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“Qadın corabları” müəllif hegemonluğunun sona qədər 

davam etdiyi  romandır. Müəllif real hadisələri ironik 

şərhlərlə oxucuya çatdırır. 

Cəmiyyətdəki xaos və nizamsızlıq, dəyərlər sisteminin 

çöküşü müəllifin baxış bucağından təqdim olunur. 

Müəllif oxucuya dərs keçmir. 

Oxucu bu romandan istədiyi nəticəni çıxarmaqda sərbəstdir. 

 

Müəllif mətndəki vulqar ifadələrə, erotik səhnələrə və 

başdanxarab obrazlara görə məsuliyyət daşımır! 
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Proloq 

 

 

“Üç halda dostunun haqqını yerinə yetirməyənə 

 dost demək olmaz:  

Çarəsizlik halında, qeybəti olunan zaman və 

ölümündən sonra.” 

 

İmam Əli 

 

“Həyat böyük bir film şirkəti kimidi. İnsanlar isə bu 

şirkətlə müəyyən müddətə müqavilə bağlamış çarəsiz akt-

yorlar... Həyat  istədiyi rolu verir insana... Mənsə oynadığım 

bütün filmlərin ikinci dərəcəli aktyoruyam. Yalnız bir neçə 

dəfə filmin qəhrəmanı olmağı bacarmışam. Daha çox mənfi 

obrazı, qapını çırpıb gedən, sərt baxışlı, laqeyid və soyuq-

qanlı tipi canlandırmışam... Bəzən də bir bar köşəsində siqa-

ret çəkə-çəkə dalğın baxışlarını boşluğa zilləmiş avara tip... 

Hər şey çox sürətlə dəyişib həyatımda... Bir vaxtlar 

dəli kimi sevdiyin, sənin üçün fədakarlıq edənin dəyişməsi, 

sıradan biri olması, səninlə də sıradan biri kimi davranması 

çox üzücüdür. Kədərli aktyor olmaq da asan deyil ha... De-

yim, biləsiz... 

Dramatik rolların mahir ifaçısı olmaq, komik aktyor 

olmaqdan qat-qat çətindir ya da əksinə... Ümumiyyətlə nə 

dəxli var? Aktyor olmaq çətindi, vəssalam! 

Amma nə etməli, verilən rol budur və oynamaq zo-

rundayam... İnsan dəyişkəndir və bütün böyük sevgilər bir 

gün tükənir. Tanıdığım bütün qadınlar tərk etməyi ən azı bir 

dəfə də olsun ağlından keçirib.  Fiziki cəhətdən tərk etməyi 

bacarmayanlar isə bir vaxt sevdiklərini ruhən çoxdan tərk 
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ediblər... Bir sevdaya tutulanda hara qədər gedəcəyini dü-

şünmür insan, yox, əslində düşünə bilmir. Unudulmaq, adi-

ləşmək istəməsək də bu baş verir. Hay-küylə, həyəcanla, dəli 

bir sevgiylə həyatımıza girən qadınlar, günün birində də sa-

kitcə, dərin bir iz buraxaraq çəkilib gedir və yadlaşır. 

Bitməməyini istədiyimiz gözəl bir film kimi bütün sevgilər 

də bir gün sona çatır. 

Əbədi sevginin varlığına inamımı çoxdan itirmişəm... 

İstədim ki, hər gün sevdalanım, hər gün sevmək istədiyim 

biri olsun. Bir az çətin, bir az imkansız, bir az da əlçatmaz... 

İmkansız deyəndə ağlınıza ilk gələn “kasıb” oldu, bilirəm. 

Amma canımüçün mən “mümkünsüz” demək istəyirdim. 

Xəyallarımda olmayan sevgini göyün yeddinci qatına 

qaldırdım. Xoşbəxt olmaq üçün ağına-bozuna baxmadan, 

bəzən də kor-koranə mübarizə apardım. Bəzən bir təbəssüm 

belə məni yolumdan azdırdı. Xoşbəxt olmaq üçün imkansız 

sevdaların arxasınca düşdüm. Başqasının səadətinə əl 

uzatdım, sevgisini, ümidini oğurladım. Film dadında bir 

sevgi əsib keçdi həyatımdan... 

Ssenarisini kimin yazdığını bilmədiyim kədərli bir 

filmdə sınadım özümü. 

Əslində fərqinə  varmadan həyatın verdiyi rolu oyna-

dım.  

Günlərin bir günü başqasının səadətimə göz 

dikəcəyini, ümidimi oğurlayacağını bütün ruhumla hiss edə-

edə xəyanətdən bəhs edən sevgi filmində baş rol ifaçısının 

tərəf-müqabili oldum... 

 

Və bir gün öz kədərli taleyimlə barışmaq zorunda 

qaldım. Ümidsiz, çarəsiz, darmadağın bir halda... Verilən 

rolu oynamaqdan başqa nə edə bilərdim ki? 
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Başqa bir filmdə atılmış sevgilini də oynamaq varmış 

qismətdə... Mən həmişə tənhayam, yalqızam. Kədərliyəm 

hər gün. İçimdə qəribə təlatüm, anlaşılmaz fırtınalar olur. 

Bəzən kədərli ovqatım üzündən təkliyə məhkum olduğumu 

da anlayıram. Başqa bir filmdə zarafatcıl, şən və deyib-gülən 

oğlanı oynayacam. Təkliyin və tərk edənlərin acığına... 

Əgər həyat bu rolu mənə etibar etsə...” 

Psixiatr Orxan şair Nicat Aslanın son yazısını oxuya-

oxuya otaqda var-gəl edirdi. Yazılarının hansındasa Nicatın 

ölüm səbəblərinə işarə olacağından əmin idi. Başa düşürdü 

ki, bütün həyatını yazıya bağlayan Nicatın ölümünün səbəb-

lərini yazdıqlarında və yaşadıqlarında axtarmaq lazımdır. 

Doktor Nicatın ölümünün adi bir intihar hadisəsi olmadığını 

hiss edirdi. Orxandan fərqli olaraq prokurorluq Nicatın ölü-

münü intihar hesab etmişdi. Bunun üçün səbəbləri də vardı-

Nicatın, yaşam tərzi, içkiyə aludə olması, dəfələrlə onu gü-

lünc vəziyyətə salan uğursuz intihar cəhdləri... Hələ 

ortalıqda ağacdan asılmış və üzərində heç bir zorakılıq əla-

məti olmayan cəsəd də vardı. Üstəlik Nicat intihar cəhdləri 

haqqında kiçik yazılar yazıb, ədəbiyyat saytlarının birində 

çap etdirmişdi. Bunlar cinayət işinə də əlavə edilmişdi. Nica-

tın kirayə qaldığı evdən tapılan məktub, ağacdan asılmış cə-

səd bütün şübhələri aydınlığa çıxarırdı. İntihar! 

Məktub deyəndə ki... Nicatın intihardan əvvəl yazdı-

ğı məktubda qanla cəmi bir neçə söz yazılıb: 

 

“Ölüm mükəmməl sondur. Mükəmməli seçirəm.”  

 

Bütün bunlara baxmayaraq Nicatın intiharındakı qə-

ribə detalların çoxluğu Orxanda şübhələr yaradırdı. İntihar 

yeri və vaxtı, damarını kəsib qanla yazdığı məktub Orxanı 
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şübhələndirirdi. Niyə belə hoqqabazlıqla ölməli idi Nicat? 

Orxan Nicatın həm dostu, həm də həkimi idi. Nicatı yaxşı 

tanıyırdı. Onun keçmiş xəstəsi intihara meyilli, həyatdan 

küskün olsa da, özünü öldürə bilməzdi. Buna cəsarəti 

çatmazdı. Nicatın ən depressiv, bezgin anlarında Orxan 

əminliklə öz-özünə pıçıldayırdı: “Sən bu xəstə vücudunda, 

yorğun beynində o qədər həyat eşqi daşıyırsan ki, heç vaxt 

özünü öldürə bilməzsən”.  

... Orxan gənc olsa da pasiyentlərinin sayı çox idi. Son 

vaxtlar ədəbi-mədəni çevrədə tanınması yaradıcılıqla məşğul 

olan xəstələrinin sayına xeyli təsir etmişdi. Pasiyentləri ara-

sında yazıçı, şair, rəssam, aktyor, rejissor və hətta oxumaq-

dan imtina etmiş istedadlı opera müğənnisi və artıq peşə-

sindən zövq ala bilməyən saksafon ifaçısı da vardı. Orxan 

həlim səsi, sakitləşdirici baxışları, pasiyentinin daxili dünya-

sına yol tapan mehribanlığı və yaradıcı adamlardan pul al-

mamasıyla çoxlarını maqnit kimi  özünə çəkirdi. 

Yeri gəlmişkən şəxsən mən əminəm ki, aldığı beş-on 

manat qonorarı arağa verib tuluğunu dolduran yaradıcı 

adamların Orxanın yanına qaçmasının əsas səbəbi pulsuz 

müayinə idi. Yaşadıqları mühit o qədər iyrəncdir ki, düşü-

nən, yazan, yaradan hər kəs narahatlıq keçirir.  

Psixiatr Orxan bu durumla bağlı tez-tez belə deyirdi: 

“Ölkədəki iyrənc siyasi hakimiyyət, tayfabaz rejim kütləvi 

psixoza münbit şərait yaradıb”.  Hər dəfə bu fikri deyəndən 

sonra öz təsbitinə, peşəsini bir kənara qoyub ağır siyasi şərh-

lər verməsinə özü də gülürdü. 

İntiharların sayı sürətlə artırdı. Hər gün qəzetlərin 

kriminal səhifəsini intihar xəbərləri bəzəyirdi. Yox, Nicat 

kütləvi psixozun qurbanlarından sayıla bilməzdi. Axı o özü 
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var gücü ilə kütləvi psixozla mübarizə aparırdı. Yazırdı, da-

nışırdı. İnsanlara çıxış yolu göstərməyə çalışırdı. 

 O dolanışıq, pul qazanmaq dərdində deyildi. Pis qa-

zanmırdı. Çox da qazanmırdı. Amma məsələ budur ki, ac 

qasa da, intihar etməzdi Nicat.  

“Görünür  Nicatın ölümündə hamının gözündən qa-

çan xırda detallar var. Bizim cinayət-axtarış sistemi belə de-

tallara diqqət yetirmir. Kefləri belə istəyir. Bizimkilər sadəcə 

cinayət işini bağlamaqda peşəkarlaşıblar. Nicatın bloq yazı-

larında və şeirlərində hakimiyyəti söyməsi, təhqir eləməsi 

hakim dairələrin onun ölümünə sevinməsinə əsas verir. La-

zımsız problemin biri də öz-özünə həll olunub. Necə olsa 

“yaramaz”ın biri də azalıb. Müstəntiq adətən belə hadisələr 

haqqında uzun-uzadı araşdırma aparmır. Cinayət işini bağ-

lamaq daha sərfəlidir. Təhqiqat aparmaq, ölümün əsl səbəb-

lərini tapmaq vaxt aparan məsələlərdir. Polisin isə daha 

ciddi işləri var. Ölkədə az qala hər gün üsyan ocaqları yara-

nır. Polisin işi və vəzifəsi bu üsyanları amansızcasına ya-

tırmaqdır. Bizdə polis mitinqiçiləri döymək, sürümək, ayaq-

lamaq, onlara rezin güllə, qaz qumbarası atmaq üçün ye-

tişdirilib. Hüququ pulla oxuyan adam cinayəti necə aça bi-

lər? 

Universiteti  “papa şotuna”(allah haqqı, yaxşı oğlan 

üçün bu çox ağır söhbətdi) bitirən müstəntiq olsa-olsa hansısa 

dələduzu dolaşdırıb ondan pul qopardar, ya da hansısa mü-

xalifətçi gəncin cibinə bir büküm nəşə atıb üzünə durar. Day 

belə binəva, biinsaf, bimürvət müstəntiq çətin açılan cinayət 

işlərinə baş sındıra bilməz ki...” 

Doktor Orxan otaqda var-gəl eləyib bütün bu hadisə-

ləri çözmək üçün ipucu axtarırdı. O, xəfiyyə deyildi və məhz 

bu anda  detektiv romanın qəhrəmanı kimi görünmək heç 
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ürəyindən deyildi. Zarafat deyil, ölkənin tanınmış, adlı-sanlı 

yazarları onun pasiyentidi və sabah onların lağ hədəfinə çev-

rilmək istəmirdi. Məhz bu baxımdan romanın müəllifi ilə 

gizli razılığı vardı: “Bax, sənə az-çox hörmətim var. Amma 

əsla və əsla detektiv bir romanın personajı olmaq istəmirəm. 

Əgər detektiv bir roman yazacaqsansa, mən bunu əvvəl-

cədən bilim. Mənasız əziyyət çəkmək istəmirəm. Özümü 

qətiyyən detektiv psixoloq obrazında görə bilmirəm. Qələ-

minə qurban, məni detektiv qəhrəman eləməkdənsə, Soma-

liyə ərzaq aparan deputat elə”. 

Romanın müəllifi isə gülüb, çənəsindəki bir çəngə 

saqqalı qaşıyıb hırıldamışdı: “Əşşi nigaran olma, ürəksən, 

ürək!  Mən nə Aqata Kristiyəm, nə də detektiv personajlar 

arasında başını itirən Konan Doyl. Niyyətim ciddi roman 

yazmaq və səni də onun ciddi personajlarından birinə çe-

virməkdir. Bir sözlə, ciddi söhbətdir. Sən də ciddi ol, əsərin 

əsas qəhrəmanı kimi, öz vəzifəni yerinə yetir. Romanın ya-

zılışında iştirak edəcəksən, həm də romanın qəhrəmanı ola-

caqsan. Vallah, billah tarixi imkandır! Məncə bu şansı qa-

çırma!” 

Orxan hiss elədi ki, dostu keçiləri qaçırıb. “Ciddi” 

sözündən ciddi-ciddi istifadə etməyindən başa düşdü ki, bu 

söhbətdə ciddi heç zad ola bilməz. 

Dostunu xatırlayanda üzünə təbəssüm yayıldı. Sevin-

di ki, qəflətən detektiv romanın içərisinə – çözülməyən və 

ağlabatmaz cinayət hadisələrinin mərkəzinə düşməyib. 

Uzaqbaşı intiharına inanmadığı əsas qəhrəmanın, bütün 

gəncliyini içməyə, yazmağa və qadınlara xərcləmiş  pasiyen-

ti Nicat Aslanın ölümünün görünməyən tərəflərini açmaqda 

yazıçıya kömək edəcək. Əlinə fürsət düşmüşkən zırramanın 

birini kağız üzərində öldürüb-dirildəcək.  Bütün öhdəliyi 
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bundan ibarətdi. Elə romanın müəllifi ilə son görüşdə Nica-

tın bütün yazılarının toplandığı sənədləri və şairin görüş-

düyü qadınların, birlikdə yeyib-içdiyi adamların telefon 

nömrələrini və ünvanını, tez-tez getdiyi PUB-ların, klubların 

adları yazılan dəftərçəni götürmüş, yazıçıya bu məsələdə 

psixoloq kimi kömək edəcəyinə söz vermişdi.  

 

…Bu yerdə, zəruri bir müdaxilə yerinə düşər. Orxanı necə 

lazımdı hərifləmişəm. Çünki Orxanın girişdiyi işi, normal öl-

kələrdə detektivlər və ekspertlər həyata keçirir. Demədi, deməyin. 

Orxan özünü zibilə salıb… 

 

Bu ölüm hadisəsində Orxan mütləq ip ucu tapmalı 

idi. Elə bir ipucu tapmalı idi ki, bu detal Nicatın ölümünün 

intihar yox, qətl hadisəsi olduğunu sübuta yetirsin. Gənc 

doktor otaqda var-gəl edir və düşünürdü. Nicatın ölümü 

onu ağrıdırdı. Dostunun intihar edəcəyinə inanmırdı. Ha-

disənin əslində necə baş verdiyini mütləq öyrənməliydi. Ən 

azı dost kimi, bəzi şeyləri bilməli, ictimailəşdirməliydi. 

Nicatın yazılarının içərisindən təsadüfən götürdüyü 

və “kədərdən” adamın belini bükən yazını oxuyandan sonra 

doktor əsəbi şəkildə vərəqi otağın bir küncünə tulladı: “Adə, 

sən öl, bunların hamısı başdan xarabdır. Bu sentimental və 

ağlamalı yazıların içindən ipucu tapmaq olar?” 
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*** 

 

Doktor əvvəlcə özü üçün ölümün cinayət, yoxsa in-

tihar olduğunu aydınlaşdırmalı idi. Müəllif bunun vacib 

olduğunu bildiyi üçün hələ yazmağa başlamadığı romanın 

ən məsuliyyətli işini doktorun boynuna atıb aradan çıxmışdı. 

Orxan bunu xatırlayanda sonsuz nəzakətinə yaraşmayan 

tərzdə özündən çıxıb əlini masaya çırpdı:  

– Ay səni, avaragor oğraş. Lap şeyinə sarımısan camaatı. Gu-

ya roman yazırsan da... Bütün işi atmısan üstümə, bütün gü-

nü içirsən. Tüpürüm sən yazan romana da, sənə də! 

Əsəbi olsa da, özünü birtəhər toparladı. Stolun siyir-

məsini çəkib sakitləşdirici həblərdən ikisini birdən ağzına at-

dı və qazsız mineral suyu başına çəkdi. Qəfildən gözü kom-

püterindəki açıq fotolara sataşdı. Cinayət yerində çəkilmiş 

fotolar və Nicatın özünü asdığı kəndir yadına düşdü. Corab! 

Kapron corablardan hazırlanmış kəndir intihar üçün qətiy-

yən ideal vasitə deyildi. Üstəlik bu “kəndirin” görünüşünə 

baxsan, intihar vasitəsi ola biləcəyi qətiyyən ağla gəlmirdi. 

Qeyri-iradi onu gic gülmək tutdu. Gənc yazarlardan birinin 

“İntihar hörüyü” romanını xatırladı... Ayə, bunların hamısı 

dəli imiş ki.... 

 

Qəfildən gülməyini kəsib, fikrini cəmlədi.  

 

İpucu! Bəli, ipucu! Ucu! Bəli, məhz intihar 

“kəndiri”nin Nicatın boğazına bağlanmış uc hissəsi qətiyyən 

inandırıcı deyildi. Orxan kompüterindəki şəkilləri bir daha 

diqqətlə nəzərdən keçirdi. Cəsədin boğaz nahiyəsinə düyün-

lənmiş kəndiri dəfələrlə böyüdüb diqqətlə incələdi və qəfil-

dən çığırdı:  
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 – Deyil! Vallah deyil! Billah deyil! Bu, intihar ola bil-

məz. Bu “kəndir”dən özünü asması mümkün deyil! Belə 

“kəndir”lə adamı asmaq olar, adam özünü asa bilməz! Am-

ma heç bir xiyarın ağlına bu cür intihar üsulu gələ bilməz. 

Nicat intiharı bu qədər “fetiş”ləşdirə bilməz!   

 

*** 

 

Şübhələndiyi bu detalı romanın müəllifi ilə bölüşmək 

üçün əlini telefona atdı. Pəncərənin qarşısına keçib yarıtikili 

göydələnə baxmağa başladı. Bina ofisin qarşısını tamamilə 

kəsmişdi. Bu şəraitdə otağa günəş şüalarının düşməsi qeyri-

mümkün idi. Doktor Orxan ürəyində şəhərin arxitekturasına 

cavabdeh olan bütün məmurların dünyadan köçənlərini yad 

etdikdən sonra telefonunda roman müəllifinin nömrəsini 

axtardı. 

Həmişə olduğu kimi gənc və perspektivli romançıya 

zəng çatmırdı. “Böyük ehtimalla bu xiyar içib və telefonu 

söndürüb yatıb. Bu ağılla, bu məsuliyyətsizliklə romanı necə 

yazır görəsən?”   
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“Polis olmaq üçün,  

öncə  vicdanınızdan xilas olun!” 

 

(Unudulmuş dahi) 

 

Cinayət-axtarış şöbəsinin əməkdaşları yavaş-yavaş, 

iki bir, üç bir qapıda görünür, salamlaşıb səhər yoxlamasına 

hazırlaşırdılar. Növbətçi zabit yuxusuzluqdan gözləri şişmiş 

halda key-key dayanıb, gəlib gedənləri müşahidə edirdi. Ge-

cə heç bir hadisə baş vermədiyi üçün çox rahat idi. Yorğun-

luq və yuxusuzluq vecinə deyildi. İllər ərzində bütün bu çə-

tinliklərə alışmışdı və həyatını bunlardan kənarda təsəvvür 

etmirdi. Onun üçün ən gözəl istirahət növbətçi otağındakı 

divanda uzanıb mürgüləməkdi. Gecə saat ikidə termosdan 

süzüb içdiyi çayın ləzzətini, evdə arvadının dəmlədiyi Lən-

kəran çayından ala bilmirdi. Artıq bununla barışmışdı. Onun 

da həyatı bu cür sadə həqiqətlərdən ibarət idi. Get işə, gəl 

evə, növbə, əməliyyat və bu kimi digər vacib, yaxud vacib 

olmayan işlər. Heç vaxt istirahət eləmək barədə düşünmə-

mişdi. Ona elə gəlirdi ki, istirahət ancaq ciddi biznesmenlər 

və daha imkanlı məmurlar üçündü. Onun ən ciddi istirahəti 

ailəsini bir neçə saatlıq bulvara çıxarıb gəzdirmək, ortabab 

kafelərdə dostlarla  araq vurmaq və dəvət olunduğu toy-

larda yeyib-içib əylənməkdən ibarətdi, başqa heç nə! 

Arvadı isə onun tam əksi idi. İstirahətindən qalmırdı. 

Hər yay uşaqları rayona, anasının yanına göndərir, Dubay-

dan vurub Türkiyədən çıxırdı. Hansısa bir gijdıllağ və idea-

list polis işçisinə görə cavan həyatını çürüdəsi deyildi ki? 

Onun ehtiraslı bədəni Antalya günəşində yanmaq, zərif çi-
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yinləri Dubay otellərinin lyüks nömrələrində ağ mələfənin 

üzərinə toxunmaq üçün yaradılmışdı. Hər tətil onun üçün 

yeni bədənlərin kəşfyidi. İnsan kolleksiyası çox zəngin idi. 

Ərinin mitinqlərdə döydüyü “müxalifətçi gədə”lərin sayı qə-

dər kişiylə kef çəkmişdi. Yeri gəlmişkən, müxalifətçilərlə də 

yatmışdı. Sadəcə bu söhbəti açıb-ağartmağın yeri yoxdu.  

Yazıq Polis! Hərdən gözlərini yumub görmədiyi yer-

ləri xəyalında canlandırırdı. Xəyallarında Maldiv adalarında, 

Antalyada və hətta Arizonada olmuşdu. Sonuncu dəfə isə 

gözlərini yumub doyunca Tiflisdə gəzmişdi. Yazıq öz doğma 

adını da unutmuşdu. Küçədən keçən də, metroda qarşısına 

çıxan da, qonşular da onu sadəcə “Polis” deyə çağırırdı. Po-

lis! Bu dəqiqə ölkədə bundan oğraş iş təsəvvür etmək çətin 

olsa da qəhrəmanımı bu adla çağıracam: Polisov Polis Polis 

oğlu. Bu, qəhrəmanımızın bütün xarakterinə işıq tutacaq qə-

dər uğurlu tapıntıdı.  

 

…Necə? Çox təvazökaram?  Güldürməyin, siz allah. 

Sadəlik, gözəllikdir. Necə? Əlbəttə sadəyəm! Siz hələ mənim filosof 

həmkarlarımı tanımırsız! 

 

…Bölmənin əməkdaşları onunla salamlaşıb, içəri keç-

dikcə növbəsinin xəta-bəlasız sovuşmağına ürəkdən sevi-

nirdi. Rəisin maşını uzaqdan görünəndə isə canına xoş bir 

rahatlıq yayıldı. Ürəyində rəisin qohum-əqrəbasını yeddi-

mərtəbə söyüşlərlə yad edib, ayağa qalxıb yalmanmağa tə-

ləsdi. Rəis maşından düşər-düşməz qarşısına yüyürüb məru-

zə elədi, növbədə olduğu vaxt heç bir hadisə baş vermə-

diyini bildirdi. Rəis “azad” komandasını verdikdən sonra 

idarənin qarşısında cərgə ilə düzülmüş polis əməkdaşlarına 

tərəf yönəldi.  
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Növbəni təhvil verməyə hazırlaşdığı an onun həya-

tında ən xoşbəxt anlardan biri hesab olunurdu. Dünyada ən 

böyük xoşbəxtlik, hadisə baş vermədən növbəni təhvil verib 

evə yollanmaqdı.  

 Bu gün içində qəribə narahatlıq vardı. Polis it kimi iy 

bilirdi, cinayətin iyini.  

Əvvəllər evə çatan kimi yatağa girsə də, son vaxtlar 

növbədən sonra yata bilmirdi. Evə çatan kimi qayğılar, prob-

lemlər üstünə hücum çəkirdi.  

 – Yenə yatırsan, ay oğraş? Son vaxtlar heç üzümə də 

baxmırsan. Yoxsa gecə bazlığa getmişdin, hə? Niyə ölmürsən 

ay impotent!- Bu, arvadının yataq otağındakı yarım saatlıq 

seksual istəklər haqqında məntiqsiz mühazirəsindən bir par-

çadı. Polis yatağından qalxıb qonaq otağına keçən kimi məi-

şət qayğıları da üstünə axışırdı:  “İşıq pulunu ödə”, “evə ba-

zarlıq elə”, “zibilləri at”. Bir sürü bitib-tükənməyən qayğı-

lar... Yazıq Polisin günü gün deyildi! Üstəlik arvadının bu-

nun bacısı haqqında uydurduğu ağlasığmaz söz-söhbət, de-

di-qodu. Bezmişdi Polis... 

Bu gün görəcəyi işləri artıq iki-üç gün əvvəldən plan-

laşdırmışdı. Evə çatan kimi yeməyini yeyib bazara gedəcək-

di. Bazardan gəlib oğluna kreditlə kompüter almaq üçün 

mağazaya yollanacaq, sonra banka olan başqa bir krediti 

ödəyəcək, evə qayıdıb dincələcəkdi. Beynində görəcəyi işləri 

düşünə-düşünə “Növbətçi hissə” yazılmış otağa doğru ad-

dımladı. 10-15 dəqiqə sonra növbəni təhvil verməliydi. Yaxşı 

ki, bu gün mitinq, piket yoxdu. Növbədən sonra mitinqə çı-

xıb “Azadlıq”, “İstefa”, “Azad seçki” qışqıran başıpozuq 

dəstəni döymək, dağıtmaq ona son vaxtlar heç ləzzət eləmir-

di. Əslində onun çalışdığı şöbə mitinqlə, piketlə məşğul 

olmurdu. Amma müxalifətin mütəşəkkil dəstələri ilə bacar-
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maq üçün, bütün şöbələr səfərbər olunduğundan, o da 

“adam döyməyə” çıxırdı. Əvvəllər rezin dəyənəyi əlinə alan 

kimi şirə dönürdü. Qarşısına keçəni ağına-bozuna, qadınına-

kişisinə baxmadan budayırdı. Amma son zamanlar yaman 

kövrək olmuşdu. Həm də camaat da əvvəlki lal-dinməz dö-

yülən camaat deyildi. Hansısa qadına yüngülvari bir zərbə 

vuran kimi, eşitdiyi kəlimələr içini acıdırdı: “Niyə vurursan, 

ay bacısından bixəbər oğraş!” Bu “bacı söhbəti” onun yaralı 

yeriydi...  

 Yox, yox, bircə mitinq olmasın!  

 Kresloda yerini təzəcə rahatlamışdı ki, telefonun səsi 

onu əməlli-başlı diksindirdi. Əsəbdən əlləri əsdi: 

– Tfuu. Cəmi 10 dəqiqə dözə bilməzdin? 

 Əvvəlcə istədi telefonu xətdən ayırsın, amma rəisin 

dönüb növbətçi hissəyə sual dolu gözlərlə baxdığını görüb 

cəld telefonu götürdü: 

– Cinayət şöbəsi bölməsi, buyurun. 

– Rəis, salam. Burda İzmir prospektindən bir gijdıllağ, eee 

üzr istəyirəm vətəndaş özünü asıb. 7a-nın yanındakı ağaclıq-

da ağacdan sallanıb. 

– Nə loxəbər adamlar var. Mundar köpəyuşağı! Hadisə yeri-

nə özünüzü soxmayın. Sizlik heç nə yoxdu orda. Oraları tap-

daq-tapdaq eləməyin, sonra kriminalistlər üçün izi tapmaq 

çətinləşəcək. Bir azdan ordayıq. 

– Oldu rəis! Rəiss... 

– Nədi? 

– Tərpənmir eee... 

– Rədd ol, it oğlu it! 

 

Dözməyib ürəyində də zəng edən vələdüzinanın ölübə-

dirisinə çoxmərtəbəli, liftsiz söyüşlər yağdırdı: “Sənin...” 
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– Telefonu yerə qoyub rəisə məruzə etməyə qaçdı.  

– Cənab rəis, İzmir prospekti, bina 7a-nın yanındakı ağaclıq-

da intihar etmiş kişi meyidi aşkarlanıb. 

 

Ay sənin xəbərini, məruzəni, məlumatını... ! Sabah-

sabah lazım idi mənə? Nə bədxəbər adamsan ədə... Yaxşı, 

sürüş burdan. Məlumat ver, hazırlaşsınlar. Dərhal əməliyyat 

qrupu yola çıxsın! 

– Oldu! 

– Sikdir! 

– Baş üstə! 

  Geri dönüb “Növbətçi hissə”yə girdi. Qanı bərk qa-

ralmışdı. Bıçaq vursan qanı çıxmazdı.  Bütün planları alt-üst 

olduğu üçün əsəbi şəkildə bir siqaret yandırdı. Ağzı zəhər 

tamı verirdi... ”Dındığ gedə, özünü asmağa vaxt tapdı. Sikim 

sənin gijdıllağ ağzını”.  Sonra beynindən keçirdiyi söyüşlərə 

görə özünü qınadı. Üşəndi.  “Heç ölünü də söyərlər?”  
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“İnsanların çoxu həyatının sonunda geriyə dönüb 

baxdıqları zaman fasilələrlə yaşadıqlarını görürlər. Təqdir 

etmədən və zövq almadan keçib gedən şeyin əslində 

həyatları olduğunu gördüklərində təəccüblənirlər. Beləcə, 

ümidlərlə aldadılan insan ölümün qucağına qaçar.” 

 

A.Şopenhauer 

 

Cinayət-axtarış bölməsinin əməkdaşları və prokuror-

luğun təhqiqat qrupu cinayət baş verən əraziyə çatanda artıq 

ağacın ətrafında xeyli adam yığışmışdı. Küknarın yarpaqları 

arasından sızan günəş şüaları cəsədin göyərmiş üzünün, 

şişib çənəsinə qədər sallanmış dilinin aydın görünməyinə 

mane olsa da ətrafda toplaşanlar bu qəribə adamı tanımışdı. 

Cəsədi ilk dəfə görən yaxınlıqdakı ticarət mərkəzinin keşik-

çisi idi. Deyəsən o zəng edib məlumat vermişdi. Müstəntiq 

keşikçini yanına çağırdı: 

– Cəsədi  nə vaxt görmüsən? 

– Səhər saat 7-də. Növbəni təhvil verməmişdən qabaq mar-

ketə siqaret almağa getmişdim. Geri qayıdanda yolumu 

uzatmaq üçün binanın bu tərəfindən fırlandım. Dayanıb si-

qaret yandıranda bunu gördüm. - keşikçi başı ilə cəsədi gös-

tərdi. Dərhal posta qayıdıb sizə zəng elədim. 

– Hmm...Gecə şübhəli bir şey görməmisən ki bu tərəflərdə? 

– Yox görməmişəm. Mənim postumdan bura görünmür. 

– Aydındır. Bu camaat kimdir? 

– Məhlə camaatıdı. İşə gedənlərdi çoxusu. Əraziyə yaxın-

laşmasalar da dayanıb baxırlar. Bilirsən də, rəis, camaat belə 

şeylərə baxmağı xoşlayır. Keçən dəfə yolun o tayında nazir 
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müavini Abid müəllimin villası yananda da yığışıb “bolet” 

edirdilər, şəklin-zadın çəkirdilər. Hələ o tüstü-dumanın için-

də yanğının qabağında dayanıb şəkil çəkdirənlər də oldu. 

– Ə nə vəhşi millətik eee. Hansısa gijdıllağ özünü asır, bir 

dəstə başdan xarab da yığışıb tamaşaya baxır. Dağılışın gö-

rüm. – Rəis qışqırdı. 

– Rəis, mən də gedə bilərəm? –keşikçi dilləndi. 

– Yox. Sən ifadə verəndən sonra gedərsən. Bir də bunun ha-

rada yaşadığını bilən var? 

– Var. Yaşlı bir qadın qabağa çıxdı. Birinci blok, II mərtəbə, 

mənzil 6. Bax, o corab asılan pəncərə. Nailənin kirayəçisidir. 

Bir-iki dəfə blokda görmüşəm. 

Müstəntiq ətrafda dolaşan polis nəfərlərinə göstəriş 

verdi: 

– Hə...Qonşulardan kim varsa aparın ifadəsini alın. Evin yi-

yəsini çağırın, evə baxış keçirin.  

Ekspertizanın nümayəndələri cəsədi ağacdan düşü-

rüb, cəsəd torbasının içərisinə qoydular. Cəsəddən spirt iyi 

gəlirdi. Prosedura uyğun olaraq hadisə yerinə baxış keçirildi, 

şahid və qonşular ifadə vermək üçün polis idarəsinə aparıl-

dı. 

Polislər gəldikləri kimi də səs-küylə dağılışmağa baş-

ladılar. Cəsədi polis maşınına “yüklədilər”. Müxtəlif xəbər 

agentliklərinin əməkdaşları canfəşanlıqla fotolar çəkir, polis 

və ekspertiza əməkdaşlarından hadisə ilə bağlı açıqlama alır-

dı.  

Polislər dağılışandan yarım saat sonra məhəllədə hə-

yat axarına düşdü. Sanki bu məhəllədə intihar hadisəsi ol-

mamışdı.  
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Polis tezliklə intihar edən şəxsin kimliyini açıqladı: 

“İntihar edən şəxs  dövri mətbuatda Nicat Aslan imzası ilə 

tanınan gənc yazar, 1983-cü il təvəllüdlü Hacıbəyli Nicat As-

lan oğludur. İllər öncə böyük ümidlərlə əyalətdən paytaxta 

köçən gənc yazar naməlum səbəblərdən intihar edib. Fakta 

bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci (özünü öldürmə həddinə 

çatdırma) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, müvafiq eksperti-

zalar, o cümlədən məhkəmə-tibbi və kompleks məhkəmə-

tibbi-bioloji və tibbi-kriminalistik ekspertizaları təyin edilib.” 

Mərhumun dostlarından yalnız gənc psixatr Orxan 

özünü hadisə yerinə yetirmişdi. Səhər erkəndən Nicatla gö-

rüşüb, Maştağaya getməliydilər. Nicat yazdığı hekayələrdən 

birində dəli obrazı yaratmağa çalışırdı və Maştağadakı ruhi-

əsəb dispanserinə birlikdə baş çəkəcəkdilər. Nicat telefona 

cavab vermədiyinə görə Orxan onu evdən götürmək üçün 

maşını birbaşa evin qarşısına sürmüş və bu sarsaq mənzərə 

ilə rastlaşmışdı. 

Polislər gələnə qədər cəsədə yaxınlaşmasa da, ağacda 

yellənən dostunun fotolarını çəkməyi bacarmışdı. Əslində 

ağacdan asılan cəsədi çoxları telefonla çəkdiyi üçün Orxanın 

foto çəkməyi heç kəsin diqqətini cəlb etmədi.   

İndi siz haqlı yerə sual verə bilərsiniz ki, Orxan dos-

tunu ağacdan açıb yerə düşürə bilməzdi? Mən də deyirəm 

ki, yox. Sözün açığı istəsəm Orxan Nicatı ağacdan düşürüb 

cəsədi qucaqlayar, hələ bir xeyli hönkür-hönkür ağlayar da. 

Amma ehtiyac yoxdur. Bu basa-basda göz yaşı ilə fikrinizi 

yayındıra bilmərəm. Söhbətlər var ee, bu ölsün! 
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Müəllif bu yerdə əl saxlayıb sağ əli ilə sağ üzünə yüngülcə 

şillə çəkir. 

O bərk sarsılsa da, polislər gəldikdən sonra hadisə 

yerində dayanmağın mənasız olduğunu başa düşüb mərhu-

mun dostlarına və yaxınlarına xəbər verməyə tələsmişdi. 

Orxan müəllifin intiharı təsvir etdiyi səhnəni olduqca 

bəyəndi. Əlindəki qara karandaşın pozanlı ucunu ağzına sa-

lıb, otaqda gəzişməyə başladı. Deyəsən söhbət pis getmirdi. 

Mövzuya bu cür giriş detektiv romanların əvvəlini xatır-

ladırdı. Dostunun romanla bağlı söhbətlərini, yazı prosesin-

də keçirdiyi stressi yadına salıb, gülümsədi. Orxan romanın 

qarmaqarışıq və anlaşılmaz süjet xəttini düşünə-düşünə fik-

rə getdi. Otağın ortasında lom kimi dayanıb, pəncərədən çöl-

dəki naməlum nöqtəyə baxa-baxa hiss elədi ki, karandaşın 

başındakı balaca pozanı dişləyib, iştahla çeynəyir. Yazıçı 

dostunu “xoş sözlərlə” yad edib, onun növbəti hoqqaları 

haqqında düşünməyə başladı. Dostunun yaratdığı obrazı 

özünə bənzədəcəyini əvvəlcədən hiss edirdi... 
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“Həyat mahnıdır. Nəqarəti – ölüm” 

 

Viktor Hüqo 

 

Nicatı doğulduğu kənddə dəfn edəcəkdilər. Böyük 

Qafqazın cənub yamaclarında yerləşən bu kənddə Nicatı o 

qədər də yaxşı tanımırdılar. Hərdən qəzetlərdə çıxan yazı-

larını isə məktəb direktorundan və kəndin icra nümayəndə-

sindən başqa heç kəs oxumurdu. İnternet hələ bu kəndə 

ayaq açmamışdı. 

Ona görə də intiharla bağlı hərənin bir hekayə uy-

durması normal sayıla bilərdi.  

Nicatın valideyinlərini yaxından tanıyanlar həyətdə qurul-

muş yas çadırına toplaşmışdı. Gələnlərin əksəriyyəti qohum-

qonşuydu. Bakıdan cəmi 7-8 adam gəlmişdi. Nicatın yaxın 

dostları çadırın qabağında toplaşıb sakit-sakit siqaret tüstü-

lədirdi. Danışmaq çətin idi. 30 yaşı yenicə tamam olmuş 

gənc dostlarının intihar etməsi hamısını yandırırdı.  

 

...Burada dostların aldığı mənəvi yanıq dərəcəsinin ağır-

lığını təyin etmək çətin olsa da, ehtimal etmək olar ki, ağır dərəcəli 

mənəvi yanıq xəsarəti deyil... 

 

İsti, günəşli bir gün idi. Könül istərdi ki, dəniz kəna-

rına yollansın, dalğalarla danışsın, qumsallığın üstündə süf-

rə açıb qırmızı şərabını, pendir-çörəyini çıxarıb süfrəyə düz-

sün, sonra deyə-gülə yeyib-içsin, gözlərini səmaya diksin, 

kədərli düşüncələri buludlarla çəkilib getsin. Yas saxlanı-

lacaq, dost dəfn edəcək gün deyildi. 
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Yasa gələnlər mağarın qarşısında görüşüb salamlaşır, 

bir-birini tanımayanlar əl tutub tanış olurdular. Qəribə kənd 

idi. O qədər böyük idi ki, şəhərdəki kimi hələ də bir-birini ta-

nımayan adamlar vardı.  Hamı üzüntülü idi. Təsəllilər quru 

və standart, danışılan xatirələr cansızdı. 

Hamı  səbəb axtarışında olsa da, Nicatı tanıyanlar ça-

rəsizlik və narahatlıqla susurdu.  Nicatın dostu, qalın eynə-

yindən həyatını oxumağa, yazmağa və digər buna bənzər 

darıxdırıcı işlərə həsr etdiyi anlaşılan filosof Ramal, Nicatın 

atası Aslan kişini kənara çəkdi: 

 – Aslan müəllim, siz molla çağırmısınız, amma Nicat 

ateist idi. 

Aslan müəllimin qıpqırmızı qızarmış gözlərində 

sanki şimşək çaxdı: 

 – Elədiyi hərəkətdən məlumdur necə allahsız və kafir 

olma-ğı. Neçə dəfə dedim allaha, dinə asilik eləmə, qulaq 

asmadı. Ancaq allahdan, dindən üz çevirən, valideyinlərini, 

övladını sevməyən insan bu addımı ata bilər... 

 Aslan müəllim sözünü bitirib doluxsundu.  

 – Bilirsən oğlum, bizim kəndin öz adətləri, öz 

qaydaları var. İndiyə qədər bizim kəndimizdə yalnız bir 

nəfər mollasız, Quransız basdırılıb. Onu da öz doğma 

oğlanları oğraşlığına görə öldürüb tualet quyusuna atmışdı. 

İydən meyidə yaxın düşmək mümkün deyildi. 

Yanğınsöndürən maşın çağırdılar meyidi yumağa. Hər halda 

Nicat bu qədər biabırçı vəziyyət-də deyil. 

Məni camaatın dilinə salmayın. Bu boyda kəndin di-

linə düşmək istəmirəm. Axı mənim oğlumun cəsədi murdar 

deyil ki, mollasız dəfn olunsun!  
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–Aslan müəllim, yəqin ki, onun özü də molla istə-

məzdi-, Ramal fikirli-fikirli dilləndi– həm də, İslam dininə 

görə intihar etmiş şəxs üçün cənazə namazı qılınmır, Quran 

oxunmur. Özünüzü boş yerə yormayın. İmkan verək, Nica-

tın narahat ruhu bir balaca rahatlıq tapsın... 

 – Bax Ramal, mən onun ruhunun rahatlıq tapması 

üçün hər şeyə hazıram. Amma bunu bacarmaram.  Mən ça-

ğırmamış dayıları, qardaşları artıq mollanı gətiriblər. Cənazə 

namazı da qılıncaq, müsəlman kimi dəfn olunacaq. Yox, əgər 

molla olmaz desə, siz deyən olsun. Uşaqlara da de, artıq hə-

rəkət olmasın. Bura etiraz, narazılıq yeri deyil. El-oba, cama-

at necə, siz də elə. Özünüzü camaatdan ayırmayın,  yaxşı gö-

rünməz kənardan. 

 

...Düşünəndə ki, qəbul etmədiyim dinin qaydaları ilə dəfn 

olunacam, əsəbiləşirəm. Mənə lazımdı molla? Qardaşlarımı bil-

mirəm, amma dayılarım yüz faiz belə hərəkət edə bilər. Kişilər qo-

caldıqca xərifləyirlər. Elə bil ali məktəbdə elmi ateizmdən “əla” qiy-

mət alan bunlar olmayıb. Nə isə, yersiz müdaxilə etməyim. Qa-

yıdırıq dəfn mərasiminə... 

 

Ramal başını bulayıb çadırın arxasına keçdi. Siqaret 

yandırıb acı tüstünü acgözlüklə ciyərlərinə çəkdi. Rəngi qap-

qara qaraldı. Ayaq üstə durmaq üçün taqəti qalmamışdı. 

Aşağı çöküb hönkürdü. Onun çadırın arxasına keçdiyini gö-

rən dostlar da onun başına yığışdı. Ramalın ağladığını görüb 

bayaqdan siqareti-siqaretə calayan bəzi dostlar uşaq kimi 

hönkürməyə başladı.  
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Nicatın özündən yaşca böyük, saçları azacıq seyrəl-

miş, eynəyi burnunun üstünə düşmüş, iztirabdan siması 

qapqara qaralmış dostu İlham ağlamırdı. O ümumiyyətlə ağ-

lamağı sevmirdi. Daha doğrusu bacarmırdı.  Hətta anası 

dünyadan köçəndə belə onun gözündə yaş görən olmamışdı. 

Dostları öz aralarında bu sərt adamı qınasalar da, onun ağla-

dığını, optimizmini itirdiyini kimsə görməmişdi. Hər zaman 

olduğu kimi baxışlarını uzaq bir nöqtəyə zilləyib, müdrikcə-

sinə susurdu... 

 

*** 

 

Dostlar ağlayıb sakitləşmişdilər, kənarda söhbətləşir-

dilər. Doktor Orxan, Nicatın cəsədinin fotolarını dostlara 

göstərir, asta səslə onun ölüm səbəblərini müzakirə edirdi-

lər. Mərhumun dostu Şahin olduqca üzgün görünürdü. Qəfil 

eşitdiyi bu xəbər sanki onun belini bükmüşdü. Onun ədəbiy-

yata, yazı-pozu adamlarına dəxli olmasa da, sağlığında Ni-

catın ən yaxın dostu idi. Nicat heç kəslə bölüşmədiyi sirrini, 

problemini onunla bölüşürdü. Nicatın müalicəsi üçün əlin-

dən gələni etmişdi. Bu cür ölümü Nicata yaraşdırmırdı. İl-

hamla söhbətləşir, siqareti-siqaretə calayırdı. Dostunun ölü-

münü asanlıqla qəbul edə bilmirdi. Bir səbəb, hamının bil-

diyi bir səbəb olmalıydı. Bütün bəhanələr səhv idi, çünki Ni-

catın intiharı da ən böyük səhv idi. O özünü öldürməməli, 

kiçik qızını yetim, atasını, dostlarını, qardaşlarını boynu-

bükük qoymamalıydı. İnsan yaxın ətrafından bezəndə mühi-

tini dəyişər, sevgidən yorulanda ayrılar. İntihar isə xəlvətcə 

aradan çıxmaqdır. Dostları, qohumları, övladı günahkarlıq 

duyğusu ilə baş-başa buraxmaqdı. 
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...Düzünü deyim ki, mən də belə fikirləşirəm. İndiki 

ağlım olsa intihara cəhd etmərəm. Təsəvvür edin ki, yaxın-

uzaq dostların hamısı yığışıb çadıra, siqaret çəkib ağlaşır. 

Qardaşlar bir tərəfdə, dayılar bir tərəfdə, ata bir tərəfdə pəj-

mürdə və dərdli dayanıb. Qonşu arvadlar anaya dəstək məq-

sədi ilə cikkə çəkib, ağı deyir. Əməlli-başlı kədərli səhnədir. 

Adam öz əcəliylə öləndə daha urvatlı olur, vallah. Ona görə 

də intihar  söhbətini ortaya atmaq lazım deyildi. Qəhrəma-

nın başına başqa oyun açmaq da olardı. Məsələn, maşın qə-

zası. Nə isə, özüm də xeyli təsirləndim bu ölüm səhnəsin-

dən... 

Nicatın dəfni səs-küysüz, təmtəraqsız keçdi. Molla 

intihar edən şəxs üçün cənazə namazı qılmaqdan imtina 

etdi. Cənazənin üstündə Quran da oxunmadı. Molla səbəblə-

ri Aslan müəllimə izah edib, üzrxahlığını bildirdi. Necə də 

olsa, kəndin ən sayılıb-seçilən kişilərindən idi Nicatın atası. 

Ona dinin bu barədə hökümlərini bir-bir, səbirlə izah etdi. 

Cəsədi qəbirə qardaşları düşürdü. Molla isə kənarda 

Nicatın günahkar ruhu üçün dua edirdi. Təkcə Nicatın dost-

ları mərasimin bu cür keçirilməsindən razı idi. Əvvəlcə filo-

sof Ramal, sonra İlham danışdı. Digər dostlar da bir-iki kəl-

mə ilə Nicatı xatırladı və sonda doktor Orxan əsəbi çıxış elə-

di. Hakimiyyəti, hakimiyyətin ölkədə yaratdığı qorxu mühi-

tini top atəşinə tutdu. Onun sərt çıxışından sonra camaat da-

ğılışmağa başlamışdı... 

 

Filosof Ramal da Nicatın intiharını qəbul edə bilmir-

di. Ürəyində sosializmə könül vermiş, qıpqırmızı bir ölkə 

qurmaq arzusu ilə alışıb yanan Nicat Aslanı qınayırdı. Əgər 

yaşamın dəstəkləyə bildiyi böyük bir mücadilə varsa, bu 
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burjualara xas kiçik axmaqlıqlar üzündən heçə sayıla bil-

məzdi.  

Şübhəsiz ki, Nicat doğru hesab etdiyi şeyin arxasınca 

gedən, fikrini sərt və açıq deməkdən çəkinməyən biri idi. 

Amma, yenə də bu cür xəlvət aradan çıxmaq olmazdı. 

 

...Bizim tərəflərdə buna “aradan cırmaq” da deyirlər... 

 

*** 

 

... Dəfn mərasimindən sonra Nicatın dostları geriyə -

Bakıya  qayıtdılar. Adətən belə günlərdə rahatlanmaq, sakit-

ləşmək üçün içərdilər. Bu dəfə nədənsə spirtli içkiyə qəti hə-

vəs yox idi. Ya da ayın ortası olduğuna görə kasıbçılıqdı. 

Yolda bir neçə yerdə dayanıb çay içsələr də, heç kəs pivə və 

yaxud araq vurmaq istəmədi. Vallah, dəqiq pulsuzluq imiş. 

Hər dəfə oturanda Nicatın intihar səbəbi müzakirə olunur-

du. Dostları onun qəfil intiharını hələ də qəbul edə bilmirdi-

lər.  

 

Suallar, suallar, suallar... 
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4 
 

“Kim unudub məni yol ayrıcında- 

gəlsin qucaqlasın, 

gəlsin aparsın…” 

 

Zərdüşt Şəfi 

 

 

İntihardan dərhal sonra onun haqqında internet sayt-

larında və qəzetlərdə dostlarının kədərli nekroloqları görün-

məyə başladı. Təxminən bir ay çəkən bu prosesdən sonra ar-

tıq hər kəs öz işində idi. İntihar hadisəsindən dörd ay keç-

mişdi. Gənc qələm adamları əvvəlki kimi toplaşır, içki məc-

lisləri qururdular. Yenə də Bakının küçələrində tıxacdı. 

Beynəlxalq təşkilatların ölkə ilə bağlı veridiyi hesabatlarda 

heç nə dəyişməmişdi.  

Bir sözlə günəş əvvəlki kimi şərqdən doğur, qərbdə 

batırdı. Hərdən dostları Nicatı içki masası ətrafında xatırla-

yır və kövrəlirdilər. Nicatın dəfnindən sonra təkcə Şahin 

onun qəbrini ziyarətə getmişdi. Yazı-pozu adamında o uzun-

luqda yolu getməyə pul hardadı? Heç kəsə xəbər etmədən 

maşını düz qəbiristanlığa sürmüş, Bakıdan alıb gətirdiyi bir 

qucaq qərənfili onun tənha məzarının üstünə düzmüş, daşın 

üstündə oturub Nicatla keçirdiyi maraqlı günləri, içkili-şeir-

li-qadınlı məclisləri xatırlamışdı. 

Sonra maşının yük yerindən şərab şüşüəsini çıxarıb 

açmış, iki siqaret yandırmışdı. Siqaretin birini Nicatın qəbri-

nin baş tərəfinə qoymuşdu, birini özü sümürmüşdü. İki plas-

tik stəkana şərab süzüb, birini sinə daşının üstünə qoyub, öz 

stəkanını başına çəkmişdi. Ağlamışdı... 
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Şahin doğurdan da bunu edə bilər. Keçən dəfə deyirəm:  

- Qardaş, mən ölsəm neyniyərsən?  

Deyir qardaş, vallah sən romanda yazdığın kimi, bir şüşə çaxırdan, 

viskidən alıb gələrəm qəbrinin üstünə, siqaretdən çəkib, içkidən içib 

ağlayaram... 

  

Bəli, məhz qəribə olduğu üçün, ətrafındakı standart 

adamlardan fərqləndiyi üçün dostluqları alınırdı. 

Şahin Nicatla bağlı ağrılı xatirələri çözələyir, intihar 

hadisəsindən sonra baş verənləri beynində saf-çürük edirdi. 

Nicat haqqında yazılan bütün yazıları toplayıb, öz hesabına 

kitab çıxarmağı düşünürdü. Bu fikrini bir neçə nəfərə bildir-

mişdi. Nicatın dostları dəstək verəcəklərini desələr də, orta-

lıqda real iş yox idi. Hə... Deyəsən yazıçı dostlarından biri 

onun haqqında roman yazmağa hazırlaşırdı. – Nə idi onun 

adı? – Şahin xatırlamağa çalışdı – Hə Nicat,  Elxan Daşdəmir. 

Şahin qeyri-iradi tərzdə qəbirlə söhbətləşməyə başla-

dı...Şahin inancında sabitqədəm olsa da, dostuyla vidalaşma-

ğın, söhbətləşməyin yolunu tapmışdı. 

Mövhumatın qatı dumanı arasında görünməz olan 

bu dağ kəndində, qəbrin başında oturub siqaret çəkə-çəkə, 

qırmızı şərab içə-içə xəyala daldı... 

 

*** 

 

... Nicatın dəfnindən dönəndə, yolda siqareti siqaretə 

calayan Elxan Daşdəmir intiharla bağlı müxtəlif versiyalar 

irəli sürürdü. Onun fikrincə Nicat intihar etməmişdi. Onu öl-

dürmüşdülər. Elxanın fikrincə Nicatı öz yaxın ətrafından 

kimsə öldürə bilərdi. Bununla bağlı gülməli və qəribə versi-
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yalar irəli sürürdü. Orxanın maşınında yerini rahatlayıb dil-

boğaza qoymurdu: 

– Kitabının müzakirəsi çox gərgin keçmişdi. İki cəbhə yaran-

mışdı. Həm peşəkar tənqidçilər, həm də bloqqerlər roman 

haqqında yazırdı. Ciddi müzakirələr getdi. Yaxın dostları isə 

nəinki onu tək qoymuşdu, hətta orda-burda arxasınca da-

nışırdı. Bütün bunlar onun əsəblərini korlamışdı. Üstəlik şe-

irdən romana keçməsini çoxlarının gözü götürmürdü. Hətta 

biri yazmışdı ki, qələm adamı ya şeir yazar, ya da roman. 

Hər ikisini yazmaq qeyri-peşəkarlıqdır. 

Orxan özündən çıxdı: 

– Nə gicləyirsən? Deyirsən tənqidçilər və ya bloqqerlər öldü-

rüb Orxanı? Bəlkə jurnalistlər? 

– Yaxşı, qışqırma. Elə demədim. Bu sadəcə bir versiyadır. 

Axı Nicat həssas adam idi. Bütün bunlara dözməyib intihar 

edibsə... 

– Hə, bütün bunlara dözməyib intihar edibsə günahkar ədə-

bi mühitdəki dostlardır, eləmi? – Orxan gənc yazarın fikirlə-

rini tamamladı. 

– Dedim axı, bu sadəcə bir versiyadır. 

– Başqa nə düşünürsən? Yaxşısı budur bütün bunları mətbu-

ata çıxarmadan, mənimlə fikirlərini bölüş. Hər halda mən 

Nicatın həkimi olmuşam və onun ölümü barədə versiyala-

rını analiz edə bilərəm. 

– Qadın məsələsi ola bilərmi? 

– Qadın məsələsi? – Orxan suala, sualla cavab verdi. 

– Əlbəttə. Gör neçə qadınla münasibəti var idi. Görüşdüyü 

qadınların arasında evlisi də vardı, nişanlısı da. Bəlkə onu 

namus üstündə, qisas məqsədi ilə öldürüblər? Ya da etdiyi 

hərəkətlərdən utandığı üçün, özü intihar edib. 
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– İnandırıcı deyil. Axı o heç kəsi yoldan çıxarmayıb. Üstəlik, 

son vaxtlar bütün qadınlarla əlaqələrini kəsmişdi. Bu versi-

yan inandırıcı deyil. Üstəlik mən onun belə kiçik səbəblər-

dən intihar etdiyinə və ya sənin dediyin kimi, öldürüldüyü-

nə inanmıram. 

– Orxan, sən yaxşı insansan, yaxşı həkimsən. Amma yazıçını, 

xüsusilə intihar etmiş bir yazıçını anlamaq o qədər də asan 

deyil. Onun təbəddülatlarını mən çox müşahidə eləmişəm. 

Üstəlik sonuncu dəfə intihara cəhd edəndə qapını sındırıb, 

onu xilas eləmişəm. 

– Bunu bilmirdim. Nə vaxt olub bu hadisə? 

– İki-üç il bundan əvvəl. Mənim qonşuluğumda ev kirayələ-

mişdi. Bir axşam içib həm qazı açıq qoymuşdu, həm də da-

marlarını kəsmişdi. 

– Sonra? 

– Bax bu sualın cavabını deyəndən sonra özün də əmin ola-

caqsan ki, o intihar edə bilməzdi. Ölmək istəmirdi. Çünki da-

marlarını kəsən kimi mənə SMS yazmışdı, vida SMS-i. 

Hadisədən 10 dəqiqə sonra özümü yetirdim və qapını sındır-

dım. Qohum-qardaş, dost-tanış yığışdı və Nicatı xilas etdik. 

– Haqlısan, o özünü öldürə bilməzdi. Çünki onun bütün inti-

har cəhdləri göz qabağında olub və onu xilas ediblər. Ölmək 

istəsə heç kəsin əli çatmayan bir yer seçərdi. Sözün düzü in-

tihar etmək üçün əvvəllər seçdiyi bütün üsullar uğursuz idi. 

Mənə elə gəlir ki, o hansısa hadisəyə etirazını bu uğursuz 

cəhdlərlə edirdi. Üstəlik sağ qalacağını da əvvəlcədən he-

sablayırmış. 

– Mən şəxsən Nicatın intihar etməyinə inana bilmirəm. 

– Amma onun ağacdan sallanıb yellənən cəsədini gözlərimlə 

görmüşəm. Fotoları da kənddə hamınıza göstərdim. Üstəlik 

məhkəmə-tibbi, kompleks məhkəmə-tibbi-bioloji və tibbi-
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kriminalistik ekspertizaların rəyi də məlumdur. Cəsədin 

üzərində heç bir zorakılıq əlaməti yox idi. Sadəcə həddindən 

artıq sərxoş imiş intihar anında. Eyni zamanda çoxlu narko-

tik qəbul edibmiş. 

– Sən bu qədər terminləri necə yadda saxlayırsan, doktor?  

– İstedadlı adamam... 

– Ekspertiza nə rəy verir, versin mən inanmıram. Onun ölü-

mü intihar deyil, qətldir. Yüksək dozada içki və narkotik sə-

nə heç nə demir? 

– Az öncə versiya irəli sürürdün, indi isə əminliklə danışır-

san. Deyirsən onu içirdib, sonra da yüksək dozada narkotik 

qəbul etdiriblər? 

– Heç bir faktım yoxdur. Sadəcə hipotezləri irəli sürdüm və 

məndə əminlik yarandı ki, Nicatı öldürüblər. 

– İndi belə çıxır ki, mən müəlliflə əlbir olub bir romanın için-

də bu səfəri, intihar və dəfn söhbətlərini uydurmuşam? 

– Hər şey ola bilər. Demədin ki, istedadlı adamam? 

– Qələt elədim... 

 

*** 

 

... Həyat öz axarında davam edirdi. Nə dünyanın bir 

tərəfi boşalmışdı, nə də Nicatsızlıq hiss olunurdu. Hərə öz 

işində idi. Hamı bir tikə çörəyinin, ruzisinin arxasınca düş-

müşdü. İntihar haqqında artıq çox nadir hallarda danışılırdı. 

Orxan gənc və perispektivli yazarla arasındakı söhbətləri az 

qala unutmuşdu. Həkimlik ağır peşədir. Doktor bütün günü 

qaça-qaçda idi. Nicatın intihar söhbəti, yazılan roman üçün 

apardığı araşdırma, bu basa-basda Elxanın da roman yaz-

maq istəyini tamam unutmuşdu. İşlərin gərgin vaxtı Elxan 

zəng elədi: 
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– Doktor, Nicat haqqında roman yazacağam və onun öldü-

rüldüyünü sübut edəcəyəm. 

– Romanda? – Orxan məzələndi. 

– Əlbəttə romanda. Elə təəccüblənirsən ki, guya belə işlərdə 

barmağın yoxdur? İndiki rejim insan taleyinə o qədər biga-

nədir ki, Nicatın ölümünün intihar yox, qətl olduğunu mət-

buatda isbat etsəm məni də Nicatın yanına göndərəcək.  

–Yox əşşi? Özünü əməlli-başlı ciddi adam hesab edirsən ha.. 

– Məzələnmə. Son günlər onunla bağlı roman yazmağa qərar 

vermişəm. Əminəm ki, bildiklərim və sizin analitik qabiliy-

yətiniz sayəsində uğur qazanacağam. 

 

Orxan bir anlıq fikrə getdi. Fikirləşdi ki, adi həyatdan 

fərqli olaraq romanın içində inandırıcı davranmalıdır. Bir 

halda ki, roman yazılır, Nicatın ölümü barədə söhbət gedir, 

hər şey inandırıcı olmalıdır. Bütün bunları düşünüb Elxanla 

ciddi söhbətə girişdi: 

– Nə olsun? Bununla Nicatı geri qaytarmaq, günahkarları cə-

zalandırmaq mümkün olacaqmı? 

– Yox, mümkün olmayacaq. Daxili rahatlıq tapmaq istəyi-

rəm. Bir həftədi yuxuma girir və eyni sözləri pıçıldayır: 

“Mən ölmək istəmirdim”. 

– Yuxulara inanırsan? 

– Froydu oxumusan? – Elxan suala, sualla cavab verdi. 

– Yaxşı, artistlik eləmə. Dur gəl yanıma. Ofisimi tanıyırsan, 

“Caspian Plaza”, 4-cü mərtəbə. Zəng elə qarşılayım. 
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"Qadınlar özlərini gücsüz olanlara ideal kimi,  

güclü olanlara bir əşya kimi təqdim edərlər". 

 

Cesare Pavese 

 

Orxan yazıçının hipotezlərini, versiyalarını dinlədik-

dən sonra qərara gəldi ki, intihar faktını psixiatr kimi araş-

dırsın. Sözün açığı dünyanın heç bir yerində yazıçı psixiatrla 

əlbir olub roman yazmır. Bu ilk olacaqdı. Həm də Orxanın 

özünə də belə oyunbazlıqda iştirak etmək maraqlı idi. 

Əvvəlcə Elxana hər şeyi danışmaq, onun bu romana təsadü-

fən düşdüyünü izah etmək istədi. Sonra uzun-uzadı fikirlə-

şib, fikrindən daşındı. Bildi ki, Elxana belə söhbətləri etmə-

yin faydası yoxdu. Qarşısına roman yazmaq məqsədini qo-

yubsa, yazacaq. Üstəlik ona başa salmaq çox çətin idi ki, ya-

zılmaqda olan bir romanın personajısan. O hətta roman 

personajı kimi də, roman yazmağa iddialı idi. Elxan Daşdə-

miri qətiyyən güləşçi obrazına razı salmaq olmazdı. Neynir-

sən elə, o yazıçı kimi özünü bu romanda da göstərmək istə-

yəcəkdi. 

Orxan vicdanlı bir həmmüəllif kimi, yazıçı dostunun 

xətrinə Elxana da söz vermişdi ki, şübhələrini və əldə etdiyi 

nəticələri onunla bölüşəcək. Eyni zamanda bu romanın mü-

əllifi üçün də onun fikirləri önəmli idi. Orxan indi hər iki tə-

rəfə oynayırdı. Həm Elxan, həm də romanın müəllifi üçün 

işləyirdi. Eyni zamanda onun özünə də bəzi şeyləri araş-

dırmaq vacib idi. Daha doğrusu yazıçı dostu ilə yazdığı ro-

manın içində yazıçı Elxan Daşdəmirdən yaxasını qurtara bil-

mirdi. 
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Hər halda ölən (və ya öldürdüyü) onun dostu və se-

vimli şairi idi. Bu işə öz istəyi ilə razılıq vermişdi. Nicatın 

münasibətdə olduğu qadınların çoxusunu tanıyırdı. Müxtəlif 

məclislərdə Nicat özü onları həkimi ilə tanış etmişdi. Bir 

çoxu ilə feysbukda dost idi. Yaxın çevrəsi onsuz da pasiyent-

ləriydi. Bir sözlə Elxanın təklifi mənasız görünsə də, Orxan 

üçün maraqlı məşğuliyyət ola bilərdi. Eyni zamanda dostları 

da, romanın müəllifi də, Elxan da bütün şübhələrini onunla 

bölüşmüş, Orxanda müəyyən qənaət hasil olmuşdu. Hər hal-

da cəhd etməkdə bir problem görmürdü. 

Bu yerdə başını itirən oxucumdan dəfələrlə üzr istə-

yirəm. Başa düşürəm ki, kimin USB-sinin kimin kompüterin-

də olduğu aydın deyil. Ciddi şəkildə əsəbiləşən oxucu, ro-

manı bu yerdə yarımçıq saxlayıb öz normal və sakit həyatına 

geri dönə bilər.  

İlk olaraq Nicatın ünsiyyətdə olduğu qadınlarla gö-

rüşmək, onlarla ətraflı söhbət etməli idi. Bəlkə nəyəsə nail ol-

du. “Hər halda cəhd edəcəyəm” – deyə Orxan pıçıldadı. İlk 

olaraq Nərmin və Nərgiz bacılarına feysbukda mesaj yazdı. 

Sonra Esmiranın səhifəsinə girib onun telefon nömrəsini 

qeyd vərəqinə yazıb monitorun kənarına yapışdırdı. Bir an-

lıq saçlarını əli ilə daraqlayıb, xəyala daldı. Nicatla sonuncu 

görüşlərini, Nicatın kirayə mənzilindəki məclisi xatırladı. 

“Könül... hə... Könül idi o qadının adı. Kök və yaraşıqlı bir 

qadındı. Feysbukda mənə dostluq təklifi göndərəcəkdi. 

Ərindən yenicə boşanmışdı. Nicat onun üçün dəli-divanə 

idi. “Toppuşum” deyib əzizləyirdi. Orxan feysbukda Könü-

lün səhifəsini tapdı və onun Nicatın ölümündən sonra yazdı-

ğı statusları diqqətlə oxumağa başladı. 

Nicat ölümündən cəmi bir ay əvvəl Könüldən ayrıl-

mışdı. Səbəbini isə dostlardan heç kəs bilmirdi. Yox, deyəsən 
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Şahinin söhbətdən xəbəri vardı. Orxan dəqiq bilirdi ki, Nicat 

bu ayrılıqdan bərk sarsılıb və içkini ikiqat artırıb. “Bəlkə, Kö-

nülə görə intihar edib?” – Orxan fikirlərini bir yerə cəmlə-

məyə çalışdı. Digər qadınların Orxanın həyatında ciddi rol 

oynamadığını yaxşı bilirdi. Könül isə bir il idi ki, Nicatın hə-

yatında idi və dostu onu dəli kimi sevirdi. Daha doğrusu, 

Orxan onun Könülü sevdiyinə inanırdı. Çünki onun bütün 

xırda qüsurlarını, qəbahətlərini bağışlayır, iki-üç gün görmə-

yəndə depressiyaya düşürdü. Depressiya demişkən, Nicat 

ümumiyyətlə nadir hallarda depressiyadan çıxırdı. 

Orxan lap başını itirmişdi. Ağacdan asılmış cəsəd, 

PUB-lar, restoranlar, Nicatın içəndən sonra cır səslə şeir de-

məyi, küçədə aşa-aşa yeriyib dəli kimi çığırmağı, hərdən diz-

lərini yerə qoyub üzünü işıq gələn pəncərələrə tutub ula-

mağı və bir də yazdığı romanda insafsızcasına öz ölümü ilə 

məzələnmək istəyi yadına düşdü.  

Bu intihar doğurdan da gözlənilməz idi. İkinci roma-

nını yazmaq üçün Gürcüstana getməyə hazırlaşırdı. Deyəsən 

populyar detektiv və sevgi romanlarını ələ salacaq ironik bir 

roman yazacaqdı. Uzun müddət idi ki, ölkədən çıxmaq is-

təsə də, problemlər onun bu istəyinə mane olurdu. Nəhayət 

dostlarına da bildirmişdi ki, bir neçə həftəlik Gürcüstana 

gedəcək. Ədəbi mühitdə olan gənclərin bəzisi Gürcüstan-

Azərbaycan arasındakı yolu su yoluna döndərmişdi. Çoxusu 

ayın 10-15 gününü Gürcüstanda keçirirdi. Nicatın isə əv-

vəllər pulu, sonra isə vaxtı olmamışdı Gürcüstanda getməyə. 

Gərgin iş rejimi, üstəlik nazlı-qəmzəli Könül... Orxan bilirdi 

ki, Nicat Könülsüz heç yana getmək istəmir.  

Orxan bir daha Nicatla Könülün münasibətlərini ya-

da salıb, detalları xəyalında canlandırmağa çalışdı. Könül 

Nicata biganə deyildi. Onun qayğısına qalır, hətta yemək ye-
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yəndə, avtobusda, metroda yol gedəndə də əlini buraxmırdı. 

Könüllə münasibətləri başlayandan sonra Nicat qızı üçün o 

qədər də darıxmırdı. Daha doğrusu çalışırdı ki, darıxdığını 

Könülə hiss etdirməsin. Könül onu ovundurur, darıxmağa 

qoymurdu. Bu qadından sonra onun həyatında yeni bir mə-

hələ başlamışdı. Orxan Nicatı böyük ümidsizliklə müalicəyə 

başlasa da, Könüldən sonra proses olduqca sürətlə gedirdi. 

Orxan Nicatın 7-8 aya sağalacağını düşünürdü, amma o, iki 

ayın içində inanılmaz dərəcədə dəyişmişdi. Fobiyaları de-

mək olar ki, yoxa çıxmışdı. Hə, az qala unudacaqdım. Orxan 

Nicatın nevrotik əlamətlərini hiss etdiyi üçün müayinə etmiş 

və uzun müddətli müalicə yazmışdı. 

Könülü tapmalı, onunla hökmən danışmalı idi.  

Könülün əmlak bürolarının birində çalışdığını bilirdi. 

Amma iş yerinin ünvanını, telefon nömrəsini dəqiq bilmirdi. 

“Yaxşı ki, feysbuk var” – Orxan gülümsündü. Feybukda Kö-

nülə geniş və ətraflı bir məktub yazdı. İstəmədən bir roma-

nın qəhrəmanına, daha doğrusu həmmüəllifinə və qəhrəma-

nına çevrildiyini, özünün də bəzi şeylərlə maraqlandığını ət-

raflı şəkildə izah etdi.  

Əmin idi ki, Könül cavab yazacaq. Hər halda söhbət 

Könülün intihar etmiş sevgilisindən gedir. Yəqin Könül heç 

nəyə baxmayaraq bildiklərini onunla bölüşəcəkdi. 

 

Orxan Könülə mesaj yazdıqdan sonra Elxanın versi-

yaları üzərində düşünməyə başladı. Yanlışlığı sübut olun-

masa belə ehtimallar, versiyalar, suallar, tezislər bir gün tari-

xə qarışır, onları müdafiə edənlər toplumdan uzaqlaşır, ax-

maqcasına müdafiə edənlər isə gülünc duruma düşürlər. 

Hər halda onun versiyaları və sualları bir gün tarix olacaq. 

Amma Orxan nə toplumdan uzaqlaşmaq, nə də gülünc du-
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ruma düşmək istəyirdi. Sadəcə dostu qarşısında son vəzifəsi-

ni yerinə yetirib onun ölümü ilə bağlı irəli sürülən versiyala-

rı aydınlaşdırmalıydı.  

Axşam evə getməyə hazırlaşanda Könüldən mesaj 

gəldi. Könül bəzi problemləri olduğu üçün sabah onunla 

hökmən görüşmək istədiyini yazmışdı. Daha sonra Spi-

nozadan ağır, qarmaqarışıq bir fikir əlavə eləmişdi: “Nəyisə 

bilmək üçün mən bilməliyəm ki, onu necə biləcəm və nəyə 

görə bilməliyəm, nəyə görə bilməliyəmi bilmək üçünsə mən 

bilməliyəm ki, nəyi biləcəm və belə... sonsuzluğacan”. 

Orxan Könülün yazdıqlarından heç nə anlamasa da, 

sabah istədiyi vaxt zəng edib, ofisə gələ biləcəyini və telefon 

nömrəsini yazdı.  
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Seks, insanın sevgi tapa bilmədiyində, 

 əlində olan yeganə təsəllisidir. 

 

(Q.Q. Markes) 

 

 – Alaqaranlıq otağın vahiməsi canıma üşütmə salsa 

da, işığı yandırmadan əl havasına çarpayını tapıb yatağa 

uzandım. Nicatın intiharından xeyli keçsə də, onu unuda bil-

mirəm. Deyəsən, bu günahkarlıq hissidir. O özünü asandan 

sonra hər gün özümü onun ölümündə günahkar bilir, qına-

yıram. Ağlamadığım gün olmur. Onun həlim səsi, uşaq göz-

lərinə bənzər məsum və günahsız gözləri gözümün önündən 

getmir. Dəli-dolu, romantik, lazım olduğundan daha artıq 

duyğusal  Nicatı unutmaq cəhənnəm əzabından betərdi.  

Çantamı eşələyib siqaret çıxardım. Alışqanın işığında 

külqabını çarpayının altından götürüb stulun üstünə qoy-

dum. Evdən və yatağımdan dəhşətli siqaret qoxusu gəlirdi. 

Nicatın ölümünə qədər ara-sıra, nikotini az olan siqaretlər 

çəksəm də, o dünyasını dəyişən gündən bu yana hər gün 

onun çəkdiyi ağır siqaretdən, onun çəkdiyi qədər çəkirdim. 

İşlədiyim barda məni rəfiqələrim “Külqabı” çağırmağa baş-

lamışdılar. 

 

– Necə, sən barda işləyirsən? – Orxanın heyrətdən ağzı açıq 

qaldı. 

…Eyni zamanda romanın müəllifi bu məqamda xeyli təəc-

cüblənir. Əgər imkanı olsaydı burda kədərli şeir guppuldadardı. 

Sadəcə susmaq və kədərlənmək, bir az da müdrik görünmək xa-

tirinə heyrətini boğur… 
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Könül hönkürüb əlləri ilə üzünü tutdu. Orxan onu 

sakitləşdirmək üçün stəkana su süzüb ona uzatdı. Könül 

uşaq kimi çiyinləri atıla-atıla hönkürürdü. Təxminən 6-8 də-

qiqədən sonra Könül əllərini üzündən çəkib, sakitləşdi. Göz-

lərinin daha canlı görünməsi üçün çəkdiyi kosmetika ya-

naqlarına yayılmışdı. Orxan indi fikir verdi ki, onu ilk gör-

düyü gündən bu yana dəhşətli dərəcədə dəyişib. Könül qə-

fildən ağlamağa başladığı kimi, qəfildən də susdu. Çantasını 

açıb güzgüsünü çıxartdı və yaş dəsmalla üz-gözünün kos-

metikasını, dodaqlarının boyasını sildi.  Orxan sakitcə onu 

müşahidə edirdi. Əslində Könülün harda işləməsinin onun 

üçün əhəmiyyəti yox idi. Sadəcə aylar öncə tanınmış bir ya-

zarın sevgilisi olan, əmlak bürosunda çalışan, normal qazana 

bilən qadının indi barda işləməsi onu təəccübləndirmişdi. 

Könül çantasını bağlayıb, dik-dik Orxanın üzünə baxdı: 

– Bəli, barda fahişəlik edirəm.(Fahişəlik qədim və ciddi peşə-

dir.) Narahat olma, buralarda məni tanıyan müştərim yox-

dur. 

– Axı bu necə ola bilər? – Orxan sual verməkdən özünü sax-

laya bilmədi. 

– Bu uzun hekayədir. Sənə onsuz da hər şeyi danışacağam. 

Amma indi problemim var və bu problem mənə çox əziyyət 

verir. Köməyinə ehtiyacım var. 

– Yaxşı Könül, bu barədə sonra danışarıq. Sən söhbətinə da-

vam elə. 

– Hə doktor, mən Nicatın içdiyi qədər içir, onun çəkdiyi qə-

dər çəkirəm ki, rahat olum. Ona olan borcumu bu yolla ödə-

məyə çalışıram. Nicatın məndən əvvəl sevdiyi yazar qadın, 

onun kompüterini ekspertizadan götürüb, yarımçıq qalmış 

əsərlərini tamamlamağa çalışır. Kimsə haqqında nekroloq 

yazdı, məzarı üstündə ağladı. Roman yazmaq istəyən də var, 
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araşdırma aparan da. Mən də belə absurd yol seçmişəm. Ni-

catın şairliyini zərrə qədər də önəmsəmədiyim üçün, ancaq 

vərdişlərini davam etdirməyi bacarıram. Bəlkə də Nicat öl-

məsə, məni bu pis vərdişlərdən çəkindirərdi... Sağlığında hər 

gün məni danlayırdı. Nə içməyimə, nə də çəkməyimə razı 

olurdu. Qəribə adamdı. Özü içirdi, çəkirdi, nəşələnirdi, am-

ma bunları başqalarına rəva görmürdü. 

Bu yerdə Orxan yenidən Könülün sözünü kəsib, sual 

verməli oldu: 

– Yaxşı görək... Sən Nicatı lap peyğmbər elədin ha. Əslində 

hamı belədi. Nicatın səndən əvvəl sevdiyi qadını tanıyırsan? 

– Hə, bir neçə dəfə şəhərdə rastlaşmışdım onunla. Üzümə 

çox qanlı-qanlı baxırdı. Feysbukda izləyirdim və başa düşür-

düm ki, Nicatın ondan ayrılmasından bərk sarsılıb. Nicatın 

cəsədini morqdan götürəndə rastlaşdıq. Dostcasına əlini çiy-

nimə qoyub, mənə təsəlli verdi. Özümü saxlaya bilməyib 

onu qucaqlayıb ağladım. O qalib idi. Sarsılsa da, özünü sın-

dırmırdı. 

– Sənə əsəbiləşmədi? 

– Daha əsəbiləşmək üçün səbəbi yox idi. Bölüşə bilmədi- 

yimiz sadəcə Nicat idi və onu da hər ikimiz ölümündən öncə 

itirmişdik. Amma onun ölümündə bütün dostları kimi, o da 

məni günahkar bilir. 

– Əslində mən də bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm. Sənin nə 

günahın ola bilər axı? Yəqin ki, bu sualın cavabını birlikdə 

aydınlaşdıracağıq. Nicatı mən də yaxşı tanıyırdım. Son vaxt-

lar əsəbləri tamam pozulmuşdu. Qızı ilə görüşə bilmirdi, iş-

dən çıxmışdı. Özünə qapanmışdı... 

–Yox, sən bilmədiyin şeylər var. Bütün sadaladığın şeylərin 

günahkarı mənəm. Mən bir neçə dəfə ona xəyanət etmişdim.  
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Aldatmışdım onu. Ev kirayəsini, kredit borclarını ödəyə bil-

mədiyim üçün buna məcbur idim. Əslində bunu şüurlu şə-

kildə etmirdim. Başımı itirmişdim. Bir tərəfdən də zövqlü və 

bahalı geyimlərə olan alışqanlığıma görə çoxlu pul lazım 

olurdu. Nicat isə qazandığının böyük hissəsini qızına gön-

dərir, mənə çox nadir hallarda kömək edirdi. Heç özüm də 

razı deyildim mənə kömək etməyinə. Onu təmənnasız se-

virdim. Amma yaşamaq üçün mənə pul lazım idi. Bütün 

bunlara görə özünü qınayırdı, narahat olurdu. Mənə dəli ki-

mi bağlanmışdı. Həm də çox qısqanırdı. İlk dəfə xəyanət et-

diyimi biləndə dəliyə dönmüşdü. 

–Yaxşı Könül, bunları sonra danışarıq. Bilirəm ki, indi səni 

narahat edən başqa məsələdir.  

– Əslində necə danışacağımı bilmirəm, doktor. Həm utanı-

ram, həm də yadıma düşdükcə vahimələnirəm. 

– Danışmasan, mən sənə yardım edə bilmərəm. Nicat da sə-

nin kimi inadkar idi. Yaşadıqlarını danışmaqdan utanırdı. 

Yazdığım resepti isə qapıdan çıxan kimi cırıb atırdı. Heç ol-

masa sən danış. Onu qoruya bilmədim, danış, bəlkə sənə  

köməyim ola.  

– Harda qalmışdım? 

– O gecədən danışacaqdın. Deyəsən nədənsə qorxmuşdun, 

bax o gecədən... 

 

Könül gözlərini yumub, fikrə getdi... 
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7 
“Sevgi nə qədər böyük olsa,  

kədəri də o qədər böyük olacaq.” 

 

Spinoza 

 

... İşığı yandırmağa qorxurdum. İşığı yandıran kimi 

Nicatın divardakı şəkilləri məni rahat buraxmırdı. Hətta 

otağa tünd rəngli pərdələr asmışdım ki, pəncərədən otağa 

işıq süzülməsin. O gecə də həmişəki kimi. Yerimə uzandım, 

siqaret yandırdım və gözlərimi qaranlığa zillədim. Otaqda 

ölüm sükutu vardı. Otaq o qədər sakit idi ki, siqaretin yan-

mağı belə səs salırdı. Boşluqda hiss edirdim özümü. Növbəti 

dəfə siqareti dodaqlarıma yaxınlaşdıranda əlimdən yapışdı. 

Əvvəlcə diksindim, otaqda başqasının ola biləcəyi ağlıma 

gəldi. Çünki otaq yoldaşım hələ də evin açarını geri qay-

tarmamışdı. Otaq yoldaşımı səslədim: 

–Sveta, bu sənsən? 
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