qayıtdı.
Onlar axşamtərəfi rayondan qayıdarkən, yolüstü
yeməkxanaların birində möhkəm yeyib-içdilər. Evə gələrkən
Mərdan Səmədi elə sükan arxasındaca qətlə yetirmək
istədi, ancaq “qəza baş verə bilər” - deyə düşündü və
fikrindən daşındı.
Yol boyu Səməd ağzına gələni üyüdüb tökürdü. Və ən
axırda ürəyindəki niyyətini Mərdana açıq söylədi:
- Mərdan, düzünü deyim ki, mən anan Səfurə ilə evlənmək
istəyirəm. Sən də mənim oğlum. Burada nə qəbahət iş var
ki? - deyə Səməd gözaltı Mərdana baxdı.
Mərdan bu sözləri eşidəndə, gözlərinə qaranlıq çökdü.
Tutulduğundan heç nə deyə bilmədi.
Maşın rayon mərkəzinə çatanda, Mərdan Səmədə
maşını köşkə tərəf sürməsini təklif etdi.
- Burdan bir siqaret alıb gəlirəm, - deyə o, çoxdan bəri
qəlbində gizlətdiyi niyyəti həyata keçirmək üçün maşından
düşdü və ...

***
... Mərdan oradan birbaş polis şöbəsinə gəldi, silahı təhvil
verdi və hər şeyi olduğu kimi etiraf etdi.
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Altı saat davam edən əməliyyat
(Oçerk)
Bu gecə şöbəyə heç bir siqnal daxil olmamışdı. Artıq
hava işıqlaşırdı. Bir azdan küçələrin sakitliyini, şəhərin bu
səssizliyini maşınların səs-küyü və işə tələsən adamların
ayaq səsləri pozacaqdı. Narahat dolu bir iş günü də arxada
qalacaqdı. Saat 5-ə lap az qalırdı. Vaqif növbəti iş gününü
deyəsən, heç bir hadisə baş vermədən başa vururdu. O,
növbətçi ilə sağollaşıb maşınına tərəf getdi. Maşının
qapısını açmaq istəyirdi ki, birdən növbətçi qaça-qaça
özünü Vaqifə yetirdi.
- Yoldaş Şərifov, polis əməkdaşlarımızdan indicə zəng
etdilər. Onlar axtarışda olan bir nəfər narkoman cinayətkarı
yaxalayıblar, ancaq vəziyyət ciddi şəkil aldığına görə, sizin
də hadisə yerinə gəlməyinizi xahiş edirlər.
Vaqif vaxt itirmədən hadisənin baş verdiyi ünvana
yollandı. O, hadisə yerinə çatanda, həqiqətən də polis
işçilərinin çıxılmaz vəziyyətdə qaldıqlarının şahidi oldu.
Axtarışda olan cinayətkar əlində tutduğu qumbaranı hazır
vəziyyətdə saxlayaraq, polis işçilərini bir addım da olsa,
yaxına buraxmaq istəmirdi.
- Əgər mənə tərəf bir addım da atsanız, özümlə birgə sizi
də məhv edəcəyəm. Onsuz da bu həyatdan bezmişəm, deyə cinayətkar qarşısında dayanmış polis işçilərinə hədəqorxu gəlirdi.
Həqiqətən də vəziyyət gərgin xarakter almışdı. Belə bir
anda səhv bir addım ağır faciə ilə nəticələnə bilərdi. Dərhal
çıxış yolu tapmaq lazım idi...
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***
...Polis işçiləri otağa daxil olarkən axtarışda olan cinayətkar
onlardan cəld tərpənərək, başının altında hazır vəziyyətdə
gizlətdiyi qumbaranı götürmüş və istər-istəməz polis
işçilərini “özünə ram etməyə” məcbur etmişdi.
İndi polis işçləri cinayətkarın hər bir “nazıyla” oynamağa
razı idilər. Axı binada onlardan savayı başqa adamların da
olduğunu nəzərdən qaçırmırdılar.
Cani polis işçilərinə otağı tərk etməyi tələb edirdi. Polis
işçiləri isə bu tələbi heç cür qəbul etmək istəmirdilər.
Çoxdan axtardıqları ”ovu” asanlıqla əldən buraxmaq
fikrində deyildilər. Vaqif yumşaq tərzdə bildirdi ki, əgər
cinayətkar onlarla birgə polis idarəsinə gedərsə, tələbləri
yerinə yetiriləcək.
Cinayətkar ona 100 qram araq gətirilməsini tələb etdi.
Yalnız arağı alıb içəndən sonra onlarla gedəcəyinə söz
verdi. Səhər saat 6-ya az qalırdı. Yaxınlıqda nə bir açıq
kafe, nə də ki, bir mağaza var idi. Nə etməli?! Vaxt isə
gözləmirdi.
Vəziyyət hər an dəyişə bilərdi. Polis işçilərindən biri
dərhal araq ardınca getdi. Digər polis əməkdaşı isə artıq
dözə bilmirdi. Ani bir fürsət gözləyirdi ki, cinayətkarın
üzərinə atılsın. Vaqif polis işçisinin bu niyyətini dərhal
anlamışdı. Ona görə də rəis ona işarəylə anlatdı ki, belə bir
anda təmkinli olmaq gərəkdir. Hövsələsizlik, tələskənlik isə
hər şeyi alt-üst edə bilərdi. Polis işçiləri istəmirdilər ki,
qonşu mənzillərdəkilər baş verən hadisədən xəbər tutsunlar. Onların məqsədi əməliyyatı təhlükəsiz və səs-küysüz
həyata keçirmək idi.
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Vaxt gedirdi. Vəziyyət isə kritik həddə çatmışdı.
Nəhayət, araq ardınca gedən polis işçisi əlində stəkan dolu
araqla özünü təngnəfəs otağa saldı. O, vəziyyətin
dəyişmədiyini görəndə, dərindən köks ötürdü.
Cinayətkar arağı görəndə, sanki gözünə işıq gəldi, sifəti
güldü.
- Stəkanı stolun üstünə qoyun, özünüz isə kənara çəkilin, deyə o, amiranə tərzdə bağırdı.
Bu “əmri” də polislər yerinə yetirməyə məcbur oldular.
Cinayətkarın əmri yerinə yetirildi. Cinayətkar cəld stəkanı
sərbəst qalan sol əlinə götürərək birnəfəsə başına çəkdi.
Sağ əlindəki qumbaranı isə möhkəm sıxmışdı. Azca kifayət
idi ki, onun barmaqları qumbaranın basılmış düyməsindən
kənar olsun, bu zaman hər şey alt-üst ola bilərdi. Buna görə
də hamının nəzər-diqqəti cinayətkarın əlində sıxdığı
qumbarada idi. Bu cür həyəcanlı anları Vaqif çox
yaşamışdı. Belə hallarda onu həmişə ehtiyatlı və təmkinli
olması xilas etmişdi.
Artıq saat 7-i idi. Vaqif yavaş-yavaş cinayətkara
yaxınlaşdı və onun verdiyi sözə nə dərəcədə əməl etdiyini
bir növ yoxlamaq istədi. Cani əlindəki qumbaranı möhkəm
sıxaraq, həyətdə dayanmış polis maşınına tərəf addımladı.
O, maşına minənə kimi, hamı hazır vəziyyətdə dayanmışdı. Bu zaman Vaqif heç bir şey olmamış kimi, “Getdik,
uşaqlar!”, - deyə yoldaşlarına maşına minməyə işarə verdi.
- Maşına minərkən ona qarşı heç bir artıq hərəkətə yol
vermək olmaz, - deyə Cinayət Axtarışı Şöbəsinin rəisi
Şərifov polis işçilərinə xəbərdarlıq etdi. Özü də cinayətkarın
mindiyi maşının qabaq oturacağında əyləşdi. İki polis
nəfəri də cinayətkarın mindiyi maşına oturdu.
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Polis işçilərindən biri cinayətkarın qolundan tutmuşdu,
başqa cür hərəkət etmək də olmazdı. Çünki caninin
barmaqlarının azca boşalması maşındakıların hamısının
məhvi demək idi.
Onlar polis idarəsinin qarşısına gələndə artıq saat 9-a
işləyirdi. Küçədə isə maşın əlindən tərpənmək mümkün
deyildi.
Hamı maşından düşdü. Birdən cani polislərdən bir neçə
addım kənara çəkilərək qışqırdı:
- Mənə bir daha yaxın gəlməyin, yoxsa qumbaranı ataram!
Məni burdan buraxmalısız!
Bu zaman hər şey gözləmək olardı. Bunu yaxınlıqdan
keçən adamlar da eşidib, ayaq saxlamağa məcbur oldular
və bu qeyri-adi mənzərəyə sanki kinolarda olduğu kimi,
tamaşa etməyə başladılar.
Vaqif cinayətkarı dilə tutmağa başladı:
- Yaxşı, gəl maşına minək, dəniz sahilinə gedək. Əlindəki
qumbaranı da dənizə tullayarsan. Oradan da səni buraxarıq
gedərsən.
Söz cinayətkarı tutmuşdu. Deyəsən, araq öz təsirini
göstərmişdi. O, yenidən maşına əyləşdi, arxasıyca da polis
işçiləri.
Onlar dəniz kənarına gəldilər. Vaqif öz-özünə düşündü:
“Burada da mümkün olmayacaq, çünki hər tərəfdə adamlar
var. Adam olmayan bir yer tapmalı! Aha! Tapdım. Qanlı
göl!”
- Sür Qanlı gölə! - deyə Vaqif sürücüyə əmr etdi.
Onlar Qanlı Gölün kənarına gələndə saat 10-a qalırdı.
Həyəcanlı dəqiqələr isə hey uzanırdı.
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Cinayətkar maşından düşdü, gölün kənarına yaxınlaşdı.
Ətrafda heç bir kəs gözə dəymirdi. Hər ehtimala qarşı Vaqif
əməkdaşlara ehtiyatlı olmağı tövsiyə etdi. O, gölün lap
qırağına gəldi və birdən geri döndü. Bu zaman polis işçiləri
ani olaraq silahlarını hazır vəziyyətə gətirdilər.
- Yox, - deyə cinayətkar əsəbi halda qışqırdı. - Siz mənim
anamı buraya gətirməlisiniz!
Nə etmək olardı. Başqa çarə yox idi.
O, anasının ünvanını söylədi. Vaqif polis işçilərindən
birisini cinayətkarın anasının ardınca göndərdi.
Anası gələnə kimi hamı gərgin vəziyyətdə dayanıb
durmuşdu.
Cinayətkar anasını maşında görən kimi beş saatdan
artıq əlində saxladığı qumbaranı nəhayət ki suya tulladı.
Qumbara isə suya çatmamış, göydə partladı. Cinayətkar anasına tərəf yüyürdü:
- Ana!!! - deyə bircə dəfə bərkdən qışqırdı və hər ikisi
başlarını aşağı dikdi. Sonra o, yavaş addımlarla polis
maşınına tərəf gəldi.
Beləliklə, həyəcan dolu altı saat davam edən əməliyyat
başa çatdı. Hamının üzündə narahatlıq, gözlərdə isə
yuxusuz gecənin yorğunluğu aydınca sezilirdi. İndi polis
işçilərinin üzərindən sanki ağır bir yük götürülmüşdü. Hamı
dərindən köks ötürdü.
Vaqif evə gələndə, artıq saat on bir idi...
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Gizli eşq
(hekayə)
Bağışla məni, Nəsibə, bağışla... Məni sevdiyini çox gec
bildiyim üçün bağışla... Nədən bu pünhan, qəlbinin
dərinliklərində bu günə qədər özünə yer eləmiş eşqini izhar
etmədin?! Utandınmı?! Cəsarətin çatmadımı?! Yox, yox,
sən haqlısan. Əsil məhəbbətin dili lal olar, - deyiblər. Bir də
ki, qızlar sevgisini oğlanlara etiraf etməkdən çəkinirlər. Bu
addımın həmişə qarşı tərəfdən atılmasını gözləyirlər.
Qürurlarına sığışdıra bilmirlər... Bəs mən hardan biləydim
sənin gizli sevgini? Axı mən bunu hiss etməli, duymalıydım...
“Zapiska” yadımdadır. Hə, hə, orada nəyəsə işarə
edilmişdi... Görünür, günah məndə olub. Diqqətsiz olmuşam. Sənə qarşı laqeyd davranmışam.
Yaddaşımı çözməyə başlayanda özümün özümə
acığım tutur... O vaxtlar, hər dəfə fevralın 23- ü günü
gələndə qızlar bir yerə toplaşıb mənə hədiyyə alırdılar.
Sənsə mənə ayrıca hədiyyə seçərdin.. Bunu da anlaya
bilməmişəm. Hələ mənə olan səmimi, isti münasibətini
demirəm...
Stolumun üstündən tapdığım o kiçik kağız parçasındakı qeydlərin də sənin olduğunu sonralar bildim: “Qəlbin
gözüylə görünməyən eşqi, insanın gözlərindən oxumaq
olar”. Demək, bunu sən yazmışdın?! Yenə də haqlısan,
əzizim... Çünki mən sənin gözlərinin dərinliklərinə baxma138

Muzdlu qatillər
mışdım. Əgər baxsaydım, bəlkə bu od saçan eşqi, sevgini
görə bilərdim.
Etiraf edim ki, o zaman mən bu sahədə çox naşıydım.
Sevgi, məhəbbətin necə bir hiss, necə bir duyğu olduğunu
hələ bilmirdim, anlamırdım. O ki qala gizli eşq olsun. Sənin
bütün bunları, - o gizli eşqini duymadığımı biləndə sifətin
birdən-birə necə də dəyişdi?! - Bulud kimi tutuldun,
əsəbiləşdin, çox pərişan görkəm aldın o gün.
...Həmin gün dostum Əlinin təklifini Nəsibəyə söylədim.
Dostumu onunla qrup yoldaşımın ad günündə tanış
eləmişdim. Əli instituta, mənim yanıma tez-tez gəlirdi. Və
günlərin birində Nəsibəyə vurulduğunu söylədi. “Bəs bunu
qızın özünə niyə demirsən?” - soruşdum. Cavabında:
“Nəsibəni görəndə dilim tutulur, danışa bilmirəm” - dedi. “Belə olan halda ona sevgimi necə izhar eləyə bilərəm?”
Növbəti gün dərsdən çıxanda Nəsibəyə dedim ki, bir az
asta yerisin, ona deyəcək vacib sözüm var. Qızın çöhrəsində sanki günəş parladı, bir anlığa sifəti allandı və tez
də başıyla razılıq işarəsi verdi. Hiss elədim ki, Nəsibə
deyəcəyim sözü böyük intizarla gözləyir.
Küçədə bir xeyli qoşa addımladıq. Ordan-burdan
danışdıq və nəhayət, mən mətləb üstünə gəldim:
- Nəsibə, dostum Əlini tanıyırsan da? Hər həftə yanıma
gələn oğlanı deyirəm. Səni onunla Nəzakətin ad günündə
tanış etmişdim.
- Hə, tanıyıram. Sənin yanına tez-tez gəlib-gedir, necə
bəyəm? - Nəsibənin səsi titrədi.
- Bax, Əli elə o gündən sənə aşiq olub. Amma utandığından
sevgisini sənə söyləyə bilmir, heç cür cəsarəti çatmır.
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Nəsibəni sanki elektrik cərəyanı vurdu. Addımlarını
yavaşıdıb, yolun kənarına çəkildi. Acığını mənim üstümə
tökürmüş kimi əsəbi halda:
- Cəmil, sevgi cəsarət tələb edir! Əgər oğlan sevgisini
sevdiyi qıza söyləməyə cəsarət eləmirsə, deməli, onun
eşqi, sevgisi də yalandır... Ax, Cəmil, mən sənə daha nə
deyim?! Elə bildim sən bu gün mənə öz sevgini etiraf
edəcəksən. Sənsə... Deməli, sən mənə bütün bu vaxtadək
dost gözüylə baxmısan. Mənsə sənə tamam başqa gözlə...
Bu gün cən mənim bütün ülvi hisslərimi darmadağın, tarmar elədin. Üç il boyunca zərrə-zərrə qurub-yaratdığım
könül dünyamı dağıtdın! Sən elə bil heç bu dünyanın adamı
deyilsən! Nədən bu illər ərzində gözlərimdəki o saf eşqi,
ülvi məhəbbəti görə bilmədin?! Sənin həyata baxan
gözlərin sevgiyə qarşı nədən belə kor oldu?! Nədən bircə
dəfə də olsun gözlərimin içinə dik baxmadın?! Nədən?!
Nədən?! Əfsuslar olsun! Daha bu gündən sonra mən
səninçün başqa bir adamam. Bu gündən səni əbədilik
itirdim, Cəmil!” - deyərək göz yaşlarıyla məni tərk etdi...
Növbəti yay tətilindən qayıdanda, Nəsibənin barmağında nişan üzüyü gördüm. Məni saya salmasa da onu
təbrik etdm, “Allah hər ikinizi xoşbəxt eləsin!” - dedim.
O gündən özümdə qəribə hisslər baş qaldırmağa
başladı. Məndə qızlara qarşı münasibətdə
soyuqluq
yarandı. Bacardıqca onlardan kənar gəzməyə çalışdım.
Buna baxmayaraq, qızlar yenə də ətrafımda dolanırdı.
Qızlara qarşı bu cür davranışımı görən qrup nümayəndəsi
Aytən bir dəfə məni kənara çəkib dedi: “Cəmil, incimə
Nəsibə məsələsində sən özünə heç cür haqq qazandıra
bilməzsən. O qızın səni sevdiyini bütün bu illər ərzində
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necə olub bilməmisən?! Sən onun sevgi, məhəbbət dolu
qəlbini qırdın... Bax, biz bunu heç cür anlaya bilmirik!”.
Haqlı irad idi. Bəli, günahı özümdə axtarmalıydım. Mən
Nəsibəyə qarşı çox laqeyd, hissiyyatsız davranmışam.
Vaxtıyla Nəsibənin mənə dediyi sözlərin fərqinə varmamışam. O mənə tez-tez deyirdi: “Cəmil, bütün vaxtını
kitablara, dərs oxumağa sərf edirsən. Arada bir özün
barədə də düşün. Şəxsi həyatına nüfuz et, yaxın-yörənə
bax, hal-əhval tut. Yoxsa bir gün tənha qaldığını
görəcəksən. Bir də görəcəksən ki, sənə qalan ancaq bu
kitablardır. O zaman peşiman olacaqsan. Hər halda,
məsləhətim budur ki, bir az şəxsi həyatın haqqında da
düşün.”
Bəlkə də təbiətimdəki bu xüsusiyyətlər yaxın bir
dostumun məsləhətinə əməl etməyimlə bağlı idi. O, instituta
qəbul olduğumu eşidəndə çox sevinmişdi. Və mənə bunları
qardaş, dost məsləhəti kimi qəbul etməyi tövsiyə etmişdi:
“Cəmil, sən arzuna çatmaq üçün çox çalışdın, zəhmətə
qatlaşdın. Şükür Allaha ki, arzuna qovuşdun. Amma
instituta daxil olmaq, hələ arzuya tam yetmək demək deyil.
Əsl gərgin, zəhmət tələb edən günlər, yuxusuz gecələr
bundan sonra başlayır. Yaxşı mütəxəssis, yaxşı peşə
sahibi olmaq istəyirsənsə, müəllimlərinin mühazirə və
seminarlarında fəal iştirak etməli, günlərini kitabxanalarda
keçirməlisən. Tələbə vaxtının qədrini, qiymətini bilməlisən.
Ən əsası da odur ki, qız sevdasından, eşq, məhəbbət
macərasından uzaq durmalısan. Çünki bu bəlaya tutuldun,
ona mübtəla oldun, o zaman hər şey - kitab oxumağın da,
dərsə davamiyyətin də axsamağa başlayacaq. Get-gedə
təhsildən soyuyacaqsan və bir də görəcəksən ki, çoxlu
141

Camal Zeynaloğlu
kəsrlərin olduğu üçün institutdan qovulmağın barədə əmrin
divardan asılıb. Məncə, bunu nə sən, nə mən, nə də ki,
valideynlərin istəyər. Ona görə də başını aşağı salıb ancaq
dərslərinlə məşğul olmalısan...”
Dostumun tövsiyəsi bu gün də qulaqlarımda səslənməkdədir. Eşq, sevgi, məhəbbət yollarında büdrəsəm də,
elmdə, təhsildə qazandığım, uğurlarımla həmişə sevinmişəm. Nə qədər haqlı və ya haqsız olduğumu qoy dəyərli
dostlarım söyləsin. Əgər onlar gizli eşq məsələsində məni
qınayarlarsa, bunu da qəbul etməyə hazıram. Çünki indi
başa düşürəm ki, yaşanmayacaq qədər gözəl, dərk
edilməyəcək qədər sadə, ruhumuzun gözəllik simvolu olan,
doyulmayacaq qədər duyğunu nə görə, nə də duya
bilmişəm. Deyirlər, sevgisiz həyat yoxdur. Amma mən bu
həyatı yaşadım. Bir daha anladım ki, könül işləri həmişə
ağıldan qabaq gəlir. Onu da anladım ki, dünyanı lərzəyə
gətirən, insanlara sonsuz güc, qüvvət verən, daş qəlbli
insanları həlimləşdirən, düşmənləri barışdıran, bir-birinə
dost edən, qarşısında heç bir güc tanımayan, hər cür
xəstəliyə qarşı ən yaxşı məlhəm olan ecazkar sevgiyə qarşı
böyük bir haqsızlıq etmişəm. Bunu səmimi etiraf edirəm.
İndisə deyirəm: “Bağışla məni, Gizli Eşq, bağışla!!!”
06.06.2019
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Günah
(hekayə)
Soltanın arvadı bir ildən çox idi ki, rəhmətə getmişdi,
qohum-qardaş yığışıb ona qonşu kənddən dul bir qadın
aldılar. Soltanın əvvəlki arvadından uşağı olmamışdı. Neçə
il həkimə getdilərsə, müalicə götürdülərsə, bir nəticə
alınmadı. Deyilənə görə, Sərvinaz məhz elə çoxlu dərman
qəbul etdiyi üçün də xərçəng xəstəliyinə tutuldu, dünyasını
dəyişdi...
Soltanın ikinci arvadından bir qızı oldu. Cəmilənin artıq
altı yaşı vardı, təzəcə məktəbə gedirdi. Onun gəlişi ailəyə
də saflıq gətirmişdi. Soltan kişinin rəngi-ruhu özünə gəlmiş,
sanki cavanlaşmışdı. Həmişə küskün, qaraqabaq görünən
Soltanı son bir neçə ildə tanımaq olmurdu. Lakin el içində
bir söz dolaşır: Sən saydığını say, gör fələk nə sayır... Tale
bu ailənin üzünə təzə-təzə gülmüşkən, bədbəxtlik yenidən
onun qapısını döydü...
Gülxas ikinci uşağa hamiləydi. Amma Soltanın bundan
xəbəri yox idi. Soltan bir oğlan övladının olmasını da
arzulayırdı. Gülxas isə daha ikinci uşağı istəmirdi.
Hamiləliyin üçüncü ayı olardı. Gülxas ərinə demədən, ikinci
uşağı aldırmaq qərarına gəldi. O, bir cana qıyacaqdı. Bu da
günah sayılırdı.
Günah mənəvi boşluq, yaradılışın ziddinə getməkdir.
Günah işləyən bir insan özünü vicdan əzabının və qəlb
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sıxıntısının qoynuna atılmış bir bədbəxt, bütün ruhi-mənəvi
qabiliyyətlərini şeytana satmış bir zavallıdır. Peyğəmbərimiz günah haqqında belə buyurub: “Günah sənin
vicdanını narahat edən və başqalarının bilməsini
istəmədiyin əməldir”.
Günahlar insanın ruhuna bulaşan mənəvi kirlərdir. Bəs
görəsən, etdiyimiz günahlardan xilas ola bilərikmi?
Vücudumuzun kirini su ilə təmizlədiyimiz kimi, günahlarla
kirlənmiş mənəviyyatımızı da tövbə ilə təmizləyə bilərikmi?!.
Görəsən, Gülxas bətnindəki körpəsinə qıyanda, etdiyi
böyük günahdan xəbəri vardımı? O, qonşusu Sənubərlə
rayona paltar almaq adıyla getdiyini Soltana söyləmişdi.
Əslində isə körpəni aldırmaq üçün rayon xəstəxanasına,
həkimin yanına getmişdilər. Gülxas yolda Sənubərə dönədönə tapşırdı, xahiş elədi ki, bu məsələdən kimsə xəbər
tutmasın...
Həmin gün hava çox isti idi. Soltan günorta vaxtı
həyətdəki böyük tut ağacının altına klyonka sərərək tut
çırpırdı. Doşab tutacaqdılar. İşini qurtarandan sonra
klyonkanı dörd qatlayaraq eləcə tut ağacının altına qoydu.
Gülxas ərinə yorğun olduğu üçün dincəlmək istədiyini
bildirdi. Qarın nahiyəsində hələ də ağrıları vardı. Yataq
otağına gedib çarpayısına uzandı. Qonşu otaqda isə
Cəmilə yatırdı. Soltan isə bir az həyətdə var-gəl etdikdən
sonra darıxdığı üçün heç kimə bir söz demədən
qardaşıgilə getdi.
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Bir azdan Cəmilə yuxudan ayıldı. Gözlərini ovuşduraovuşdura həyətə endi. Həyətdə kimsə yox idi. O, tut
ağacının altına gəldi. Klyonkadakı çırpılmış tutdan yemək
istədi, amma birdən “ana!”- deyə qışqıraraq əyilib sağ
ayağını tutdu. Bu vaxt qara bir ilan klyonkanın arasından
çıxaraq ağaclıqlara doğru sürünməyə başladı. İlanlar tut
yeməyi xoşlayarlar. Görünür, ilan klyonkanın arasında imiş.
Cəmilə bilmədən onu tapdalayıb, ilan da qızcığazın
ayağından cancıb. Qızın canı ağrıdığından ağlamağa
başladı. Səsə anası Gülxas oyanıb həyətə yüyürdü. Getgedə qızın ağlamağı zarıltıyla əvəz olunurdu. Handan-hana
qızının ilan cancdığını hiss edən Gülxas ucadan: “Evim
yıxıldı, ay qonşular, balam əldən gedir!”- deyərək
qışqırmağa başladı. Səsə qonum-qonşu həyətə axışdı. “Nə
olub, ay Gülxas? Niyə haray-həşir salmısan?”- deyə
soruşdular. “Qızımı ilan cancdı! Onu təcili xəstəxanaya
çatdırmaq lazımdır!”- Gülxas indi də dırnaqları ilə üzgözünü cırır, başını, sifətini döyəcləyirdi.
Rayona, təcili yardıma zəng vurdular. Bəziləri məsləhət
gördülər ki, təcili yardım gəlincən gec olar, Cəmiləni rayona
tez çatdırmaq lazımdır. Bu vaxt Soltanla kənd həkimi Rəsul
həyətə girdi. Soltanın rəngi özününkü deyildi. Bircəcik
qızını anasının qolları arasında halsız şəkildə uzanmış
görüncə, gözlərinə qaranlıq çökdü, başı gicəlləndi,
yıxılmamaq üçün əlləri ilə başını tutub, yerə oturdu.
- Yol verin görək, - Rəsul həkim adamları aralayıb
qızcığaza yan aldi.
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Həkim Cəmilənin nəbzini tutdu. Qızın köksü güclə
qalxıb enirdi, zorla nəfəs alırdı.
- Artıq gecdir, zəhər uşağın qanına yeriyib, - kənd həkimi
ümidsiz halda dilləndi.
- Həkim, sən nə danışırsan? Necə yəni gecdir?! - hamı
təəccüblə Rəsul həkimə baxdı.
- Qurbanız olum, qızımı xilas edin! - Gülxas fəryad edərək,
yalvarıcı tərzdə baxışlarını tək həkim deyil, başına
toplaşanların hamısının sifətində gəzdirdi.
“Budur, Fəxrəddin gəldi!” - deyə kimsə ucadan dilləndi.
Həyətə “2106” markalı “Jiquli” maşını daxil oldu. “Tez olun,
Cəmiləni maşına aparın!”- hamı bir ağızdan dilləndi. Soltan
cəld qızını qucağına götürüb maşına mindi. Gülxasınsa
halı özündə deyildi, başı gicəllənir, mədəsi bulanırdı. Amma
buna baxmayaraq gücünü toplayıb o da arxada, ərinin
yanında oturdu. Maşın sürətlə həyətdən çıxıb, rayona
istiqamət götürdü. Həyətə toplaşanlar maşının arxasınca
baxa-baxa Allahdan Cəmiləyə şəfa diləyirdilər. Rəsul
həkim isə dərindən köks ötürüb:
- Qızcığazın yaşamasına çox az şansı var, o da
xəstəxanaya çatdıra bilsələr... - dedi.
On-on beş dəqiqədən sonra Fəxrəddinin “Jiquli”si
Soltanın həyətindən hansı sürətlə çıxmışdısa, eynən o
sürətlə də geri döndü. Maşından düşən Gülxas qucağındakı cansız qızına baxaraq vay-şivən qoparırdı. Soltan
da dözməyib arvadının səsinə səs verərək hönkür-hönkür
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ağlayırdı. Həyətdən təzəcə dağılmış qonşular, kənd
camaatı yenidən Soltanın həyətinə toplaşdılar. Məlum oldu
ki, qızcığaz rayona çatmamış, yarıyolda canını tapşırıbmış.
Azca sonra həyətə “Təcili yardım” maşını daxil oldu. Amma
artıq gec idi... Hər ehtimala qarşı həkim ananın qucağındakı Cəmilənin nəbzini yoxladı. Dərhal da “başınız sağ
olsun!”- deyib ayağa durmaq istəyirdi ki,
Gülxasın
bayıldığını gördü. Həkim onun təzyiqini ölçdü. Təzyiqi çox
yüksək idi. Ard-arda ona bir neçə iynə vurdu. Amma o
özünə gəlmədi, elə bayğın vəziyyətdəcə gözlərini bir
nöqtəyə zilləyib durmuşdu. Gülxas nə tərpənir, nə də ondan
səs-səmir çıxırdı. Kimsə: “Bəlkə, rayon xəstəxanasına
aparaq” - deyə dilləndi. Həkim isə: “onu yerindən tərpətmək
olmaz, beyninə qan sızıb. Xəstənin hazırkı durumu bunu
deməyə əsas verir,” - dedi.
...Gülxasın qaranlığa qərq olmuş şüuru bir andaca
bəyaz lövhə ilə əvəzləndi, sanki hər tərəf ağ örpəyə
bürünmüşdü. Bu bəyazlığın fonunda ona tərəf qızı Cəmilə
qaçırdı. Qızı anasına yaxınlaşıb əlini uzatdı: “Anacan, bura
çox soyuqdur, qalx ayağa, mənimlə gedək. Məni burada
yalqız buraxma. Mən səninlə qalmaq istəyirəm”. Ana kəlmə
kəsmədən ayağa qalxdı, qızının ona uzanmış əlindən
tutaraq, birlikdə ucu-bucağı görünməyən bəyaz səhralığa
doğru irəliləməyə başladı...
Bir neçə dəqiqə sonra Gülxas da canını tapşırdı. Yasyasa qarışdı. Kənd camaatı heyrət içindəydi, hamı çaşıb
qalmışdı. Bir gündə eyni evdən iki meyit çıxarılacaqdı...
05.11.2019
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Nisyə Yasin
(hekayə)
Bu yay məzuniyyətimi kəndimizdə, sinif yoldaşlarımla
birlikdə keçirdim. Əmioğlum Ramiz Bakıya gəldiyindən, elə
onun maşınıyla da kənddə yaşayan bacımgilə getməyi
qərarlaşdırmışdım... Əliboş getməmək üçün bacımgilin
qonşuluğundakı Kərbəlayi Sahibənin marketindən bəzi
şeylər almaq istədim. Əmioğlum xəbərdar elədi ki,
Kərbəlayi Sahibənin marketi bağlanıb. Səbəbini soruşdum.
Dedi ki, nisyə alıcıları ucbatından bağlayıbdır marketi. Bir
doxsan altı vərəqli “nisyə dəftəri” vardı, kənddə o adam
qalmamışdı ki, adı o dəftərə düşməsin... Mal alırdılar,
amma heç kim vaxtlı- vaxtında onun pulunu qaytarmırdı.
Sahibə nisyələrini yığmaq üçün məcbur olub evləri qapıqapı dolaşırdı.
Marketə mal verənlər də pullarını
istəyirdilər. Deyirdilər ki, əvvəlki malların pulunu verin,
yenidən mal gətirək... Əmioğlum əlavə etdi ki, “nisyə
dəftəri”nə o özü şəxsən göz gəzdirib. Dəftərdə elə adam
vardır ki, Sahibəyə min manadan çox borcu var. - Adamları
da qınamaq olmur; pulları olsaydı, əlbəttə, borclarını
qaytarardılar...
Nə isə, nisyəçilər ucbatından bacımgilə də əliboş
gəldim. Evdə usta işləyirdi. Kef-əhvaldan sonra əliboş
gəldiyim üçün bacıma üzrxahlıq elədim. Qonşunun
marketinin bağlandığını xatırlatdım. Zahir usta tribunadan
çıxış edirmiş kimi dedi: “Müəllim, indi kənddə adamlar hər
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şeyi nisyə alır, hətta, ustaya işi də nisyə gördürürlər. Hələ
bu, harasıdır, iş o yerə çatıb ki, adamlar öz ölənlərinə
Yasini mollaya nisyə oxutdururlar”.
- Yox, daha bu qədər də olmaz da, - deyə Zahirin zarafat
etdiyini düşündüm.
- Müəllim, Allaha and olsun ki, zarafat eləmirəm. Mən indi
sizə, yeri gəlmişkən, ötən ay kəndimizdə şahidi olduğum bir
əhvalatı söyləmək istəyirəm.
-

Nə əhvalatı?

- Müəllim, keçən ay səhər erkən material almaq üçün
Mirinin inşaat dükanına getmişdim. Gördüm ki, qonşum
molla Talıb bankomatın yanında dayanıb, həyəcanlı şəkildə
ora-bura boylanır.
Elə bildim nəsə olub. Dözməyib
soruşdum:
- Molla, xeyir ola, səhər-səhər, bankomatın yanında niyə
dayanmısan?
Molla Talıb cavab verdi:
- Nə edim bəs? Borclarımı ancaq bu yolla yığıram.
Dünəndən pensiyanı verirlər. Bəziləri alıb aradan çıxıb,
xəbərim olmayıb. Ölüləri üçün mənə o qədər nisyə Yasin
oxutduran var ki... Hamısı da deyir: “Molla, sən Yasini oxu,
pensiyamı alanda verəcəyəm”. Dayanmışam ki,
heç
olmasa bu gün o bəzi nisyə oxuduğumun pullarını yığa
bilim.
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Məni gülmək tutdu. Molla Talıb güldüyümü görüb,
üzünü turşutdu:
- Niyə gülürsən, Zahir? Buna gülmək lazım deyil, ağlamaq
lazımdır, ağlamaq!
- Düz deyirsən, Molla. Mən hər şeyin nisyə alınıb-satıldığını
görmüşdüm, amma Yasinin nisyə oxunduğunu ilk dəfədir ki,
eşidirəm. Yaxşı, Molla, bir şey mənə qaranlıq qaldı. Bəs
deyə bilərsənmi nisyə oxuduğun Yasin ölülərə gedib çatır,
ya yox?
Bu sözümdən sonra molla Talıbı da gülmək tutdu:
-

Bax, orasını deyə bilmərəm, bu , daha mənlik deyil...

Usta Zahirin söylədiyi bu “əhvalat” məndə təbəssüm
doğurmadı. Əksinə, ürəyimdə Molla Talıbın fikirlərinə
haqq qazandıraraq, kənd camaatın halına acıdım.
17.10.2019
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Qurban əti
(yumoristik hekayə)
Qapının zəngi çalındı. Mahirə xanım “görəsən, bu sübh
tezdən kimdir belə?” - deyinərək, tənbəl-tənbəl qalxıb
qapını açdı. Qarşısında əlində böyük sellefon torba olan
tanımadağı bir oğlan dayanmışdı. Oğlan xanımın üzünə
gülümsəyərək: “Qurban bayramınız mübarək, Mahirə
xanım! Bu, Qurban ətidir. Ramiz müəllim göndərdi” - dedi.
“Çox sağ ol” - Mahirə xanım könülsüz, laqeydcəsinə oğlana
cavab verib, ət torbasını onun əlindən aldı və tezcə də
qapını bağladı. O, əti mətbəxdə yerbəyer edib, təzəcə
divanda yerini rahatlamışdı ki, qapının zəngi yenidən
səsləndi. Bu dəfə qonşuydu. O da qurban payı gətirmişdi.
Mahirə dilucu, “çox sağ ol, qonşu, Allah qəbul eləsin, payın
artıq olsun!” - dedi.
Pultu götürüb televizoru qurdu. Bir-bir kanalları dəyişməyə başladı. Bir kanalda Qurban bayramıyla əlaqədar
veriliş diqqətini çəkdi. Verilişdə Hacı Muradın imkansızlara
Qurban əti paylamasından da söhbət gedirdi. Tez əl
telefonunu götürüb, rəfiqəsi Gülşənə zəng vurdu. Tələsik
salam-kalamsız soruşdu:
- Ağəz, televizorda Hacı Muradı gördün? Camaata Qurban
əti paylayırdı. Səndə onun telefonu yoxdu ki? Səhv
eləmirəmsə, axı sən onunla qonşusan? Bilirsən Qurban
ətinə mənim ehtiyacım yoxdu. Elə səhər açılan kimi,
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Ramiz on kilo alıb göndərib, bir kiloya yaxın da qonşu pay
gətirib. Dedim bir Hacıya zəng vurum, görüm əti harda
paylayır. Mən də gedim, alım. Ağəz, nə olsun ki, imkanım
var. Bəyəm, artıqlıq edər verilən ətdən almaq? Anam
həmişə deyərdi ki, qızım, harda nə verdilər, sən də get
almağa çalış. Aldığın sənindir.
Gülşən rəfiqəsinin bu hərəkətinə heyrətləndi, ancaq
bunu ona sezdirmədi və:
- Yox, Mahirə, Allah haqqı, qonşu olanda nə olar,
telefonunu bilmirəm, - cavabını verdi.
- Bəs mən onun telefonunu kimdən öyrənim?
Sən Hacının telefonunu ancaq həmin kanaldan tapa
bilərsən. - Gülşən rəfiqəsinə bunu da dedi.
- Hə, hə, doğrudan a... - Mahirə rəfiqəsiylə sağollaşmadan
telefonu onun üzünə qapatdı.
O bu dəfə də telekanala zəng vurdu. Telefonu bir qız
açdı.
- Xanım, sizin kanalda Qurban bayramıyla əlaqədar Hacı
Muradın ət payladığını gördüm. Zəhmət olmasa, Hacının
telefonunu mənə tapmaqda kömək edərsinizmi? Mən ona
zəng etmək istəyirəm.
- Xanım, siz də ət istəyirsiniz? - qız ironiya ilə soruşdu.
- Hə, mən də ət istəyirəm, - deyə Mahirə cavab verdi.
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- Bilirsiniz, xanım, mən Hacının telefonunu sizə verə
bilmərəm.
- Siz allah, bilirsinizsə, verin telefonunu. Çox xahiş edirəm.
- Mahirə qıza yalvardı.
- Xanım, bilsələr nömrəni mən vermişəm, mənimçün yaxşı
olmaz axı. Verirəm, ancaq mənim adım olmasın, ha! - deyə
telekanaldakı qız Mahirəyə möhkəm tapşırdı.
- Yaxşı, yaxşı, siz narahat olmayın, sizin adınız olmayacaq. Təki siz Hacının nömrəsini mənə verin. - Mahirə
sevincək dilləndi.
Qız Hacı Muradın telefon nömrəsini Mahirəyə dedi. O da
elə həmin dəqiqə nömrəni yığdı.
- Bəli, eşidirəm. - Hacı dilləndi.
- Hacı, siz Qurban ətini harada paylayırsınız? Zəhmət
olmasa, yerini deyin, mən də gəlim, bir pay götürüm. Mahirə dedi.
- Xanım, siz səhv başa düşmüsünüz. Qurban ətini mən
paylamırdım.
- Bəs kim paylayırdı? Axı televiziyada sizi göstərirdilər...
- Xanım, bu tədbiri rayon icra hakimiyyəti təşkil etmişdi. Bu
barədə veriliş də getdi. Məni sadəcə, qonaq qismində
dəvət etmişdilər. Əgər sizə Qurban əti lazımdırsa, o zaman
icra hakimiyyətinə müraciət edin.
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- Yaxşı, sağ olun. - Mahirə bu dəfə əsəbi halda telefonu
qapadı.
Mahirə hikkəli halda yenidən rəfiqəsi Gülşənin nömrəsini yığdı. Rəfiqəsi telefonu açan kimi:
- Ağəz, kül onun Hacı başına! Əti o paylamırmış. Rayonun
icrası paylayırmış. Bu da orada şaqquli kimi dayanıbmış.
Deyən yoxdur ona, adə, necə Hacısan ki, bir qurban kəsib
yetim-yesirə paylamırsan! Bah, bunlar da özlərinə Hacı
deyirlər. Biz dədə-babadan görmüşük ki, hacılar
imkansızlara, yetimlərə əl tutar, kömək edərlər. İndiki
“sovrimenniy” hacılar ancaq öz mal-mülkünü artırmağı və
bir də ayrı-ayrı yerlərdə bir neçə arvad saxlamağı
bacarırlar. Heyif, çox heyif ki, qurban əti əldən çıxdı, təəssüflə bildirdi.
- Ay Mahirə, sən də qəribə qızsan ey... Sənin qurban ətinə
nə ehtiyacın var? Buna görə bu qədər əl-ayağa düşməyə
dəyərmi heç?! Üstəlik də, deyirsən ki, tezdən qurban ətini
həm ərin alıb göndərib, həm də qonşun pay verib. İmkanı
olmayanlar, aylarla ət üzünə tamarzı qalanlar heç sənin
qədər qurban ətinə görə bu qədər canfəşanlıq göstərmirlər.
Əgər ət sənə bu qədər lazımsa, evdəki ətiniz sizə azlıq
edirsə, o zaman bizdə var. Anamın rəfiqəsi, baldızım bir
xeyli ət göndərib. İstədiyin vaxt gəlib apara bilərsən. Gülşən yarızarafat, yarıciddi tərzdə dedi.
- Bax, görürsən, ananın rəfiqəsi, baldızın haldan qanan
adamlardı. Amma mənim baldızım, rəfiqələrim həmişə elə
məndən nəsə umurlar.
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- Ona görə ki sən imkanlısan. Elə atalar ona görə deyib də:
“uman yerdən küsərlər”, onlar səndən umurlar. Sənsə,
əksinə, o yetimlərdən umursan. Bu, düz iş deyil axı...
- Eh..., yüz yeyənin olsun, bir deyənin olmasın... əvvəllər
hər Qurban bayramında Ramiz bir qoyun alıb həyətdə
kəsdirirdi, onun ətini qonşulara paylayırdı, özümüzə heç iki
kilo qalar, ya qalmazdı. Sonra mən Ramizin qarşısında şərt
qoydum ki, bir də həyətdə qoyun kəsməyəcəksən! Dedim
rəhmətliyin oğlu, qonşuları öhdə-zaminə götürmüsən bəyəm? O gündən bu günəcən Ramiz daha həyətdə
Qurbanlıq qoyun kəsmir, özü gedib həmişə qəssabdan alıb
gətirir. Ağəz, kişilərin cilovunu çəkməsən, öz bildiklərini
eliyəcək...
Gülşən artıq Mahirəyə qulaq asmırdı, fikri başqa
yerdəydi. Onun çənə olduğunu yaxşı bilirdi. Etika xatirinə
hərdən “hə, hə” deyirdi ki, rəfiqəsi inciməsin.
İki gündən sonra Gülşənin anası dedi:
- Gülşən, bala, görəsən, o yazıq, imkansız Mahirə Qurban
əti yeyə bildimi?
- Hə, hə, yaxşı yadıma saldın, ana. İndi bu dəqiqə zəng
edib öyrənərəm, - deyə Gülşən rəfiqəsinin nömrəsini yığdı.
- Mahirə, salam. Necəsən? Ağəz, bu iki günü səndən ötrü
çox narahat idim. Dedim bir zəng edim, görüm Mahirə bir
yerdən Qurban əti tapa bildi, ya yox?
- Ağəz, daha kanallara zəng vurmağa ehtiyac olmadı.
Çünki Ramizin bir dostu qoyunu tən yarı bölüb gətirmişdi.
155

Camal Zeynaloğlu
Qaynım Azad bir xeyli mal əti göndərmişdi. Sonra Ramizin
bacısıəri gəlmişdi. O da qoyun əti gətirmişdi. Atam da üç
kilo mal, üç kilo da qoyun əti almışdı. Hə, bax belə. Yəni bu
Qurban bayramı da əvvəlkilər tək pis olmadı.
- Ağəz, Allah səni sevindirsin. İndi rahat oldum. Yoxsa
fikrim elə hey sənin yanında qalacaqdı ki, görəsən Mahirə
ət tapa bildimi?! - deyə Gülşən qəsdən eyham vurdu. Yaxşı, Mahirə, özün dedin ki, evinə bu qədər Qurban payı
gətirdilər. İndi de görüm, sən özün kiməsə Qurban payı
verdinmi heç?
- Ağəz, sən nə danışırsan?! Mən niyə kiməsə pay
verməliyəm? Onların borcudur ki, mənə pay gətirsinlər.
Çünki mənə pay gətirənlərin hamısının işi ərimdən aşır.
-

Mahirə, daha sənə deməyə sözüm yoxdur!

- Əlbəttə, mənə deməyə sözün olmaz. Mənə nə deyə
bilərsən ki? Deməyə dilin də gəlməz, çünki mən məmur
xanımıyam, - deyə Mahirə xüsusi bir əda ilə sözünü
tamamladı...
19.09.2017
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Borc
(hekayə)
Ramazan ayının əvvəliydi. Kəndə səs yayıldı ki,
Rüstəm vəfat edib. Xəbərə əvvəlcə heç kim inanmadı.
Çünki yarım saat öncə, onunla görüşüb, söhbət edənlər
olmuşdu. Amma ölümün insanı nə vaxt yaxalayacağını hələ
ki kəşf edən olmadığı üçün bu xəbərə inanmaq da olardı...
Rüstəmin əlli üç yaşı vardı. İxtisasca aqronom idi. İki
oğlan, iki qız atasıydı. Qızlarını artıq köçürtmüşdü. Oğlunun
biri nişanlıydı, bu gün - sabah toyu olacaqdı. Digər oğlu isə
hələ orta məktəbdə oxuyurdu. Təbiətcə sakit adam olan
Rüstəm Yaradanına qəlbən bağlı idi. Vaxtlı-vaxtında namaz
qılır, oruc tuturdu... Elə kəndin xeyri - şərində can - dildən
iştirak edənlərdən də biri idi. Bir sözlə, hay-haraya yarayan
adamdı. Böyük oğlu Xasay atasının ölmüylə bağlı bunları
dedi: “Günortaya qalmış evə gəlmişdi. Dedi ki, divanda
uzanıb bir az dincəlmək istəyirəm. Axşamsərini qonşumuz
Fərmanla sahəyə gedəcəkdilər. Elə təzəcə uzanmışdı ki,
birdən xırıltısını eşitdim. Əvvəlcə onu astadan çağırdım.
Cavab vermədiyini görüb, bir neçə dəfə silkələdim, yenə də
ayılmadı. Sonra özümdə olmayıb, nə təhər qışqırmışamsa,
bir də baxıb gördüm səsimə qonşu-baca tökülüşüb gəlib.
Fərman əmi atama baxan kimi dedi: “Nə gözünüzü döyüb
durmusunuz? Kişi keçinib, tədarükün görün... Bax belə...
Doğrudan da, ölüm qaşla-gözün arasındaymış. Bir anın
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içərisində atam əldən getdi. Məni yandıran odur ki, axı
indiyə qədər o heç yerindən şikayət etməmişdi...”
Həyətdə mağar quruldu, ehsan üçün nə lazım olan
məmulatları alıb gətirdilər. Xasay qonşu kəndə molla
dalınca adam göndərdi.
Qəbiristanlıq elə də uzaqda deyildi. Cənazə namazı
qılındıqdan dərhal sonra molla mərhumun qəbrə qoyulmasına göstəriş verdi. Xasayla dostu Ramiz qəbrin içinə
düşdülər. Mollanın dediyi qaydayla meyiti əhləddə
üzüqibləyə uzatdılar. Xasay baş tərəfdə, Ramiz isə ayaq
tərəfdə dayanıb, mollanın dediklərinə əməl edirdi. Qəfildən
Ramiz diksinib geri çəkildi. Onun rəngi də avazımışdı.
“Meyitin ayaqları tərpənir...” - həyəcandan az qala
qışqıracaqdı.
Hamı Ramizin qorxduğunu zənn edib, onun qəbirdən
çıxmasını bildirdilər. Onun yerini nisbətən yaşlı olan Sərdar
kişi tutdu. O, əlini uzadıb meyitin ayaqlarından tutarkən:
“Bismillah! Ay camaat, Ramiz haqlıymış. Meyit diridir!
Rüstəm ölməyib!” - dedi.
Hamı heyrət içindəydi...
Rüstəmin qəbirdə dirilməsi xəbəri ildırım sürətiylə hər
tərəfə yayıldı. Həmin axşam kənd camaatı Rüstəmi səhərə
qədər yatmağa qoymadılar. Ən maraqlısı traktorçu Əlişin
verdiyi sualdı. O, Rüstəmdən soruşdu:
- Rüstəm, sən Allah, de görüm, o tərəflərdə nə var, nə
yox? Bizimkiləri görmədin ki?
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- Əliş, sizinkilər deyəndə..., dədəni gördüm. Amma kişinin
sifəti heç xoşuma gəlmədi, çox tutqun, qaşqabaqlıydı.
Soruşdum ki, Sədyar əmi, niyə bu qədər kefsiz görünürsüz? Dedi, Rüstəm, nankor övladlarımın ucbatındandır
bütün bunların hamısı... Mən öləndən sonra bircə dəfə də
olsun, mənimçün nə bir iftar süfrəsi açdılar, nə də bir yasin
oxutdurdular.
Əliş pərt halda:
- Dədəm bilmir ki, mən nə gündəyəm, nələr çəkirəm?
Yoxsa elə bilir kefdəyəm, - deyə irişdi...
Həmin axşam Rüstəm başına toplaşanlarla xeyli söhbət
elədi. Onunla görüşə uzaq qohumları da gəlmişdilər.
Qonaqlar dağılışanda Rüstəm dedi:
- Mən səhər tezdən qonşu rayondakı Seyidlər kəndinə
getməliyəm. Bir nəfərin ismarışını atasına çatdırmalıyam.
Arif adında cavan oğlandı. Bu yaxınlarda ürək çatışmamazlığından vəfat edib. Onun bir nəfərə borcu var. Mənə
dedi ki, borcum olduğuna görə burda əzabdayam. Atama
deyərsən ki, borcumu ödəsin.
Növbəti gün Rüstəm qonşu rayona yola düşərkən iki
nəfər həmkəndlisi də ona qoşuldu.
Seyidlər kəndi rayonun girəcəyində yerləşirdi. Rüstəm
ilk qarşısına çıxan adamdan Ələkbər adlı şəxsin bu kənddə
yaşayıb-yaşamadığını, onun Arif adında övladının vəfat
edib-etmədiyini soruşdu. O, Ələkbərin kənddə sayılıb159
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seçilən adam olduğunu, Arif adlı oğlunun bu günlərdə
dünyasını dəyişdiyini söylədi.
Rüstəm yoldaşlarıyla birlikdə Ələkbərgilə gəldilər.
Ələkbərin yetmişdən yuxarı yaşı olardı. Qəmgin, dərdli
olduğundan tanımadığı müsafirləri soyuq qarşıladı. Rüstəm
ünvana düzgün gəldiyini yəqin etmək üçün soruşdu:
- Bağışlayın, Ələkbər əmi sizsiniz?
- Bəli, mənəm. Necə bəyəm? - Ələkbər kişi dodağucu
dilləndi.
- Oğlunuz Arifdən sizə xəbər gətirmişəm, - Rüstəm bu
sözlərin burada nəyə gətirib çıxaracağının fərqinə varmadan söhbətinə başlamaq istədi.
- Başın xarab olub sənin! Məgər ələ salmağa adam
tapmadın? - Ələkbər kişi əsəbiləşdi.
- Xeyr, xeyr, nə ələ salması?.. Mən doğrudan da,
oğlunuzdan xəbər gətirmişəm...
- Sən nə danışdığını heç bilirsənmi?! Oğlum bir aydır ki,
rəhmətə gedib. Başımın hayındayam, sənsə mənimlə...
- Allah rəhmət eləsin. Bunu bilirəm... Dünən mən də
ölmüşdüm...
- A bala, sən nə çərənləyirsən? Əlim-ayağım sizlərə
dəyməmiş çıxıb gedin. Bəlanızı başqa yerdə axtarın. Əgər
getməsəniz, əlimdən bir xəta çıxacaq! Dərdim özümə
bəsdir... - Ələkbər kişinin əl-ayağı əsməyə başladı.
- Ələkbər əmi, mən buraya sizinlə zarafat etməyə
gəlməmişəm. Bu yoldaşlar da mənim dünən öldüyümü
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təsdiq edə bilərlər. - deyə Rüstəm əlini həmkəndlilərinə
tərəf uzatdı.
Onlar Rüstəmin dediklərini bir ağızdan: “Ələkbər əmi,
bu, doğrudur. Rüstəm dünən ölmüşdü. Amma qəbirə
qoyduğumuz zaman dirildi ” - təsdiq elədilər.
- Nə danışırsınız?! Bu, ola bilməz! - Ələkbər kişi təəccüblə
dilləndi.
- Orada hələ vaxtıma qaldığını söyləyib, məni geri göndərdilər. - Rüstəm dedi. - Oğlunuz Arif borcu olduğunu etiraf
elədi. Onu da əlavə elədi ki, atam heç nə bilmir. Bu barədə
ancaq anam bilir. Atama deyərsən ki, borcumu ödəsin...
- Bu, ola bilməz! Oğlumun kimsəyə borcu yoxdu! - Ələkbər
kişi hələ də yuxu görürmüş kimi gələnlərin üzünə duruxub
qalmışdı.
O, arvadını səslədi:
- Səriyyə, buraya gəl! De görüm, Arifin kiməsə borcu
vardımı?
- Hə, vardı. Bu barədə bir neçə dəfə sənə demək istədim,
ancaq ağzımı açmağa macal vermədin. - Səriyyə arvad
ürəyindəkiləri qonaqların yanında açıb-ağartmadan başını
aşağı dikdi.
- Arifimin kimə borcu olub, ay arvad? - Ələkbər kişi
arvadının üstünə qışqırdı.
- Çoban Vəliyə. - Səriyyə arvad sakitcə dilləndi.
Ələkbər kişi Rüstəmgilə çardağın altında qoyulmuş stol
arxasında əyləşməyi təklif etdi.
- Siz Allah, məni bağışlayın. Əvvəlcə sizləri yaxşı qarşılamadım. Başımı itirmişəm. Arif belimi əydi mənim. Nə
danışdığımı heç özüm də bilmirəm. - Ələkbər kişi qonaqlara üzrxahlıq etdi.
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- Narahatçılığa əsas yoxdur, dərdinizi anlayırıq. Cavan
övlad itirmək valideyn üçün, əlbəttə, çox ağırdır. Allah
rəhmət eləsin və sizlərə də dözüm versin! - bunu da yaşca
ən kiçik qonaq dedi...
- Əvvəlcə deyin görüm, orucsunuz, yoxsa... - Ələkbər yəqin
olmaqdan ötrü qonaqlardan soruşdu.
- Biz orucuq, Ələkbər əmi. - Rüstəmgil bir ağızdan dilləndi.
- Eləysə, arvad, qızlara de, axşama yaxşıca iftar süfrəsi
hazırlasınlar! Sənsə təcili çoban Vəlini bura çağır! - Ələkbər
kişi arvadına göstəriş verdi.
Ev-eşikdən, həyət-bacadan, səliqə-sahmanından Ələkbər
kişinin imkanlı olduğu görünürdü. Bir saat keçməmiş çoban
Vəli də gəldi.
- Gəl, ay Vəli, gəl otur görək, - deyə Ələkbər kişi çoban
Vəliyə yer göstərdi. - Hə, Vəli, indi de görüm, Arifin sənə nə
qədər borcu olub?
- Rəhmətliyin mənə üç min manat borcu vardı, o pulu ona
halal etməmişdim. Qoyunlarımı aparıb bazarda satdı,
ancaq pullarını vermədi. - Vəli kəsəsinə dedi.
- Arvad, o sandıqdan pul boğçasını bura gətir! - Ələkbər kişi
yenidən arvadı Səriyyəyə səsləndi.
Səriyyə arvad əlində böyük bir bağlamayla evdən çıxıb
həyətə düşdü. Bağlamanı gətirib ərinin qarşısına qoydu.
Ələkbər kişi bağlamanı açıb, Vəlinin qabağına itələdi.
- Bu pulların hamısını da götürə bilərsən, Vəli. Sənə ana
südü kimi halal edirəm. Amma oğlumu bağışla. Oğluma
halallıq ver...
- Mənə artıq pul lazım deyil, Ələkbər əmi. Mən burdan
yalnız öz pulumu, halal üç min manatımı götürəcəyəm, 162
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Vəli qarşısına qoyulmuş puldan üç min manat sayıb
götürdü.
O qalxıb gedərkən:
- İndi haqqımı oğlunuza halal edirəm, Ələkbər əmi. Allah
rəhmət eləsin! Cənnətməkan olsun, inşallah! - dedi.
- Çox sağ ol, Vəli. Bilirsən ki, mən kimsəyə borclu qalan
kişilərdən deyiləm. Mən rəhmətliyin sənə borclu olduğunu
indicə öyrənmişəm, özü də bax, bu qonaqlardan. Allah
həmişə köməyinə yetsin. İndi bilirəm ki, oğlumun ruhu rahat
oldu.
Çoban Vəli gedəndən sonra Ələkbər kişi üzünü
Rüstəmgilə tutub dedi:
- Allah sizdən də razı olsun ki, məni el içində böyük bir
utancdan qurtardınız. Sizləri də buraxan deyiləm, bu
axşam iftar süfrəsində birlikdə olacağıq. Oğlum Arifin
xətirinə məni qırmayın.
Rüstəmlə onun yoldaşları Ələkbər kişinin sözünü yerə
salmadılar...
...Üç gündən sonra Əlişin böyük oğlu Rüstəmgilə gəlib:
- Rüstəm əmi, atam bu axşam iftar süfrəsi açır, sizi də
dəvət edir - dedi.
14.06.2016
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Ləkələnmiş namus
(hekayə)
...Qız evdən çıxıb, kimsə görməsin deyə, yeyin
addımlarla kəndi qılınc kimi kəsib-keçən dağçayının
üstündəki asma körpüyə sarı tələsirdi. O, yolunu qəsdən
sıx ağacların arası ilə uzanıb keçən cığıra salmışdı. Tez-tez
təngnəfəs olur, arada dayanıb, əli ilə ağacların gövdəsindən tutaraq, azca nəfəsini dərir, sonra yenidən yoluna
davam edirdi. Ölümə tələsən bir insanın son dəqiqələrdə
nələr düşündüyünü izah etmək çox çətindi... Kimdir
günahkar? Ata-anasımı, ya həyatın hələ də bərk-boşundan
çıxmağı bacarmayan gənc qızları aldadaraq öz toruna
salan dələduz, əclaf, insafsız, ləyaqətsiz insanlarmı, ya da
çox qısa bir zaman kəsiyində qəlbinin dərinliklərində özünə
yer eləyən, indi isə nifrətinə çevrilmiş ülvi məhəbbətimi?!
Qız beynini dumanlandıran bu fikirləri saf-çürük etmək
hayında da deyildi. Onun sevgiyə olan inamı artıq ölmüşdü.
Ülvi məhəbbəti sal qaya daşlarına çırpılaraq çilik-çilik
olmuşdu. Dünyada hər şeydən uca sandığı namusu artıq
ləkələnmiş, valideynlərinin, qardaşının başını el-oba içində
aşağı eləmişdi. Onun fikrincə, bu kirlənmiş, ləkələnmiş
namusu ancaq ölüm təmizləyə bilərdi. O, hönkürtü çəkib
ağlamaq, var gücü ilə düşdüyü vəziyyət barədə bütün
dünyaya car çəkmək istəyirdi. Fəqət bunu da bacarmırdı.
Bir də indi bunun nə fərqi?.. Ölüm kabusu onun hələ
doyunca sığal görməmiş saçlarından tutub, heç kimə və
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heç nəyə aman vermədən onu körpüyə doğru sürükləyirdi.
Bir anlığa bütün olub-keçənlər gözləri önündə canlandı:
xəyalı orta məktəb illərində qərar tutdu. Sevgi dolu həyatın
bu cür sonluqla bitməsini heç ağlına da gətirməzdi.
Heyhat... Bu da sonluq. Həyatın sonu...
...Rəmziyə orta məktəb illərinin şirin xatirələriylə
yaşayırdı. O, artıq sonuncu sinifdə oxuyurdu. Yaxşı
oxumasına baxmayaraq, ailəsi onun təhsilini davam
etdirməsinin əleyhinəydi. Yaşadığı kənddə bu, artıq adət
şəklini almışdı - qız uşaqlarının oxumasına o qədər də ciddi
yanaşmırdılar. Bu səbəbdən Rəmziyənin də oxumaq həvəsi
get-gedə sönürdü. Bunu sinif yoldaşı Qədir də hiss etmişdi.
Qədir sinif nümayəndəsiydi. O, əxlaqlı, mehriban, hamıya
can yandıran, kömək əlini uzadan oğlan idi... Arada
riyaziyyat, fizika, kimya fənlərindən Rəmziyəyə də kömək
edirdi. Bəlkə elə buna görəydi ki, qız Qədirə qarşı biganə
deyildi. Gözləri daim onu axtarır, sinifdə oğlanı görməyəndə
darıxırdı onunçün. Bu, ilk məhəbbət cücərtiləri deyildimi?
Qız özü də bunun yalan-gerçək olduğunu ayırd edə
bilmirdi... Qədirin-sə bu gizli sevdadan əsla xəbəri
yoxuydu...
Qədir bir gün Rəmziyədən soruşdu:
- Rəmziyə, incimə, son zamanlar bəzi fənlərdən geri
qalırsan. Əvvəlki kimi dərslərinə hazırlaşmırsan. Buna bir
səbəb varmı?
- Qədir, səbəbini sən məndən də yaxşı bilirsən. Bəs niyə
soruşursan?
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- Bilirəm. Ailəniz sənin oxumağının əleyhinədir. Amma gəl,
narahat olma. Atam Qafur əmiylə danışacaq. Əminəm ki, o,
atanı yola gətirə biləcək...
- Atamı yola gətirmək elə bilirsən asandır? O, çox inadcıl,
köhnə fikirli, sözündən dönməyəndir, - Rəmziyə dediklərinə
peşman olurmuş kimi başını aşağı dikdi.
Qədirin atası Füzuli müəllim kimya fənnindən dərs
deyirdi. O, uşaqların, o cümlədən qızların oxuması üçün
əlindən gələn köməyi əsirgəmirdi.
Bir gün o, yolunu Qafur kişinin həyətindən saldı. Kefəhvaldan sonra Rəmziyənin çox çalışqan, zehinli bir
şagird olduğunu atasına söylədi.
Qafur kişi isə müəllimə qəti, qısa və konkret fikrini
bildirdi:
- Füzuli müəllim, bilirəm, əlinizdən gələni edirsiniz ki,
yetişdirdiyiniz şagirdlər oxuyub ali təhsil alsınlar. Amma
mənim Rəmziyəni oxutmaq fikrim yoxdur. Orta məktəbi
qurtarmasını gözləyirəm. Qurtaran kimi də verəcəm ərə
getsin. Kənddə hansı qız uşağı oxuyub ki, Rəmziyə də
oxusun?
- Çox təəssüf edirəm bu sözlərinizə, Qafur əmi. Rəmziyə
təhsilini davam etdirsə, gələcəkdə ondan yaxşı mütəxəssis
çıxar. El-oba xeyirini görər. Siz də qızınızla fəxr edərsiniz.
Valideyn övladlarının gələcək arzularına mane olmamalı,
əksinə, bu arzuların həyata keçməsi üçün daim mübarizə
aparmalıdır. Allah bundan sonrasını isə xeyrə calasın 166
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Füzuli müəllim Qafur kişinin həyətindən çox məyus halda
uzaqlaşdı...
Məktəb həyatı sona yetdi. Qədir ali məktəbə qəbul
olunmuşdu. Rəmziyəni isə Qafur kişi dostu Fəyyazın oğlu
Şakirə nişanladı. Təbii ki Rəmziyənin istəyi öyrənilmədən.
Qız bu barədə anasına da demişdi.
Nişan mərasimindən sonra Rəmziyənin yeni qohumları
- qayınanası, baldızı, qayınatası tez-tez onlara gəlibgedirdi. Amma Rəmziyə təzə qohumları soyuq qarşılayırdı.
Bu, qayınanasının nəzərindən yayınmamışdı. Odur ki, bir
gün Rəmziyənin anasından soruşdu:
- Sərəngül bacı, Rəmziyə nədənsə gözümə bikef dəyir.
Aranızda bir şey olmayıb ki? Bizə qarşı da biganəlik
göstərir, soyuqqanlıdır...
Sərəngül tez cavab vermişdi:
- Nə olasıdı ki, ay bacı! Rəmziyənin xarakteri elədi e...
Dindirəndə dinir, dindirməyəndə isə saatlarla səsini çıxaran
deyil.. Çox danışmağı sevmir. Amma onu da deyim ki,
Rəmziyə sizin xətrinizi çox istəyir. O gün deyir ki, ana,
deyəsən, qayınanam yaxşı adamdır. Mən də dedim ki,
əlbəttə, qızım, qayınana sarıdan bəxtin gətirib. O, sizdən
utanıb-çəkindiyi üçün arada məsafə saxlayır. Qızım böyükkiçik yeri biləndir. Maşallah, əlindən də hər iş gəlir...
Bir həftədən sonra Zibeydə yenə də gəlininə baş
çəkməyə gəlmişdi. Bu dəfə o, oğlunun nişanlısına hədiyyə
aldığı mobil telefonu gətirmişdi. Rəmziyə bu hədiyyədən
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xeyli məmnun qalmışdı. Əlbəttə, mobil telefon kənd yerində
nişanlıların bir-biriylə ünsiyyət saxlamaları, bir-birini daha
yaxşı tanımaları üçün əvəzolunmaz vasitə ola bilərdi.
Qardaşı Rəmziyəyə mobil telefonla necə davranmağı
öyrətdi, ona hətta facebook səhifəsi də açdı. Profil şəkli
olaraq kənddə dağçayının üstündəki asma körpünü
seçdilər. Az sonra onu öz şəkli ilə əvəzlədi.
Təzə nişanlılar demək olar ki, hər gün bir-biri ilə
danışır, mesajlaşırdılar... Günlərin birində Rəmziyənin
telefonuna naməlum bir zəng gəldi. Qız telefonu açdı, xəttin
o başında kimsə deyirdi:
- Nuridə, salam. Müdir dedi ki, sabah işə tez gəlsin,
qonaqlarımız olacaq. Elə et ki gecikməyəsən...
Rəmziyə cavab vermək məcburiyyətində qaldı:
-

Bağışlayın, Nuridə deyil, səhv düşmüsünüz.

-

Bəs siz kimsiniz?

- Mən Rəmziyəyəm. - Qız özündən asılı olmadan adını
söylədi.
-

Bağışlayın, siz Allah, elə bildim Nuridədir.

-

Allah bağışlasın, - deyə Rəmziyə telefonu qapatdı.

Zəngdən on dəqiqə keçməmiş həmin nömrədən
Rəmziyəyə mesaj gəldi. Mesajda yazılmışdı: “Sizin nə
gözəl səsiniz var? Səsinizin şirin avazı adamı valeh edir.
Səsiniz kimi yəqin özünüz də gözəlsiniz”. Rəmziyə mesaja
çox da əhəmiyyət vermədi.
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Yarım saatdan sonra ona ikinci mesaj gəldi: “Qəlbləri
sevgi atəşiylə dolu qızlar həmişə susmağa üstünlük verirlər.
Söhbətə körpü salmağa cəsarət edə bilmirlər”.
Az sonra isə üçüncüsü gəldi... Orada deyilirdi: “Adım
Vasifdir. Ali təhsilli mühəndisəm. Tikintidə mühəndis işləyirəm. Evim, maşınım var. Aylıq maaşım da yüksəkdir. Bir
sözlə, maddi cəhətdən kifayət qədər təmin olunmuşam”.
Rəmziyə dözməyib ona belə bir mesaj ünvanladı:
“Mənə bir də mesaj yazmayın və məni bir daha narahat
etməyin!”. Amma mesajlar cəmi bir neçə saatlıq ara verdi.
Sonra isə hər gün qıza dörd-beş mesaj gəlirdi. Amma
Rəmziyə bu mesajlar barəsində heç kimə heç nə demirdi...
Axşamçağıydı. Rəmziyənin telefonuna yenidən mesaj
gəldi. Vasif yazırdı: “Yaman darıxmışam bu axşamçağı.
Arzu və istəklərimi günəşin tellərinə sarıyıb sizə göndərirəm”. Sonra bir-birinin ardınca mesajlar
yağdırmağa
başladı: “Sözlərim nədən cavabsız qalır? Məgər yazdıqlarım bu qədər mənasızdır sizin üçün? O məlahətli,
qəlbsızladan səsinizə bilsəniz, necə ehtiyacım var?! Mən o
gözəl səsinizə vurulmuşam. O səsə möhtacam. Unutma ki,
sevgi ruhun gözəlliyidir...”
Rəmziyə Vasifin mesajlarını oxuduqca içində qəribə
hisslər yaranırdı.. O sanki sevgi dolu dənizdə yelkənli bir
qayıqda üzürdü, dalğalar ona həzin layla çalırdı... O bu
hisslərlə yaşadığı anların birində nişanlısı Şakirdən zəng
gəldi. Şakir toy barəsində danışdı. O, toyun vaxtını
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müəyyən etmək istəyirdi. Xəyallar aləminə qapılan Rəmziyə
nişanlısının nə danışığını sanki eşitmirdi.
Şakir bunu hiss edirmiş kimi soruşdu:
- Rəmziyə, məni eşitmirsən? Niyə bir söz demirsən?
Rəmziyə yuxudan ayılan kimi oldu, hövlnak cavab verdi:
- Hə, hə eşidirəm. Mən nə deyim ki? Böyüklərimiz necə
məsləhət bilsələr, elə də olsun. Bizim sözümüzü dinləyənmi
var?
Şakir nişanlısının sonuncu cümləsindən tutaraq:
- Necə, bəyəm bizi dinləyən yoxdur?! Məgər toy barəsində
evdə atan, anan, qardaşın səninlə söhbət aparmır heç? az qala əsəbləşəcəkdi.
Rəmziyə də xarakterinə uyğun gəlməyən bir tərzdə
cavab verdi ona:
- Xeyr, danışmırlar. Hər şeyi özləri həll edir.
Rəmziyənin nişanlısı ali təhsil almasa da, rayonda kiçik
təsərrüfatı vardı, pis dolanmırdı. O, təzəlikcə özünə ayrıca
ev də tikdirmişdi. Gəlini də təzə evinə gətirəcəkdi.
Şakirlə yenicə danışıb qurtarmışdı ki, Vasifdən növbəti
mesajlar gəlməyə başladı. O yazırdı: “Bir gün yuxunuza
gələcəyəm, görüm qəlbinizdə mənə qarşı azca da olsa
sevgi hissi varmı? Yəni o könüldə mənə yer varmı
görəsən? Bunu bilmək istərdim. Amma siz hələ ki
susursunuz. Niyə susursunuz, əzizim? Mənə bir cavab
170

Muzdlu qatillər
verin. Artıq səbrim tükənib. Mənə əzab verməyin. Sizin
verdiyiniz cavab mənimçün böyük bir təsəlli olar. Siz Allah,
susmayın, siz də mənə qarşı olan hisslərinizi, duyğularınızı
yazıb göndərin. Səbirsizliklə gözləyirəm. Sizin hər sözünüz
- acısı da, şirini də mənimçün əzizdir, ürəyimə məlhəmdir.
Sözləriniz nə qədər acı olsa da. Bu qədər yandırıbyaxmayın məni, sevgilim. Sizin sevginizə çox ehtiyacım var!
Sizin Vasifiniz.”
Rəmziyə özü də bilmirdi neyləsin. Tərəddüd içində
çapalayırdı. Vasifə cavab versin, ya yox. O, cavab vermədikcə mesajların sayı daha da çoxalırdı. Artıq bunlara bir
son qoymaq lazımdı. Cavab yazacaqsa, nə yazsın?! O,
Vasif qədər sevgidən bəhs edən bəlağətli sözlər tapıb yaza
bilməzdi. Bunu həm də nişanlısı Şakirə xəyanət sanırdı.
Nəhayət, bir gün Rəmziyə Vasifi sınamaqdan ötrü ona
xəbərdaredici bir mesaj göndərdi: “Sizə dedim axı, mənə
mesaj yazmayın. Nişanlım bunlardan xəbər tutsa, səninçün
də, mənimçün də yaxşı olmaz. Çox xahiş edirəm, bir də
mənə mesaj göndərməyin! Bunun sonu heç də yaxşı
qurtarmaz!”
Artıq toyun vaxtı da müəyyən edilmişdi, hazırlıq görülürdü. Əvvəlcə qızın, sonra isə oğlanın toyu olacaqdı.
İki gün sonra Vasifin nömrəsindən Rəmziyəyə zəng
gəldi. Telefon nə qədər zəng çaldısa, qız telefonu açmadı.
Anası narahat halda qızını səslədi:
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- Rəmiş, qızım, eşitmirsən? Telefonun zəng çalır axı. Niyə
açmırsan? Kimdir? Bəlkə Şakirdir?
- Hə, Şakirdir. Onunla təzəcə danışmışdım, yenə də zəng
vurur, - Rəmziyə anasına yalan söylədi.
- Nə olsun ki, qızım? Bəlkə yadından çıxan bir şey olub.
Telefonu aç, danış. - Sərəngül xala qızına telefonu açmağı
məsləhət bildi.
- Yaxşı, yaxşı, indi əlimdə işim var, bir azdan danışaram, deyə Rəmziyə anasını əmin etdi.
Azca sonra Vasifdən mesaj gəldi: “Düzünü deyin,
nişanlınızı sevirsinizmi? Amma siz Allah, düzünü söyləyin.
Bilirəm, indi qızlar istəmədən, sevmədən də ərə getməyi
üstün tuturlar, təki ər olsun. Bu, bədbəxtlikdir. Mən heç cür
başa düşə bilmirəm ki, bir qız oğlanı sevmədən onunla
necə ailə həyatı qura bilər? Onunla bir dam altında necə
yaşaya bilər?”
Vasifin budəfəki mesajı Rəmziyənin yaralı yerinə
toxunmuşdu. Qız bu mesajdan sonra daha susmamağa
qərar verdi. O, Vasifin mesajlarına cavab vermək barədə
düşünməyə başladı. Amma necə?! Bununçün o özündə
güc tapa biləcəkdimi? Xeyli düşündükdən sonra Vasifə ilk
mesajını yazıb göndərdi: “Həyatda çoxları sevmədən ailə
həyatı qurur və xoşbəxt olur”.
Rəmziyənin mesajına dərhal cavab gəldi: “Nəhayət ki
dilə gəldiniz. Bəs siz necə, onunla xoşbəxt olacağınıza
əminsinizmi? Axtardığınız xoşbəxtliyi nişanlınızda tapa
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biləcəksinizmi? Məncə, yox - yanılırsınız. Ərə getdikdən
sonra daim peşmançılıq hissi keçirəcəksiniz. Nə qədər gec
deyil, bu sevdadan əl çəkin! Həyatda sizi qəlbən sevən
birisiylə ailə qurun”.
Qız növbəti mesajını yazdı: “Məni qəlbən sevən birisini
necə tapa bilərəm? Digər tərəfdən də, indiki zamanda əsl
sevgiyə nail olmaq çox çətindir. Əsl sevgi ancaq xəyallarda
olur. İndi adamlara da o qədər güvənmək olmur. İnamsızlıq
da insanları bir-birindən təcrid edir. Deməyim odur ki, indiki
zamanədə doğru-dürüst adam tapmaq çətindir”.
Vasif cavabında: “Həyatda hökmən kiməsə güvənməlisən. İnamsız yaşamaq olmaz. Məsələn, mən indi hiss
edirəm ki, bundan sonra sənsiz yaşaya bilmərəm. Bu,
mənim doğru sözümdür. Adınızın mənası rəmz, simvol
deməkdir. Yəni Rəmziyə xanım, siz mənim eşqimin,
məhəbbətimin rəmzisiniz. İndi ruhum o qədər boşdur ki, bu
boşluğu ancaq sizin sevginiz doldura bilər. O gözəl, ruhu
oxşayan səsinizə çox ehtiyacım var... Mən sizin bütün
istəklərinizi həyata keçirə bilən yeganə adamam.”
Rəmziyənin mesajı: “Bu sözlərinizlə sizə inanmağımı
istəyirsiniz? Əsla yox! Çünki kişilər istədiklərini əldə edənə
qədər min cür dona girirlər”.
Vasif cavabında: “İstədiklərini əldə edənə qədər “
dedikdə, nəyi nəzərdə tutursunuz, gözəl qız? Bu ifadəyə bir
az da aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm”.
Rəmziyənin mesajı: “Bu ifadəni açıqlamağa hacət
yoxdur. Zatən bu, kişilər üçün açıq ifadədir”.
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Vasif bu dəfə başqa məzmunlu mesaj yazmışdı: “Dəniz
sahildəki qumları, zaman isə keçmişdəki anları silib apara
bilər. Amma heç bir şey qəlbdəki gerçək sevgini, əsl
məhəbbəti silə bilməz! Mənim sizə olan sevgim həqiqi, əsl
sevgidir. Qəlbimin dərinliklərindən gələn sevgidir. Saf, ülvi,
heç bir təmənna ilə bağlı olmayan sevgidir. “MƏN SİZİ
SEVİRƏM!” Heç bir ölçüyə sığmayan məhəbbətlə sevirəm!
Bu sevginin gerçək olduğuna, həqiqi, təmiz, saf olmasına
inanın, Əzizim!”
Daha sonra Vasif mesajlarına bunları da əlavə elədi:
“Sizi həyatımdan çox sevirəm. Siz ömrümün bəzəyisiniz, siz
qəlbimə işıq saçan günəşsiniz! Sizə görə nə desəniz edərəm! Lap elə sizə görə həyatımdan da keçməyə
hazıram! Mən məhəbbətimi sözlə deyil, əməlimlə də sübut
etməyə hazıram. Təki siz mənim yanımda olmağa razı
olasınız”.
Həmin gecə Rəmziyəşirin xəyallar aləmində uçurdu.
Ağılçaşdırıcı və məstedici mesajlar qızın yuxusuna da
haram qatmışdı. Səhərə qədər yatağında o tərəf-bu tərəfə
çevrilir, Vasifin ona mesajladığı sözləri təkrar-təkrar
ürəyində canlandırırdı. İçində sanki bir sevgi vulkanı
qaynayırdı. Püskürüb üzə çıxmayan bu vulkan Rəmziyəni
içindən yandırıb - yaxırdı...
Ertəsi gün Rəmziyə Şakirə zəng vurub, ondan xoş
sözlər eşitmək istədiyini bildirdi. Qız nişanlısından eyni ilə
Vasifin ona yazdığı sözlərdən eşitmək istəyirdi. Şakir
Rəmziyənin sözlərindən əvvəlcə tutulan kimi oldu. Sonra
özünü o yerə qoymayaraq soruşdu:
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- Əzizim, mən sənə nə qədər istəsən, xoş və gözəl sözlər
söyləyə bilərəm. Amma bilməliyəm ki, bu sözlərə sənin
ehtiyacın varmı?
- Əlbəttə, var. Hər bir bəşər övladı xoş sözə ehtiyaclıdır.
Xüsusilə gənc qızların. Görünən odur ki, sən bu xoş
sözlərdən məhrum adamsan! - Rəmziyə əsəbi halda
telefonu nişanlısının üzünə qapatdı.
Rəmziyə nişanlısından küsdükdən sonra xeyli müddət
gecələr, hamıdan gizli mobil telefonla Vasiflə danışırdı.
Vasif artıq qızın ağlını başından çıxarmış, qəlbini fəth
etmiş, qərarını almışdı... Son danışıqlarında o, Rəmziyəni
Bakıya dəvət edirdi və onu səbirsizliklə gözlədiyini bildirirdi.
Rəmziyə artıq Vasifdən başqa kimsəni düşünmürdü.
Xəyalında ancaq Vasif idi. O, çörək yeyərkən də Vasifin
ürəyəyatan şirin sözlərini xatırlayıb gülümsəyirdi...
Səhər yeməyini təzəcə yeyib qurtarmışdı. Bağçada
yan-yana düzülmüş dibçəklərdəki gülləri sulamaq istəyirdi
ki, Vasifdən təzə mesaj gəldi. Tələsik açıb oxudu: “Əzizim,
yuxuda gördüm ki, yanıma gəlmisən. Oyanıb Allahıma
yalvarmışam ki, bu yuxum çin olsun! Heç bilirsən mən niyə
yatıram? Yatıram ki, yuxumda səni görüm. Oyanıram ona
görə ki sənin haqqında düşünüm. Hara gedirəmsə, nə iş
görürəmsə, ancaq və ancaq sənin haqqında düşünürəm.
Sən özünü xoşbəxt sanmalısan ki, hardasa səni düşünən
sənə dəyər verən Vasif adlı sevgilin var. Bilirsənmi, əzizim,
dünyada insanlar müxtəlif olurlar, bəzisi duyğulu, bəzisi
duyğusuz. Amma gözəlliklərə və xoşbəxtliyə layiq olan bir
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insan var ki, o da indi mesajımı oxuyur, SƏNİ ÇOX
SEVİRƏM!”
Rəmziyə Vasifin bu mesajından daha da xoşhallandı.
“Vasif düz deyir. Həyatda insanların bəziləri duyğusuzdurlar. Eyni ilə nişanlım Şakir kimi...” Qız artıq nə
fikirləşdiyini, nə edəcəyini bilmirdi. Başı dumanlanmışdı. O,
Vasif barəsində qəti qərar verməliydi. Vaxt isə gözləmirdi.
Zaman su kimi axıb gedirdi... Qız da bu suya qarışıb Vasifin
yanına getməyi qərarlaşdırdı. Xəyalından ancaq tezliklə
Vasifi görmək və onunla birlikdə olmaq keçirdi...
Rəmziyə kənddən necə çıxacağı barədə götür-qoy
edirdi. Yadına Şakirlə ötən həftə paltar almaq üçün rayona
getmələri barədə danışıqları düşdü. Və tez nişanlısı Şakirə
zəng etdi. Qız həm onun könlünü aldı, həm də paltar almaq
üçün rayon mərkəzinə birlikdə getməyə razı olduğunu
bildirdi.
Rəmziyə evdən pul götürmüşdü. Nişanlılar bir neçə
mağazaya baş çəkdilər, bəzi xırda-para şeylər aldılar.
Döngələrin birində isə Rəmziyə nişanlısını azdıraraq, cəld
bir taksiyə əyləşib birbaş Bakıya getməyi qərarlaşdırdı. Hər
şey onun planlaşdırdığı kimi oldu...
Şakir nişanlısını nə qədər axtardısa, tapa bilmədi. O, bir
parça əppək olub yoxa çıxmışdı. Çox fikirləşdi. Sonra qaynı
olacaq Kərimə zəng vurdu. Kərim də Rəmziyənin evə
gəlmədiyini söylədi.
Şakir eləcə donub qalmışdı. Sanki ona ölüm hökmü
oxunmuşdu. Nişanlısının qəfil qaşla göz arasında yoxa
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çıxması onu bərk sarsıtmışdı. Nəfəsi təngiyir, ürək
döyüntüləri artır, başı hərlənirdi... “O hara gedə bilərdi...”–
düşündü. Tez yanında dayanan maşına tərəf qaçdı, amma
Rəmziyə orada da yox idi...
Şakir rayonda çox qalmadı, ağır yaralılar kimi maşına
minib dərhal kəndlərinə qayıtdı. Qayınatasının həyətində
maşından düşər-düşməz, Qafur kişi onun üzünə bozardı:
- Sən necə kişisən ki, nişanlına da sahib çıxa bilmirsən?! O
böyüklükdə adam məgər əşyadır ki, itə?! Bəs bir yerdə
deyildiniz?! Belə biabırçılıqmı olar? Məni kənd içində
rüsvay elədiz! Fərasətsiz!
Şakir başını aşağı dikib, lal adamlar kimi dayanmışdı...
- Ay Allah, bu, nə işdir başımıza gəldi? El içində biabır
olduq! Kaş mən də qızla birlikdə gedəydim, - deyə
Sərəngül özünə yer tapa bilmir, şivən qoparır, acı ah-naləsi
uzaqlara yayılırdı.
- Ata, bəs indi biz nə edək? Bəlkə polisə xəbər verək? bunu da Kərim dedi.
- Hələlik lazım deyil. Axşama kimi gözləyək. O vaxta qədər
qız evə gəlməsə, onda polisə məlumat verərik. - Qafur kişi
çevrilib bir də arvadıyla Şakiri süzərək, bütün gücü və hirsi
ilə yerə tüpürdü... Və əlavə etdi: Bu da sənin saxladığın qız!
- deyə arvadına hirsini tökdü.
Rəmziyə kənddən çıxanda, Vasifə xəbərdarlıq eləmişdi. Yol gedərkən də mesajlaşmışdılar. Ona görə də
Vasif onu avtovağzalda qarşıladı və birbaş qabaqcadan
177

Camal Zeynaloğlu
kirayə tutduğu mənzilə apardı. O, yaxşıca bazarlıq eləmişdi. Rəmziyə də əlindən evdarlıq gəldiyini sübut etmək
üçün dadlı-duzlu bir şam yeməyi hazırladı. Vasif də yeyəyeyə Rəmziyənin bişirdiyi təamları təriflədi:
- Türklər demişkən, əllərinə sağlıq, gözəl yemək hazırlamısan, həyatım.
- Nuş olsun! - Rəmziyə qımışaraq özündən razı kimi cavab
verdi.
- Mənim fikrimcə, əsl qadınlıq mətbəxdən başlayır. Yaxşı
yemək hazırlamaq qadının zinəti, əsl qadınlığıdır. Biş-düş
bilməyən qadından ev xanımı olmaz heç vaxt. Ona görə də
deyirlər ki, qadın həm evin xanımı, həm də nökəridir. - Vasif
şit-şit gülməyə başladı.
- Əlbəttə, qadın nə sənətə sahib olur-olsun, ilk növbədə,
yaxşı yemək bişirməyi bacarmalıdır. - Rəmziyə yemək
bişirmək məsələsində Vasiflə həmfikir olduğunu bildirdi.
Vasif elə birinci axşam Rəmziyə ilə birlikdə olmağı
qərarlaşdırmışdı. Çünki yaxşı bilirdi ki, ilk gündən heç bir
qız bu qərarla razılaşmır. Ona görə də işini qabaqcadan
yönlü, etibarlı tutmuşdu. Vasif istəyinə Rəmziyənin çayına
uyuşdurucu dərman qatmaqla nail olmaq istəyirdi. Bundan
sonrası asan olacaqdı. Qız isə oğlanın bu məkrli planından
tamam xəbərsizdi...
Şam yeməyindən sonra Rəmziyə eyni səliqə və həvəslə
çay dəsgahı hazırlayıb süfrəyə gətirdi. Qız yenidən mətbəxə qayıdan zaman Vasif cəld əlindəki dərmanı onun
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çayına qarışdırdı. Bir xeyli deyib-güldülər, çay içdilər.
Qəfildən qapı döyüldü. Vasif qapını açmağa getdi. Qapını
açan kimi naməlum şəxs:
- Səid, salam. Deyəsən, qızın gəlib? - deyə soruşdu.
- Sus... nə Səid, Səid salmısan? Sənə deməmişəm ki, o,
məni Vasif kimi tanıyır? Bir də Səid desən...
- Yaxşı, yaxşı... başa düşdüm. - Naməlum şəxs səsinin
tərzini dəyişdi.
Rəmziyə onların danışığını aydın eşidirdi. Qızın dalağı
sancdı, ani fikrə getdi. “Demək, bunun əsl adı Vasif deyil,
Səidmiş” - bəri başdan ürəyinə sanki qara bir xal düşdü...
Oğlan otağa daxil olanda, Vasif dostu Tərlanı Rəmziyəyə təqdim etdi. Tərlanın qımışaraq Vasifə göz vurması da
qızın nəzərindən qaçmadı. Rəmziyə Səidin dostuna çay
gətirmək üçün mətbəxə keçsə də, qulağı onların söhbətində idi.
-

Səid, vallah, bomba şeydir... - Tərlan deyirdi.

-

Sənə indi demədimmi, Səid sözünü unut?

- Nə edim? Dilim öyrəşib də... - o bic-bic güldü. - Vasif,
amma öz aramızdı, quşu gözündən vurmusan ha...
- Sakit... astadan danış... eşidər, - deyə Səid dostuna
xəbərdarlıq elədi.
Dəqiqələr sovuşduqca Rəmziyə hiss edirdi ki, göz
qapaqları özündən asılı olmadan yavaş-yavaş qapanmağa
başlayır. “İndinin bu vaxtında nə gic yuxudur mənə gəlir?!” 179
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qız arabir əli ilə gözlərini ovuşdurdu. Yuxusu qaçsın deyə,
üz-gözünü soyuq su ilə yudu da. Amma bunlar bir nəticə
vermədi. Rəmziyə Səidə dedi:
- Səid, nədənsə yuxum gəlir...
- Səid?! Səid kimdir, əzizim? Sən nə danışırsan? - deyə
oğlan qəsdən təəccübedici tərzdə soruşdu.
Yuxu artıq Rəmziyəni haqlamışdı. O, Səidin sualına
qırıq-qırıq cavab verdi:
- Səid... sən...sən... Bilirəm... sən-in əsil ad-ın... Səəiddir...
- Rəmziyə yerə yıxılırdı ki, Səid onu qucaqlayıb divana
tərəf apardı...
... Səhər Rəmziyə yuxudan ayılanda Səid evdə yox idi. Qız
özünü çox əzgin, narahat hiss edirdi, bədəni döyülmüş ət
kimi idi. Bütün əzaları sızım-sızım sızlayırdı. İçində kəskin
ağrılardan qovrulurdu. Yataq da iyrənc vəziyyətdə idi. Bu
dəhşətli mənzərini görən Rəmziyə hönkürtü vurub ağladı.
Sən bir həyatın oyununa bax! Axşam məsum qız kimi
yuxuya getdi, səhər oyananda isə ...
Rəmziyə ağır-ağır qalxaraq əvvəlcə vanna otağına
girdi. Yuyunduqdan sonra güzgü önündə dayanıb böyük
günah sahibi olan Rəmziyəyə tamaşa etməyə başladı. Və
qəlbindən nə keçdisə, var gücüylə güzgüyə tüpürdü. Bu
vaxt qapı açarla açıldı. Səid içəri girdi. O gülərək:
- Sabahın xeyir, əzizim. Deyəsən, durmusan. Hə, de
görüm, özünü necə hiss edirsən? Məndən razı qaldınmı?! dedi.
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Rəmziyə bir anlığa Səidə heç bir söz deyə bilmədi.
Çünki hirs onu boğurdu, odur ki, maddım-maddım onun
üzünə duruxub qaldı. Sonra isə özünü toparlayıb, irəli
yeridi, asta addımlarla ona yaxınlaşıb, onunla üzbəüz
dayandı.
- Sən nə qədər alçaq adamsanmış!.. Sənin heç bacın
yoxdu?! Əclaf, biqeyrət, binamus, - Rəmziyə leksikonuna
xas olmayan bu və başqa sözləri Səidə yağdırdı və var
gücü ilə onun üzünə yağlı bir şillə də vurdu. Şillə o qədər
güclü alındı ki, Səidin gözləri yaşardı.
Şillə Səidi bərk qəzəbləndirmişdi. O, qızın hər iki
qolundan tutub burmağa başladı. Rəmziyə müqavimət
göstərsə də, oğlana gücü çatmırdı. Bir xeyli əlbəyaxa
oldular. Sonda qız Səidə təslim olmaq məcburiyyətində
qaldı. “İndi mən sənə kişiyə əl qaldırmağın nə demək
olduğunu göstərərəm!” - deyə Səid bu dəfə Rəmziyəyə
möhkəm bir yumruq ilişdirdi, onu sürüyə-sürüyə yataq
çarpayısına gətirəndən sonra ona ikinci dəfə zorla sahib
oldu...
Rəmziyə özünə gələndə, Səid artıq çıxıb getmişdi. O,
indi anladı ki, Səid məsələsində çox ağılsız addım atıb. Bu
da onun acı sonluğu... Oturub ağlayıb-sızlamaq vaxtı
deyildi. “Nəyin bahasına olur-olsun bir yol tapıb buradan
xilas olmalıyam! Özü yıxılan ağlamaz” - düşündü. Rəmziyə həyatda özü yıxılmışdı. İndi etdiyi səhvi düzəltmək də
onun üzərinə düşürdü. Ancaq o səhvi düzəltmək
mümkünmü? Cavabı çətindi, mümkünsüzdü.
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O, ayağa durub qapını yoxladı. Arxadan bağlıydı. Pul
kisəsini yoxladı. İçində bir qəpik də yox idi. Hamısını Səid
çırpışdırmışdı...
Bu vaxt kimsə qapını açarla açıb içəri girdi. Tanımadığı bir
oğlan idi.
- Salam, Rəmziyə xanım.
- Siz kimsiniz? Adımı hardan bilirsiniz? - Qız soruşdu.
- Məni Səid göndərdi. Sizinlə əylənmək üçün ona pul da
vermişəm. - Oğlan utancaq halda dilləndi.
- Biqeyrət, şərəfsiz, binamus, alçaq Səid! Allah cəzanı
versin! Deməli, indi də məni başqalarına satırsan?! Rəmziyə ucadan qışqırdı. - Sizdən bir xahişim var. Deyin
görüm, Səidi yaxşı tanıyırsınız?
- Əlbəttə, bir yerdə tikintidə işləyirik.
-

Səid orada hansı vəzifədə işləyir?

- Nə vəzifə? O da mənim kimi fəhlə babadır - oğlan güldü.
-

Bəs onun maşını, şəxsi evi-eşiyi yoxdur?

- Hə... başa düşdüm... Deməli, Səid sizə evi, maşını
olduğunu söyləyib, eləmi?
Rəmziyə başına gələnləri olduğu kimi oğlana danışdı.
Oğlan Rəmziyənin hekayəsini dinlədikdən sonra sifətinin
rəngi dəyişdi. O, Səidin arxasınca ağzına gələni dedi,
Rəmziyəyə isə buradan çıxmaq üçün kömək edəcəyini
söylədi:
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- Bacım, mən qapını bağlamadan çıxıb gedəcəyəm. Siz də
mən gedən kimi buranı tərk edib, birbaş yaxınlıqdakı polis
şöbəsinə gedərsiniz. Başınıza gələnləri olduğu kimi şöbədə
danışarsınız. Yəqin ki indi valideynləriniz sizi axtarır. Polisə
getsəniz, orada sizə kömək edərlər. Di, salamat qalın!
- Çox sağ ol, qardaşım, - Rəmziyə kövrəldi, - Allah
köməyiniz olsun!..
Oğlan adını da söyləmədən mənzili tərk elədi. Qapını da
açıq qoymuşdu...
Rəmziyə cəld üst-başını səliqəyə salıb, küçəyə çıxdı. İlk
qarşısına çıxan adamdan polis şöbəsinin yerini soruşdu.
Ona yaxınlıqdakı polis şöbəsinin yerini göstərdilər...

***
Novbəti gün rayon polis şöbəsindən Qafur kişiyə xəbər
verdilər ki, qızın tapılıb. Bakı şəhərindədir, gedib qızını
gətirə bilər. Ona qızının olduğu ünvanı da verdilər...
Rəmziyənin arxasınca Bakıya qardaşı Kərim gəldi. Elə
həmin günün axşamı da bacısı ilə birlikdə kəndə qayıtdılar.
Qızın başına gələnləri, namusunun ləkələndiyini bilən
Şakirin valideynləri gəlib həm nişan üzüyünü, həm də toy
üçün Qafur kişigilə verdikləri şeyləri geri aldılar...
El içində rüsvay olduqlarını görən Kərim əvvəlcə
bacısını öldürmək qərarına gəldi. Amma Qafur kişi bundan
tez xəbər tutdu və oğluna bəzi öyüd-nəsihətlər verərək, onu
bu fikrindən daşındırdı...
183

Camal Zeynaloğlu
Həmin gecə ailəsinin başını aşağı edən, ata və qardaşının qeyrət rəmzi olan papaqlarını yerə çırpan Rəmziyə
bu ağrı-acıya dözməyib tövlədə özünü asmaq istədi. Amma
anası bundan tez duyuq düşdü...
Görünür, “zaman hər dərdin dərmanıdır”, “zaman ən
ağır yaranı belə sağaldır” deyənlər heç də yanılmamışlar.
Bəzən olub-keçənləri zamanın axarına buraxmaq lazım
gəlir...
Bakıda polislər Səidi həbs edərək onun haqqında
cinayət işi başlamışdılar... Rəmziyə isə məhkəmədə o
iyrənc insanla bir daha qarşılaşmaq istəmirdi...
Qız sevdiklərini bu qədər üzdüyü üçün onların üzünə
baxa bilmirdi. Fikrində imkan düşən kimi intihar etməyə
qərar vermişdi...
Bir gün həmin imkan düşdü... Kəndi iki hissəyə bölüb
keçən dağçayının asma körpüsü köməyinə yetdi...
Bu hadisənin əks-sədası Rəmziyənin doğulub boyabaşa çatdığı kiçik dağ kəndindən uzaqlara da yayıldı. Bir
müddət heç kəs qız övladına əl telefonu almaq istəmədi...
24.11.2018
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Müəmmalı cinayət
(hekayə)
Siracla İsgəndər ayrı-ayrı ailədə doğulsalar da, hər
ikisinin uşaqlıq çağı yetimxanada keçmişdi. Burada
böyüyüb boya-başa çatmış, burada tərbiyə almışdılar. Ataana üzünə, valideyn nəvazişinə həsrət qalmış bu uşaqları
yetimxana həyatı yaxınlaşdırmış, dostlaşdırmış, qardaşlaşdırmışdı. Bu həyat onlar üçün sınaq məktəbinə çevrilmişdi.
Bu ata-analı yetimlər tanışlıqlarının elə ilk günündən
bir-birlərinə isnişdilər, bir-birlərinə isti münasibət göstərdilər
və günlər keçdikcə də bir- birilərinə arxa, dayaq oldular.
Dərd-sərlərini, sevinc və kədərlərini birlikdə bölüşürdülər.
Yetimxanada hamı onları doğma qardaş hesab edir, onların
bu mehribanlığına həsəd aparırdılar. Həmişə bir yerdə
gəzən, yanaşı oturan Siracla İsgəndərin nəinki davranışları,
elə özlərinin görünüşləri də oxşar idi. Əkiz qardaşlar kimi.
Sanki onları eyni ana dünyaya gətirmişdi...
Dostlar məktəbdə də parta arxasında yanaşı otururdular. Dərslərə də birlikdə hazırlaşırdılar. Hər ikisi yaxşı
oxuyurdu. Cavabları ilə müəllimləri razı salırdılar. Çalışqanlığı, işgüzarlığı ilə çoxlarından fərqlənən Siracla İsgəndər məktəbin bütün tədbirlərində fəal iştirak edir, müəllimlərinin sevimlisinə çevrilmişdilər.
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Uşaqların hansı ailədə doğulduğundan, valideynlərin
kimliyindən, necə və kim tərəfindən buraya gətirildiyindən
heç kimin xəbəri yox idi.
Siracla İsgəndər üzdən nə qədər bir-birilərinə oxşasalar
da, xasiyyətcə fərqlənirdilər. Məsələn, Sirac mehriban,
mülayim, sakit təbiətli idisə, İsgəndər əksinə, bir o qədər
dalaşqan, qabağından yeməyən, qaraqabaq, amma, bununla belə, haqq-ədalət tərəfdarı idi. Haqsızlığın qənimiydi
İsgəndər.
Yetimxanada müxtəlif xarakterli uşaqlar yaşayırdı.
Aralarında tez-tez dava-dalaş salan, zəif uşaqlara qarşı
amansız olanlar daha çox idi. İsgəndər də sakit uşaq
deyildi. Amma onun başqa dalaşqanlardan fərqi onda idi ki,
o, zəiflərə qənim kəsilənlərə qarşı barışmaz olardı. Uşaqları
da həmin “xuliqanlar”dan qorumağa çağırırdı. Belə
məqamlarda Sirac da dostunun tərəfində durur, onu
müdafiə edir, öz diliylə desək, vətəndaş olaraq ədalətin
tərəfində olduğunu sübut edirdi...

***
Yetimxana həyatından sonra dostların yolları haçalandı. Belə ki, Sirac ali məktəb tələbəsi adını qazandı,
təhsilini uğurla başa vurub, gənc hüquqşünas kimi həyatın
burulğanına atıldı. İsgəndərəsə ali təhsil almaq nəsib
olmadı. O, on səkkiz yaşında hərbi xidmətə səfərbər olundu
və xidməti borcunu Rusiya şəhərlərinin birində yerinə
yetirdi. Sonra da bəlli bədnam Qarabağ Müharibəsi başladı.
Bu xəbəri eşidən İsgəndər dabanına tüpürərək doğma
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Azərbaycana gəldi və dərhal da döyüş bölgəsinə yollandı.
Döyüş bölgələrinin ən qaynar nöqtələrində - Ağdam, Füzuli,
Tərtər və Goranboy kimi bölgələrdə göstərdiyi qəhrəmanlıq
dillərdə dastan oldu. Bölük komandiri olan İsgəndərin
əsgərləri düşmənə göz dağı çəkdirirdi. Qısa bir müddətdə
onlar ermənilərin çoxlu sayda döyüş texnikasını, canlı
qüvvəsini məhv etdilər. Goranboy istiqamətində üz-üzə
gedən savaşda özü yaralansa da, cəbhə xəttini tərk etmədi,
əsgərləri bir az da irəli apardı, düşmən qüvvəsi ilə
müqayisədə bu qeyri-bərabər döyüşdə həlak olan dostlarının qisasını birə beş aldı. Bölük komandiri bununla
düşmənə nəyə qadir olduğunu bir daha sübuta yetirdi.
Növbəti döyüşlərin birində İsgəndərin dəstəsi düşmən
tərəfindən pusquya düşdü və komandir ikinci dəfə ağır
yaralandı. Əsgərlər onu ölümün pəncəsindən çətinliklə
xilas etdilər. Üç aydan çox hərbi hospitalda müalicə alan
İsgəndər II qrup əlil kimi hərbi qulluqdan azad edildi.
Arxa cəbhəyə qayıdan müharibə veteranı indi də orta
məktəblərin birində çağırışçılara hərbi dərs deyir, gəncləri
Vətən uğrunda döyüşlərə hazırlayırdı...

***
Bir gün İsgəndər axşam saat 10 radələrində evə
gedərkən, metronun “20 Yanvar” stansiyasının qarşısında “Azərsu” idarəsi önündə xeyli adam toplaşdığını görüb
ayaq saxladı. Yaxınlaşanda gənc bir hərbçinin bıçaqlanmasının şahidi oldu. Yaralının sol böyründən qan axırdı və
ora toplaşanların heç biri bu qanı dayandıra bilmirdi.
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İsgəndər vəziyyəti dərhal götür-qoy etdi. Vaxt itirmədən
yaralını çiyninə alıb, yolun sol tərəfində cərgə ilə düzülmüş
taksilərdən birinə yaxınlaşdı, oğlanı maşına qoyub,
sürücüyə təcili “Semaşkoya sür” işarəsini verdi. İsgəndər
həyəcanından yaxınlıqdakı xəstəxananı belə unutdu. Yaralı
çoxlu qan itirdiyindən taqətsiz halda başını İsgəndərin
çiyninə qoyaraq ondan imdad istəyirdi. İsgəndər hiss etdi ki,
bıçaq sol tərəfdən oğlanın ürək nahiyyəsinə sancılıb. Çox
çəkmədi ki, yaralını “Semaşko” xəstəxanasına gətirdilər.
Həkimlər dərhal yaralıya müdaxilə etməyə başladı.
İsgəndər yanılmamışdı. Müayinə nəticəsində bəlli oldu ki,
cinayətkar bıçağı oğlanın düz ürəyinə saplayıb. Lakin
əynində qalın gödəkcə olduğundan, bıçaq ürəyə tam nüfuz
edə bilməyib. Yaralıya III qrup qan lazım oldu. Xoşbəxtlikdən İsgəndərin qan qrupu onunku ilə eyni idi. İsgəndər
tərəddüd etmədən, yaralıya öz qanından da verdi...
On dəqiqə keçməmiş xəstəxanaya polislər daxil oldu.
Onlar cinayət hadisəsi barədə maraqlanır, cinayətkarın
kimliyini öyrənmək istəyirdilər. Ən çox da xəsarət alanın
buraya kim tərəfindən gətirildiyi ilə maraqlanırdılar.
Polislər İsgəndəri xeyli sorğu-suala tutdular. İsgəndər də
gördüklərini bütün təfərrüatı ilə onlara söylədi. Onun
dediklərini protokola yazdılar. Bununla belə, polislər
cinayətin İsgəndər tərəfindən törədildiyini söylədilər. Onun
öz günahını yumaq üçün xəsarət alanı xəstəxanaya
gətirdiyini bildirdilər...
“Məni nahaqdan cinayətkar hesab edirsiniz, mənim bu
cinayətdə heç bir günahım yoxdur, əksinə, mən, yaralıya
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kömək etmək istədim” - İsgəndər bu sözləri dönə-dönə
polislərə dedisə, polislər ona əhəmiyyət vermədi və
İsgəndərin əllərini qandalladılar.
“Yaxşı, yaxşı, gedək bölməyə, orada daha aydın izahat
verərsiniz. Onsuz da kimsə etdiyi cinayət əməlini özxoşuna
boynuna almır” - polislərin də İsgəndərə cavabı bu oldu.
Bir neçə gündən sonra bəlli oldu ki, cinayəti törədən
tanınmış bir məmurun oğlu imiş. O, restoranda yeyibiçəndən sonra sərxoş vəziyyətdə bayıra çıxır və həyətdə
sakitcə dayanıb papiros çəkən həmin
cavan oğlana
sataşır. Oğlan da onun sərxoş olduğunu görüb, birtəhər
qırsaqqızı başından eləmək istəyir. Azğınlaşmış məmur
oğlu bundan acıqlanırmış kimi cibindən bıçaq çıxararaq,
heç bir günahı olmayan oğlanın ürək nahiyəsinə sancır.
Özü isə qorxaq dovşan kimi sivişib aradan çıxır.

***
...İzi itirmək üçün İsgəndəri həbs edərək, barəsində
istintaq işi başladılar. Düşünürdülər ki, bu, elə bir fürsətdir
ələ düşüb; kimsəsi, arayıb-axtaranı yoxdur...
Dost-düşmən qara gündə tanınar, - deyiblər. Bəlkə də
bu bir təsadüf idi ki, istintaqın aparılmasını Sirac Əhmədliyə
həvalə etmişdilər. Ona tapşırmışdılar ki, cinayət işini
gecikdirmədən, tez bir zamanda tamamlayıb məhkəməyə
göndərsin. Bacardıqca İsgəndər İsgəndərovun əleyhinə
çoxlu dəlil-sübut toplasn.
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Sirac işlə tanış oldu və dərhal İsgəndərlə görüşməyi
qərarlaşdırdı.
Beləliklə, müstəntiqlə “cinayətkar” tetatet qarşılaşdılr.
İki “yetim”, iki əbədi dost qarşı-qarşıya oturdular.
Başı bərk ağrıdığından halı özündə deyildi İsgəndərin.
Bütün gecəni yatmamışdı. Bayaqdan dustaqların həyətə
çıxma saatını gözləyirdi ki, polis onu əliqandallı müstəntiqin otağına gətirdi.
Görüş hər iki dost üçün gözlənilməz oldu. Buna heç
birinin inanmağı gəlmirdi. Sanki hər ikisi bu olanları
yuxusunda görürdü. Bir xeyli sakitcə dayanıb baxışdılar.
Araya ani sükut çökdü. Sonra isə bir-birinə sarındılar,
qucaqlaşdılar, görüşüb-öpüşdülər. Hər ikisinin gözləri
dolmuşdu, hər ikisi kövrəlmişdi...
Handan-hana söhbətə Sirac Əhmədli körpü saldı:
- Əziz qardaşım, cinayətkar adlandırılan şəxsin sənin
olmağını bu dəyqələrə qədər özüm də bilmirdim. İşlə
yaxından tanışam. Bu qənaətdəyəm ki, sən cinayətkar yox,
əslində, zərərçəkənin xilaskarısan; sən onu xəstəxanaya
vaxtında çatdırmısaydın o qanaxmadan ölə bilərdi. Üstəlik,
əməliyyatqabağı xəstəyə öz qanından verib, onu həyata
qaytarmısan.
Sirac azca ara verib sözünə davam elədi:
- Ürəyini buz kimi saxla, əsl cinayətkarı da araşdırıb
tapmışam. Bu barədə hələlik açıqlama vermək istəmirəm.
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Sən özün də o şəxsin kim olduğunu biləndə, təəccüb
edəcək və bir daha inanacaqsan ki, nahaq qan yerdə
qalmır. Yaxşı bilirsən ki, mən öz peşəmin vurğunuyam,
daim haqq və ədalət carçısı olmuşam. Bu işdə də qələbə
qazanacağıma əminəm. İnşallah, məhkəmə zalından
bəraət qazanıb, üzüağ çıxandan sonra bir yerdə olacağıq,
bu qələbəni də birlikdə qeyd edəcəyik...

***
Sirac bütün cidd-cəhdlə bu müəmmalı cinayətin
açılması üçün bilik və bacarığını, zəngin təcrübəsini
səfərbərliyə aldı, əsl cinayətkarı aşkar etdi. Bununla belə,
cinayətkarı üzə çıxardığına görə Siraca qarşı təzyiqlər
başladı. Onu fikrindən-əqidəsindən döndərmək üçün
müxtəlif vasitələrə əl atdılar, hədə-qorxu gəldilər, ölümlə
hədələdilər. Lakin Sirac dediyindən dönmədi, İsgəndərin
günahsız olduğunu dəlil və faktlarla, şahid ifadələri ilə
sübuta yetirdi. Rəisinin son dəfə acıqla: “yaxşı-yaxşı fikirləş,
sən işindən uzaqlaşdırıla bilərsən” - hədə-qorxusuna o
belə cavab vermişdi: “İsgəndər kiminsə əvəzində həbsxanada yatmamalıdır! Əsl cinayətkar artıq bəllidir. Hər kəs
kimliyindən asılı olmayaraq, törətdiyi cinayət əməlinə görə
qanun qarşısında cavab verməlidir. Bizim əsas vəzifəmiz
qanunun aliliyini qorumaq, ədaləti bərpa etməkdir. Məni
doğru yolumdan kimsə döndərə bilməz! Ataların belə bir
məsəli var: Haqq nazilər, amma üzülməz”.
Bu sözlərdən sonra rəis daha çox narahatlıq keçirməyə
başlamışdı. Çünki yuxarıdan onu sıxışdırırdılar ki, necə
olur-olsun, bu cinayəti İsgəndərin boynuna qoymalısınız.
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Amma Siracın cinayət hadisəsi barədə topladığı çoxlu dəlilsübut və faktlar həm rəisi, həm də cinayətkarın havadarlarını çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdu...
Beləliklə, Sirac yetimxana dostunun məhkəmədə
bəraət almasına nail oldu və onu haqsız suçlamadan xilas
etdi.
Müttəhimlər kürsüsündə isə əsl cinayətkar oturmuşdu...
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Vicdanın əsiri
(hekayə)
“Həmişə öz iradənin ağası və öz vicdanının köləsi ol”.
M.Ebner - Esenbax

Bu gün, nəhayət ki, həyatda itirəcəyim daha bir şeyin
qalmadığını anladım. Anladım ki, bəzən həyatda həqiqət və
ədalət axtarışında olduğun zaman sənin düşmənlərinin sayı
çoxalır və onlar hər tərəfdən səni məngənə kimi sıxmağa
başlayırlar. Hər gün bədxah və yaramaz insanların
hücumlarına məruz qalırsan. Bir daha dərk etdim ki,
haqsızlığa qarşı mübarizə aparmaq, ədaləti bərpa etmək,
həqiqəti üzə çıxarmaq bəşər tarixində heç vaxt asan
olmayıb. Bu mübarizədə neçə-neçə insan ədalətli cəmiyyətin qurulması uğrunda canından keçib. Amma günügündən şərin xeyiri üstələdiyinin də şahidi olursan...
Haqq, ədalət uğrunda apardığın mübarizədə yaxın
dost-tanışlarının da sənə dodaq büzdüklərini görəndə
sarsılırsan, dünya başına fırlanır, üzülürsən. Onların sənə
guya can yandırıb verdikləri öyüd - nəsihət, etdikləri tövsiyə
isə bundan ibarət olur: “Başqalarından sənə nə? Kökündən
çirkaba bulaşmış cəmiyyəti
təkbaşınamı
dəyişmək
istəyirsən? “Bir gül ilə bahar olmaz” məsəlini eşitməmisən?
Tarix boyu haqqı, ədaləti kimsə sona qədər bərpa edə
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bilməyib. Hər bir cəmiyyətdə haqsızlıq, ədalətsizlik olub, var
və bundan sonra da olacaq... Elə indinin özündə də...,
haqsızlıq bütün dünyanı başına götürüb. Kimsə bununn
qarşısını ala bilirmi? Dünyadakı ən azman dövlətlər belə
bunun qarşısını almaq iqtidarında deyil. Bu, əzəldən belə
olub, belə də gedəcək. Atalar yaxşı deyib: “Palaza bürün, el
ilə sürün”. Təkbaşına axına qarşı gedə bilməzsən,
gedərsənsə, o axın səni qarşısına alıb, qayalıqlara çırparaq
məhv edəcəkdir!”
Çoxları həyatı zalım, amansız, mərhəmətsiz, qəddar
adlandırır. Mən isə onlarla qismən razıyam. Biz həmişə
nədənsə həyatdan daha çox şey istəyirik. İstədiyimizə nail
olmadıqda isə dərhal gileylənir, küsürük. Çünki bizim hər
birimiz yaşadığımız həyatı eyni anlamda deyil, fərqli şəkildə
dərk edirik. Bu gün kimin üçünsə gözəl görünən həyat, ola
bilsin ki, sabah ona cansıxıcı, üzücü görünsün. Ona görə
bəzən həyat bizi deyil, biz həyatı dəyişməyə cəhd
göstəririk. Bəzilərimiz nihilistlər kimi həyatı bir puç və heçlik
hesab edir. Yəni həyatı sonu olmayan bir boşluq hesab
edir. Bu yerdə Nikolay Ostrovskinin bir fikrini xatırlamalı
olursan: “Həyat cansıxıcı, dözülməz olan zaman yaşamağı
öyrən və onu faydalı et!”
Mənim fikrimcə, həyat var olmaq deməkdir, yaşamaq
deməkdir, insanları sevmək, onlara dəyər verə bilmək
deməkdir. Həyat - sevdiyin insanın gözlərinə qorxmadan,
dik baxmaq deməkdir. Həyat - kimsənin haqqını yeməmək
deməkdir. Həyat - eşqdir, sevərək yaşamaqdır. Həyatpisliklərlə mücadilə etmək deməkdir... Əslində, həyat
bildiklərimizin və bilmədiklərimizin hamısı deməkdir.
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Mən bütün başıma gələnlərdən sonra onlara haqq
qazandırıram. Sən demə, həyatın biz insanlara qarşı
görünməyən sərt, bağışlanılmayan “daş qəlbləri” varmış.
Yaşadığım dövrdə mən bunların hamısını öz gözlərimlə
gördüm və canlı şahidi oldum. Ona görə də bu gün özümü
ailəm qarşısında günahkar hesab edirəm. Çünki vaxtında
onların haqlı sözünü eşitmədim. Həmişə vicdanımın səsini
dinləyib, onun diktəsi ilə hərəkət etdim. Nəticədə həyatda
başıma olmazın müsibətlər gəldi... Bütün olub-keçənləri,
başıma gələnlərin bəzilərini sizlərə də çatdırmaq istəyirəm.
... Ailənin üçüncü övladı idim. Məndən böyük bir
qardaşım və bir bacım vardı. Atam günəmuzd fəhlə
işləyirdi, anam isə evdar qadın idi. Qardaşımla bacım
institut tələbələriydilər. Mən orta məktəbi yaxşı oxumadığıma görə ali məktəbə daxil ola bilmədim...
Tikinti şirkətində fəhlə kimi işə düzəlmişdim. Aylıq
maaşım 350-400 manat olacaqdı. Bazar günlərindən başqa
bütün günləri işdə olmalıydım. İş ağır idi, amma, gec-tez
yaşamaq, dolanmaq üçün zəhmətə qatlaşmalıydım. Bir ay
maaşımı doğru-düzgün aldım. İkinci ay maaşımdan 70
manat kəsdilər. Səbəbini bizə pulu verən oğlandan
soruşdum. Dedi ki, bu ayda iki dəfə işə gecikmisən, iki dəfə
də nahar fasiləsinin vaxtını uzatmısan. Dediyinə görə,
rəhbərliyin şirkətdə gizli adamı var və o, hər şeyə nəzarət
edir...
Hər kəs öz yeməyini evdən gətirirdi. Amma bəzi tikinti
şirkətlərində fəhlələrə nahar yeməyini şirkət özü verirdi.
Mən bu məlumatı “Kiçik müdir”in nəzərinə çatdırdım. Bizim
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şirkətdə təhlükəsizlik qaydalarına da ciddi əməl olunmurdu.
Fəhlələrin çoxu kaskasız işləyirdi. Mən işçilərə niyə kaska
vermədiklərini sordum. “Kiçik müdir” (adı Yaqub idi) məni
“başa saldı” ki, bu cür məsələləri qurdalamayım. Çünki
məndən öncə bir fəhlə də iş prosesində öz hüquqlarının
qorunmasını rəhbərlikdən tələb edibmiş. Cavabında bir
bəhanə tapıb, onu işdən azad ediblər. Bu, o demək idi ki,
buradakı qanunsuz hərəkətlərə, fəhlələrə qarşı edilən
haqsızlıqlara mən də susmalı, cınqırımı belə çıxarmamalıydım.
Bir gün-nahar fasiləsinin bitməsinə bir neçə dəqiqə
qalmış, “Kiçik müdir bəy”lə birlikdə tanımadığım bir şəxs
məndən azca aralıda yeməyini yeyən iş yaldaşıma
yaxınlaşdı və əsəbi halda onun üstünə qışqırdı:
- Sən hələ yeməyini qurtarmamısan?! Nahar fasiləsi
çoxdan bitib! Tez ol dur, iş başına! İş vaxtını öldürməyə
hamınız yaman həvəslisiniz. Haydı, iş başına, cəld ol!
Tanımadığım bu adamın iş yoldaşım Vahidin üstünə bu
cür bağırması düzü, heysiyyatıma toxundu, vicdanımın
səssiz qalmasına dözə bilməyib:
- Siz niyə Vahidin üstünə bu tərzdə qışqırırsınız? Əvvəla,
nəzərinizə çatdırım ki, nahar fasiləsinin bitməsinə hələ 5
dəqiqə qalır. İkincisi də fəhlənin üstünə bu tərzdə
qışqırmazlar. Hər şeydən öncə, o bir insandır, şəxsiyyətdir.
Hər bir insanın, şəxsiyyətin də öz qüruru, mənliyi,
heysiyyatı var. Heç kimə haqq verilmir ki, istədiyi vaxt
kimisə təhqir etsin, aşağılasın! - dedim.
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Bu vaxt “Kiçik müdir” mənə yaxınlaşıb, “Rəşad, sən
neynirsən? O, patronumuzun köməkçisidir. Onunla söz
güləşdirmə” - dedi. İstər - istəməz “nə olsun ki, patronuzun
köməkçisidir”- bu dəfə üzümü ona tutdum. – “Hər bir halda
etik-davranış normalarına əməl etməlidir!..”
Patronun köməkçisi sözlərimə məhəl qoymadı. Sanki
özünü eşitməməzliyə vurmuşdu. Tezcə də “Kiçik müdir”ə
tərəf dönüb, amiranə tərzdə elan etdi:
- Yaqub, sabahdan bu oğlan işə gəlmir, o, bu gündən işdən
qovulur!
Əsəbiləşdim. Qeyri- ixtiyari:
- Tüpürüm sizə də, işinizə də, - dedim. Camaatı kölə yerinə
qoymusunuz... Özünüzü də ağa zənn edirsiniz, əclaflar!..
Beləliklə, tikinti şirkəti ilə işim bu cür sonuclandı. Əsəbi
və pərişan halda şirkətə əlvida deyib, avtobus
dayanacağına yollandım. Növbəti avtobus gəlib dayandı,
bir-biri ilə mübahisə edən iki nəfər avtobusdan düşdü... İki
nəfər cavan oğlan da mübahisə edənlərə yaxınlaşdı. Bunu
görcək mübahisə edənlərdən biri o biri oğlanı qamarlayıb,
əl-qolunu tutdu. Gələn iki nəfər isə əlləri tutulmuş, çarəsiz
halda qalan oğlanı yumruq və təpik zərbələri ilə döyməyə
başladı. Hamı bu mənzərəni sakitcə seyr edir, kimsə davadalaşa müdaxilə etmək istəmirdi. Bir nəfərə qarşı üç nəfər...
Bu, təbii ki, haqsız bir durum idi. Vicdanımın səsi yenə də
məni rahat buraxmadı. Dalaşanlara yaxınlaşıb onları sülhə
dəvət etmək istədim. Amma onlardan biri: “sən qarışma,
rədd ol burdan!” - dedi və sinəmdən tutub, var-gücü ilə
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məni geri itələdi. Onsuz da əsəbi idim, oğlanın bu hərəkəti
məni daha da hövsələdən çıxardı. Arxadan əl atıb oğlanın
boyun nahiyəsindən yapışdım, geri, özümə sarı döndərdim
və sifətinə güclü bir kəllə vurdum. Oğlan əlləri ilə üzünü
tutub yerə oturdu... İkinci oğlan mənə hücum edib, mənə
yumruq atdı, mən əyildim - yumruğu boşa çıxdı. Özümü
toparlayıb onun da dərsini, necə lazımdır, verdim... Bunu
görən üçüncü oğlan, dərhal əlbəyaxa olduğu oğlanı
buraxdı... Bu dəfə döyülməyə məruz qalan oğlan öz gücünü
göstərdi - sol qolunun dirsəyi ilə rəqibinin qarnına güclü bir
zərbə endirdi. Güclü zərbə almış rəqib qarnını tutaraq
inildədi. Bununla kifayətlənməyən oğlan
daha sonra
yumruğunu işə saldı... Üçüncü oğlan da zərbəyə tab
gətirməyib yerə sərildi... Zərərçəkən oğlan mənə yaxınlaşıb: “çox sağ ol, qardaş, kömək etdiyiniz üçün sizə
təşəkkür edirəm. Gəlin gedək, indi polislər gələr”, - dedi.
Hər ikimiz dərhal hadisə yerindən uzaqlaşdıq. Oğlanlar hələ
də sərili vəziyyətdə yerdə qalmışdılar. Yolda dava-dalaşın
səbəbini soruşdum. O izah etdi ki, oğlanlardan biri
avtobusda qızın çantasına girib, oğurluq etmək istərkən
qolundan tutdum. Sən demə, onlar üç nəfər imiş. “Qardaş,
demək, sən də vicdanının səsinə laqeyd qala bilməmisən”,
- mən dedim. O gülümsəyərək başını yırğaladı...
Evdə nə səbəbə işdən qovulduğumu soruşdular. Mən
də işdə baş verənləri təfərrüatı ilə evdəkilərə anlatdım.
Atam dedi:
- Sən bu xarakterlə heç yerdə işləyə bilməzsən. Səninki
işləmək deyil, gəl dalaşaq deməkdir. İnsan bu qədər
səbirsiz olmaz. Hər sözə dərhal niyə reaksiya verirsən ki?
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Bəzən çörəyinin xatirinə udulmayan sözü udmaq məcburiyyətində qalmalı olursan. Camaat necə, sən də elə, başını
aşağı salıb işini gör də...
- Ata, elə şeylər var ki, məndən asılı deyil...
- Xeyr, düz demirsən, hər şey insanın özündən asılıdır.
Sadəcə sən kəmhövsəlisən, vəssəlam, - deyə atam
mənimlə razılaşmadı.
Atamla artıq söz güləşdirmək istəməyib susdum. İyirmi
günə kimi işsiz qaldım. Sonra tanışlarımdan biri mənə xarici
bir neft şirkətində fəhlə kimi işə düzəlməkdə kömək etdi.
Şirkətdə çoxlu əcnəbi vətəndaşlar da işləyirdi. Bir aya yaxın
olardı ki, işləyirdim. Bir gün mənə dedilər ki, anbarda
bayraqlar var, gedib onları gətirim. Köhnə bayraqları yeni,
təzə tikilmiş bayraqlarla əvəz edəcəkdik. Anbara getdim.
Bayraqlar stolun üstündəydi. Gördüm ki, bir əcnəbi vətəndaş bizim bayraqla ayaqqabılarını təmizləyir. Bunu görcək,
qan beynimə vurdu:
- Adə, əclaf sən kimsən ki, bayrağımızla bu cür rəftar
edirsən? Mən sənin var-yoxunu...
- Mən nə edirəm ki? Əski parçasıyla ayaqqabılarımı silirəm
də? - əcnəbi vətəndaşı üzümə irişdi.
- Əclaf, o dediyin əski parçası bizim şərəfimiz, qürurumuz,
varlığımız və namusumuzdur, - deyə üstünə qışqırdım.
Sonra da özümü saxlaya bilməyib, onun sifətinə bir şillə
çəkdim.
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Əcnəbiyə vurduğum o bir şilləyə görə, aləm dəydi birbirinə. Həmin əcnəbi məndən dərhal polisə şikayət etdi.
Məni əvvəlcə müdiriyyətin otağında sorğu-suala çəkdilər.
Mən baş verən olayı olduğu kimi söylədim. Amma mənə
kimsə inanmadı. Əcnəbi vətəndaşı - ingilis də bayrağımızla
ayaqqabısını silməyini inkar eləyirdi. Bizimkilər də ona
inanıb, ağızlarına su alıb durmuşdular. Polisə də eyni
ifadəmi verdim. Polisdə bildirdilər ki, guya özümü müdafiə
etmək üçün bayraq məsələsini uydururam. Məsələ böyüdü,
iş məhkəməyə qədər gedib çıxdı. Bu hadisəni eşidən
mətbuat orqanları məndən baş vermiş hadisə barədə
müsahibələr götürməyə başladılar. Mən də jurnalistlərə
yalnız həqiqəti söylədim. Onlar da mənə qahmar çıxaraq,
qəzetlərdə leyhimə məqalələr yazdılar. Mətbu orqanlarda
“Əcnəbi bayrağımıza tüpürdü”, “Ingilis bayrağımızı əski
parçası adlandırdı”, “Əcnəbi bayrağımıza həqarət etdi”,
“Cəsur oğlan bayrağımıza sahib çıxdı” və s. başlıqlı xəbər
və məqalələr dərc olunurdu. Olay müddətində demək olar
ki, qəzetlərdə gündəmi zəbt etmişdim və hamı məndən
danışırdı...
Məhkəmə prosesində məni bir neçə vəkil müdafiə etdi.
Hakim çıxılmaz durumda qalmışdı. Onluq olsaydı, mənə
ağır cəza verəcəkdi. Amma ictimaiyyətin rəyi və vəkillərin
ortaya qoyduqları doğru dəlil-sübutlar hakimin əl-qolunu
bağladı, onu çətin vəziyyətdə qoydu. Bütün bunlara
baxmayaraq, hakim mənə şərti cəza kəsdi və mən yenə də
işdən qovuldum. Bu dəfə də evdəkilərdən çoxlu danlaq
yedim... Bir neçə gün evdən bayıra çıxmadım.
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Şənbə günü idi. “Fəvvarələr meydanı”ndan keçirdim.
İşlə bağlı bir dostumla görüşəcəkdim. Bu vaxt bir qrup
gəncin qışqıra-qışqıra, əllərində tutmuş müxtəlif yazılı
plakatlarla mənimlə qarşı-qarşıya gəldiyini gördüm. Ətrafda
isə xeyli polis vardı. Hiss etdim ki, polislər onların qarşısını
kəsmək istəyirlər. Dayanıb ayaq saxladım. Düşündüm ki,
bir azdan burda qarmaqarışıqlıq baş verəcək. Polislər
avtobusla gəlmişdilər. Avtobus xeyli aralıda dayanmışdı.
Polislər “dağılışın!”, “evlərinizə gedin!”, “səs-küy salmayın!”,
“ictimai əsayişi pozmayın!” - deyə icazəsiz aksiya iştirakçılarına xəbərdarlıq edirdi. Amma kimsə polislərin dediklərinə
məhəl qoymurdu. Bunu görən polislər aksiya iştirakçılarının
üstünə cumdular, vurhavur, tutatut başladı. Gördüm ki, bir
polis qızı tutub zorla avtobusa tərərf sürüyür. Qız çırpınaraq
polisin əlindən çıxmağa çalışırdı. Polis isə amansız şəkildə
qızı qucaqlayıb avtobusa tərəf aparırdı. Bu mənzərəyə
dözə bilməyib, polisə yaxınlaşdım, qızı polisin əlindən aldım
və qıza: “qaç, uzaqlaş burdan!” - dedim. Qız ilan ağzından
qurtulan qurbağa kimi qaçıb bir göz qırpımında aradan
çıxdı. Polislər isə qızın əvəzində məni tutub avtobusa
mindirdilər, icazəsiz aksiya iştirakçısı kimi, polis bölməsinə
gətirdilər. Dərhal da məhkəməsiz-filansız mənə 10 sutka
həbs cəzası verdilər. Mən “evdəkilərə bu dəfə nə cavab
verəcəyəm?”- deyə düşünürdüm...
Həbsdənçıxan kimi, mənə iş tapmaqda yardımçı olan
dostumun yanına getdim. O məni görən kimi soruşdu:
- Ay Rəşad, neçə gündür hardasan? Axı biz görüşəcəkdik.
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- Danışma, qardaş, bilirəm, başıma gələnləri sənə nəql
eləsəm, mənə haqq qazandıracaqsan, - deyə ona hər şeyi
anlatdım.
Dostum əvvəlcə xeyli güldü, sonra nəfəsini dərib,
“keçmiş olsun”, - dedi. Sonra da mətləbə keçdi:
- Səninçün bir iş tapmışam. - Zəngin bir ailənin bağ evinin
təhlükəsizliyini qoruyacaqsan.
- Hə, bax, bu əsl mən deyən işdir ,- sevincək dilləndim.
Sonra hövlnak soruşdum:
- Bəs bu bağ evi hardadır, sahibi kimdir?
- Rəşad, ancaq bu işdə ilk növbədə lal, kar, kor olmağı
bacarmalısan. Bağ evi Zuğulbadadır. Sahibi ilə şəxsi tanış
olmaq sənə nəsib olmayacaq, çünki səninlə əlaqəni ancaq
onun inandığı şəxs saxlayacaq. Sabah bağ evinə gedib,
səni onlara təqdim edəcəyəm. Bax, budur, yenə də
deyirəm, üzümü qara eləmə. Çünki onlar məni tanıyırlar.
Elə belə adam da deyillər, - dostum mənə qabaqcadan
xəbərdarlıq edərək təlimatlandırdı.
Ertəsi gün dostum məni həmin bağ evinə apardı və
oranın işçiləriylə tanış etdi. Bağ evi sahibinin oğlu məni
xeyli sorğu-suala tutdu. Ali təhsilimin olmadığını biləndə,
hiss etdim ki, razı qalmadı. Amma boy-buxunuma baxanda,
dostuma razılıq əlaməti olaraq başını aşağı-yuxarı tərpətdi.
Maaşı da məni qane edirdi. Sonra məni işimlə tanış etdilər,
bağ evinə kimlərin gəlib-getdiyi barədə siyahını mənə
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verdilər. Həmin gündən işə başladım... Bağ evində məndən
başqa orta yaşlı bir kişi ilə bir qadın da yaşayırdı. Kişinin
vəzifəsi həyətdəki bağ-bağçaya baxmaq, arvadın vəzifəsi
isə bura gəlib-gedənlərə yemək hazırlamaq, süfrə açmaq
kimi xidmətlər göstərmək idi. Mənzillərin təmizlik işləri də
arvadlıq idi. Bağ evi üçmərtəbəliydi. Mənzillərin sayı kifayət
qədər idi. Həyətdə böyük bir hovuz da vardı. Hasarın kənarı
boyunca əkilmiş müxtəlif rəngli qızılgüllərin ətri həyəti
bürümüşdü. Mənim işim əsasən, kömpüter arxasında
oturub, evin hər tərəfinə yerləşdirilmiş kameralara nəzarət
etmək, gün ərzində bir neçə dəfə hasarın ətrafını gəzibdolaşmaq idi. Qalmağa otağım da vardı. Gün ərzində üç
dəfə yeməyimi və çayımı xidmətçi arvad hazırlayıb verirdi.
Bir sözlə, bağ evi mənim həm iş, həm də istirahət yerim
olmuşdu...
On gün olardı ki, iş başındaydım. İşimdən məmnun
idim. Bir gecə, saat 3 radələrində kameradan naməlum bir
nəfərin hasardan aşıb, bağa girdiyini gördüm. Ev sahibinin
oğlu Orxan mənə tapşırmışdı ki, bağa oğru-filan girə bilər.
Belə hallar olanda tez mənə xəbər et... Mən səssizcə
evdən çıxıb, həyətdəki böyük bir ağacın arxasında
gizləndim. Onu da deməyi unutdum ki, evin girəcəyində
zəncirlə bağlanmış böyük bir cins it də vardı. İt yad adamın
hənirtisini
duyduğu
üçün
hürməyə
başladı.
İti
sakitləşdirməyə çalışdım. Çünki bağ-baxçaya baxan
Fərman əmi itin səsinə oyana bilərdi. İt məni görcək səsini
kəsdi. Həyət işıqlı, gizləndiyim yer isə qaranlıq idi. Bilirdim
ki, oğru evə girməyə çalışacaq. Qərara aldım ki, oğrunu
otaqda yaxalayım. Oğru səkə-səkə evə yaxınlaşdı, ətrafa
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diqqətlə nəzər yetirdi. Kimsənin olmadı-ğına, xidmətçilərin
yatdığına əmin olandan sonra, birinci mərtəbənin bağçaya
baxan pəncərəsini çox asanlıqla açdı. Oğrunun bu
hərəkətindən bəlli olurdu ki, o, bu işdə peşəkardır. Sonra da
açıq pəncərədən otağa daxil oldu. Mənsə asta addımlarla,
səs salmadan qapıdan içəri girdim. “Çağırılmamış qonaq”
şkafların siyirmələrini bir-bir açıb yoxlayırdı. Güman etmək
olurdu ki, qızıl - zinət əşyaları, pul-para axtarır. Başı
axtarışa qarışdığından mən cəld arxadan tullanıb, onun
boyun nahiyəsindən güclü bir yumruq vurdum. Qəfildən
vurulan yumruğun zərbəsinə tab gətirməyən oğru
səndələyərək yerə sərildi. Tez onun iki qolunu arxaya
çevirib, siyirmidən götürdüyüm kəndirlə əllərini bağladım.
Mənim üçün daha təhlükəsiz olsun deyə, ayaqlarını da
sarıdım. Sonra başına maska əvəzinə keçirmiş qadın
corabını da çıxardım. İyirmi beş-iyirmi yeddi yaşlarında
gənc bir oğlan idi. Mənə çox yalvardı ki, onu buraxım.
Amma mən səhərin açılmasını gözlədim...
Tezdən Orxana zəng vurdum. Bir saatdan sonra Orxan
iki dostu ilə gəldi.
- Hardadır o it küçüyü? - deyə
soruşdu.

əsəbi halda məndən

- Birinci mərtəbədə, otaqdadır, - dedim.
- Get gətir onu! - Orxan əmr elədi.
Mən aşağı düşdüm, oğrunun qolundan tutub, Orxanın
yanına gətirdim. Çatar-çatmaz Orxan oğlana bir şillə vurdu,
sonra da harası gəldi təpikləməyə başladı...
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- Alçaq, əclaf, şərəfsiz, de görüm, səni bu evə kim
yönəldib? Adını söyləməsən, səni elə buradaca gəbərdəcəyəm, - deyə bu dəfə Orxanın dostlarından biri oğrunun
üstünə bağırdı.
Oğlan qorxusundan tir-tir əsirdi, üz-gözü qana
bulaşmışdı. Bu zaman Orxanın ikinci dostu belindəki
tapançanı çıxarıb, oğlanın başına dirədi:
- Danışacaqsan, ya yox, küçük! - bərkdən qışqırdı.
Mən tapançanı görən kimi:
- Bəlkə bu, lazım deyil? - müdaxilə etmək istədim.
Orxanın dostu mənə tərs-tərs baxıb, üzünü turşutdu:
-

Sən qarışma, bu iş bizlikdir!

Fərman və arvadı uzaqda dayanıb, bu mənzərəni
sakitcə seyr edirdi. Mən artıq bir söz söyləmədim.
- Bu küçüyü maşına aparın! Başqa yerdə danışdırarıq, deyə Orxan dostlarına göstəriş verdi.
Dostlar oğrunu qol-qıç edib, maşına tərəf apardılar.
Sonra Orxan əlini cibinə salıb ordan pul çıxardı və cəld
mənim cibimə saldı. Bu, elə ani oldu ki, mən etiraz etməyə
belə macal tapmadım.
- Sağ ol, Rəşad. İşə yaxşı başlamısan. Bu da hələlik sənin
kiçik mükafatındır, - dedi.
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- Orxan müəllim, pul lazım deyildi. Mən vəzifə borcumu
yerinə yetirirəm, - dedim.
- Yaxşı, salamat qal, - deyə Orxan razılıq əlaməti olaraq
sağ əlini çiynimə toxundurdu.
Onlar gedəndən sonra əlimi cibimə salıb, Orxan verdiyi
pulu çıxardım. Üç yüz manat idi.
Bu vaxt Fərman əmi mənə yaxınlaşıb dedi:
- Halal olsun sənə, Rəşad. Bu gecə böyük hünər
göstərmisən, oğrunu tutmusan. Bizim bundan heç xəbərimiz də olmayıb. Rəşad, səndən bir xahişim olacaq. İtin əti
qurtarmaq üzrədir, ət almaq lazımdır. Zəhmət olmasa,
maşını götür, bir dənə qoyun cəmdəyi al, gətir.
- Bütöv qoyun cəmdəyi?! - deyə təəccüblə soruşdum.
- Əlbəttə, bütöv qoyun cəmdəyi. Özü də erkək olsun, itə dişi
qoyun əti vermirik. Həm də təzə kəsilmiş olsun. Bizə belə
tapşırıq verilib. Al, bu yüz əlli manat, bu da maşının
açarları, ət dükanı uzaqda deyil, bizdən dör yüz-beş yüz
metr aralıdadır, - deyə Fərman əmi həm pulu, həm də
açarları mənə uzatdı.
- Yaxşı, indi gedərəm, - mən pulu və maşının açarlarını
Fərman əmidən alıb, “07”- yə tərəf getdim.
- Sən buralardan nigaran qalma, - deyə Fərman əmi
arxadan mənə səsləndi.
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Mən yaxınlıqdakı ət dükanından erkək bir qoyun
cəmdəyi alıb, geri qayıtdım. Qayıdarkən: “həyatda əksər
insanlar aylarla ət üzünə həsrət qaldıqları halda, bəziləri
itlərinə də erkək qoyun əti yedizdirir. Təzada bir bax...” özözümə düşündüm.
Qoyun cəmdəyini maşının yük yerindən götürüb,
Fərman əmiyə verərkən soruşdum:
- Fərman əmi, bu it ayda neçə qoyun cəmdəyi yeyir?
- Ayda üç cəmdək yeyir. Nədir ki? - Fərman əmi sakit
tərzdə dilləndi.
- Heç, elə belə, maraq üçün soruşdum, - dedim. Sonra:
“deməli, bəzən itlərin qədri insanlardan üstün tutulur...”
dodaqaltı gileyləndim...
Bir gün gördüm ki, Fərman əminin həyat yoldaşı
Çimnaz yaman hay-həşirdədir, ora qaçır-bura qaçır, əlayaqdadır, yemək hazırlığı görür. Ondan bu hazırlığın
səbəbini soruşdum.
- Bu gün Orxan müəllim qonaqları ilə gələcəkdir, - dedi.
Axşamtərəfi Orxan dostları və yanlarında üç qızla bağa
gəldilər. Hava isti olduğundan təmtəraqlı stol “besedka”da
açılmışdı. Fərman əminin dediyinə görə, Orxanın qonaqları
olanda həyətdə kimsə gözə görünməməlidir. Bu qaydaya
əməl edərək, mən də kömpüter otağında əyləşib öz işimlə
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məşğul idim. Çox keçmədi ki, qızların qəh-qəhəsi həyəti
başına götürdü...
Beş-on dəqiqədən sonra mənim otağımın pəncərəsi
arxasında iki qızın mübahisəli söhbətini eşitdim. Qızlardan
biri deyirdi:
- Nazilə, bəs deyirdin ki, rəfiqənin ad gününə gedirik? Sən
məni hara gətirmisən? Tez ol, məni burdan apar. Mən
burda qala bilmərəm. Əgər evdəkilər mənim harda
olduğumu bilsələr, hər kəsdən öncə qardaşım məni sağ
buraxmaz.
- Aytac, gör bir sənə nə deyirəm. Heç bilirsən mən səni
kiminlə tanış etmişəm? Respublikanın ən zəngin, ən varlıkarlı adamın oğludur Orxan. Hələ sənin minnətin olsun ki,
belə bir oğlanla tanış olmusan. Qızlar Orxanla tanış
olmaqdan ötrü əldən-ayaqdan gedir. Sənsə şaddığına şitlik
edirsən. Gəldiyimizə məni peşiman etmə, sən Allah! Nazilə rəfiqəsini yola gətirmək üçün dil tökürdü.
- Yox, yox, mən bundan sonra bir dəqiqə belə burada qala
bilmərəm. İndi evdəkilər də harada olduğumu bilmədikləri
üçün narahatdılar. Çünki qardaşıma sizdə olacağımı
söyləmişdim. İndi məni sizdən çoxdan soruşmuş olar. Ona
görə də mən təcili evə getməliyəm, - deyə Aytac rəfiqəsinə
israr edirdi.
- Daha burdan sənin getməyinə mən deyil, Orxan qərar
verə bilər. Orxana qalsa, istədiyini səndən almayınca, çətin
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ki, səni evə buraxsın. Ağıllı ol, kefimizi qaçırma! Dur gedək
məclisə. Nə sözün varsa, özün Orxana söyləyərsən.
Məndən sənə bu qədər...
Məni fikir-xəyal götürdü. “Demək, bu gün məsum bir
qızın namusu ləkələnəcək. Allahım, indi mən neyniyim?! Bu
rəzilliyə necə biganə qala bilərəm? Axı bunu mən
qulaqlarımla eşidib, şahid oldum. Əgər bu işə müdaxilə
etməsəm, mən də günahkar olaram...”
Bu işi dinc yolla həll etmək üçün bir plan düşündüm.
Orxan Aytacı otağa aparanda, mən guya təsadüfən bayıra
çıxacağam və onlarla qarşılaşacağam. Sonra isə...
Plan düşündüyüm kimi baş tutdu. Orxan Aytacı guya
buradakı otaqlarla tanış etmək bəhanəsi ilə yuxarı mərtəbəyə qaldırmaq istərkən otaqdan çıxdım. Aytacı görcək
təəccüb içində soruşdum:
- Aytac, sən burda nə gəzirsən? Bir az bundan öncə
qardaşın mənə zəng eləmişdi. Soruşdu ki, Rəşad, Aytac
sizdə deyil ki? Səndən ötrü evdəkilər yaman narahatdılar, Orxan hiss etməsin deyə, qıza “sakit ol” işarəsi etdim.
Orxan sərxoş olduğundan mənim qıza gizlicə işarə
etdiyimi sezmədi. Qızsa işarəmi başa düşmüşdü. Orxan
təəccüblə mənə baxdı:
- Rəşad, bu qızı tanıyırsan? - deyə soruşdu.
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- Bəli, tanıyıram, Orxan müəllim. Dostumun bacısıdır. Düzü,
onu burda görəndə, mən də təəccüb etdim.
- Rəşad, iş heç də sən gördüyün kimi deyil. Sən Allah,
mənim burda olduğumu Validə söyləməzsən. Mən sənə hər
şeyi anladacağam. Nazilə məni rəfiqəsinin ad günü adı ilə
buraya gətirib. Qurban olum, Rəşad, məni burdan tez evə
apar, çatdır, - deyə Aytac da rolunu çox gözəl oynadı.
Orxanın gördüyü mənzərədən dilxor olduğu aydınca
sezilirdi. O, sağ əli ilə alnını ovuşdurduqdan sonra, üzünü
mənə tutdu:
- Yaxşı, Rəşad, Aytac xanımı evə apar, sonra da geri
qayıdıb gəl.
- Baş üstə, Orxan müəllim. Mən dediyinizi həmən yerinə
yetirəcəyəm, - dedim. - Aytac, gəl səni evə aparım, yoxsa
evdəkilər indi çox narahatdılar.
Qurduğum ssenari işə yarıdı. Yolboyu Aytac mənə çoxlu
dualar etdi. Onu evlərinə gətirdim. Aytac xanım mənə
minnətdarlığını bildirdi. O, maşından düşərkən dedim:
- Aytac xanım, bundan sonra kiminlə dostluq etdiyinə diqqət
yetir. Çalış ki, aldanmayasan, yoxsa həyatın alt-üst olar.
Bundan sonra səni insanlara deyil, Allaha əmanət edirəm.
Salamat ol!
- Mən sizin bu yaxşılığınızı heç bir zaman unutmayacağam.
Bu gün siz məni sanki yenidən həyata qaytardınız. Çox sağ
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olun. Sizi hər zaman xatırlayacağam, - deyə Aytacın gözləri
doldu.
Mən dərindən köks ötürdüm. Qız evlərinə getdikdən
sonra, bir müddət başımı maşının sükanına söykəyib, eləcə
fikrə getdim. Sonra bağ evinə qayıtdım. Həyətə çatanda
qonaqlar artıq getmişdilər.
Maşını saxlayıb, düşdüm. Fərman əmi sir-sifəti tutqun
halda mənə yaxınlaşdı. Utanırmış kimi, başını aşağı dikib
dedi:
- Rəşad, sən cəsarətli, vicdanlı, qeyrətli, oğlansan. Amma
Orxan müəllim səni bu gündən işdən azad etdi. Bu da sənin
bu günə qədərki maaşın.
Fərman əminin mənə uzatdığı pulu alıb saydım. Altı yüz
manat idi. Güldüm. Bunu görən Fərman kişi soruşdu:
- Xeyir ola, nəyə gülürsın?
- Zəmanəyə gülürəm, Fərman əmi, zəmanəyə. Görünür,
Orxan müəllimin kefinə soğan doğramışam. Nə etmək olar,
ağa deyir get, mən də getməyib, nə etməliyəm ki?...
Gecədən xeyli keçirdi. Növbəti avtobusa çatmaq üçün
tələsməliydim. Ayrılarkən:
- Haqqınızı halal edin, Fərman əmi. Salamat qalın, - deyə
onu doğmalarım kimi qucaqladım.
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- Yolun açıq olsun, Rəşad. Allah-təala nə arzun-muradın
varsa, yerinə yetirsin. Sənə yaman isinişmişdik. Daim
Tanrının nəzərində olasan, - bu sözləri də gözləri dolmuş
Fərman əmi dedi mənə...
02.05.2019
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Yarımçıq qalmış arzu
(hekayə)
Dilarə kasıb kəndli ailəsində doğulmuşdu. Və kasıbçılığın insan həyatındakı bir çox bəlaların səbəbkarı
olduğunu anlayandan sonra qərara gəlmişdi ki, necə olurolsun, oxuyub ali təhsilli müəllim olacaq.
O, arzusunun birinci hissəsinin həyata keçməsinə nail
oldu. Belə ki gecə-gündüz kitablardan ayrılmadı, vaxtını
kitabxanalarda keçirdi. Oxudu, öyrəndi və öz zəhməti
hesabına istədiyi ali məktəbə qəbul olundu. Amma sən
demə, ali məktəbə qəbul olmaq heç də onu bitirmək demək
deyilmiş. Burada qış, yay semestr imtahanları varmış və
həmin anlarda müəllimlər tələbələrin anadan əmdikləri südü
burunlarından gətirirmiş.
Təhsil sistemindəki yaralı yer hesab olunan rüşvətxorluq tələbələri cana doydurmuşdu. Tələbələr də imtahanlardan kəsilməmək üçün müxtəlif yollara baş vurmalı
olurdular...
Müəllimlərin hər semestrdə tələbələrdən yığdıqları
rüşvət təkcə onlaran özlərinə deyil, yuxarıdakılara da vəzifə
bölgüsü üzrə paylanırdı. Bunun qarşısına sipər çəkmək
üçün hələ ki, bir mexanizm yox idi.
Rüşvətxorluğun növbəti qurbanlarından biri də Dilarə
oldu. O, dərslərini yaxşı oxusa da, müəllimlər digər tələ213
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bələr kimi, hər imtahan üçün ondan 100 manat verməsini
tələb etdilər. Bu da Dilarə üçün hər semestrdə ən azından
min manat demək idi. O bu məbləği hardan əldə edəcəkdi?
Dilarə imtahan zamanı müəllimə pulu olmadığını söylədi.
Müəllim isə bunun müqabilində çəkinib-utanmadan qıza:
“Pulun yoxdur, gözəlliyin ki var, ondan niyə istifadə
etmirsən? Burada oxuyan qızların əksəriyyəti öz gözəlliklərindən lazımınca bəhrələnirlər. Bəs sən niyə bunu
etməyəsən?” - dedi.
Dilarə müəllimin təklifindən bir andaca şoka düşdü. Dili
tutuldu. Bir xeyli özünə gələ bilmədi. Handan-hana
məsələnin nə yerdə olduğunu anladı və yaxın rəfiqəsi
hesab etdiyi Gülarəyə imtahan vermək üçün müəllimin
ondan pul tələb etməsini söylədi. Rəfiqəsi də ona müəllimin
dediyi eyni sözləri təkrar etdi: “Bax, Dilarə, əgər ali təhsilini
başa vurmaq istəyirsənsə, hökmən müəllimlərin təklifini
qəbul etməlisən. Əgər bu təklifi qəbul etməsən, kitabları
əzbərləyib onlara söyləsən də xeyiri yoxdur, bu əxlaqsızlar
səni institutu bitirməyə imkan verməyəcəklər. Bir bəhanə ilə
səni ilişdirəcəklər”.
Dilarə rəfiqəsi ilə son söhbətdən sonra daha çox
narahat olmağa başladı: “Doğrudanmı onun ali təhsil alıb,
müəllim olmaq arzusu baş tutmayacaq? Doğrudanmı
kasıbçılığa son qoymaq ona nəsib olmayacaq? Doğrudanmı rəfiqəsi düz deyir ki, əgər pul verməsən, kitabı əzbər
danışsan da belə, müəllim səni ilişdirəcək? Bəs necə
olsun? Çıxış yolu nədədir? Doğrudanmı biliyinə qiymət
verməyən müəllimə təslim olub, onun əxlaqsız təklifini
qəbul etməlisin, namusunu ləkələməlisən?”
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Sonda əli hər yerdən üzülən Dilarə, müəllimin ona
qiymət yazmaq üçün əxlaqsız təklifini qəbul etmək
məcburiyyətində qaldı. Bu hərəkətlər dəfələrlə təkrarlandı
və o get-gedə təhsildən soyudu, onun dərsə davamiyyəti
zəiflədi. Bu işdə rəfiqəsi Gülarənin də ona təsiri çox oldu...
Günlərin birində rəfiqəsi onu başqa bir dünyaya, iyrənc
bir həyata sürüklədi... Bu dünyaya qədəm qoyan Dilarə
təhsilini yarımçıq buraxaraq, heç vaxt xəyalına gətirmədiyi,
tamamilə fərqli bir aləmin sakininə çevirildi...
Beləliklə, uzun illər şərəfli peşəyə sahib olmaq həvəsi
ilə yaşayan Dilarənin müqəddəs arzuları yarımçıq qaldı...
23.02.2019
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Oxşarlıq
(hekayə)
Payız fəsli idi. Qəzetimizin yubiley nömrəsinin - 50-ci
sayının işıq üzü görməsi münasibətilə hamı bir yerə
toplaşmışdı. İş yoldaşlarımız bir-birini təbrik edirdilər. Həmin
sayda redaksiyanın, demək olar ki, bütün əməkdaşlarının
şəkilləri verilmişdi. Bundan əvvəlki saylarda mənim “Əxlaq
və mənəviyyat” rubrikası altında serial yazılarım dərc
olunurdu. Bu yazılara oxucu marağı böyük idi. Bunu hər
gün redaksiyamıza daxil olan telefon zəngləri, çoxsaylı
oxucu məktubları da sübut edirdi. Təbii ki, bu tip yazılara
cəmiyyətin bütün dövrlərində mənəvi ehtiyac duyulub...
Həmin gün hər kəs qəzetdə şəklinin necə düşdüyünü
müzakirə edirdi. Bəziləri şəklinin yaxşı alınmadığını, bəziləri
də əla olduğunu deyib qürurlanırdı. Açığını deyim ki,
qəzetimiz günortaya kimi köşklərdən satılıb qurtarırdı. Mən
ehtiyat üçün hər dəfə mətbəədən əlavə olaraq yüz qəzet
götürüb redaksiyada saxlayırdım. Çünki oxucularımızdan
bəziləri elə yerdə işləyirdi ki, köşklərdən qəzet almaq
imkanı olmurdu. Tez - tez zənglər edilirdu ki, qəzetimizin
tirajını artıraq. Bunu nəzərə alaraq, qəzetin tirajını da
artırdıq. O illərdə qəzetimiz ən oxunaqlı mətbu orqanlarından sayılırdı.
Qəzetin yubiley sayı çıxan günün səhəri mənə zəng
gəldi. Bir qadın idi. Mənimlə hökmən görüşmək istədiyini
bildirirdi. Razılıq verdim. Qərara aldıq ki, axşam saat
yeddinin yarısında metronun “Sahil” stansiyasının qarşı216
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sında görüşək. Bir-birimizə verdiyimiz nişanələrə görə,
xanımın əynində sarı rəngli plaş, mənim əlimdə isə qəzet
olacaqdı...
Nə görüş yerinə gecikməyi, nə də kimisə çox gözlətməyi xoşlayıram. Təyin elədiyimiz yerə vaxtında gəldim.
Xeyli gözləməyimə baxmayaraq, deyilən nişanədə qadın
gözümə dəymədi. Görüşəcəyimiz vaxtdan isə artıq on
dəqiqəydi keçirdi. Darıxdığımdanmı, yaxud, əsəbiləşdiyimdənmi qeyri-ixtiyar olaraq küçədə var-gəl etməyə başladım.
Hər yerdə olduğu kimi, mən də beynəlxalq etik gözləmə
vaxtının, yəni 15 dəqiqənin tamam olmasını gözləyirdim.
Ondan sonra çıxıb gedəcəkdim. Elə bu zaman səs eşidib
arxaya çevrildim. Cavan bir qız idi. Gülümsəyərək soruşdu:
- Bağışlayın, Pərviz siz deyilsiniz ki?
- Xeyr, xanım qız, mən Pərviz deyiləm, - acığımı onun
üstünə tökürmüş kimi dilləndim.
- Eləsə bağışlayın, - qız bunu deyib, məyus halda
məndən aralandı.
On beş dəqiqə tamam olmuşdu. Mən daha gözləmədim,
evə getmək üçün metronun girəcəyinə
daxil olub,
eskalatorlara tərəf addımladım…
Ertəsi gün işə təzəcə gəlmışdım ki, iş telefonum zəng
çaldı. Dünən məni görüşə çağıran xanım idi. Görüşə gələ
bilmədiyi üçün bir xeyli üzürxahlıq elədi. Səbəb də onu
gətirdi ki, guya yatıb, yuxuya qalıbmış. Oyananda isə artıq
gec imiş... Mən vaxtında gəldiyimi, onu xeyli gözlədiyimi
söylədim. Xanım bu gün özü redaksiyaya gələcəyini dedi.
Gəlişindən məmnun olacağımızı bildirdim.
Nahar fasiləsindən sonra xanım sözünə əməl edərək,
redaksiyamıza təşrif buyurdu. Tanışlıq xatirinə adını
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söylədi. Adı Sevinc idi. Sevinc xanım çox qalmayacağını
bildirdi, məni sabah evinə dəvət elədi və ünvan yazılmış
kağız parçasını mənə uzatdı. Əvvəlcə tərəddüd etmək
istədim, vaxtımın imkan vermədiyini bəhanə gətirdim.
Amma onun, “istəyən adam vaxt məhdudiyyətinə baxmaz” fikrini ortaya atması, mənim ilkin tərəddüdümə son qoydu
və cəsarətimə impuls verdi.
Ertəsi gün işlərimi tez yekunlaşdırıb, Sevincin verdiyi
ünvana yollandım. İlk baxışdan təmtəraqlı ev-eşik, səliqəsahman, hər əşyanın öz yerində səliqə ilə düzülüşü, lüks
rahatlıq gözümdən yayınmadı. Bir sözlə, otaqlardakı hər
şeyin zövqlə yerləşdirilməsi Sevinc xanımın da yüksək zövq
sahibi olmasına dəlalət edirdi.
Xanımın təklifi ilə növbəti otağa keçib, üstünü hər növ
şirniyyat, meyvə və meyvə mürəbbəsi bəzəyən böyük bir
stolun arxasında əyləşdim. Sevinc çay tədarükü üçün
mətbəxə keçdi. Mənsə hələ də ətrafa göz gəzdirirdim.
Birdən servantdakı şəkil nəzərimi cəlb elədi. Mənim şəklim
idi! Təəccübləndim. Şəklə bir də diqqət kəsildim. Başqa cür
ola bilməzdi. “Bu, nə sirdir, İlahi?” - öz-özümə sual verdim.
Sevinc otağa qayıdanda ilk sualım məhz şəkil
barəsində oldu. Şəklimin onun əlinə necə düşdüyünü
soruşdum. Cavab verdi ki, bu, onun mərhum nişanlısının
şəklidir. Qızın bu gözlənilməz cavabından sonra çaşbaş
halda oturduğum yerdən qalxıb, şəkillə üzbəüz dayandım.
Doğrudan da şəkildəki adam mənə çox oxşayırdı. Necə
deyərlər, sanki bir almanı yarıya bölmüşdülər.
Mən Sevincdən xahiş elədim ki, mümkünsə, nişanlısı
barədə danışsın. Qız əvvəlcə xəyala qapıldı, nəzərləri
uzun-uzadı məchul bir nöqtə üzərində ilişib qaldı. Handanhana xəyallar aləmindən ayrılıb, nişanlısı ilə aralarında olan
qeyri-adi sevgi macəralarından söhbət açdı. Söylədi ki,
nişanlısı onu saf, ülvi bir məhəbbətlə sevirdi. Demək olar ki,
hər gün görüşürlərmiş. Təəssüf ki, bu xoşbəxt günlərin
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ömrü az olur. Zalım fələk araya girir və bu iki gənci birbirindən ayırır, - avtomobil qəzası Sevincin nişanlısını
əlindən alır. Beləliklə, Sevinc -Vüqar məhəbbəti yarımçıq
qalır...
Sevinc mənim şəklimi qəzetimizin yubiley sayında
görəndə, gözlərinə inanmayıb. Necə olur-olsun məni
tapmağı, mənimlə görüşməyi qarşısına məqsəd qoyur...
Hiss edirdim ki, qız mənə qarşı biganə deyil. Ona görə
də ilk növbədə mənim evli olub-olmadığımı soruşdu. Mən
evli olduğumu dedim. Sevinc söhbət əsnasında həm də öz
tərcümeyi-halı barədə məlumat verdi. Söylədi ki, anası beş
il öncə dünyasını dəyişib. Evin yeganə varisidir. Atası
nazirlər kabinetində şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. Evin
bütün mükəlləfiyyəti onun adına bağlıdır. Qız ona da eyham
vurdu ki, jurnalistlər daim ehtiyac içində çapalayır, birini
tapanda, o birisini tapa bilmir, çox vaxt dost-tanış yanında
maddi durumları aşağı olmalarına görə sıxılır, mənəvi əzab
çəkirlər. - Pul, var-dövlət hər zaman hakimi-mütləq olub.
Kişini puluyla, sərvətiylə tanıyıblar. İndiki zamanədə hamının, hər kəsin pula ehtiyacı olduğunu və sairə bu kimi
məsələləri də mənə eşitdirdi. Mən isə Sevincə anlatmaq
istədim ki, pul məni heç vaxt maraqlandırmayıb, heç vədə
pul hərisi olmamışam. Çünki mən mənəviyyat adamıyam və
həmişə mənəviyyatımı qorumuşam.
Sevinc dönə-dönə, həm də çox təəssüflə bildirdi ki,
mənim evli olmağım onun bütün planlarını alt-üst elədi,
ümidlərini qırdı. Üstəlik, bu vaxta qədər evsiz olduğumu,
kirayədə yaşadığımı eşidəndə maddi durumumdan narahatlıq hissi keçirdiyini də dilə gətirdi. Bütün bunlardan
sonra, heç olmasa həftədə bircə dəfə mənimlə görüşməyi
təklif etdi və xanım bunun müqabilində mənə hər şey:
dəbdəbəli ev də, yüksək vəzifə də, maşın da vəd edirdi.
Mən isə onunla görüşmək təklifini rədd etdim. Bir daha evli
olduğumu və ailəmə bağlılığımı onun nəzərinə çatdırdım...
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Son cavabım Sevinc xanımın qəzəb, hiddət və hikkəsinə səbəb oldu:
- Cavan oğlan, - deyə səsinə güc verdi, - mənim təklifimi
kimsə rədd edə bilməz. Mən həyatda istədiyimi əldə edə
bilən qadınlardanam. Kimsə məndən canını asanlıqla
qurtara bilməz. Sənə xəbər göndərəndə, əlində təcili işin
olsa da, onu kənara qoyub özünü mənə çatdırmalısan.
Qarşımdakının mənə etiraz etməsini heç sevmirəm. Onu
da deyim ki, məndən ötrü əldən-ayaqdan gedən o qədər
cavan oğlan var ki. İstəsəm bu saat yüzünü buraya
çağıraram. Səndə Vüqarımın nişanələrini, cizgilərini
gördüyüm üçün səni seçdim. Maşını ardınca göndərəndə
sakitcə əyləşib gələcəksən, yoxsa... sənə yazıq olar.
- Sevinc xanım, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən də
kimsənin kuklası olmağı heç cür qəbul edə bilmərəm. Buna
mənim kişilik qürurum yol verməz. Bu işin hədə-qorxu yolu
ilə olmasını da sevmirəm, - deyə sakit tərzdə, təmkinlə ona
bildirdim.
- Bundan sonrası daha sənin öz işindir, çünki mən son və
qəti sözümü dedim. Dediyim sözdən də heç vaxt vaz
keçmərəm, - deyə Sevinc xanım yüksək əda ilə bildirdi...
Mən başıma nə böyük bir bəla açdığımın fərqinə çox
gec vardım. Gecə-gündüz: “bu xanımdan canımı necə
qurtaracağam?” - deyə düşünürdüm. Dərdimi kiməsə də
anlada bilmirdim. Sanki yolum dalana dirənmişdi. Düzdür,
mənim yerimə kim olsaydı bəlkə də: “istədiyin idi yar, yetirdi
Pərvərdigar” şüarını hər şeydən üstün tutub, qızın təklifini
məmnuniyyətlə qəbul edərdi. Amma mən...
12.01.2019
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Lənətlənmiş mənzil
(hekayə)
Bir gün iş yoldaşım mənə ailəsində oğluyla bağlı
problem yaşandığını söylədi. Tək bir övladı vardı. Dediyinə
görə, dördüncü sinifdə oxuyur. Guya uşaq evdə nə atanın,
nə də ananın sözünə qulaq asır. Valideyn məsləhətini
dinləmək istəmir, özü nə bilir, onu da edir. Məktəbdə isə
əksinə, müəllimlərinin tapşırığını can-başla yerinə yetirir,
nizam-intizamlıdır, davranış qaydalarına əməl edir. Yəni
evdə bir cür, məktəbdə, çöldə tamam başqa cür uşaq olur.
Düşündüm ki, Vasif ixtisasca müəllim-psixoloq olduğumu bilir. Ona görə də yaxın dost, iş yoldaşı kimi mənə
müraciət edərək məsləhət almaq istəyir.
Bazar günü məni evinə dəvət etdi. Sözünü yerə
salmayıb, dəvətini qəbul etdim. Əlbəttə, ailə məsələlərində,
- kiçik, yaxud da böyük problemlərin olması təbii haldır. Bu
problemlərin həlli adamdan səbr, dözüm, cəsarət, idrak,
habelə, incə və səmimi ünsiyyət, bəzən də zəhm, hökm
bacarığı tələb edir. Ailə kiçik dövlətdir. Onun yaxşı idarə
edilməsi üçün psixoloji və sosioloji biliklərə yiyələnmək
lazımdır.
“Uşaq ailənin güzgüsüdür”, - deyənlər yanılmayıb.
Uşaqların gələcək inkişafı, vətəndaş, şəxsiyyət kimi
formalaşması ailədəki dəyərlərin nə dərəcədə möhkəm
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olmasından asılıdır. Bu işdə ailədə verilən tərbiyənin önəmli
olduğunu unutmamalıyıq. Valideynlərin övladlarına qarşı
tərbiyəsi düzgün qoyulmalı, yanlışlığa yol verilməməlidir.
Çünki uşaqlar çox həssas olurlar. Valideynin hər bir
hərəkətinə, onlara qarşı rəftar və davranışlarına diqqət
yetirir, verdikləri sözə nə dərəcədə əməl etmələrini sonadək
izləyirlər. Ona görə də uşaqlara yalan danışmaq, onlara
yalandan söz vermək yolverilməzdir.
Dostumgilə ayaq basan kimi evin kiçik sahibi ilə
görüşməyi qərarlaşdırdım. Təbəssümlə, çoxdankı tanışım
kimi, ən əsası isə böyüklərə müraciət etdiyim formada ona
yanaşdım, kef-əhval tutdum:
- Salam, xoş gördük, Elvin bəy.
- Salam, əmi, xoş gəlmisiz, - Elvin könülsüz halda ona
uzadılmış əlimi sıxaraq cavab verdi. Sonra məni tərk edib,
öz otağına getmək istəyərkən onu saxladım.
- Bəs mənimlə söhbət etməyəcəksən? Mən sizə səninlə
maraqlı mövzularda söhbət etmək üçün gəlmişəm, - deyə
onun əlini buraxmaq istəmədim.
Uşaq özünüitirən kimi oldu. Gözünü döşəməyə zilləyib,
bir anlığa fikrə getdi. Deyəsən, belə təklif edəcəyimi gözləmirdi.
- Mənim böyüklərlə söhbətim nədənsə heç cür alınmır.
Onlar çox zaman məni anlamaq istəmir, fikirlərimlə
razılaşmırlar, - Elvin gözünü yerdən ayırmadan dilləndi.
- Ola bilər, amma, bütün böyüklər eyni cür olmur. Məsələn,
mən səni yaxşı başa düşə bilərəm. Bəlkə, səninlə hələ
dost da olduq. Nə deyirsən? - israr etdim.
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- Nə bilim, axı mən sizi hələ heç yaxşı tanımıram. Belə
necə anlaşa bilərik? - Elvin bu dəfə gözlərini bir nöqtədən
ayırıb, baxışlarını sifətimdə gəzdirdi.
- Ay səni, Elvin..., - səsimi uzatdım. - Anlaşarıq, lap yaxşı
anlaşarıq... Öncə, bir-birimizlə səmimi olmalıyıq. Belə
olarsa, bir-birimizi daha tez başa düşərik, - mən gülümsəyərək əlimlə balaca həmsöhbətimin saçlarını oxşadım.
Bir xeyli söhbətdən sonra başa düşdüm ki, uşaqda
ailəyə qarşı inam hissi itib. Belə ki valideynləri uşağa bəzi
işləri birlikdə görməyə söz versələr də, sözlərinə əməl
etməyiblər. Ona görə də valideynlər uşağın gözündə
yalançı obrazı kimi formalaşıb. Buna rəğmən də uşaq
valideynlərinin sözünə, onların dediklərinə əməl etmək
istəmir...
Əlbəttə, belə mühitdə uşağın doğru-düzgün tərbiyələndirilməsi vaxt aparan olur. Mühitin insana təsir dərəcəsi
çox zaman insanın özündən asılıdır. İlk növbədə valideyn
çalışmalıdır ki, uşaq bu mühiti tərk etmək məcburiyyətində
qalmasın. Əgər ailədə neqativ hal baş verərsə, o ailədə
yeni bir ab-hava, yeni mühit yaratmaq lazımdır. Uşaq bu
mühitdən xoşlansın və ona adaptasiya olsun.
Valideyn uşağına kifayət qədər vaxt ayıra bilməyəndə
uşaq taleyin ümidinə buraxılır, heç bir şeylə maraqlanmır,
nəticədə isə onun tərbiyəsi valideynin işləri arasında
unudulub gedir. Tərbiyə vermək təkcə o demək deyil ki,
uşağın geyim, qida və məktəb ləvazimatı tələblərini
ödəyəsən. Bu cür tərbiyə ilə yetişən uşaqların mənəvi
dünyasında bir boşluq yaranır. Belə uşaqlar tərbiyəli və
əxlaqlı böyümürlər. Ona görə də valideynlər uşaqlarına
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daha çox vaxt ayırmalı, onlarla daha çox həmsöhbət
olmalıdırlar. Bu zaman səmimiyyət, dürüstlük, düzgünlük
valideyn üçün əsas şərt kimi qarşıya qoyulmalıdır...
...Dostuma bəzi psixoloji və sosioloji tövsiyələrimi
verdikdən sonra növbəti dəfə görüşmək ümidiylə ayağa
qalxdım. Elvini çağırıb onunla da xudafisləşib, getmək
istəyirdim. Elə bu vaxt binanın girişində qadın qışqırtısı,
harayı eşidildi. Vasifin həyat yoldaşı cəld bayıra çıxdı. Bir
azdan qayıdıb bildirdi ki, qonşunun arvadı keçinib. Harayhəşir salan, şivən qoparan onun bacısı imiş.
Vasif:
- Aman Allah, bu, nə işdir belə? Bu mənzili sanki
lənətləyiblər. Bu mənzildən hələ ki, bu vaxta qədər xeyir
görən olmayıb... Bizim bura köçdüyümüz altı ildir. Bu
müddətdə dörd ailə gəlib, gedib.
Bura kim köçürsə,
köçsün, fərq eləmir. Çox çəkmir ki, həmin ailədən bir
nəfərin meyiti çıxır... Qonşuların dediklərinə görə, hələ
bizdən əvvəl də o mənzildə belə hadisələr tez-tez baş
verib.
- Necə yəni?! Deməli, bu mənzilə köçənlərin başına
hökmən bu cür müsibətlər gəlir? - təəccüblə Vasifdən
soruşdum.
- Danışma, qardaş. Bu, uzun hekayətdir. Bu mənzilin
“sirri”ni mən də çox-çox sonralar öyrəndim. Bu mənzil ilk
sahibi tərəfindən həqiqətən də lənətlənibmiş, - deyə Vasif
köks ötürdü.
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Məni maraq götürdü. Vasifdən bu mənzil barəsində daha
ətraflı, müfəssəl məlumat verməsini rica etdim. Vasif də bu
vaxta qədər öyrəndiklərini mənimlə bölüşdü:
- Mənzilin ilk sahibi keçən əsrin yetimişinci illərində Larisa
İsayevna adlı bir rus qadını olub. Larisaya bu mənzili
yüksək çinli bir azərbaycanlı məmur alıbmış. Qadın bu evə
köçəndə onun 8 yaşında qızı da olub. Azərbaycanlı məmur
o illərdə Moskvada yüksək vəzifə daşıyırmış. Larisa onun
katibəsiymiş. Larisa ərindən boşanmışmış və azyaşlı qızı
ilə ayrı yaşayırmış.
Bir gün həmin yüksək vəzifəli şəxs Larisaya deyir ki, onu
baş idarəyə çağırırlar. Larisa ona baş idarəyə xidməti
maşınında deyil, taksi ilə getməyi məsləhət görür. Həm də
məsləhət görür ki, baş idarəyə xidməti maşınını da
göndərsin. Bu şərtlə ki, ona minməsin və xidməti maşında
olmadığını kimsə bilməsin.
- Necə yəni, nə üçün? Xidməti maşınım ola-ola taksiylə
niyə getməliyəm? - deyə müdir təəccüblə katibəsini suala
tutur. Müdir inad etsə də, Larisa qətiyyətlə ona xidməti
maşında getməsinə etiraz edir.
- Yaxşı, qoy sən deyən olsun. Sənin xatirinə bunu da
edərəm, daha nə sözün? - deyə azərbaycanlı məmur
həmin gün Larisanın dediyi kimi baş idarəyə taksi ilə gedir.
Elə o gün azərbaycanlı məmurun xidməti maşınını “ZİL”
markalı yük maşını vurur. Zərbənin nəticəsində sürücü
yerindəcə keçinir. Demək, Kamala qarşı həmən gün suiqəsd ediləcəkmiş...
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Bu hadisədən sonra Kamalın, katibəsi Larisaya inamı,
etibarı qat-qat artır. Sən demə, Larisa güclü baxıcı öncəgörən imiş. O gündən Kamal bütün çətin işlərini
Larisanın məsləhətləriylə həll etməyə çalışır. Larisa onu
dəfələrlə bədbəxt hadisənin, o cümlədən də ölümün
pəncəsindən xilas edir. Kamal istədiyi yüksək vəzifələrə irəli
çəkilir.
Kamal Moskvadan Bakıya gələndə Larisanı da özüylə
gətirir. Ona həmin bu binadan ev alır. On beş il Bakıda
yüksək vəzifədə çalışmaqla, burada da Larisanın məsləhətləriylə oturub-durur və həmişə uğur qazanır...
Kamalın ölümündən sonra Larisa İsayevna qızı ilə yalqız,
himayəçisiz qalır. Amansız fələk bununla kifayətlənmir,
Larisanın sinəsinə sağalmaz, çalın-çarpaz dağ çəkir,
gözünün ağı-qarası, yeganə ümid yeri, ciyərparası qızı
ömrünün bahar çağında - 19 yaşında qəflətən vəfat edir.
Qızının ölümü Larisanı çox sarsıdır. Və o uzun müddət
özünə qapanmış olur. Kimsəylə ünsiyyət qurmur, münasibət saxlamır...
Günlərin birində qonşular Larisanı otağında ölmüş
vəziyyətdə tapırlar. Ekspertizanın verdiyi rəyə görə, Larisa
üç gün imiş ölübmüş.
Çox keçmir ki, Larisanın yaşadığı mənzilə başqa bir
ailə köçür. Amma təzə mənzil onlara uğur gətirmir. Qızını
gəlin köçürən zaman, yəni gəlin mənzildən çıxıb pilləkənləri
enərkən gəlinlik paltarı ayağına dolaşır, yıxılıb dünyasını
dəyişir. Ev sahibi qızının 40 günü tamam olmamış, mənzili
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lənətləyib, oranı tərk edir. Növbəti dəfə mənzilə başqa bir
ailə sahib olur. Altı ay keçmiş həmin ailənin cavan oğlu
maşın qəzasında dünyasını dəyişir. Onlar da bu başıbəlalı
mənzili satıb gedirlər...
Sonuncu dəfə bu mənzildə gənc bir ailə yaşayırmış.
Deyilənə gorə, xoşbəxt həyat sürürmüşlər. Ancaq bu
xoşbəxtlik anları çox da uzun davam etmir. Belə ki, evin
sahibi Neft daşlarında işləyirmiş. Bir gün o da çimərkən
dənizdə batır, həyatıyla vidalaşır. Ailənin digər üzvləri isə
mənzili dəyər-dəyməzinə satıb, evi tərk edirlər.
Bu minvalla bu günə kimi həmin mənzildən Larisa və
qızı ilə birlikdə 9 meyit çıxıb. Deyilənlərə görə, Larisa
qızının ölümündən sonra bu mənzili lənətləyibmiş...
08.04.2019
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Bir gecənin gəlini
(hekayə)
Sərxanın iki qardaşı - Səmidxanla Alxan narkotika alveri
üstündə həbsxanada yatırdı. Anası Zivər üçüncü oğlu
Sərxana gecə-gündüz yalvarırdı ki, barı sən qardaşlarının
yolu ilə getmə, mənə yazığın gəlsin. O iki qardaşına görə
el tənəsinə tuş gəldiyim bəs deyil? - Arvad övladlarını bu
pis bəlaya qurşadanlara həmişə qarğış, nalə-nifrin
yağdırırdı. Sərxansa and içib, anasına söz vermişdi ki, yox,
ana, sən nə danışırsan? O iş mənlik deyil, arxayın ol!
Atasızlıq öz işini görürdü... Zivər həyat yoldaşını çox
erkən, avtomobil qəzasında itirmişdi. Acı tale üç oğlan
övladını onun öhdəsinə buraxmışdı. Ananın gücü övladlarınn yalnız orta təhsil almasına yetmiş oldu...
Zivər, Səmidxanla Alxanı evləndirmək üçün çox qız
qapısını döymüşdü. Kimsədən “hə” cavabı ala bilməmişdi.
Heç kim bu ailəyə qız vermək istəmirdi. Çünki rayonda
onun oğlanlarının narkotik ticarəti ilə məşğul olduğunu hamı
bilirdi... İnsafən, Zivər vaxtilə ovladlarına çox yalvarıbyaxarmış, öyüd-nəsihət vermiş, onları tutduqları bu yanlış
yoldan çəkindirməyi israr etmişdi. Amma nankor övladlar
ana məsləhəti və nəsihətini qulaqardına vurmuş, çirkin
əməllərindən əl çəkə bilməmişdilər...
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Oğlanlarının həbsindən sonra Zivər son ümidini
Sərxana bağlamışdı...
Bir gün ana süfrə arxasında evlənməkdən söz saldı:
- Sərxan, oğul, sənin artıq evlənmək yaşın çatıb.
Qardaşlarının taleyi onsuz da hamımıza bəllidir. Heç
olmasa sən bizim ailənin üstündəki ləkəni təmizləməyə
çalış. Bilirəm, sən anana verdiyin sözə xilaf çıxmazsan.
Doğru yolla gedəcəksən, bu bəladan uzaq olacaqsan. Həm
də düşünürəm ki, evlənəndən sonra başın öz ailənə
qarışacaq, evinə-eşiyinə lazımınca sahib çıxacaqsan, deyə Zivər oğlunun ağzını aradı.
Sərxan cavabında:
- Ana, özün bilirsən ki, mən böyük-kiçik yeri bilənəm.
Məndən böyük iki qardaşım qala-qala mən necə evlənə
bilərəm? - dedi.
- Oğlum, qardaşlarına görə sən də həyatını məhv
etməyəcəksən ki? Onların vəziyyəti bəllidir. Gəl, sən daşı
tök ətəyindən, anana yaxşı-yaxşı qulaq as. Mən daha
yaşlaşmışam... Mən də bir gəlin üzü görüm də. Heç olmasa
bu məsələdə sözümü yerə salma... Sənə
elə öz
qohumlarımızdan qız alacağam. Çünki kənar bizə qız
vermir. - Zivər oğlundan əl çəkmək istəmədi.
- Yaxşı, ana, elədirsə özün bilərsən, - deyə Sərxan
yaxasını anasının caynağından qurtarmaq istəyirmiş kimi,
candərdi razılığını bildirdi.
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Sərxan anasına söz versə də, əhdinə xilaf çıxdı.
Əslində, bu, onun özündən asılı olmadı. Onu qardaşlarının
yolu ilə getməyə məcbur edənlər oldu. Belə ki yerli
narkobaron və onun əlaltıları Sərxana xəbərdarlıq mənasında bildirmişdilər ki, qardaşlarının onlara külli miqdarda
borcu var. Ona görə də həmin borcu sən ödəməlisən...
...Zivər arxayınçılıqla oğlu üçün qız axtarışına çıxdı.
Yaxın qohumlarından birinin qızını bəyənərək Sərxana
“hə”sini aldı. Amma zavallı ana Sərxanın qardaşları kimi
çirkin işlərə bulaşdığından xəbərsiz idi...
Polis əməliyyatçıları Sərxanın da qardaşları kimi
bataqlıqda çapaladığından xəbərdar idilər. Ona görə xeyli
vaxt idi ki, onun üzərində işləyirdilər. Onu tilova salmaqdan
ötrü məqam axtarırdılar. Ana isə “xeyir işi uzatmazlar”, deyə
oğluna təcili toy edib, evə gəlin gətirməyi planlaşdırmışdı.
Nəhayət, toy günü yetişdi. Zivər xalanın gözlərindəki
sevinclə kədər yaşları bir-birinə qarışmışdı. Bunun hansı
sevinc, hansı kədər yaşları olduğunu bilmək yaxınları üçün
o qədər də çətin deyildi. Təbii ki, ananın sevinc yaşları,
Sərxanın xoş gününü görmək, kədər yaşları isə qardaşlarının bu gün onların yanında olmamaları ilə bağlı idi...
...Polis əməliyyatçıları Sərxanı toy gecəsi götürməyə
qərar vermişdilər. Bu, ən münasib məqam idi. İşıqlar bir
neçə dəqiqəliyə söndürüləcəkdi və bundan istifadə edərək,
bəyi aradan çıxardacaqdılar. Amma bu ilk plan baş tutmadı.
Sərxanın yaxınlarının, onu üzük qaşı kimi əhatəyə alaraq,
gecə yarısına qədər şıdırğı rəqs etmələri bu planın həyata
keçməsinə mane oldu. Növbəti dəfə polislər bəyi ertəsi gün,
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səhər tezdən evindən götürməyə qərar verdilər. Qəfildən
evə basqın edən polislər təzə gəlini bərk qorxutmuş və o,
dərhal bayılmışdı. Səbinə özünə gələndə, polislər Sərxanı
çoxdan aparmışdılar.
Zivər buna alışan birisi kimi təzə gəlinini sakitləşdirməyə çalışdı:
- Qorxma, qızım, həyəcanlanma. Bunlar ötüb keçəridir,
polis idarəsində sorğu-sualdan sonra Sərxanı evə
buraxacaqlar. Çünki oğlum məni əmin edib ki, qardaşlarının
yoluyla getməyəcək. O, mənə yalan söyləməz. Oğlumu
yaxşı tanıyıram.
Amma axşam oldu, Sərxandan xəbər çıxmadı. Ana
dözə bilməyib polis idarəsinə getdi. Ona oğlunun qardaşları
kimi, narkotik ticarəti ilə məşğul olduğunu söyləyəndə,
arvadın matı-qutu qurudu,
nitqi tutuldu, deməyə söz
tapmadı. Bütün ümidləri alt-üst oldu.
Zivər xalanı Sərxandan daha çox gəlini narahat edirdi.
Yazıq qızcığazın halının bundan sonra necə olacağı barədə
düşünən ana polis idarəsindən çıxıb tələsik evə qayıtdı.
Səbinə özündə deyildi, o öz otağında əlləri ilə başını
tutaraq sayıqlayırdı. Nə dediyi də anlaşılmırdı. Zivər gəlinini
götürüb təcili rayon xəstəxanasına apardı. Həkimlər onu
hərtərəfli müayinədən keçirdikdən sonra bir şey anlamayaraq anaya məsləhət gördülər ki, xəstəni Bakıya
aparsınlar.
Səbinə nə bir qurtum su içir, nə də bir loxma çörək
kəsirdi. Təzə gəlinin bütün qohum-əqrəbaları təlaş və
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həyəcan içində yığışıb ona baş çəkməyə gəlmişdilər.
Amma o, kimsə ilə dinib-danışmır, özünə qapanaraq,
gözlərini yalnız bir nöqtəyə zilləyib dururdu...
Ertəsi gün Zivər xala qohumları ilə birlikdə Səbinəni
Bakıya gətirdi. Bakıda da həkimlər onun dərdinə əlac tapa
bilmədilər. Yazıq gəlin günü-gündən geriləyir, şam kimi
əriyirdi... Bir gecənin gəlini olmuş Səbinə ay tamam
olmamış elə xəstəxanadaca həyatla vidalaşdı. Onun nəinki
yaxın qohum, dost, tanışları, habelə, bu hadisəni eşidibbilənlər Səbinənin ömrünün belə erkən sona yetməsinə
yanıb-yaxılırdılar...
Beləcə, bəşəri bəla olan ağ ölüm - narkotik ucbatından
bir gənc həbsxanaya, digər gənc isə məzarlığa yollandı...
12.04.2019
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Ailə sürücüsü
(hekayə)
Kiçik bizneslə məşğul olurdum. İflasa uğradım. Aylarla
işsiz qaldım. İndiki zamanda işsiz bir atanın iki övlad
böyütməsi asan məsələ deyil. Hər yerdə iş axtardım,
fəhləlik də olsa razıydım. İş üçün bütün tanışlara, dostlara
soraq salmışdım.
Bir gün dostum Rüfət dedi ki, mənimçün yaxşı bir iş
tapıb. Bakıdakı rayonların birinin yüksək çinli dövlət
məmurun ailə sürücüsünə ehtiyacı varmış. Aylıq maaşı da
700 manatdır. Həmən razılıq verdim. Sürücülük vəsiqəm də
vardı. Əvvəllər maşınım vardı, ehtiyac üzündən maşınımı
satmağa məcbur oldum.
Mən həmin dövlət məmurun ailəsinin sürücüsü oldum.
Məmurun iki övladı - bir qızı, bir oğlu vardı. Oğlu evli idi.
Yüksək rütbəli məmurun qızı ilə ailə qurmuşdu. Qızı isə
hələ subay idi.
Oğlanın yüz əlliminlik öz şəxsi maşını vardı. Qızını və
arvadını isə buyruq qulu kimi, hara istəsələr mən aparırdım,
bir növ onların necə deyərlər, kəbinli arvadı olmuşdum.
Günün istənilən vaxtı qulluqlarında hazır-müntəzir durmalı
idim. Nə edə bilərdim? Necə deyərlər, bəy dediyin nədir,
bəyənməməyin nədir?
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Sonra gəlin mənə dedi ki, onu da dediyi lazım olan
yerə aparmalıyam. Amma hara apardığımı evdəkilər bilməməlidir. Bu tapşırıq məni düşündürür və çaşbaş salırdı:
hara getdiyimdən evdəkilər xəbər tutmasın! Bu, necə
ailədir? Amma nə etməli? Ağa deyir: sür dərəyə - sür də...
Onları ailəlikcə bir yerə aparanda, yolda maşını
saxlatdırıb, könülləri istədikləri yeməklər alıb yeyir, çörək
qırıntıları isə ayaq altına tökülürdü. Oturacaqları pis günə
qoyurdular. Hər dəfə onlar maşından düşən kimi, həm
oturacaqları təmizləyir, həm də ayaq altına tökülmüş çörək
qırıntılarını “salfetka”ya yığır, sonra həmin çörək qırıntılarını
quşlara verirdim. Bir dəfə onlara dedim: “Zəhmət olmasa,
çörəyi ayaq altına tökməyin - günahdır”. Qız ucadan
gülərək əda ilə dedi: “Biz tökürük, sən də təmizləməlisən.
Bəs papaşam sənə o qədər pulu nə üçün verir?!” Başqa bir
söz deməyib, Fidanın hər şıltaqlığına dözməli olurdum...
Bir dəfə də Fidan maşında xaçapuri yeyirdi. Bu vaxt
ona bir dilənçi yanaşdı və: “Allah rizası üçün mənə kömək
edin” dedi. Qız bomba kimi partladı; “Adə, rədd ol burdan!
Elə bir dilənçimiz çatmırdı.”
Qızın dilənçini təhqir etməsi mənə yaman toxundu. Elə
bildim qız həmin sözlərlə dilənçini yox, məni təhqir edir.
Utandığımdan xəcalət təri tökürdüm. Mən çıxarıb dilənçiyə
1 manat verdim. Bunu görən Fidan dilənçinin yanında mən
onları pərt etdiyimi ört-basdır etmək üçün verdiyim 1 manatı
dilənçidən geri alıb mənə qaytardı və hikkəli halda mənə üz
tutub söylədi: “Pulun belə çox düşüb? Sizin kimilərdir bu
dilənçiləri qudurdub, başımıza mindirən. Onlar səndən
234

Muzdlu qatillər
yaxşı yaşayır” - deyəndə dilənçi pərt və peşman vəziyyətdə
maşından uzaqlaşdı. Daha heç nə deməyib taleyimlə
barışmalı oldum...
Bir gün gəlin Aytən onu bir yerə aparmağımı sifariş
elədi. Ünvanı da mənə verdi. Gəlini həmin ünvana apardım.
Hündür mərtəbəli bina idi. Mənə aşağıda gözləməyi
tapşırdı. Bir saatdan sonra qayıtdı. Özü də sərxoş
vəziyyətdə, ayaqüstə zorla dayanırdı. Gəlinə maşına
oturmasına yardım elədim. O, maşına oturar-oturmaz özözünə mızıldandı: “Sənin də əlindən bir iş gəlmir, yoxsa
mənim itin-qurdun yanında nə ölümüm vardı”, deyə məni
məzəmmətlədi. Həmin gündən sonra Aytən mənə dəfələrlə
onunla intim əlaqədə olmağımı xahiş elədi. Mən isə bunun
doğru yol olmadığını ona söylədim. O əsəbiləşib əri Nurlanın ona xəyanət etdiyini, hər gecə bir qızla barlarda
əyləndiyini söylədi. “Mən də qadınam, mənim də tələbatımı
ödəmək lazımdır” - deyə gəlin göz yaşlarını leysan kimi
axıtmağa başladı.
Aytən bir gün mənə dedi: “Rauf, sənə bir önəmli
tapşırıq verəcəyəm. Bunu ikimizdən başqa kimsə bilməməlidir. Sən bu gecə Nurlanı izləyib hara getdiyini,
kiminlə görüşdüyünü telefona çəkib mənə göndərməlisən”.
Mən bu “xəfiyyə” işinə etiraz etmək istədim. Gəlin dedi:
“Əgər işini itirmək istəmirsənsə, dediyimə əməl etmək
məcburiyyətindəsən, yoxsa səni biabır eliyərəm, rüsvayicahan olarsan.”Əlacsız qalıb bu təklifi qəbul etmək zorunda
qaldım. Allaha yalvardım ki, günahımdan keçsin, məni
bağışlasın. Amma özüm-özümü bağışlaya bilmirdim.
Düşünürdüm ki, İlahi, nə bəlaya düçar oldum? Mən necə bir
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çirkabın içinə düşdüm? Axı namaz əhli belə şeylərdən uzaq
olmalıdır. Amma çörəyimin xatirinə dözürdüm. Çünki
işsizliyin dadını bilirdim. Burada işləyəndə anladım ki, abırhəya - namus - qeyrət-şərəf - ləyaqət - qürur yenə də
kasıblarda qalıb. Sən demə varlılarda söylədiyim bu
keyfiyyətlərin heç biri olmurmuş. Mən bunu gözlərimlə
gördüm və şahid oldum.
Həmin axşam Aytən xanımın dediyi tapşırığı icra
etmək üçün Nurlanı gizlicə təqib etməyə başladım. Budur, o
bir bara gəldi. Yarım saatdan sonra bardan bir oğlan və iki
qızla çıxıb maşınlarına əyləşdilər. Şəhər kənarındakı bir
bağ evinə gəldilər. Məni görməsinlər deyə, maşını bir qədər
kənarda saxladım. Hündür hasardan adlayıb gizlicə onları
izlədim. Mən böyük bir ağacın arxasında gizlənib telefonun
kamerasını işə saldım. Onlar elə həyətdəcə kef məclisi
qurmuşdular. Daha doğrusu, onlar gələnə qədər bağ evinin
xidmətçisi artıq hər şeyi hazırlamışdı. Kef məclisi - yeyibiçmək başladı. Yeyib-içdikcə beyinlər dumanlanır, qızların
qəh-qəhəsi ətrafın sakitliyini pozurdu. Bir az keçəndən
sonra qızlar soyunub hovuza tullandılar. Onların ardınca
oğlanlar da suya atıldılar. Onlar hovuzda əməlli-başlı“min
bir gecə”ni yaşadılar. Hər şey çılpaqlığı ilə ortada idi.
Kamera isə hər şeyi çəkirdi...
İki gündən sonra Fidan xanımla bir yerə gəldik. Bina evi
idi. Xanım mənə iki saatdan sonra gəlib onu aparmağımı
tapşırdı. Həmin vaxtda gəlib Fidan xanımın dediyi ünvana
qalxdım. Qapını döydüm. Cavan bir oğlan qapını açdı.
İçəridən: “Kimdir gələn?” - deyə Fidan xanımın səsi eşidildi.
Və həmin dəqiqə də Fidan xanım mələfəyə bürünmüş
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halda dəhlizdə göründü. Üzünü mənə tutub dedi: “Sənə
bura çıxmağı demişdim? Get, aşağıda gözlə, gəlirəm!”
Aşağı düşdüm, gördüyüm mənzərəyə nifrət etdim, xəcalət
təri içində çimirdim...
Bir gün də başçının həyat yoldaşı Firuzə xanım onu
rəfiqəsi ilə birlikdə masaj salonuna aparmağımı tapşırdı.
Xanımları dedikləri yerə apardım. Gözümə qadın dəymədi.
Masaj edənlərin hamısı pəhləvan cüssəli cavan oğlanlar idi.
Onlar soyunma otağına gedəndən sonra maşında
oturmağa getdim. Çünki xanım tapşırmışdı ki, oturub,
maşında gözləyim. Saat yarımdan sonra xanımlar sirsifətləri pörtmüş halda maşına tərəf gəldi. Onlar maşına
əyləşəndən sonra: “İndiyə kimi bu qədər rahatlanmamışdım. Cavanlar bizi yaxşıca əzişdirdilər. Elə bil ki bu
günə kimi qadın üzü görməyiblər. Vəhşi kimiydilər. Amma
halal olsun hər ikisinə, bizi yaxşıca hərtərəfli rahatladılar.
Zema, bunları çoxdan tanıyırsan?” - deyə Firuzə xanım
rəfiqəsinə müraciət etdi. “Çoxdan tanıyıram. Nədi, xoşuna
gəldilər? İstəyirsən, hər həftə gələrik. Mən onsuz da hər
həftə gəlirəm. Çünki masaj kimsənin diqqətini çəkmir.” deyə Zema güldü. “Əlbəttə, gələrik. Cavanlar öz işlərinin
mahir ustalarıdır. Bu cür masajdan kim zövq almaz ki?!”
Firuzə xanım məmnun halda dilləndi.
Bir həftədən sonra Aytən xanım məndən onu yenə də
oğlanla görüşdüyü binaya aparmasını tapşırdı. Yolda gəlin
məndən mənə gileyləndi: “Adə, bəs sən özünü kişi hesab
etmirsən? Sən qala-qala mənim əclaf adamların, itinqurdun yanında nə işim var? Niyə gözün tutulub? Qorxma,
bizdən heç kəs şübhələnməz. Nə qədər istəsən sənə pul
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da verərəm. Səndən həqiqətən elə ilk gündən xoşum gəlib.
Ağzıbütöv oğlansan. Elə ilk gündən səndən kəsirəm, Rauf.
Səninçün hər nə desən eliyərəm. Təki mən deyənlə razılaş.
Sənin də canın rahatlansın, mənim də, sən də xoşbəxt ol,
mən də, hər ikimiz həyatdan zövq alaq, kef görək!”
- Aytən xanım, siz nə danışırsınız? Başqasının əyalına
xəyanət etmək böyük günahdır. Mən bu ailəyə başqa gözlə
baxa bilmərəm. Mən başqaları kimi şərəfsiz və namussuz
deyiləm. Mən pak, təmiz ailədə tərbiyə alıb, yaşa dolmuşam. Anamın halal südünü əmmişəm, ailəmizdə səmimiyyət, saflıq, halallıq hökm sürüb, dinə bağlı bir ailədə
böyüyüb nəfəs almışam. Siz göz görə-görə məni xəyanətə
sövq etməyin. Mən bunu bacarmaram. Məndən inciməyin.
- Əgər mən deyənlə razılaşmasan, qayınatama deyərəm ki,
sən mənə əxlaqsızlıq təklif etmisən, - deyə Aytən xanım
mənə son xəbərdarlıq etdi.
Həmin günün axşamı səhərə kimi yata bilmədim. “İlahi,
mən nələr eşidirəm, nələr görürəm, nələrin şahidi oluram?
Həyatda nələr baş verirmiş?! Çox pulu olmağın, əli pulla
oynamağın, harınlığın axırı bu imiş? Mən belə yaşamağa
nifrət edirəm. Ac qalıb, dilənərəm, amma belə rəzilliyə,
iyrənc hərəkətlərə yol verə bilmərəm. Lənət olsun belə
həyat tərzinə!”
Səhər yerimdən qalxıb qəti qərarımı verdim. Bazar
günü idi. Rüstəm müəllim evdə, bağçada oturub kofe içirdi.
Ona yaxınlaşaraq maşının açarlarını çıxarıb ehmalca stolun
üstünə qoydum. “Rüstəm müəllim, hər şey üçün sizə
təşəkkür edirəm. Bu gündən etibarən daha sizin ailəyə
sürücülük edə bilməyəcəyəm, çünki başqa bir iş tapmışam.
Maaşı da yaxşıdır” dedim.
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- Maaşa görə gedirsənsə, əmək haqqını da kifayət qədər
artıraram , - deyə Rüstəm müəllim mənə getməməyi
məsləhət bildi. Razı olmadım, razı ola bilməzdim. Odur ki:
- Xeyr, Rüstəm müəllim, hər şeyə görə çox sağ olun. Mən
sizdən yerlə-göy qədər razıyam. Amma sizə bir tövsiyədə
bulunmaq istəyirəm. Bunun üçün məni üzrlü hesab edin.
Bəllidir ki, siz dövlət işləriylə çox məşğul olursunuz. Əlbəttə,
bunu tutduğunuz vəzifə tələb edir. Amma gördüyünüz işin
heç olmasa bir faizini də ailənizə sərf etsəniz, ailənizlə
məşğul olsanız daha yaxşı olardı. Qarşınızda həddimi bu
cür aşdığım üçün sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. İndi isə
haqqınızı halal edin - dedim.
- Çox təəssüf... Rauf, ailədəkilər sənə yaman alışmışdılar,
səni həmişə tərifləyirdilər - ədəb-ərkanlı, əxlaqlı-tərbiyəli
oğlan olduğunu söyləyirdilər... O ki qaldı ailə məsələsinə
vaxt ayırmamağa, bu barədə haqlısan. İş-güc adamın
başını elə qatır ki, bəzən evdən, doğma ailəndən belə
doğru-dürüst xəbərin olmur. Gələcəkdə bunları da nəzərə
alarıq... Demək, fikrindən daşınmırsan? Elə isə özün
bilərsən. Bax, budur deyirəm, əgər bir çətinliyin olsa,
mənimlə hökmən əlaqə saxla. Hər işdə sənin kimi oğlana
kömək etməyə hər zaman hazıram, - deyə Rüstəm müəllim
ayağa qalxıb, əlimi sıxdı.
- Çox sağ olun, Rüstəm müəllim, sizə minnətdaram. Allaha
əmanət olun. Tanrı həmişə köməyiniz olsun və sizi
qorusun! - dedim.
- Siz də salamat olun, Rauf. - Rüstəm müəllim arxadan bu
gənc oğlana baxıb, onun dedikləri haqqında düşüncələrə
qərq oldu..
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Əcəl qapısı
(hekayə)
Bir gün dənizkənarı parka gedib azca dincəlmək
istəyirdim. Oturacaqlardan birinə yaxınlaşıb əyləşdim.
Skamyada ahıl bir kişi də oturmuşdu. Çənəsini əlindəki
əsaya dirəyib dənizin seyrinə dalmışdı. Gözlərinin
dərinliklərində uzun illər yuva salmış ağrı-acıları, qəmkədəri görməmək mümkün deyildi. Həyatın ağırlığı, bir
yandan da qocalıq, artıq ona güc gəlmiş, belini bükmüşdü.
Diqqəti çox uzaqlarda olduğundan, yanında oturmağımdan
belə xəbər tutmadı.
Mən salam verdim. Ondan səs çıxmadı. Bir az gözləyib,
salamı ikinci dəfə təkrar elədim. Qoca diksinən kimi oldu
və bu dəfə salamımın cavabını aldı.
- Əmi, bağışlayın, görürəm çox fikirlisiniz. Üzr istəyirəm ki,
sizi düşüncələrinizdən ayırdım, - deyə söhbətə körpü
salmaq istədim.
- Eybi yoxdur, oğul. Onsuz da ömrüm daim düşüncələr,
fikir-xəyal içində keçib. Sanki buna adətgah olmuşam.
Amma bu günə kimi bir yerə vara bilməmişəm, - qoca
dərindən ah çəkdi.
- Əmi, dünya görmüş adamsınız, deyin görüm düşüncələrinizdə haqlı olduğunuz məqamlar çoxdur, yoxsa haqsız?
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Yəni həyatınızda daha çox haqlı olmusunuz, yoxsa haqsız?
Həyat sizin üçün şirindir, yoxsa acı?
- Oğul, çox dərin sual etdiniz. Amma bu suallarınıza qoy
qısa bir cavab verim. - Yaşadığım həyat üzümə heç
gülmədi...
- Bəs indi həyatdan nə gözləntiniz var? Sizcə, bu amansız
həyatın bundan sonra sizə nəsə könülaçan bir şey
verəcəyinə əminsinizmi? - soruşdum.
- Xeyr, oğul. İndi mənim həyatdan heç bir istəyim yoxdur.
Tək bir şey gözləyirəm, - dedi.
- Əgər sirr deyilsə, o gözlədiyiniz şey nədir? - maraqla
soruşdum.
- Mən indi əcəl qapısının üzümə nə vaxt açılacağını
gözləyirəm. Bundan başqa həyatdan daha heç bir
gözləntim yoxdur, - dedi.
-

Əcəl qapısı? - təəccübləndim.

- Bəli, əcəl qapısı... O əcəl qapısı ki bunu vaxtı çatanda
hamımız səbirsizliklə gözləyirik...
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Tale quşu
(hekayə)
Onlar qonşuydular. Hər iki qonşu qadının taleyi oxşar
idi. Belə ki hər iki qonşu ailə başçısını itirmişdi. Hər iki
qonşunun qadını dul qalmışdı. Hər iki qonşunun ərə getməli
bir qızı vardı. Talelər nə qədər oxşar olsa da, bəxt ulduzları
tam fərqli parlayırdı. Belə ki Fatimə və qızı Xədicə
qonşuluqda ədəb-ərkanlılığı, əxlaqlığı, mehribançılığı,
səmimiyyəti, canıyananlığı, hay-haraya yetməyi, hər kəsə
kömək əlini uzatmağı, hamıya gülərüzlə, qayğıkeşliklə
yanaşmanı, nahaqdan kimsənin günahına batmamağı,
haqqı-nahaqqa verməməyi, hər zaman sözün düzünü
danışmağı və s. xoş məramları özlərinin həyat amalına
çevirmişdilər. Digər qonşu Gülzar və qızı Sevda isə
bunların tam əksi idi.
Fatimə orta məktəb müəlliməsi idi. Xədicə isə ali
təhsilini yenicə başa vurmuşdu. Amma hələ ki iş axtarırdı.
O, savadlı və ağıllı qız idi. Zahiri görkəmi də pis deyildi,
boy-buxunlu idi Xədicə. Abır-həyası, əxlaqı, tərbiyəsi dəöz
yerində.
Gülzar evdar qadındı. Qızı Sevda isə qısaboy idi, boyu
heç bir metr yarım ola, ya olmaya, sarışın, çəlimsiz bir qız
idi. Sevdanın oxumaqla işi olmadı. Ona görə də orta
məktəbi birtəhər bitirən kimi, ərə getməyə qərar vermişdi.
Gülzar da qızının istəyinə qarşı çıxmamış - onu uzaq
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qohumlarından birinə ərə vermişdi. Amma bu evlilik uzun
sürməmişdi - cəmi-cümlətanı səkkiz aydan sonra Sevda
ərindən ayrılaraq yenidən ata evinə qayıtmışdı. Beləliklə,
“müstəqil həyat”a qədəm qoymuş, necə deyərlər, öz əli, öz
başı, yəni bir özü, bir də dizi olmuşdu. Atını istədiyi səmtə
dörd nala çapmaqda davam edirdi. Tez bir zamanda
Sevdanın namı-nişanı bütün məhəllədə tanındı. Anasının
ona verdiyi təlim-tərbiyə, öyüd-nəsihətlər də havaya
sovrulmuşdu. Gülzar xəcalətindən qonum-qonşu içinə çıxa
bilmirdi.
Sevdanın bu müstəqilliyi bir il davam etdi. Günlərin
birində Gülzar qonşusu Fatiməyə dedi ki, qızını istəyən var.
Fatimə də məsləhət bildi ki, bu dedi-qodulara, sözsöhbətlərə son vermək üçün Sevdanı təcili ərə vermək
lazımdır. Bəlkə bu dəfə taleyi onun üzünə güləcək?! Gülzar
bu izdivaca icazə verdikdən sonra, Sevda ikinci dəfə ərə
getdi. Amma bu evlilik də qısa oldu. “Mən rayonda yaşaya
bilmirəm”, - deyə Sevda şələ-şüləsini yığıb yenidən
anasının yanına qayıtmışdı. Ana artıq qızı ilə bacara
bilmirdi. O, artıq papaq kimi başlarda gəzirdi, fərq
qoymadan həm özündən kiçik, həm də özündən çox-çox
yaşlı kişilərlə mazaqlaşırdı. Hətta qonşusu, taksi sürücüsü
yetmiş yaşlı Mahmud kişi ilə də görüşürdü. Bu isə əndazəni
aşmaq demək idi. Digər qonşular Sevdadan anasına
şikayətə gəlmişdilər. Onlar gileylənirdilər ki, məktəb yaşlı
övladlarını yoldan çıxarır Sevda...
Sevdanın üzü üzlər gördüyündən tamam sırtılmışdı.
Ağzına gələni zəvzəkləyir, dilinə sahib çıxa bilmirdi. Amma
bütün bulara baxmayaraq bir gün Sevdanın bəxt ulduzu
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parladı, bəxt üzünə güldü, çiyninə tale quşu qondu. Anası
Gülzar qonşulara haray saldı ki, yaxınlarda qızının təmtaraqlı toyu olacaq. Toy mərasimi də çox möhtəşəm bir
sarayda keçiriləcək. Qonşular bu xəbərə əvvəlcə inanmadılar, inana bilmədilər, Gülzarın zarafat etdiyini düşündülər.
Amma qonşuları tərəfindən onlara Sevdanın toy dəvətnaməsini verəndə şoka düşdülər. Özü də Gülzar dəvətnaməni
qonşularına təqdim edərkən demişdi: “Seva dedi ki, heç bir
şey lazım deyil, qonşularım elə belə gəlib, toyumda iştirak
edərlər. Onları xərcə salmaq istəmirəm. Onsuz da onların
mənim toyumdakı stolun pulunu ödəməyə gücləri çatmaz.
Çünki bir stolun qiyməti 500 manatdır”. Amma qonşular:
“yaxşı deyil, biz də gərək bir şey edək” , - deyə bir yerə
yığılıb bir “beşlik” qızıl aldılar. Gülzar qonşularına onu da
xatırlatmışdı ki, toy günü düz saat 6-da adı qeyd olunan
şadlıq sarayının həyətində olsunlar. Çünki saraya daxil
olmamışdan öncə, həyətdə bəylə gəlinin qarşılanma
mərasimi olacaqdı. Qonşuların heç biri indiyə kimi bu şadlıq
sarayında olmamışdı. Gülzar onu da bəyan etmişdi ki,
Sevda bu dəfə onun evindən gəlin çıxmayacaqdı. Beləliklə,
qonşular toy gününü intizarla gözləyirdilər. Bu axı Sevdanın
üçüncüürəsmiütoyuüolacaqdı.
Möhtəşəm şadlıq sarayı böyük bir ərazidə yerləşirdi.
Deyildiyi kimi toya dəvətlilər saat 6-da sarayın həyətinə
toplaşıb, bəylə gəlini gözləyirdilər. Bu zaman havada bir
vertolyot göründü. Sevdanın anası Gülzar qonşusu
Fatimənin qulağına pıçıldadı: “Qızım indi kürəkənlə birlikdə
vertolyotla sarayın həyətinə enəcək. Görürsən də, qızım
Şadlıq sarayına vertolyotla gəlir”.
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Toya təşrif buyuranların əksəriyyəti vəzifəli adamlardı.
Onların arasında ən məzlumu elə Gülzarın qonşularıydı.
Hamının nəzəri vertolyotda idi. Nəhayət, vertolyot göydə üç
dəfə dövrə vurduqdan sonra aramla sarayın həyətinə endi.
Gülzarın qonşuları təəccüb içindəydilər. Gördüklərinə inanmırdılar, mat-məəttəl qalmışdılar. Sanki möcüzə baş verirdi.
Bəylə gəlin vertolyotdan yerə endilər. Qonşular bəyi
gördükdə gözləri bərəli, ağızları açıq qaldı. Boy-buxunlu,
pəhləvan cüssəli, yaraşıqlı, sanki Tanrı bu oğlanı öz
qüdrətli qələmiylə çəkmişdi. Qonşuların, eləcə də digərlərin
nəzəri ancaq bəyə tuşlanmışdı. Sevda oğlanın ancaq
qurşağından olardı. Təzadlı bir cütlük. Pıça-pıç başladı...
“Bu cür yaraşıqlı oğlanın seçdiyi qıza bir bax!”, Gəlin bəyə
qətiyyən yaraşmır”, “Oğlan daha yaraşıqlı və cazibədardır”,
“Görə-sən, oğlan bu qızın nəyinə aşiq olub?”, “Qızın bəxti
gətirib”, “Armudun yaxşısını meşədə ayı yeyər” kimi sözsöhbətlər, atmacalar, xosunlaşmalar baş alıb gedirdi...
Bəylə gəlin saraya daxil olandan sonra adamlara içəri
keçməyə icazə verdilər. Stolun üstündə nə desən vardı.
Amma qonşuların boğazına bir tikə də olsun loxma
getmirdi. Onlar elə hey yaraşıqlı bəyə baxırdılar...
Toyun necə başa çatdığını qonşular hiss etmədilər.
Qonşular fürsət tapıb, Gülzarı yanlayaraq, gətirdikləri qızıl
“beşliyi” ona vermək istədilər. Amma Gülzar bunu özü
götürməyib, qızını çağırdı: “Seva, xalaların səni çağırır,
sənə hədiyyələri var”. Sevda bir anlıq bəydən aralanıb,
qonşularına yaxınlaşdı: “Xoş gəlmisiniz” , - dilucu dedi.
Sonra anası əlavə elədi: “Seva, xalaların sənə bu qızıl
“beşliyi” gətiriblər. Onu neyləyim?!”
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- Mama, onu özündə saxlarsan. Sonra bizə gələndə o
“beşliyi” evimdəki xidmətçi qadına verərəm., - deyə Sevda
əda ilə dilləndi və dərhal ərinin yanına tələsdi.
Qonşular pərt olmuşdular. Gülzar bunu hiss etdi və
dərhal söhbəti dəyişmək istədi. Bu zaman qonşu Zivər
soruşdu: “Gülü, bal ayların da yəqin ki, Maldiv adalarında
keçirəcəklər, eləmi?!”
- Yox, Sevanın fikri də eləydi, ancaq Rövşənin işi buna
imkan vermir. Ona görə də kürəkən bal ayı hədiyyəsi olaraq
Sevaya dördotaqlı mənzil alıb, - deyə Gülzar bildirdi.
- Yəqin ki kürəkən Sevaya maşın da alar? - Zivərin dili dinc
durmadı.
- Hə, Seva Rövşənə ona “Qallenvaqen” almağı sifariş verib.
Eyni ilə Rövşənin maşınından, ancaq ağ rənglisin-dən. Axı
Rövşəninki qara rəngdədir. Seva deyib ki, biz birbirimizdənüfərqlənməliyiküdə...
Həmin gecə ilan vuran yatdı, Gülzarın qonşuları yata
bilmədi. Çünki onlar hələ də toyun təəssüratlarından ayrıla
bilmirdilər. Onlar bu toyun, bu təmtərağın, bu dəsgahın
gerçək olduğuna hələ də inanmırdılar...
Fatimə müəllimə də qızının tale quşunun onun çiyninə
nə vaxt qonacağını, bəxt ulduzunun nə vədə parlayacağını
intizarla gözləməkdəydi...
16.04.2020
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Sonun başlanğıcı
(hekayə)
Əşrəf dənizkənarı parka çatanda gün günortanı
adlamışdı. Payız fəsli olsa da hava mülayim idi. Azca sahil
boyu gəzdikdən sonra boş skamyaların birində əyləşdi.
“Nədən bu vəziyyətə düşdüm, İlahi? Nə üçün belə tüfeyli,
miskin adama çevrildim... Vaxtilə hər kəsə lazım olan Əşrəf
müəllim indi çoxları üçün sanki lazımsız əşyaya çevrilib.
Hansı günahlarıma, buraxdığım hansı səhvlərə görə bu
günə qaldım? Mən ki hamıya kömək əlimi uzadırdım,
xeyirxahlıq edirdim. İdarədə hər bir işçinin dərdini öz dərdim
hesab edirdim, - sevincinə sevinir, kədərinə şərik olub
üzülürdüm... Bəs harda səhvə yol verdim, harda səhv
addım atdım? Hələ də bir şey anlamıram... Bəlkə insanlara
çox güvəndiyim, etibar etdiyim,
tabeliyimdə olanlarla
həddindən artıq mülayim, səmimi və demokratikcəsinə
davranmağım, yaxud da rüşvətə qarşı açıq mübarizə
apardığım üçün bütün bunlar gəldi başıma?! Bəlkə də
idarəçilikdə rəhbər işçiyə aqressiv, amirlik, totalitar, eqoism
və s. olmaq gərəkmiş?! Axı bu keyfiyyətlərin heç biri məndə
yoxdur, heç olmayıb da... Yoxsa bu, mənim taleyimdir, alın
yazımdır, belə də olmalıymış,” - deyə o, xəyalən bir xeyli
özü-özüylə danışdı.
Əşrəf müəllim fikrə dalaraq, əvvəlcə tələbəlik illərini,
sonra sevgi dolu məhəbbət hekayəsini, təmtəraqla başa
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çatan toy mərasimini, habelə, evlilik dövrünü, qayınatasının
köməyi sayəsində vəzifəyə gətirilməsini yadına saldı...
Onun idarəçilik sistemində yenilik etməsi bəzilərini qıcıqlandırırdı. Bu sahədə ilk işi idarədə rüşvətin qarşısına sipər
çəkmək oldu. Amma rüşvətin yığışdırılması məsələsi
yuxarılarda heç də yaxşı qarşılanmadı.
... Əşrəf Sadıqov idarədə hamıya inanırdı. Xüsusiylə də
müavininə. Müavinini özünə dost, arxa hesab edirdi. Lakin
çox keçmədi ki, müavini də ona xəyanət etdi, - ayağının
altını qazmağa başladı - Əşrəf haqqında mütəmadi olaraq
yuxarılara danos ötürdü...
Qayınatası ilə ilk münaqişəsi, başqalarından fərqli
olaraq, onun rüşvət almaması üstündə yarandı. O, kürəkənini bacarıqsızlıqda, səriştəsizlikdə qınayırdı. Əşrəf
müəllim isə kimsənin diktəsi ilə, kimsənin dediyi ilə duruboturmayacağını qayınatasına açıq bəyan elədi. Bununla da
Əşrəfin qayınatası, kürəkəninə bir də arxa durmayacağını
söylədi...
Bu münaqişəni eşidən pusquda dayanmış “yalquzaqlar” dərhal idarə rəhbərinə qarşı hərəkətə keçdilər. İdarədə
yerli-yersiz yoxlamalar başladı, kollektivdə işin ahəngi
pozuldu və bu da istər-istəməz işçilər arasında narazılıqlara
səbəb oldu...
Yoxlama aparanlar idarədə heç bir neqativ hal aşkar
edə bilmədilər. Yoxlamaların onların xeyrinə bir nəticə
vermədiyini görən qara qüvvələr bu dəfə idarədəki xain və
satqınlar vasitəsilə Əşrəf müəllimə qarşı “gözdənsalma
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kampaniyası”na başladılar. Böhtan, iftira dolu anonim
məktublar Baş idarəyə ayaq açdı. Həmin məktublarla
əlaqədar idarədə dəfələrlə iclas keçirildi. Əməkdaşlarla
sorğu aparıldı. İşçilərin əksəriyyəti idarə rəhbərini müdafiə
edirdilər...
Əşrəf müəllimi müdafiə edənlərdən biri də idarənin
şöbə müdiri Vüsal Babayev idi. O, idarədə baş verənlərin,
qara qüvvələrin idarə rəhbərini gözügötürməyənlərin işi
olduğunu dönə-dönə israr edirdi. Bununla belə, daxili
münaqişələr, çəkişmələr ara vermirdi...
Deyərlər, gizli düşmən ilan kimidir, sürünə - sürünə
səssiz gələr. Rəqiblər Əşrəf müəllimə daha bir tələ qurmağı
planlaşdırdılar. Onlar gizlicə bir-bir Əşrəf müəllimin yanına
gəlib, onu inandırmağa çalışırdılar ki, bu işləri törədən elə
Vüsal Babayevdir. Yoxlamaların da, ananim məktubların
da arxasında o dayanır. Guya Vüsal onun yerinə göz
dikib.
İclaslarda yalandan - gözə kül üfürmək üçün onu
müdafiə edir...
İdarə rəhbərinin qulağını belə fikirlərlə o qədər
doldurdular ki, Əşrəfin içində Vüsala qarşı şübhələr
yaranmağa başladı...
Əlbəttə, beləbir qarışıqlıqda Əşrəfin ağlına hər cür qara
fikir gələ bilərdi. Yalan və doğrunun harda qərar tutduğunu
ayırd edə bilmirdi. O, Vüsala həmişə inanmışdı, ona etibar
etmişdi. Vüsal idarədə ən ləyaqətli, məsuliyyətli, doğrudürüst, işgüzar, işinə can yandıran birisiydi. O, inana
bilməzdi ki, Vüsal ona nə vaxtsa xəyanət edə bilər. Ancaq
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qəlbinə yol açmağa çalışan şeytani hisslər, inandığı insana
qarşı olan inamı yox etmək üzrə idi...
Beləliklə, Vüsal haqqında üst-üstən idarə müdirinə
verilən yalan və iftira dolu məlumatlar Əşrəf müəllimi
həmişə dostu bildiyi, güvəndiyi şöbə müdiri barədə səhv
qərar çıxarmağa vadar elədi. Vüsal işindən uzaqlaşdırıldı...
Vüsal işdən gedərkən Əşrəfə təmkinlə: “Əşrəf müəllim,
mənim sizə çox böyük hörmət və rəğbətim vardı. Çünki
sizin iş prinsipiniz digər idarə rəhbərlərinin iş prinsipindən
tamamilə fərqli idi. Doğru-dürüst, xeyirxah, işçilərin qədrini
bilən, onlarla daim səmimi rəftar edən bir insan kimi sizə
hörmət edirdim. Elə indi də edirəm və edəcəyəm. Amma siz
ətrafınızdakı o xain və satqınları görmədiniz və mənə qarşı
haqsızlıq etdiniz. Səhvinizi başa düşəndə isə artıq gec
olacaq. Necə deyərlər, sonrakı peşmançılıq heç vaxt fayda
vermir... Mən idarədə sizə bəlkə də sadiq olan yeganə işçi
idim. Sizsə bunu görə bilmədiniz. Alaq otu kimi sizi dövriyyə
alan o satılmışlar yalan məlumatlarla etibarlı, yaxşı işçilər
barədə sizdə yanlış fikirlər yaratdılar. Vaxtı gələndə həmin
satılmışlar sizə də arxadan zərbə vuracaqlar. İndi isə onlar
ətrafınızdakı yaxşı, işgüzar, işini bilənləri sizdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər ki, gələcəkdə öz çirkin əməllərini rahat,
maneəsiz həyata keçirə bilsinlər. Çünki tək-tənha, heç
yerdən köməyi olmayan adama qalib gəlmək asan olur.
Son deyəcəyim odur ki, ətrafınızdakılardan ehtiyatlı olun,
Əşrəf müəllim. Di, salamat qalın,” - deyib otaqdan çıxdı.
İdarədəki qalmaqallar azmış kimi, ailədə də Əşrəfə
qarşı narazılıqlar yarandı. Müdir barədə şantaj xarakterli
söz-söhbətlər qayınatasına qədər gedib çıxdı. Guya o
ailəsinə xəyanət edir... Əşrəf nə qədər and-aman içdisə,
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həyat yoldaşı ona inanmadı. Qayınatası qızının ərindən
boşanmasını təkid etdi və təcili boşanma barədə məhkəməyə müraciət etdilər...
Həyat yoldaşı Əşrəfdən boşandıqdan sonra uşaqları
da götürüb atası evinə getdi. Beləliklə, sağlam bir ailənin
təməl daşı yerindən oynadı...
Tənhalıq Əşrəfi sıxır, sarsıdır, əsəbiləşdirirdi. Bu da
onun işdə bir-birinin ardınca yanlış qərarlar verməsinə
səbəb olurdu. Gün keçdikcə o, idarəetməni itirir, süstləşir,
əvvəlki güc və enerji ilə işləyə bilmədiyindən ictimaiyyət
qarşısında aciz duruma düşürdü...
Çox çəkmədi ki, işdə yol verdiyi nöqsanlara, idarədə
yaranan hərc-mərcliyə görə Əşrəf müəllimi tutduğu
vəzifədən kənarlaşdırdılar...
Rəqiblər bununla da kifayətlənmədilər, Əşrəfi tamam
müflis etmək qərarına gəldilər. Belə ki, bu dəfə onlar sabiq
idarə müdirinin bir il öncə Tahirə adlı bir qadını zorlaması
ilə bağlı polisə şikayət verdilər. Əşrəf özünü müdafiə etmək,
ona qarşı qurulmuş tələdən, şər-böhtandan xilas olmaq,
qurtulmaq üçün evini satmağa məcbur oldu. Nəhayət, pul
gücünə ona qarşı irəli sürülən bütün dedi-qodulardan, şərböhtanlardan, şantajlardan çətinliklə xilas ola bildi...
Qalmağa yeri olmayan, sərgərdən vəziyyətə düşən Əşrəf
harda gəldi gecələyir, səfil həyat sürürdü...
Bir gün Vüsal küçədə Əşrəflə qarşılaşdı. Diqqətlə
baxmasaydı tanımayacaqdı. Əşrəf qısa vaxt içərisində çox
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dəyişmiş, tanınmaz olmuşdu. Keçmiş müdirini dilənçi
vəziyyətində görmək Vüsalın qəlbini ağrıtdı. Bu mənzərə
onun insanlıq qüruruna toxundu. Və qəti qərara gəldi ki,
nəyin

bahasına

olur-olsun

Əşrəf

müəllimə

kömək

etməlidir...
Əslində, Vüsal işindən uzaqlaşdırılsa da, mütəmadi
olaraq

Əşrəf

müəllimin

düşdüyü

böhranlı

vəziyyətlə

maraqlanırdı. Hadisələri izləyirdi. “O artıq uçurumun bir
addımlığındadır. Hər şeyini, - işini-gücünü, malını-mülkünü,
hətta,

yaşadığı

evini

də

itirərək,

səfillər

cərgəsinə

qoşulduğu anlarını yaşayır... Onu düşdüyü bu bataqlıqdan
mütləq xilas etmək lazımdır,” - ürəyində götör-qoy edən
Vüsal çox çəkmədi ki, keçmiş müdirinə öz evində sığınacaq
verdi, onu çalışdığı şirkətdə işə düzəltdi...
Əşrəf müəllim isə gec də olsa, buraxdığı səhvlərini başa
düşdü və ömür kitabına yeni səhifələr yazmağa başladı...
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Əlil sevgili
(hekayə)
İnsan xoşbəx olmaq üçün yaşayır,
xoşbəxtliksə təbiətin çağırışına hay
verməklə, ona itaət etməkdədir...

Epikur.
Tənzilə ilə İlkin Facebook səhifəsində tanış olmuşdular.
Bu tanışlıq hər iki gəncin mütəmadi yazışmasına yol açdı.
Bu yazışmalarsa bir ayın tamamında artıq dostluq
sərhədlərini də aşaraq, əsl sevgi, məhəbbət məcrasına
doğru yönəlməyə başladı...
İlkin hər dəfə Tənziləyə mesaj yazanda əlləri titrəyir,
qəlbi şiddətlə döyünür, hər sözün üstündə əsim-əsim əsirdi
ki, birdən yazdığı hansısa bir söz, yaxud, ifadə qarşı
tərəfdən yanlış başa düşülər və arada inciklik yaranar...
Tənzilə də İlkinə yazdığı mesajlara çox həssaslıqla
yanaşırdı. Hər cümləni, işlətdiyi ifadələri dönə-dönə
nəzərdən keçirib göndərirdi.
İstər İlkin, istərsə də Tənzilə, bir-birini itirməkdən qorxurdu. Onlar yeni çəkdirdikləri şəkillərini tez-tez profillərinə
qoyur, şəkilaltı yazılarını da həmişə orijinal üslubda
verməyə çalışırdılar. Şəkildə hər iki tərəf gözəl, yaraşıqlı
görünürdü. İlk əvvəl İlkin Tənziləyə şəklin həqiqətən də
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onun olduğuna şübhə ilə yanaşmışdı. Tənzilə də İlkinə: “İlk
tanışlıqdan bir-birimizə nədən yalan danışmağa məcburuq
ki?” - deyə bəyan eləmişdi. Əlavə olaraq, Tənzilə yazmışdı:
“Mən yalana və yalan söyləyənlərə həmişə nifrət eləmişəm.
Yalan danışan daim narahat olar. Çünki o, yalanının nə
vaxtsa ifşa olunacağını gözləyə-gözləyə narahatlıq keçirər.
Amma doğru danışan insan, heç bir təhlükə gözləmədiyi
üçün həmişə rahat yaşayar. İlkin, mən həmişə səninlə
səmimi olacağam, çalış ki, sən də mənimlə o cür olasan.
Sevginin gücü həm də qarşılıqlı səmimiyyətdədir. Bunu
yadında saxla”. Həmin mesajdan sonra sevənlər daha da
səmimi olmağa, hər cəhətdən bir-birlərinə inanmağa, etibar
etməyə başladılar...
İlkin, vertual aləmdən fərqli olaraq, sevdiyi qızı
yaxından görmək istəyirdi. Qıza yazdığı mesajlarda da
buna eyham vururdu. Qızın həyatı ilə bağlı onu
maraqlandıran bütün suallara cavab axtarırdı. Tənzilə də
ondan heç nə gizlətmirdi. İlkinin bütün suallarına ətraflı
cavab verir, qaranlıq qalan məqamlara qaneedici şəkildə
aydınlıq gətirirdi. Bir sözlə, gənc sevgililər bir-birini daha
yaxşı tanımaq üçün heç nədə tərəddüd etmirdilər.
llkin mesajlarında yazırdı: “Düzü, həyatda saf, təmiz,
heç bir təmənna ilə bağlı olmayan məhəbbətin olduğunu
bilmirdim. Deyirdilər, belə məhəbbət hər cür qəbahəti
cilovlamağa qadirdir. Onun qüvvəsi ölçüyə sığmazdır. Mən
onu sənin timsalında gördüm, sınadım, onun varlığına
inandım... İnan ki, qəlbimə girdiyin andan bütün vücudumda
ancaq sənsən.
İndi həyata yalnız sənin gözlərinlə
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baxmağa başlamışam. Nə yaxşı ki, sən varsan... Bu gün ən
böyük arzum sənin həyatda varlığındır...
... Hər kəsin həyatında bir dönüş nöqtəsi olur. Bu dönüş
nöqtəsindən sonra daha öncə etdiklərinin heç bir anlamı və
mənası qalmır. Mən indi anlayıram ki, səninlə tanışlığıma
qədər keçirdiyim illəri boş yerə xərcləmişəm.... Şəklinə
baxıram və düşünürəm ki, həyatımın sonuna qədər
gözlərinə baxmaqdan doymayacağam. Baxışların mənə
yeni impuls - güc-qüvvə verir, məni sarsılmaz, məğlubedilməz edir...
... Əzizim, bu gündən sən mənim alın yazım oldun. Etiraf
edim ki, bu gündən sevgi qapısının zəngini də qorxa-qorxa
çalıram. Ona görə qorxuram ki, hələ bilimirəm bu qapını
sən mənim üzümə açacaqsan, ya yox?!
... Sevgi çox qəribə bir şeymiş. Bunu sən həyatıma
girəndən sonra anladım. Sevgi insanı fərqli bir təlaşa
sürükləyən, fərqli hisslər yaşadan, qəlblərə şəfqət,
xeyirxahlıq toxumu səpən bir qüvvəymiş... Birinə divanə
kimi bağlanmaq və ondan ayrılmamaq nə imişsə, bunu mən
səndə gördüm... Məhəbbətin təsvirəgəlməz, ecazkar gücə
malik olduğunu sənin üzərində sınadım... O gözəl duyğu
və hissləri mənə yaşatdığın üçün Tanrıma şükürlər
edirəm... Hər yerdə gözlərim səni görür, səni axtarır. Ağlım
daim sənin yanında olur... İndi anladım ki, mən bu günə
qədər yarımçıq olmuşam. Həyatı əksik görmüş, əksik
yaşamışam. Amma indi məni həyata bağlayan, həyatımı
mənalandıran, məni mən edən sənin varlığın, məhəbbətindir, əzizim...”
255

Camal Zeynaloğlu
Tənzilə də cavabsız qalmırdi. Son mesajlarının birində
fikirlərini, nə üçünsə, bu sözlərlə bitirmişdi: “Mənim həyata
inamım tamam sönmüşdü. İnsanlara da, həmçinin. Amma
sənin sözlərin məni yenidən həyata, insanlara bağladı. İndi
anladım ki, bundan sonra yaşamağa dəyər. Mesajlarının
birində yazırsan ki, mənimlə bir ömür olmaq arzusundasan.
Bilmək istəyirəm, qəlbən sevdiyin insanı, hər hansı qüsuru
ilə də qəbul edə bilərsənmi? İlkin, bütün bunlara rəğmən
səndən bir xahişim olacaq. Söz verirsən ki, bundan sonra
məni tək buraxmayacaqsan? Amma verdiyin bu söz əsil kişi
sözü olmalıdır...”
İlkin də bu mesajdan sonra Tənziləni heç vaxt
atmayacağına, qəlbən sevdiyi insanı hər hansı qüsuru ilə
qəbul edəcəyinə söz verdi.
... Sevgili gənclər eşq, məhəbbət okeanında uzun müddət
üzdükdən sonra, nəhayət ki, görüşmək qərarına gəldilər.
Əlbəttə ki, ilk təklif İlkin tərəfindən oldu. Tənzilə də bu
görüşü neçə müddətdir həsrətlə gözlədiyini dilə gətirərək,
razılıq verdi. Onlar çox götür-qoy etdikdən sonra Füzuli
meydanında, böyük şairin heykəli önündə görüşməyə qərar
verdilər... Həyəcan dolu görüş dəqiqələri getdikcə yaxınlaşırdı. İlkin görüşə vaxtından əvvəl gəlmişdi. Bir yerdə
qərar tuta bilmirdi, gah var-gəl edir, gah da skamyada
əyləşib, qəlb çırpıntısı ilə sevgilisinin nə zaman gələcəyini
gözləyirdi. Ona elə gəlirdi ki, vaxt daha hərəkət etmir,
zaman dayanıb...
Nəhayət, şütüyən taksilərdən biri sürətini azaldıb,
yolun sağ kənarına yan aldı. Elə bil İlkinə qeybdən xəbər
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gətirdilər ki, sənin sevgilin məhz elə bu taksi ilə gəlir. O,
oturduğu skamyadan qalxıb, dərhal taksiyə tərəf yüyürdü.
Taksinin arxa qapısı açıldı. Tənzilə taksidən düşməküçün
əvvəlcə qoltuq ağaclarını bayıra çıxartdı. Sonra da qoltuq
ağaclarına dirsəklənərək, ehmalca, asta-asta taksidən
düşdü. Onun sağ ayağı dizdən aşağı yox idi, - kəsilmişdi...
Bu mənzərəni görən İlkinin hansı hisslər keçirdiyini demək
çətin olardı... O, bir müddət yerindəcə donub qaldı.
Tənziləyə doğru bir addım da ata bilmədi... “Bu, nə işdir,
İlahi?! Bu, nə müsibətdir mənə göstərirsən?! Uzun
zamandan bəri böyük intizar və həsrətlə gözlədiyim eşqim,
məhəbbətim bu imiş?! Bu necə sınaqdır məni imtahana
çəkdin, Allahım? Nədən taleyimə əlil sevgili yazdın, ya
Rəbbim?!” - deyə İlkin taleyini məzəmmət elədi... O, çaşqın
halda dayanıb Tənziləyə baxır, baxırdı... Bu çaşqınlıq qızın
da nəzərindən qaçmadı. Qız da oğlanın onu görəndən
sonra əhvalının dəyişdiyini hiss etmişdi...
Tənzilə heç nə olmamış kimi, çöhrəsindəki təbii
təbəssümlə oğlana tərəf addımladı. İlkinin ayaqları isə
sanki yerə mıxlanmışdı. Handan-hana qızın gülə-gülə ona
yaxınlaşdığını görüb, cəsarətini topladı, Tənziləyə verdiyi
“kişi sözü”nü tutaraq, heç nəyin fərqinə varmadan, “Yox,
artıq bu, mənim taleyimdir, qismətimə düşənlə barışmalıyam,” - beynindən keçirib, o da qıza tərəf addımladı...
18.06.2019
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Yaşamaq amalı
(hekayə)

Hər insanın həyatında xoşbəxtliyə
qovuşa bilməsi üçün verilmiş bir
saat vardır. İş, o saatı qaçırmamaqdır...
B. Fleçer

Dörd oğlan bir nəfəri yerə yıxıb harası gəldi təpikləyirdi.
İnsafsızlar biçarəni lap xəmir kimi yoğururdular. Ayaqlar
altında qalmış oğlan əlləri ilə yalnız başını və sifətini qoruya
bilirdi. Kənardan baxanlara bu mənzərə “qaydasız döyüş”
səhnəsini xatırladırdı: bir nəfər dörd nəfərə qarşı... haqsızlıq, ədalətsizlik, hər kəsin içini sızıldadan bir mənzərə...
Özlərini güclü, qalib kimi göstərən, gözləri qızmış
“igidlər” zərbələrin ağrısından yerdə ilan kimi sağa-sola
qıvrılan oğlandan hələ də əl çəkmək istəmirdilər. Qəribə
orasında idi ki, dava-dalaşa ətrafdakı adamlardan heç
kimin müdaxilə etmək fikri yox idi. Sadəcə, onlar bu
səhnədə tamaşaçı rolunu oynayırdılar... Amma dünya xali
deyil, hər məkanda haqsızlığa, qeyri-insani münasibətlərə,
ədalətsizliyə
qarşı çıxan mərhəmətli, vicdanlı, cəsur
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adamlar olur. Bu məqamda da hardansa, son dərəcə
özünə güvənən, qorxmaz, ilk baxışda idmançı təsiri
bağışlayan bir gənc peyda oldu. O, ani olaraq
“tamaşaçılar”ı tərs-tərs süzdüsə də, heç nə demədi. “Döyüş
səhnəsi”nə daxil olub, oğlanlardan birinin üstünə qışqırdı: “
Dörd nəfərin bir adamı döyməsini qəhrəmanlıqmı sayırsınız? Bu haqsızlıq deyilmi? Allahdan qorxunuz yoxdurmu....”
Gözü qızmış oğlan bu çağrılmamış qonağın sözünü
yarıda kəsib, sağ əli ilə onu kənara itələdi,- “sən qarışma,
yoxsa səni də onun gününə salarıq”- dedi.
“Bircə onu bacarmayacaqsınız!” - gənc, de bayaq,
ona əl qaldırmaq istəyən oğlanı yumruğu ilə vurub yerə
sərdi. Digər üç oğlan bunu görcək, yerdə “xurd-xəşil”
olmuş adamdan, nəhayət ki, əl çəkdilər və dərhal da
idmançıya qarşı hücuma başladılar. Gənc əl və ayaqlarını
çox çevik, eyni sürətlə hərəkət etdirirdi. Çox çəkmədi ki, bu
üç “qəhrəman” da bir göz qırpımında yerə sərildi. Bu dəfə
onların özləri ağrıdan yerdə ilan kimi qıvrılıb-açılırdı... “Halal
olsun sənə. Onların dərsini yaxşıca verdin!” - deyə
“tamaşaçılar”dan alqış sədaları eşidildi.
Gözlənilmədən polislər hadisə yerinə gəldilər. Başda
idmançı oğlan olmaqla onların hamısını maşına mindirib
yaxınlıqdakı polis bölməsinə apardılar. Bununla “tamaşaçılar” da dağılışdı. İdmançı oğlanın siması isə uzun
müddət gözlərim önündən getmədi...
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***
Ertəsi gün metro ilə işə gedərkən həmin idmançı
oğlanla rastlaşdım. Maraq məni götürdü. Onunla görüşmək
və dünənki olay barədə söhbət etmək qərarına gəldim.
Növbəti stansiyada o vaqondan çıxanda, mən də onunla
çıxdım. “Sizi bir dəqiqə olarmı?” - deyə arxadan onu
səslədim. O geri çevrilib, “siz mənimləsiniz?” - soruşdu.
“Bəli, sizinləyəm. Amma bağışlayasınız gərək. Sizi dünənki
hadisə ilə əlaqədar narahat etmək istəyirəm,” - dedim.
- Hansı hadisə? Siz nə danışırsınız? Deyəsən, məni
kiminləsə səhv salmısınız, - idmançı oğlan özünü o yerə
qoymadı.
- Dünən mən sizin o dörd oğlanın dərsini necə verdiyinizin
şahidi oldum. İndi də maraq üçün sizə yaxınlaşdım. Burada
danılası bir şey yoxdur. Mən istəyirəm ki, həmişə ədalət
tərəfdarlarının yanında olum. Sizə bir yazar şəxs marağı ilə
yanaşıram. Öz-özümə təəccüb edirəm ki, sizi nə əcəb belə
tez buraxıblar? Mənim fikrimcə, bizim polis sizi hələ bir
neçə gün saxlamalıydı, - gülümsəyərək baxışlarımı onun
sifətində gəzdirdim.
- Hə, demək, jurnalistsiniz? İncisəniz də düzünü deyəcəyəm. Mənim jurnalistlərlə heç aram olmayıb. Çünki onlar
qarışqadan fil düzəldənlərdir. Mən də bunu xoşlamıram.
Dünənki məsələyə gəldikdə, polis bölməsində baş vermiş
hadisə barədə izahatımı yazdım. Sonra da məni sərbəst
buraxdılar. Vəssəlam, - idmançı oğlan yaxasını məndən
qurtarmağa çalışdı.
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- Mən sizin haqqınızda daha çox məlumat almaq istəyirəm.
- Düz deyirlərmiş ki, jurnalistlər qır-saqqız kimi adama
yapışaraq qopmaq bilmirlər. Bu, sizin nəyinizə lazımdır? İdmançı oğlan maraqla soruşdu.
- Əvvəlcə deyin görüm, adınızı mənə hədiyyə edə
bilərsinizmi? - nəzakətlə soruşdum.
- Görünən odur ki, siz məndən əl çəkməyəcəksiniz. Adım
Kamrandır. Sonra? - O, üzümə duruxdu.
- Kamran müəllim...
- Xahiş edirəm, müəllimsiz...
- Yaxşı, Kamran bəy...
- Bəysiz-filansız də... Sadəcə, Kamran deməyiniz yetər...
Qardaş, deyin görüm məndən nə istəyirsiniz?
- Eləsə, mən də özümü sizə təqdim edim. Adım Azərdir.
Əgər vaxtınız varsa, ondan mənə yarımca saat ayırın. Mən
sizin barənizdə yazmaq istəyirəm, - məqsədimi ona
açıqladım.
- Mənim barəmdə nə yazacaqsınız ki? Mən nə qəhrəmanlıq
göstərmişəm ki, haqqımda da nəsə yazasınız? – deyə
Kamran gülümsədi.
- Qəhrəmanlığınız barədə deyil, bu günə qədər yaşadığınız
həyat tarixçənizdən yazmaq istəyirəm. Hiss edirəm ki,
maraqlı bir həyat yolu keçmisiniz, - macəra dolu, ürək
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sızladan, qəlbi riqqətə gətirən bir həyat. Mən də maraqlı
insanlar barədə yazmağı sevirəm.
Hiss elədim ki, müsahibimin sarı siminə toxunmuşam.
Odur ki, ciddi görkəm aldı:
- Qəribədir, siz mənim həyatım haqqında nə bilirsiniz? Biz
sizinlə hardasa, daha əvvəl görüşmüşükmü, yaxud, mənim
barəmdə sizə kimsə bir şey söyləyibmi?
- Xeyr, xeyr, sizin haqqınızda mənə kimsə bir şey
danışmayıb. Sizi ikinci dəfədir görürəm. Birinci dəfə hadisə
olan gün, bir də bu gün...
Biz söhbət edə-edə artıq metrodan xeyli uzaqlaşmışdıq. Mən təkrar soruşdum:
- Kamran, mənə yarımsaatlıq vaxt ayıra bilərsinizmi? Sizə
sorulası müəyyən suallarım olacaq.
- Yaxşı, deyəsən, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Bayaq
dedim də..., jurnalistləri yaxşı tanıyıram. Əl çəkməyəcəksiniz. Onda belə edək, - o, addımlarını yavaşıdıb, əli ilə
yolun o başını göstərdi, - oralarda çayxana olmalıdır, oturub
bir az söhbət edə bilərik.
- Demək, razılaşdıq. Mənə vaxt ayırdığınıza görə sizə
təşəkkür edirəm, - sevincək dilləndim.
Çayxanada adam seyrək idi. Boş stolların birinin
arxasında əyləşdik. Kamran məni qabaqlayaraq çay sifariş
elədi.
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- Kamran, düşüncəmə görə, haqsız, ədalətsiz hərəkətlərlə
rastlaşan adam, tərəddüd etmədən, dərhal ona qarşı
reaksiya verirsə, bu, ona işarədir ki, həmin adam özü
həyatda çox haqsızlığın şahidi olub, özü ədalətsizliyə tuş
gəlib.
- Fikrinizlə razıyam. Həyatda çətinliklərlə qarşılaşmayan,
bu çətinlikləri dəf etmək üçün mübarizə aparmayan adam
sonda qorxaq adama çevrilir. Qorxaq adamın isə işi bir az
çətinə düşən kimi, özünü itirir, ah-vay edir, kimlərəsə
şikayətlənir, kimlərdənsə kömək umur. Mən belə şeyləri
xoşlamıram. Özümü çətin vəziyyətdən yalnız özüm
çıxarmağa çalışıram. Buna görə kimdənsə kömək
gözləmirəm. Bunu özümə acizlik əlaməti sanıram. Necə
deyirlər, “Özü yıxılan ağlamaz”. Yıxılmısansa, ayağa
durmağı da bacarmalısan. Çünki həyat özü mübarizə,
çarpışma meydanıdır. Həyatda heç bir şey insana asanlıqla
verilmir. Həyatdan nəsə almaq istəyirsənsə, hökmən
onunla mücadilə etməlisən. Bir sözlə, yaşamaq üçün güclü
olmalısan.
- Dediyinizdən belə çıxır ki, zəif insanlar, gücsüzlər həyatda
qalıb, yaşaya bilmirlər? Bunumu demək istəyirsiniz? Bəs
gücü olmayan, ancaq ağlına və zəkasına arxalanan
insanlar necə? Məncə, dərin zəka sahibləri həmişə həyatda
uğur qazanır və istədiyini əldə edə bilirlər. Bu, bir
aksiomadır. Bunu biz kitablardan oxuyub əxz etmişik.
Deyirlər ağıl güc üçün sükandır. Məşhur filosof Platonun
da bu barədə bir sözü var: “Cəsarət - təhlükə qarşısında
ağıl və zəkadan istifadə edə bilməkdir”. Deməli, gücdən
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ağılla istifadə etmək gərəkdir. Əks- təqdirdə, onun heç bir
faydası olmaz.
- Haqlısınız. Gücün varsa, ağılın da olmalıdır. Çünki
tədbirsiz güc sənə heç nə qazandıra bilməz. Sözünüzə
qüvvət olaraq dahi Nizaminin fikrlərini xatırlatmaq istəyirəm.
Şeyx Nizami yazırdı:
“Əlində yumşalsa dəmir, bunu bil,
Tədbirlə yumşalar, hiddətlə deyil”.

- Kamran, görünür siz həm də mütaliə ilə məşğul olursunuz.
Amma onu da deyirlər ki, özündən daha kobud gücə rast
gəlməyincə, ağıl yada düşmür. Məncə, ağılla gücü birlikdə
işlədəndə insan daha yenilməz olar.
Digər tərəfdən,
insanın düşdüyü mühit də ona təsir edir. Ən güclü insan da
mühitin təsirlərinə məruz qala bilər, - dedim.
- Düz söyləyirsiniz. Sizinlə razıyam. Mühitdən çox şey
asılıdır. Mühit bəzən insanların həyatını belə dəyişir. Nə
qədər güclü olsan da, o səni ağuşuna alır, səni istədiyi kimi
yoğurub-yapır. - Kamran bu məqamda bir anlığa fikrə
daldı.
- Niyə fikrə getdiniz? – mən soruşdum.
- Sizə həyatda başıma gələn bəzi gerçəkləri söyləmək
istəyirəm. Bilirəm, sizin məndən istədiyiniz də elə budur, dedi.
- Kamran, zatən mənim də istədiyim budur. Mən hiss
etmişdim ki, sizin həyatınız çox maraqlı, həm də enişli264
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yoxuşlu olub. Sizi səbrsizliklə dinləyirəm, - deyə stulumu bir
az da yaxına çəkdim.
- Azər, ilk öncə, onu deyim ki, mən atasız-anasız yetimxanada böyüyüb, boya-başa çatmışam. Ömrümün ən
çətin, məşəqqətli və dözülməz günlərini yetimxanada
yaşamışam. Allah-təala kimsəni yetim qoymasın!
- Amin! - dedim.
- Bilirsənmi övlad üçün ən qiymətli nədir? – Kamran bu
dəfə mənə “sən”- deyə müraciət elədi. - Fikrimcə, övlad
üçün ən qiymətli nemət ata-ana nəvazişi, ata-ana
qayğısıdır. Atamın bircə dəfə başımın sığallamasını,
anamın bircə dəfə məni qucaqlayıb bağrına basmasını bu
dünyaya dəyişmərəm. Bu günə qədər məni bir sual
düşündürüb: necə olur ki, valideyn öz doğma övladını
yetimxanaya verir? Demək, bu insanlarda heç vədə atalıq,
analıq hissi olmayıb...
Düşünürdüm ki, uzun illərdən sonra valideynlərimi
tapsam, onları bağışlayaram. Sən demə, nifrətlə məhəbbət
arasında çox nazik bir pərdə varmış. Ən çox sevdiyin
adama da bir anda nifrət edə bilərsənmiş. Eyni ilə məndə
olduğu kimi...
Yetimxanada olarkən həmişə ata-ana qoxusu həsrətini
çəkmişəm. Gözüm daim yollarda qalıb. Hər gün valideynlərimin məni gəlib alacaqlarını böyük intizarla gözləmişəm.
Amma bu həsrət, nisgil çox uzun sürdü. Gecələr yorğan
altında səsizcə, xısın-xısın ağlayırdım. Göz yaşlarım sel
kimi axıb baş yastığımı, yorğanımı isladırdı. Uşaqlar məni
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döyəndə, hönkürtü ilə ağlayırdım. Bax elə o zamandan
“həyatda qalıb, yaşamaq üçün güclü olmalısan” fikri
beynimdə həkk olunub... Sonralar idman müəllimimdən
xahiş etdim ki, idmanın hər hansı növü üzrə özünümüdafiə
üçün mənə bəzi fəndləri öyrətsin. Ələkbər müəllim də sağ
olsun, sözümü yerə salmadı. Dərsdənkənar vaxtlarda mənə
idman zalına gəlməyi tapşırdı. Beləliklə, o müəllimin
sayəsində mən idmanda bəzi fəndləri öyrəndim. Ələkbər
müəllim həftədə üç dəfə mənimlə məşğul olurdu. Artıq 910-cu siniflərdə, məni vaxtilə “gözümçıxdıya” salan uşaqlarla qarşı-qarşıya gəlməkdən çəkinmirdim. Bir kimsədən
qorxum yox idi. İstənilən vaxt onlara layiqincə cavab verə
bilirdim. Ürəyimin və biləyimin gücünə arxayın olandan
sonra aciz uşaqları da müdafiə edirdim. Məhz mən o
zaman anladım ki, biz yetimlərə öz doğma valideynlərimiz
sahib çıxmadısa, bütün kainatın sahibi olan Ulu Tanrı sahib
çıxdı. Burda deyiblər, “yetimin də Allahı var.” O Yaradan,
yetimi daim qoruyur, onu himayə edir, nəzərində saxlayır...
Daxilimdə özümə qarşı möhkəm inam hissi yaranmışdı.
Belə desək, hər uşaq mənimlə bacara bilmirdi. Bir dəfə
həmyaşıdlarımdan biri: “Əgər səndə bu fərasət, bu güc var
idisə, niyə əvvəllər bizə cavab vermək istəmirdin? soruşdu. Mən isə cavabında dedim: “Güclü özündən zəifi
yalnız bir dəfə döyə bilər, onun zəifliyindən istifadə edib,
hər gün döyməz, - sizin kimi”.
Bir gün valideynlərimin kimliyini öyrənmək qərarına
gəldim. Bunun üçün də uşaq evinin müdirinin yanına
getdim. Əfqan müəllim söylədi ki, atam məni anamın
üstünə ataraq Rusiyaya gedib. Anam da: “Mənə nə qalıb ki,
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yetim saxlayım? O öz həyatını yaşayacaq, mənsə onun
üçün övlad böyüdəcəyəm? Qoy mən də öz həyatımı
yaşayım”, - deyə məni uşaq evinə təhvil verib. Bəhanəsi bu
olub ki, uşağı saxlamağa gücü yetmir, dolanışığı buna
imkan vermir. Guya işləmək istəyir, amma heç yerdə də
ona iş vermirlər...
Əfqan müəllim mənə bəzi məsləhətlər də verdi: “Bax,
oğlum, dövlət sənə burada on səkkiz yaşına kimi necə
lazımdır, sahib çıxacaq. On səkkiz yaşından sonrakı
həyatın öz əlində olacaq. Ağıllı olsan həyatda yaşamağı
bacaracaqsan. Sən ağıllı oğlana oxşayırsan. Əgər gələcək
yolunu doğru-düzgün müəyyən edə bilsən, hər bir sahədə
uğur qazana bilərsən. Yox, əgər plansız, düşünmədən
hərəkət etsən, səhvə yol versən, kimlərinsə təsiri altına
düşsən, onun-bunun ağlı ilə oturub-dursan, o zaman
həyatın amansız girdabında çapalaya-çapalaya qalacaqsan.”
Mən Əfqan
unutmamışam...

müəllimin

nəsihətini bu

günə

kimi

On səkkiz yaşım tamam olandan sonra yetimxana ilə
vidalaşmalı oldum. Qarabağa hərbi xidmətə getdim. Ön
cəbhədə səngərdə olurduq. İl yarım hərbi xidmət dövründə
bütün əsgər yoldaşlarımın ailələri onlara tez-tez baş çəkir,
telefonla danışırdılar. Mənəsə nə bir kimsə zəng edir, nə də
baş çəkirdi. Əsgər yoldaşlarımın valideynləri yanlarına
gələndə, mən səssizcə bir tərəfə çəkilib onların nəvaziş
dolu, isti münasibətlərini qısqanclıqla seyr edirdim. Bu
zaman göz yaşlarımı da saxlaya bilmirdim...
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Bir il yarım xidmət etdikdən sonra ordudan tərxis
olundum. Boylu-buxunlu, cüssəli olduğum üçün mənim
qalıb, kəşfiyyatda xidmətimi davam etdirməyimi təklif
etdilər. Razı olmadım. Bakıya qayıtdım. Bakıda qalmağa
yerim də yox idi. Müvəqqəti yaşamaq üçün bir yataqxanaya
müraciət etdim. Sağ olsun yataqxananın komendantı, mənə
elə həmən günü yer verdi. Qaldı iş tapmaq məsələsi.
Ancaq hara gedirdimsə iş tapa bilmirdim. Bir gün şəhərdə
əsgər yoldaşımla qarşılaşdım. Kef-əhval tutandan sonra nə
işlə məşğul olduğumu soruşdu. Ona işləmədiyimi söylədim.
Dedi ki, özü də hələ iş tapa bilməyib, Rusiyaya getməyə
hazırlaşır. Məsləhət gördü ki, mən də onunla gedim.
Razılaşdıq. İki gündən sonra Səmidlə Moskvaya yola
düşdük. Moskvada Səmidin tanışının restoranı var idi.
Əvvəlcə ora getdik. O, hər ikimizi yaxşı qarşıladı. Səmid
dostuna buralara iş üçün gəldiyimizi söylədi. Restoran
müdiri bir az fikrə gedib: “Siz mənim restoranımda mühafizə
xidməti vəzifəsində işləyə bilərsinizmi? Mənə inanılmış
mühafizəçilər gərəkdir,” - təklifini etdi. Təklif hər ikimiz üçün
göydəndüşmə oldu. Həmən razılığımızı bildirdik. Maaşımız,
gündə də üç dəfə restoran hesabına yeməyimiz olacaqdı.
Qaldığımız yer isə hələ ki, restoranda ayrıca bir otaq idi.
Növbəti gündən işə başladıq. Restorana müxtəlif
millətlərin nümayəndələri təşrif buyururdular. İyirmi gün
olardı ki, işimiz öz qaydasında gedirdi. Bir axşam restorana
erməni iş adamları gəldi. Onlar burada özlərini çox sərbəst,
öz restoranları kimi rahat hiss edirdilər. Yeyib-içmək, deyibgülmək, qızlarla əylənmək, rəqs etmək və s. Ermənilərin
azərbaycanlılara məxsus restoranda bu cür hərəkət
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etmələri, düzü, heysiyyatıma toxundu. Hətta arada restoran
sahibini yanlarına çağırıb onunla da yüz-yüz vururdular.
Ermənilərin bu “şıltaqlığına” dözə bilməyib, restoran sahibi
Orxanın kabinetinə getdim.
- Orxan müəllim, ermənilərin bu restoranda nə işləri var? deyə soruşdum.
Orxan məni ilk dəfə görürmüş kimi baxışlarını bir xeyli
sifətimdə gəzdirdi, sonra mülayim bir tərzdə:
- Kamran, sənin nə demək istədiyini yaxşı anlayıram, dedi. Bura Möskvadır. Onlar iş adamlarıdır. Mən də iş
adamıyam. Burada, iş adamları arasında düşmənçilik
yoxdur. Bizimlə onlar arasındakı düşmənçilik ancaq
cəbhədədir. Burada hər kəs öz biznesi ilə məşğuldur, hər
kəs öz çörəyini qazanır...
- Orxan müəllim, mən o əclafları görəndə, özümü saxlaya
bilmirəm. Bu, özümdən asılı deyil, - dedim.
- Bax, görürsən, sən də çörək pulu qazanmaq üçün burada
işləyirsən. Odur ki, çörəyinin xatirinə hamıyla eyni cür rəftar
etməlisən. İndi get iş başına. Ermənilərə fikir vermə, Orxan gülərək mənə göz vurdu.
Bununla belə, içimdə Orxanla razılaşa bilmirdim... Gecə
saat 12-yə qalırdı. Ermənilər keflənmişdi. Artıq nə
danışdıqlarının fərqinə varmır, hərəkətlərinə nəzarət edə
bilmirdilər. Dörd nəfər idilər. Yanlarındakı qızlara qarşı artıq
əl hərəkətlərinə keçmişdilər. Qızlardan birisi farağat
durmalarını, ədəbli olmalarını onların diqqətinə çatdırdı.
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Sərxoş ermənilər isə daha da coşaraq qızları qucaqlayır,
özlərinə tərəf sıxır, onları öpməyə çalışırdılar. Bu mənzərəyə dözə bilməyib ermənilərə yaxınlaşdım, ədəbli,
nəzakətli davranmalarını tövsiyə etdim. Ermənilərdən biri:
“Sən get öz işinlə məşğul ol, burası sənlik deyil,” - dilləndi
və əli ilə məni geri itələdi. “Elə mənim işim restoranda
sakitliyi bərpa etməkdir də...” - deyərək, erməninin məni
itələyən əlini burub, kürəyində saxladım. Digər ermənilər
oturduqları yerdən qalxmaq istədilər. Bunu görüb onlara
xəbərdarlıq elədim: “Yerinizdə sakit oturun, yoxsa axırı
yaxşı olmayacaq!” Onlar tez də geri çəkildilər. Bu vaxt
Səmidlə Orxan stola yaxınlaşdı. Orxan:
- Kamran, sən nə edirsən? Onlara qarşı bu cür kobudluq
nəyə lazımdır? Axı onlar mənim qonaqlarımdır. Bununla
sən həm də mənə qarşı kobudluq, tərbiyəsizlik etmiş
olursan, - deyə üstümə qışqırdı.
- Əvvəla, siz də danışığınıza fikir versəniz yaxşı olar. Mən
kobud adam deyiləm, harda necə hərəkət etdiyimi də yaxşı
bilirəm. İkincisi də siz mənə tərbiyəsiz deyə bilməzsiniz!
Tüpürüm sizə də, işinizə də! Sizin ermənilərdən heç bir
fərqiniz yoxdur. Düşmənlə iş birliyində olanlardan hər şey
gözləmək olar... - deyib əsəbi halda restoranın çıxış
qapısına tərəf addımladım.
- Kamran, dayan bir görüm, - arxadan Səmid məni səslədi.
Mənsə arxama baxmadan restorandan çıxıb yaxınlıqdakı
parka doğru addımladım.
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Parka çatar-çatmaz arxada ayaq səsləri eşitdim.
Fərqinə varmadım. Elə bildim ki, məni təqib edən Səmiddir.
Amma “Stoyte!” deyən qadın səsini eşidib, ayaq saxladım.
Ermənilərlə bir stolda oturan qız idi. O, azca nəfəsini dərib
dedi:
- Sizin ermənilərlə mübahisəniz ürəyimdən oldu. Fürsətdən
istifadə edib məclisi tərk elədim. Məni o məclisə yanımda
oturan rəfiqəm dəvət etmişdi. Məclisdə ermənilərlə
olacağımızı isə mənə söyləməmişdi. Onları görən gözüm
yoxdur. Nəsə... Bizə görə işinizdən də oldunuz. Bağışlayın,
adımı sizə deməyi unutdum. Adım Olqadır, - qız əlini mənə
uzatdı.
- Kamran, - deyə qızın əlini astaca sıxdım. Sonra təzə
tanışımla parkda yarım saata qədər gəzişdik. O, mənim
barəmdə hər şeyi öyrənmək istəyirdi. Ayrılarkən soruşdu:
- Kamran, indi hara gedəcəksiniz?
- Hara gedəcəyimi özüm də bilmirəm. Çünki restoranda
qalırdım, artıq bu, mümkünsüzdür, - cavab verdim.
- Qalmağa yeriniz yoxdursa, bizə gedə bilərik. Sizi
evdəkilərlə - atam və anamla da tanış edərəm. – Olqanın
çöhrəsinə təbəssüm çiləndi. - Çəkinmə, doğru deyirəm, gəl
gedək bizə.
Onun nə qədər səmimi olduğunu elə ilk tanışlıq anından
hiss elədim. Evlərinə getmək məsələsində isə əvvəlcə
tərəddüd edirdim. Amma Olqanın təkidindən sonra razılaşdım. Onsuz da qalası yerim yox idi...
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Gec olduğu üçün qızın valideynlərindən utanırdım.
Olqa restoranda baş verən hadisəni təfərrüatı ilə ataanasına söylədi. Atası Sergey İvanoviç hərbçi-polkovnik idi.
Səmimi insana oxşayirdı. Anası Nataliya da xoşxasiyyətli,
mehriban, gülərüz qadın idi. Mənim bu ailədə ilk dəfə
olmağıma baxmayaraq, çox qayğı ilə əhatə olunmuşdum.
Sanki uzun illər bu adamlarla birlikdə yaşamışdım. Olqanın
anası: “Kamran ac olar,” - deyə dərhal mənə yemək gətirdi.
Mən doğrudan da ac idim. Utanıb-eləmədən yeməyi iştahla
yedim. Sergey İvanoviç bundan sonra nə işlə məşğul
olacağımı soruşdu. “Bilmirəm. Baxacağam. Tanış yerlilərimlə əlaqə saxlayıb, iş yeri soraqlayacağam”, - dedim.
- Hə... aydındır, deməli, hələ nə işlə məşğul olacağınızı da
bilmirsiniz...
- Allah özü bir yol açacaq, Allah həmişə
yetib, - dedim.

köməyimizə

- Yəni, siz Allaha bu qədər əminsiniz ki, O, sizə kömək
edəcək? - Sergey İvanoviç gülümsədi.
- Əlbəttə, biz Allaha bütün varlığımızla inanırıq. O,
bəndələrini heç vaxt ümidsiz qoymur, onlara kömək edir,
çətin vəziyyətdən qurtarır həmişə. Çünki Yaradan hər şeyə
qadirdir. Bütün Kainat onun əlindədir. Biz dara düşəndə
ancaq Ondan kömək diləyirik. O da bizə kömək edir, dedim.
- Çox maraqlıdır, - deyə Sergey İvanoviç azca fikrə getdi.
Sonra:
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- Artıq gecdir, yatmaq vaxtıdır, sabah söhbətimizi davam
etdirərik, eləsə, gecəniz xeyirə qalsın, - deyib qonşu otağa
keçdi.
Yatağıma uzansam da yuxu məni aparmadı. Nə qədər
çalışdımsa kipriklərim qovuşmurdu bir-birinə. Xəyalımda
gah atamla görüşüb, onu bağışlayırdım, gah da əksinə,
uzun illər qəlbimi didib-parçalayan, yara edən fikirlərimi
onun sifətinə çırpıb, ondan həmişəlik uzaqlaşırdım.
Atamın adını mənə Əfqan müəllim demişdi. Onu da
demişdi ki, Soltan Moskvanın mərkəzi bazarlarının birində
alverçiliklə məşğuldur. Odur ki, Moskvaya gəldiyim elə ilk
gündən tanış uşaqlardan bazarlarda Soltan adlı alverçinin
olub-olmamasını öyrənməyi xahiş etdim.
... Tezdən məni ilk salamlayan Olqa oldu. Səhər yeməyi
hazırlayırdı. Əl-üzümü yuyub, mətbəxə keçdim. Ondan
atasını soruşdum.
- Atam hamımızdan tez durur və hamımızdan da tez işə
gedir, - dedi.
- Bəlli məsələdir, hərbçi hamıdan tez oyanmalıdır, - onun
sözlərinə qüvvət verirmiş kimi gülümsədim.
Səhər yeməyindən sonra Olqa məndən soruşdu:
- Kamran, bu gün nə etmək fikrindəsiz? Yəni bir yerə
gedəcəksinizmi?
- Bəli, bazara gedəcəyəm, bir dostum var, onu görməliyəm,
- dedim.
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- Demək istəyirəm ki, hara getsəniz, axşama yenə bizə
gələrsiniz. Evimizin yolu yadınızda qaldımı? - Olqa qayğıkeşcəsinə soruşdu. - Əgər evi tapmaqda çətinlik çəksəniz,
mənə zəng edərsiniz. Hər ehtimala qarşı mobil telefon
nömrəmi götürün.
- Yaxşı, çox sağ olun. Çox gözəl ailəniz var. Qonaqpərvərliyinizə görə minnətdaram. Olqa, bu yaxşılığınızı
unutmayacağam, - dedim.
Həmin gün Səmid bir neçə dəfə mənə zəng elədi.
Amma mən telefonu açmadım. Çünki Olqa ondan qeyrətli
çıxdı. Rus qızının əvəzinə arxamca o, gəlməli idi...
Mən Olqagildən çıxıb bazarda satıcı işləyən Sabirə baş
çəkdim. Onunla göndərdiyim xəbərin nəticəsi barədə
danışmaq istəyirdim. Sabir mənə “Çeryomuşkin” bazarında
Soltan adında bir həmyerlimizin işlədiyini dedi. Əlbəttə,
həmin adamın mənim atam olub-olmadığını dəqiqləşdirmək lazım idi. Onunçün vaxt itirmədən “Çeryomuşkin”
bazarına gəldim. Oradakı uşaqlar mənə Soltan adlı
alverçini göstərdilər. O, şübhələnməsin deyə mən bir xeyli
kənarda dayanıb, onu nəzərdən keçirdim. Onunla söhbətə
necə başlayacağımı düşündüm. “Bu yöndəmsiz adam
mənim atam ola bilməz”, - qeyri-iradi özüm-özümə pıçıldadım... Bir sözlə, ona yaxınlaşmaq üçün özümdə cəsarət
tapa bilmirdim. “Bəlkə bu adamla görüşməyə lüzum
yoxdur? Bu adam atam da olsa, onu bağışlamayacağam”,
- deyə qəti qərar çıxardım.
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Nəsə... həmin tanışlıq mənzərəsini çox geniş nəql
etmək istəmirəm. Çünki tanışlıqdan sonra fikirləşdim ki, bu
cür insanlar-doğma övladını taleyin ümidinə buraxaraq
özgə bir diyarda tüfeyli həyat keçirənlər - valideyn hüququ
qazanmaqdan çox-çox uzaqdırlar. Belə adamları valideyn
kimi qəbul edib, onları “ata” çağırmaqdansa, yetim olub
tənha yaşamaq daha yaxşıdır... Soltan onu əfv etmək üçün
çox yalvarıb-yaxardı. Amma mən bağışlamadım, bağışlaya
da bilməzdim. Bir rus qadını ilə necə gəldi gün keçirən,
əyyaşlıqla məşğul olan bir adamla mənim nə işim ola
bilərdi?! Ondan “anam”ı soruşdum. Məlum oldu ki, Aybəniz
ondan ayrılandan sonra başqa bir kişiyə ərə gedib.
“Anam”ın ikinci ailəliyi də uzun sürməyib. Əri narkoman
çıxıb, ona gün verib, işıq vermirmiş. “Anam”ın başına
olmazın işgəncələrini gətirirmiş. Bütün bu əzablara
dözməyən “anam” ərini gecə yatdığı yerdə bıçaqla qətlə
yetirir və uzun müddətə həbs cəzasına məhkum edilir. “Ataanam”la bağlı hekayət bura qədər...
Axşam Sabir məni qaldığı evinə apardı. Olqa mənə bir
neçə dəfə zəng vurdu və harda olduğumu soruşdu. Ona bu
axşam onlara gələ bilməyəcəyimi, dostumgildə qalacağımı
bildirdim. O isə sabah mənimlə hökmən görüşmək istədiyini
dedi. Razılıq verdim.
Ertəsi gün Olqa ilə görüşə hazırlaşarkən Bakıdan
mənə zəng gəldi. Digər bir əsgər yoldaşım idi. Bakıda məni
çox axtarıb. Ona deyiblər ki, Moskvaya getmişəm. O,
sevincək halda mənə yaxşı bir iş tapdığını xəbər verdi.
Təcili Bakıya qayıtmağımı məsləhət bildi. Rüfətə tezliklə
qayıdacağımı söylədim.
275

Camal Zeynaloğlu
Olqa ilə tələm-tələsik görüşdüm. Dedi ki, atası mənim
üçün iş tapıb. Mənsə ona artıq sabah Bakıya uçacağımı
söylədim. Dostumun da mənə iş tapdığını dedim. Qız çox
məyus oldu. Mən bir daha ailəsi də daxil olmaqla Olqaya
dərin təşəkkürümü bildirdim.
- Demək, Bakıya getməkdə qərarlısınız? Mən sizə təzəcə
isinişmişdim, Kamran. Bəlkə getməyəsiniz, qalasınız burada. Atam sizə hər cür şərait yaradar, mövqe qazanmağınızda istədiyiniz köməyi edər. Getməyin, Kamran. Məni tərk
etməyin! - Olqa yalvarış dolu nəzərlərini sifətimə zilləmişdi.
Gözləri bulud kimi dolmuşdu. Hiss edirdim ki, mənim
qalmağım üçün o bu an hər şey etməyə hazırdır.
- Olqa, mən dostuma gələcəyimə söz vermişəm. Gedim
görüm, iş nə işdir. Sizə söz verirəm, əgər iş ürəyimcə
olmasa, yenidən geri - sizin yanınıza qayıdacağam, - deyə
qızı əmin elədim.
Bakıya uçdum. Əsgər dostumla görüşdüm. Məni dediyi
yerə apardı...
Dövlətimiz bizə ikinci dəfə sahib çıxdı. Cəbhədə,
xüsusiylə də Aprel döyüşlərində göstərdiyimiz şücaətə görə
prezidentimiz bizi “İgidliyə görə medalı” ilə təltif etdi,
birotaqlı mənzil verdi...
Bu yerdə mən müsahibimin sözünü kəsdim:
-

Kamran, siz Aprel döyüşlərində iştirak etmisiniz?
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- Bəli, Aprel döyüşlərində iştirak eləmişəm, amma bu
barədə danışmayacağam. Buna görə mənə üz vurmayın.
- Onda heç olmasa bircə sualıma cavab verin. Deyin
görüm, Milli Ordu sıralarında vuruşmusunuz, yoxsa Xüsusi
Təyinatlılarla? Çünki mən Aprel döyüşlərində vuruşan
Xüsusi Təyinatlı dəstənin uşaqları barədə oçerklər kitabı
yazmışam.
- Xüsusi Təyinatlı dəstədə vuruşmuşam. Bizdən yazmağa
isə heç bir ehtiyac yoxdur, Azər.
- Çox təəssüf edirəm. Əgər mən bunu əvvəldən bilsəydim,
sizinlə elə məhz Aprel döyüşləri barədə söhbət aparardım.
Gözəl bir fürsəti əldən verdim. Nədənsə ürəyimə dammışdı
ki, siz də Aprel döyüşü qəhrəmanlarındansınız. Çünki o
dələduzların “dərsi”ni verəndə, hiss edirdim ki, siz elə belə
sıravi adam deyilsiniz. Biz Vətənin sizin kimi qəhrəman
övladları ilə həmişə qürur duyuruq , - deyə ayağa qalxdım,
Kamranı qucaqlayıb bağrıma basdım.
Sonra yadıma Olqa düşdü:
- Kamran, bəs Olqa necə oldu? - soruşdum.
- Olqa ilə dostluq münasibətlərimiz indi də davam edir.
Onunla tez-tez zəngləşirik, - deyə Kamranın çöhrəsinə
sanki bahar təravəti gəldi.
14.06.2019
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Övlad itkisi
(Elegiya)
İki min iyirminci ilin 20
yanvarı
da
dostum
Kərbəlayi Nobatəli üçün
Qara gəldi. Ümumxalq
Hüzn günündə hamımız
ikinci dəfə kədərlə, faciə
ilə üzləşməli olduq. Qara
xəbər
tez
yayılar,deyiblər.
Həmin
gün
rayondan zəng vurub
dedilər ki, Nobatəlinin
oğlu Rasif maşın qəzası
keçirib... Bu acı xəbəri
eşidən kimi dərhal əmim
oğlanlarına - Cabir və
Ramizə telefon açdım.
Onlar: “Camal, hələ bizdə də dəqiq məlumat yoxdur. İndi
məhz elə hadisə yerinə, Lənkərana gedirik,” - dedilər...
Dostumun özünə zəng etməyə cürətim çatmırdı. Onunla
kəlmə kəsməyə dilim gəlmirdi. Düşünürdüm: “İlahi, görəsən
Nobatəli bu qəfil xəbərə dözə bildimi, buna tab gətirə bildimi?
Bu xəbəri ona ilk dəfə kim catdırıb, necə çatdırıb...?” Müdriklər
bu yerdə deyib: “Bəd xəbəri sən yox, qoy başqası sahibinə
çatdırsın...” Necə də dəqiq hesablanmış, min illərin
süzgəcindən süzülüb gəlmiş deyimdir. Bəd xəbərin sahibinə
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çatdırılması da cəsarət tələb edir. İllah da bəd xəbər övlad
barəsində olmuş olsun... Valideyn övladının qəflətən, faciəli
şəkildə ölümünə bir müddət inana bilmir, daha doğrusu,
inanmaq istəmir... İstər ata olsun, istərsə də ana, həmin
xəbərin yalan olduğunu hesab edir...
Çox həyəcanlanmışdım. Hər beş dəqiqədən bir əmim
oğlanlarına zəng edib, onların hadisə yerinə çatıb-çatmadıqlarını öyrənməyə çalışırdım. Onlar isə hələ çatmadıqlarını
söyləyirdilər. Öz-özümə: ”Nə uzun çəkdi bu yol?!”- düşündüm... Nəhayət, dözmədim. Əllərim əsə-əsə mobil telefonumu
götürüb dostuma zəng etmək məcburiyyətində qaldım.
Evdəkilər də həyəcanlı, çaşqın halda onun Rasif barəsində
mənə verəcəyi xəbəri gözləyirdilər. Telefonu özü açdı. Tez:
“Qardaş, de görüm Rasif necədir?” - soruşdum. Cavabında:
“Rasif getdi, daha yoxdur! Bağrımın başı kimi, o da yanıb kül
oldu! Evim yıxıldı, tar-mar oldu, Camal!” - Nobatəli dedi...
Dostuma daha heç nə deyə bilmədim, çünki özümün də
nitqim tutulmuşdu. Bir müddət yerimdə müqəvva kimi
hərəkətsiz halda donub qaldım. Evdəkilər bir ağızdan: “Nə
oldu, Rasif yaşayırmı? Biz telefonda ağlaşma səsi eşitdik,” –
deyə onlar da mənim üstümə düşdülər. Mən evdəkilərə ancaq
bunları söyləyə bildim: “Rasif, daha həyatda yoxdur!..”
Tezcə də rayona yola düşdüm. Sürücünü tələsdirirdim ki,
sürəti artırsın, dəfnə özümü çatdırmalıydım. Çatdırdım da...
Nobatəliylə qol-boyun olduq, hönkürtü vurub ağladıq. Bu nəyi
dəyişəcəkdi ki...
Dəfndən sonra həyətə gəldik. Evdə vay-şivən qopmuşdu.
Bacısı Türkan, anası Yeganə, bibiləri və digər yaxın qohumlar
səs-səsə verib ucadan: “Rasifim lay-lay! Xoşbaxışlı, gülərüzlü,
mehriban Rasifim lay-lay!” - ağı deyirdilər.
Bacısı Türkan:
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Dağlarda dağım qardaş,
bağlarda bağım qardaş,
sərin yaylağım,
işıqlı yollarım,
qardaşım lay-lay.
Türkan daha sonra:
Bir quş gəlir Ağdaşdan,
Xəbər verir qardaşdan.
Qardaş doysa bacıdan,
Bacı doymaz qardaşdan.
Türkan dil-qəfəsə qoymurdu:
Bu yurdun tacı bağlar,
Meyvəsi acı bağlar,
Ağrısa qardaş başı,
Yenə də bacı bağlar...
Anası Yeganə xanım:
Bu dağlar, ulu dağlar,
Çeşməli, sulu dağlar
Burda bir oğul ölüb
Göy kişnər, bulud ağlar.
Rasifin dilindən anası Yeganə:
Anam, anam, öz anam,
Köksü dolu köz anam.
Yad ağlar, yalan ağlar,
Qoy ağlasın öz anam…
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Röyal həyətdə bir küncə qısılmışdı. “Ay qardaş, qolumqanadım qardaş! Mən sənsiz nə edəcəyəm? Sən mənə arxa,
dayaq, həyan idin! Nə tez tərk edib getdin bizi, ay insafsız! Axı
sənin arzuların vardı. Onları həyata keçirmədən niyə getdin?
Kiçik qardaşı yarıyolda qoyub gedərlərmi heç?! Bu qardaş
dağına mən indi necə dözəcəyəm?!” - deyib, için-için
ağlayırdı…
Dəfn gününün axşamı yata bilmədim. Elə hey Rasifin
gülərüz, xoş, mehriban baxışları gözümün önündə canlanırdı.
Nobatəlinin övladlarının hamısı gözümün qabağında böyümüşdü. Rasifin yeri isə tamam başqa idi. Hər dəfə onlara
gedəndə: “Camal əmi, xoş gəldin!” deyib, qucaqlayardı məni.
Sonuncu dəfə onunla bu keçən yayda görüşmüşdük...
Mən, hər şeydən öncə, Nobatəli qardaşımla Yeganə
xanımın bu ağır dərdə necə tab gətirəcəyi üçün narahat olur,
üzülürəm. Çünki övlad itkisi valideyn üçün bir fəlakətdir.
Fəlakət yükünü isə, məlum olduğu kimi, daşımaq çox çətindir.
Amma neynəmək olar? Vaxtlı və ya vaxtsız, - ölüm insan üçün
qaçılmazdır. Qaçılmaz olanla barışmaq lazımdır...
Vaxtsız övlad itirmək, bəlkə də Allahın bu dünya üçün
qoyduğu imtahan qayda-qanununa əsasən baş verir. Quranda
bu barədə belə deyilir: “Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az
da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr
edənlərə müjdə var. O kəslər ki, onlara bir müsibət üz
verdikdə: “Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq!” –
deyirlər. Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət
vardır. Məhz onlar doğru yolda olanlardır”. (Bəqərə, 2/155157).
İnsanın başına gələn ağır müsibətlərdən sonra Allaha asi
olmamaq və Onun əmrinə boyun əymək şərti ilə qəmlənmək
və ağlamağın eybi yoxdur. Muhəmməd peyğəmbər (s. ə. s.)
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də öz uşaqları və nəvələri öldüyü vaxt ağlayıb. Bu barədə
hədis rəvayətləri də var.
Ənəs ibn Malik nəql edir: “Rəsulullah (s. ə. s.): “Bu gecə
bir oğlum oldu. Ona atam İbrahimin adını qoydum”, – dedi.
Sonra Ənəs hədisin qalan hissəsini də rəvayət edib. Ənəs
sözlərinə davam edib belə deyir: “Mən bir müddətdən sonra o
uşağın peyğəmbərin hüzurunda can verdiyinə şahid oldum. O
vaxt peyğəmbərin gözlərindən yaş axdı. Və belə dedi: “Göz
yaşarır (ağlayır), könül qəm-qüssə yeyir, ancaq biz
Rəbbimizin razı olduğu sözlərdən başqa sözlər demərik. Ey
İbrahim, biz sənin ölümünlə həqiqətən, kədərləndik”. ((Buxari,
Cənaiz, 43; Müslim, Fəzail, 62; Əbu Davud, Cənaiz, 23-24;
İbn Macə, Cənaiz, 53.)).
Mən hüzn gününün 7-sində dostum Kərbəlayi Nobatəlidən
ayrılıb Bakıya yola düşəndə, ona təsəlliverici nəsə demək
istədim, amma, deyə bilmədim. Nə deyəydim ki? Sadəcə:
“Qardaş, Rasif sənin oğlun olduğu qədər, bizim də övladımız
idi”- söylədim.
Hamımızı yandıran bir də o oldu ki, Rasif özündən sonra
bizlərə üç ciyərpara - 13 yaşında Fatimə, 10 yaşında Həsən
və 6 yaşında Mədinə adlı övladları əmanət qoyub getdi...
Rasifin faciəli ölümü Qara Yanvar günü ilə həm ölümsüzlüyə, həm də Ümumxalq Hüznünə qovuşdu...
Taleyin işinə bir baxın. Ötən il mənə dostum Kərbəlayi
Nobatəlinin 60 illik yubileyinə “Dost yubileyinə, dost sözü” adlı
məqalə yazmaq nəsib olmuşdu. Bu il isə oğlu Rasifin faciəli
ölümünə həsr olunmuş “Övlad itkisi” adlı elegiya. “Həyatda
kədərlə sevinc qoşa addımlayır” - deyirlər.
Allahın ona verdiyi mal varlığını Allah, imam yolunda sərf
edən, hamıya kömək əlini uzadan, xeyirxah əməllər sahibi
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Rasif balamızın xoş xatirəsi həm kənd camaatın, həm də
bütün onu sevənlərin qəlbində əbədi yaşayacaq.
Allah rəhmət eləsin. Nur içində yatsın. Məkanı cənnət
olsun.
Allah heç bir valideyni övlad acısı, övlad itkisi ilə imtahana
çəkməsin! Amin!

26.01.2020

283

Camal Zeynaloğlu

Mündəricat
Kriminal təsəvvüf – ictimai ritorika..................................4
Roman
Muzdlu qatillər...................................................................8
Hekayə və oçerklər
Dedi-qodu qurbanı.........................................................117
Qonaq gülərüzlə qarşılandı, amma..............................123
Son sözü tətik dedi........................................................129
Altı saat davam edən əməliyyat...................................133
Gizli eşq..........................................................................138
Günah.............................................................................143
Nisyə Yasin....................................................................148
Qurban əti......................................................................151
Borc................................................................................157
Ləkələnmiş namus........................................................164
Müəmmalı cinayət.........................................................185
Vicdanın əsiri................................................................193
Yarımçıq qalmış arzu....................................................213
Oxşarlıq..........................................................................216
Lənətlənmiş mənzil.......................................................221
Bir gecənin gəlini..........................................................228
Ailə sürücüsü................................................................233
Əcəl qapısı.....................................................................240
Tale quşu.......................................................................242
Sonun başlanğıcı..........................................................247
Əlil sevgili......................................................................253
Yaşamaq amalı..............................................................258
Övlad itkisi.....................................................................278
284

Muzdlu qatillər

Camal Zeynaloğlu. Muzdlu qatillər
Bakı, “Print - S” nəşriyyatı - 2021, - 284 səh.
Nəşriyyatın direktoru:

B. Əliyev

Rəssam:

S. Mustafaoğlu

Operator:

V.Tağıyeva

Korrektor:

D.Hüseynova

Çapa imzalanmışdır:

16.02.2021

Kağız formatı:

60x84

Şərti çap vərəqi:

17.7

Sayı:

200 nüsxə

Sifariş:

46

Qiyməti:

8 AZN

1/16

“UniPrint” mətbəəsində çap edilmişdir.

285

Camal Zeynaloğlu

286

